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�ل���م���ة�����م��ة ا
f

الحمد لله الموفق من يشاء على التعبير عن مشاعره كيف يشاء ، والصالة والسالم على سيدنا محمد 
من سار على األرض ومشى ، وعلى آله وصحبه ومن على طريقهم تربى ونشا.

وبعد فرحلتي مع الشعر كانت رحلة طويلة بدأت في مقتبل عمر الشباب ، وتنامت في معركة االحتكاك 
بأسباب الحياة وثقافاتها ، وخاصة في بالدنا اليمنية.

وق�د حمل نتاُج الش�عر ف�ي تلك المرحلة توثيق�ًا مختصرًا لمعاناتن�ا في معترك الحي�اة ، حتى هيأ الله 
األسباب لخروجنا من الوطن في ظروف حرجة ليس هنا موقع لذكرها.

وكان االستقرار بأرض الحرمين الشريفين تحت ظل سيدي الوالد علي بن أبي بكر المشهور، وخالل 
هذه الفترة التي قضيتها مس�اعدا له في المس�جد وفي إلقاء الدروس ش�عرت برغبة ش�ديدة في مواصلة 
طلب العلم وخاصة في األزهر الش�ريف ولما عرضت األمر على س�يدي الوالد أش�ار علي أن استش�ير 
في األمر خليفة األس�الف الحبيب عبد القادر بن أحمد الس�قاف، وكان حينها مس�تقرا في مدينة جدة، 
فذهبنا إليه في صباح أحد األيام وعرض عليه س�يدي الوالد  رغبتي في الس�فر إلى مصر وكان يبدو عليه 
عدم الموافقة للس�فر خالل عرضه للموضوع ، ففطن الحبيب عبد القادر لذلك وقال لي : إن ش�اء الله 
عن�د يحين موعد األزهر س�تذهب إلى هناك، واآلن من الغد أحضر مع�ك كتاب »الدعوة التامة« لإلمام 
الحداد لتبدأ القراءة عندنا، وبدأت من اليوم الثاني بحضور المجالس التي يعقدها وذهبت فكرة الس�فر 

عن ذهني تماما.
 ومع ترددي كل يوم ش�عرت باالس�تفادة مع االستقرار النفس�ي، وهكذا بدأُت حياًة جديدًة في األخذ 
والطلب عبرُت عنها بجملة من القصائد الش�عرية التي وثَّقْت رباَطنا وارتباَطنا بش�يخنا وحبيبنا الحبيب 

عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
وكانت أولى القصائد التي قيلت وأنشدت في مجلس الحبيب عبد القادر بحضور سيدي الوالد:

ُوُقوفي على الميراِد ُيثلج خاطري       ويمأُل روحي من فيوِض المواطِر
وعل�ى منوال هذه األبيات وخالل رحلة دامت أكثر من عش�ر س�نوات بين مجال�س الحبيب الخاصة 
والعامة كتبُت الكثير الكثير ، وكلُّها تعبر عن مدى االنطواء واالرتباط بهذا الحبيب ، وما نلناه ببركة من 

حسن التلقي والترقي.
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وقد أش�رنا إلى هذا الموضوع بتفصيل في كتبنا المؤلفة عن تلك المرحلة ومنها كتاب »قبس�ات النور 
في ترجمة س�يدي الوالد علي بن أبي بكر المش�هور«، وفي كتاب »جني  القطاف في ذكر أحوال وحياة 
الحبيب عبد القادر السقاف«، وفي كتاب »الحالوة المرة في تجربة األعوام العشرة« الذي ال زلنا نجمع 
مادته ، وعسى بإذن الله أن يكون لنا ولمن شاَرَكنا تلك المرحلة من طلبة العلم النصيب الوافر ، من كل 

عطاء باطن وظاهر.
وهن�اك قصائ�ُد عدي�دٌة وثقْت رحالتِنا إلى الوطن بإش�ارٍة منه ف�ي أيام حياته ، وبعضه�ا خالل زيارتنا 
المتع�ددة إل�ى مكة والمدينة أيضًا، وعل�ى العموم فأحيل القارئ على هذا الديوان الذي اخترنا له اس�م 
»الم�ورد الع�ذب« ليجد فيه حقبة من حياتنا العمرية التي قضيناها بين يدي ش�يوخنا الكرام، وفيه انتقينا 
الكثير من القصائد، وهناك قصائد أخرى س�نفرد لها ديوانا آخر بنفس االس�م تكون جزءًا ثانيًا إن ش�اء 

الله.
وم�ن وجه�ة نظري فقد كانت أس�مى وأعلى مرحلٍة تعليميٍة تربويٍة بعد مرحلة الصبا التي عش�ناها مع 
س�يدي الوالد بأحور ، ولس�ت مبالغ�ًا إذا قلت أنها كانت فوق مس�توى الدراس�ة الجامعية من حيثيات 
كثي�رة ، ربم�ا لم يعرفها كثير من الق�راء ، نظرًا لما أصابن�ا جميعا من تعظيم الدراس�ة الحديثة واحتقار 

مصادر الدراسة األبوية التقليدية. 
وال ي�زال ثم�َة بعض الدواوين األخ�رى المعبرة عن توثي�ق المرحلة العمرية التي عش�ناها في مراحل 
س�ابقة بعدن وأحور وغيرها من مواطن النش�أة والمعاناة، ونعتزم وضعها في »أزهار الخميلة في أشعار 
التفعيل�ة« جم�ع كل القصائد التي على نمط ش�عر التفعيلة الحديث، وديوان آخر »ب�كاء القلم« ، وفرع 
منه السباعيات الحاوية على نتف شعرية من عدة أبيات فقط ، وآخر خاص باألبيات المصورة »الصور 

الناطقة« ، يسر الله جمعها وترتيبها في خير ولطف وعافية.
وأتمن�ى أن يس�تفيد من ه�ذه التجربة أوالدي وإخواني وأس�رتي ، وكذلك طالب العلم الذين نس�عى 
نحن وإياهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في طوفان المرحلة ، وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

المؤلف 
 الجمعة  10 صفر 1440ه� بتريم الغناء



�ل���ب �ل�أ ��حر��ب ا
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تريم في عيون أبنائها خالل اختيارها عاصمة للثقافة االسالمية 2010م

إِْسَرائِي  كذا  ِمْعَراِجي  لَِتِريَم 
 

َسَمائي َفَضاِء  في  ُروِحي   َوَحنِيُن 

َجوانِِحي َوَنْبُض  آماقي  وَأَدائِ��ي وُدُم��وُع  وَوَسائِلِي  َوَقِريَحتِي 
 

َمَطاِمحي وِس��رُّ  َأْقالِمي  َونَِتاُج 
 

َأْبنَائِي في  َأْرُج��وُه  اّلذي  َوَغِدي 
 

َخَزائِني َوَفْتُح  َأْنَغاِمي  َوَنِشيُد 
 

َعنَائِي بَِعْص�ِر  َأْحَزانِي  وَنِشيُج 
 

ُعْرِسها َمَحافِِل  في  الَجِميَلِة  َحيِّ 
 

ُمَتنَائِي ساِحرًا  َجَماالً   َزاَن��ْت 

ِخَفاِرها بَِرْغِم  َمَحاِسنَها  َأْبَدْت 
 

لِلّرائِي َوَجفائِها  َوِخ��َم��اِره��ا 
 

َوُهِويَّتي َحِقيَقتِي  َأْن��ِت  َأَتِريُم 
 

َوُدَعائِي َوَشِريَعتي   َوَعِقيَدتِي 

َوالئِي ِمنِْك اْلَتَمْسُت الَوْعَي َبْعَد َجهاَلتِي وِسرَّ  َأْمَشاِجي   َوَعَرْفُت 

َنْت َتَكوَّ َيْوَم  الّتاريُخ  اْنَتمٰى  األَْحَياِء فِيِك  في  ْه��َراُء  ال��زَّ  َأْوَراُق���ُه 
َخَمائاًِل فِيِك  األَْش��َراُف  َوَتَلبََّس 

 
َثنَائِي ُحُروَف  َزَرَعْت   َوَشَمائاًِل 

َماِزجًا والطََّهاَرِة  الَحَضاَرِة  اْلَلَيالِي في الُمِحيِط الَغائِي َعَبُق  َرْكَض 
 

َحِقيَقًة فِيِك  األَْش��َي��اُء  َتَتَميَُّز 
 

باألَْشَياِء التَّْميِيِز  َوَحِقيَقُة 
 

اْفْتَرٰى وما  اْلَلِعيِن  ْبلِيَس  ِلِ َوْيٌل 
 

الحسناِء ٰه��ِذِه  َع��ْن  إِْفكِه  ِم��ْن 

 

َعِفيَفٌة َماِن  الزَّ َعاِصَمِة  بِ��َداِء َحْسنَاُء  ُتعاُب  أو  ُت��َدنَّ��ُس   َحاشا 

َمنَْزٍع َكِريَمَة  َزاَل��ْت  وال  �َرَفاِء َظلَّْت  الشُّ َعاَلِم  في  َوَشِريَفًة 
 

مائِها ِم��ْن  َنابٌِع  ُجوَلِة  الرُّ َف��نُّ 
 

األَْجَواِء في  الحساِس   َوَساَلَمُة 

لَِجمالِها َعاِشقًا  َعْص�ِري  كان  إِْن 
 

ُغثائِي َلْيَس  الَعْص�ِر  في   َفَجَماُلها 
لَِحبِيبِِه َأَماَنٌة  الُمِحبِّ  َوَعَلٰى 

 
الَغنّاِء ه��وٰى  في  َط  ُي��َف��رِّ ال  َأْن 

 

الَمِة في الَورٰى  ي��ِق واآلب���اِء ِهَي ِسرُّ ُمنَْطَلِق السَّ ��دِّ بِ��َش��َه��اَدِة ال��صِّ
 

ًة َمْزُهوَّ َب��َدْت  َقْد  الّثقاَفُة  واألَْسَماِء  وإذا  الَوْصِف  ياِت   بُِمَسمَّ

الَمال هاماِت  َبْيَن  ُأسٌّ  واألَْق����َراِء َفَتِريُم  بالعاِم  َتنَْتِهي  ال 
 

فِيُء ُشعاُعها ْمِس الدَّ بَِماِء ِهَي َمْطَلُع الشَّ الَحالِل  ال��َع��ْذِق  َوَهنِيَُّة 
 

َولَِرْسِمها  ْسِمها  ِلِ ماُن  الزَّ َشِهَد 
 

اِلْغ���َراِء في  اُق  الُعشَّ  َوَتَفنََّن 

َأْهلِها ��ِة  بِ��ِع��فَّ َظ��لَّ��ْت  ٰلكِنّها 

 

اِلْغ���َواِء فِْتنَِة  ِم��ْن  َمْكُفوَلًة 

 

َعِزيَزًة ال��ُف��َؤاِد  بِ��َأْف��اَلِذ  َج��اَدْت 
 

ِم��ْن ُك��لِّ ِق���ْرٍم ُم��ْل��َه��ٍم َب��نّ��اِء
 

َحْيُثما واألََماَنَة  َياَنَة  الدِّ واألَْرَج���اِء َحَمُلوا  ِه  اللّٰ بِ��َك��ْوِن  َن��َزُل��وا 
 

َوَن���اِء ِهَي َلْم َتَزْل في الَكْوِن َعاِصَمَة الَوال ُدوَن  واِلس����الِم  ��ِه  لِ��لّٰ
 

بها ُمْعَتِرفًا  َيُجوُد  ماَن  الزَّ الِفْزَيائِي َأَت��رٰى  لِْلَعاَلِم  ف��ًا   َوُم��َع��رِّ
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َرْشَفًة الّسالَمِة  َم��اِء  ِمْن  األَْحنَاِء لَِيُمجَّ  في  التَّْحِريَش  بها  ُيْرِقي 

 

َثْت َتَلوَّ الَحِديِث  الَعْص�ِر  فَثَقاَفُة 
 

بَِداِء ِحيُب  الرَّ الَجوُّ   َوَتَس�ْرَطَن 

َعْص�ِرنا  في  َغَدْت  َقْد  لِلثََّقاَفِة  ما 
 

نَِساِء ِعنَاَق  َأْو  الَعَرائِِك  لِيَن 

 

َنْغَمًة  َص��اَرْت  النساِن  ِغناِء َوَقِضيَُّة  ُأوَب��ِري��َت  و  َي��ُدقُّ  َوَت���رًا 
 

َواِع��ٌد الثََّقاَفِة  في  َرْأٌي  لَِتِريَم 
 

َوَنَماِء ٍة  بَِعزَّ ُعوَب  الشُّ  ُيْحيِي 

َساَحاتِنا  في  بِاألَْبَطاِل  وَيِهيُب 
 

الُعَلماِء ُعْصَبِة  َأْو  َق��اَدٍة  ِم��ْن 
 

َأْوَطانِنا في  الَمْرُجوَّ  َنْفَقَه  ��ِة األَْف��َي��اِء َأْن  بِ��َث��َق��اَف��ٍة ُم��ْخ��َض��لَّ

 

َباِب وَيْرَتِقي الشَّ ُجوَلَة في  الرُّ ُغثاِء َتْبنِي  َأيِّ  ُدوَن  األُُن��وَث��ِة  ِس��رُّ 

 

آماُلنا بِ��ِه  ُتْبنٰى  اّل���ِذي  ٰه��ذا 
 

ُثنَائِي الّسالِم  َيَمِن  في   َوَنِعيُش 

ٍة َعْص�ِريَّ بَِثَقاَفٍة  لنا  َف��ْخ��رًا 
 

َي��َم��نِ��يَّ��ٍة َع���َربِ���يَّ���ٍة َش��ّم��اِء
 

َمْجَدها َتْبنِي  اِلسالِم  َمنَْبِع  اآلب��اِء ِمْن  َم��ْوطِ��ِن  َوْح���َدَة  َوَتِشيَد 
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َي��ْوٍم ُك��لَّ  ال��َح��َواِدُث  ُعنَا  َم��اِء ُتَجرِّ ال��دِّ بِ���َأْل���َواِن  كَِتاَبَتها 
 

َكَتْبنَا ما  الْلَيالِي  الفجاء َوُتنِْسينَا  َحِديثاِت  في  لِنُْصبَِح 
 

َراِري ال��ذَّ ُتَشاِهُدُه  ما  َوالُغَثاِء َوَأْك��َث��ُر  الَمَساِرِح   َخ��َي��ااَلُت 

َباَيا الصَّ بها  ُت��َزفُّ  الَخنَاِء َوَأْخ���اَلٌق  َظ��اِه��َرِة  َت��ْرِوي��ِج  إل��ى 
 

َوْصفًا ِشْئَت  ما  إذا  َغَباِء َوَأْع���اَلٌم  َأْو  فِ��ْس��ٍق  َب��ْي��َن  َم��ِزي��ٌج 
 

َخاُبوا َحْيُث  لأِْلََكابِِر  َوال��َوالِء َوَم��ْدح  الَعَقائِِد  في  َوَق���ْذٌف 
 

ُمْسَتَطاٍب ْف���ٍك  ِلِ َوَتْلِميٌح 
 

ِش���َراِء َأْو  لِ��َب��ْي��ٍع  َوَت��ْك��ثِ��ي��ٌر 
 

َحظٌّ الَجْهِل  في  لها  َوالنََّماِء َمَداِرُسنا  الَوَظائِِف  بَِمنَْهَجِة 
 

َنْشَقى َوالَخَدَماِت  وِق  السُّ أِلَْجِل 
 

َث��َراِء َذا  َرَأْي��نَ��ا  إِْن   َوَن��ْس��َع��ْد 

األماني في  ُد  ُت��َب��دَّ َوالِغنَاِء َوَأْوَق����اٌت  الَغَواني  َرْج��ِع  َوفِ��ي 
 

َسلِيِط الَقْدِح في الَوْصِف الُمَرائِي َم��َس��اِج��ُدَن��ا َم��نَ��ابِ��ُر ُك��لِّ ِغ��رٍّ
 

ِمنُْه َكاَن  قد  َوَمْن  الَماِضي  َوال��َوب��اِء َيَرى  التََّخلُِّف  َأَس��اطِ��ي��َن 
 

ِمنْها َوْه��َو  بِالَعَداَلِة  ُيَشْقِشُق 
 

اِلْشتَِهاِء َوْص��َف  َغْيَر   َب��َراٌء 

أِلَْنَسى َمسِجَدَنا  ِجْئُت  َما  بِ��األَْولِ��َي��اِء إذا  َهاَجنِي  ُهُموِمي 
 

َطْبعًا  َوالتَّْبِديِع  َوبِالتَّْشِريِك 
 

الِغَطاِء َكْشِف  على  لُِيْجبَِرنِي 

 

َوَغ��يٌّ َتْفِريٌط  األَْع��َم��اِل  َباِء وف��ي  الرِّ َأَثِر  ِمْن  وِق  السُّ في  َوَكْم 
 

َنِشيِجي الَهاِدي  الَمْضَجَع  َأَقضَّ 
 

اِلْنتَِماِء َعِريِق  َشْعٍب  َعلى 
 

الليالي َبحِر  في  َح��لَّ  َق��ْد  الَخَفاِء َوَم��ا  في  الُمَبْرَمِج  الَخَمِج   ِمَن 

َخَصْمي قال  ا  َعمَّ ْتَر  السَّ َكَشْفُت 
 

الَواَلِء ِحَيِل  ِمْن  يِن  الدِّ َوَخْصِم 
 

َكثِيٌر َوُه��ْم  الُمْرِجُفوَن  األَْتِقَياِء َفَقاَل  َنْهَج  َخاَلْفَت  َلَقْد 
 

َمَقالِي في  بَِأنِّي  َعلُِموا  َجاِء َوَم��ا  َوالرَّ اَلَمِة  السَّ َعْيِن   َعَلى 

إِْذٍن َبْعَد  ِمنّي  الَكْشَف  َوَأنَّ 
 

َبَقائِي بِ��ِه  َضِمنُْت  َوَتْحِصيٍن 
 

ُحُصوني ُهْم  َأْهلِي  َنْهُج  اِلْلتَِجاِء َوَنْهِجي  في  تِي  ُحجَّ َوَمْظَهُر 
 

َفْتِحي َعْيُن  التََّساِمي  َماِء َوَمْرَتَبُة  السَّ َوْحِي  ِمْن  َجاَء  َقْد   لَِما 

َقاَلنِي َع��ْدٍل  ِذي  ُكلَّ  َوَأْخ���ِدُم 
 

َوَأْع����ُذُرُه َوُأْك��ِس��ُب��ُه ِرَض��ائِ��ي
 

وَيْكِفي إال  َع���اِذٍل  ِم��ْن  َفَما 
 

ُس��ُه بِ��َج��ْه��ِل اِلْح��تِ��َواِء َت��َت��رُّ
 

َحْتمًا َوالتَّْيِسيَر  الَفْتَح  النََّقاِء َضِمنُْت  ُم��تَّ��ِض��ُح  األَْم���َر  أِلَنَّ 
 



ء �ل��مب��ا  ا
��حر��ب
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ذهبوا بعدما  ُشيوخي  َذَك���ْرُت  السبُبَلّما  عاقني  َيتِيٌم  َأّن��ي  َش��َع��ْرُت 
ُمنَْصِدٌع والقلُب  ذاكرتي  الُحُجُب َأَع���ْدُت  وارْتُهُم  وقد  شوقي  َحرِّ  ِمْن 
ُمنَْطِرٌح والعصُر  بِمْثلِِهُم  لي  ُسلُِبواَم��ْن  َدْربِ��ه��ا  في  وَم��ْن  هاِت  لِلتُّرَّ
َنَفٍر ِمْن  الِجدِّ  َغْيَر  َأْع��ِرُف  ُكنُْت  انتصبواما  حيثما  ِم��ْن  َشَرفًا  بِِهْم  نِْلنَا 
ُقْدَوتِنا الَمْشُهوِر  والِ��دي  َأُبَكَسيِّدي  نِ��ْع��َم  الّسّجاِد  الَقانِِت  َعلِيِّنا 
تِِه بِِهمَّ َي��ْدُع��و  َن��اِس��ك��ًا  والعرُبُم��َع��لِّ��م��ًا  األعجاُم  وكذا  القرٰى  أهَل 
ُيْخَتَطُبم��ي��الُده ف��ي رب��ٰى ال��َغ��نّ��ا وَم��نْ��َش��ُؤُه اآلب���اِء  َس��نَ��ِن  علٰى  فيها 
��ِه ُم��نْ��َج��ِردًا َطَلُبواوَش���ّد َع���ْزَم ال��ّرج��ا لِ��لّٰ َأْه��ُل��ُه  ب���واٍد  اس��َت��َق��رَّ  َح��ّت��ٰى 
َهّيَأُه الَحقُّ  حيُث  الخيِر  أح��وَر  احتربوافي  بها  من  يدعو  الديِن  لدعوِة 
بدعوتِه ِع��زٍّ  في  ال��ن��اُس  غ��دا  َينَْقلُِبَح��ّت��ٰى  كاد  َجُهوٍل  من  َه��دٰى  فكم 
إل��ٰى م��واله ذو َس��َرٍف أن��اب  َي��نْ��َج��ِذُبوك��م  ب��األخ��الِق  للحق  وع���اَد 
َحَمَلْت َأْح��َوٍر  ب��وادي  ِسنُوٌن  ْت  َعَجُبَم��رَّ َوْصُفُه  ما  الُهدٰى  ِذكَرياِت  ِمْن 
ِرْحَلتِِه أس��ب��اِب  من  ك��ان  ما  َنَصُبوك��ان  ُك��لُّ��ُه  َزَم���اٍن  ف��ي  َط��را  ِم��ّم��ا 
ُمتَِّجهًا الَمْكُلوَم  ال��َوَط��َن  َينَْسكُِبف��غ��اَدَر  العيِن  وَدْم��ُع  الِحجاِز  َنْحَو 
َأَل��ٍم من  كان  ِمّما  الَقْلُب  َس��َب��ُبواستأَنَس  طيبٍة  ف��ي  أو  م��ك��َة  بين  م��ا 
منجردًا ال��ل��ِه  ببيِت  استقّر  َيْحَتِسُبحتى  لِ��ّل��ِه  ص��اب��رًا  ٍة  ُج���دَّ ف��ي 
انُتِدُبواوَه���ّي���َأ ال��ل��ُه ل��ألب��ن��اِء َم��ْك��ُرَم��ًة َأْج��لِ��ه  ِم��ْن  ُأْس��َرتِ��ِه  وبعُض 
َف��َرٌح ��ُه  ُك��لُّ زم��ان��ًا  الجميُع  الَوَصُبقضٰى  عاَقُه  َوْق��ٍت  ترتيِب  وُحْسُن 
بَِمْوَتتِِه َيْومًا  َقَضْت  ِجْسٍم  َينَْتِحُبأم��راُض  ب��اَت  َق��ْد  َح��ْوَل��ُه  َم��ْن  وُك��لُّ 
ُنْقَلتِِه َأْع����َواِم  ِم��ْن  ث��الث��وَن  ْت  الَحِسُبَم���رَّ أيها  فخذها  تليها  َس��ْب��ٌع 
َأْقِضَيٍة أسباُب  َج��َرْت  ٰهذا  بعِد  ُتْسَتَلُبِمْن  األوط���اِن  ُرب��ٰى  في  نا  بُِأمِّ
َأْك��َب��ُرن��ا األُمِّ  وب��ع��د  ه��ن��اك  األَِرُبم��ات��ت  ال��وال��د  فينا  وه��و  ��ٌد  ُم��َح��مَّ
أصغُرنا م���اَت  ه��ذا  ال��ع��ام  ُحُبوأّوَل  السُّ به  ْت  َدرَّ من  َخيُر  ِشهاُبنا 
َنْأَلُفُه ْرِب  ال��دَّ في  لَِمْن  َربي  َرَغُبَسَأْلُت  ُه  ُكلُّ ُعْمرًا  الَخْيِر  ُأْس��َرِة  ِمْن   
وَمْكُرَمٍة ِع��زٍّ  علٰى  َوْق���ٍت  اكتسبواوِح��ْف��َظ  حيثما  وم��اٍل  ح��اٍل  وُحْسَن 
َقراَبُتنا ه��م  َم��ن  وك��ذا  أهلِنا  وُمنَْتِسُبِم��ن  ِص��ْه��ٌر  ك��ذا  َيلِينا  وَم��ن 
ُربَِطْت الذي  ٰطَه  بالمصطفى  الَخِصُبوالختُم  المكسُب  وه��ذا  ُعرانا  به 
َظ��َه��َرْت كلما  إٰل��ه��ي  صلٰى  َتْضَطِرُبعليه  الَغْيِث  بِ��ُم��ُزوِن  َسَحاَبٌة 
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الَعَرْب إحساُس  َوَماَت  ِميُر  الضَّ ِم�ْن َقْب�ِل ٰه�ذا الَي�ْوِم َع�ْن ُق�ْدٍس َذَه�ْبَماَت 
َأْخ�ِذِه َس�اَعَة  املِْفَت�اِح  َع�ٰى  الَغَض�ْبَأمَلِ�ي  َص�َدَق  إِْن  اآلالِم  ِم�َن  ُج�ْزٌء 
�ٍة ُأمَّ َضِحيَّ�ُة  َواألَْق�ٰى  النَُّخ�ْبَفالُق�ْدُس  َأْش�َتاِت  َغ�ْ�ُ  فيه�ا  َرْأَس  ال 
ِحينَ�ا ِم�ْن  ه�ا  لَِعُدوِّ َفاْنَس�َحْبَوَقراُره�ا  اخَللِيَف�ِة  َع�ِن  الَق�راُر  َس�َقَط 
ه�ا َعْصِ َح�َواِدَث  َجَعَل�ْت  �ًة  ُأمَّ َوَج�ْبي�ا  م�ا  َتنْس�ٰى  ُث�مَّ  اِلث�اَرِة  َس�َبَب 
َيِزي�ُدُه �نِيِع  الشَّ الِفْع�ِل  َه�ْبَوإِداَن�ُة  َحْي�ُث  ِم�ْن  أرواِحن�ا  ع�ٰى  َأَث�رًا 
امُلن�ٰى ُوئِ�َد  َأْن  ُمنْ�ُذ  َحاي�ا  الضَّ بِالنَِّس�ْبَنْح�ُن  اخِلاَلَف�ِة  َأْرُض  َأْت  �زَّ وَتَ
بَِدْربِن�ا الّش�َتاِت  َغ�ْ�َ  َن�رٰى  �َبْبم�اذا  السَّ َمَل�َك  َق�ْد  امَلْجُم�وُع  ن�ا  وَعُدوُّ
أِلَّنن�ا الُغث�اِء  َرْه�َن  ُمْكَتَس�ْبَوَجِيُعن�ا  َس�اَلِة  الرِّ َن�صَّ  َنّتِخ�ْذ  مل 
َرْغَب�ًة األَباِع�ِد  َدْرِب  َع�ٰى  ن�ا  َوَق�ْبِسْ ِزْنِدي�ٍق  بِ�ُكلِّ  اِلْقتِ�داِء  يف 
َمِصِ�ِه�ْم َنْح�َو  األَْم�ِر  رُم�وُز  ُمنَْتَخ�ْبَوَم�ٰى  َأِج�ٍ�  أو  ِق�نٍّ  َب�ْ�َ  م�ا 
َحاَل�ًة ُر  ُأَق�رِّ إّن  َتْغَضُب�وا  امُلْكَتَت�ْبال  احَلِدي�ِث  يف  ٰط�َه  َوْص�ِف  ِم�ْن 
ُقْدِس�نا يف  اّل�ذي  إىٰل  أش�اَر  بِالَعَج�ْبَوَلَق�ْد  َتْزَخ�ُر  اِلساِء  ُس�وَرِة  ِم�ْن 
بِنَاُؤه�ا �عوِب  الشُّ َمْأس�اِة  ُمْكَتَس�ْبَوِع�اَلُج  َوِرْزٍق  َوالتَّْق�وٰى  بالِعْل�ِم 
َمْطَلب�ًا �ُق  ُيَقِّ وم�ا  اجَلبِ�ِ�  امُلنَْقَل�ْبَع�َرِق  َي�ْوَم  ِف  ْ ال�صِّ اِلْكتِف�اِء  يف 
َعائِ�ٍل َمْطَل�َب  الُكْف�ُر  َيُك�وُن  النََّس�ْبي�وٌم  ُف  َشَ وال  َينَْفُع�ُه  ِدي�َن  ال 
َت�رٰى َأْن�َت  ك�ا  َجْه�ٍل  يف  األََدْبوال�ُكلُّ  َتْطبِي�ِق  ُس�وِء  ِم�ْن  ن�ا  َعْصِ يف 
َقائِ�ٍم بِِدي�ٍن  َمْرُه�وٌن  ُرَت�ْبوالنَّ�ْصُ  َأْو  بِ�َاٍل  ال  ُكنّ�ا  َحْي�ث  ِم�ْن 
بن�ا َحلَّ�ْت  اّلتِ�ي  الَع�ْصِ  امُلْرَتَق�ْبَوَفِجيَع�ُة  اهَل�الِك  إىٰل  ُنَس�اُق  َأّن�ا 
بِِعْلِمن�ا الَفَس�اِد  َع�ٰى  َن�ْبُمَتظافِِري�َن  الذَّ ْج�ِل  الدَّ لَِدْوَل�ِة  ِدي�ِن  َوُمَهِّ
َوْعيِه�ا َمَاِم�َع  ُس�لَِبْت  �ًة  ُأمَّ ُينَْت�َدْب؟ي�ا  َرِش�يٌد  َه�ْل  وَعْق�اًل  ع�ًا  َشْ
لن�ا ُيْيِ�ي  َزاِه�ٍد  َتِق�يٍّ  ِم�ْن  اْلَلَه�ْبَه�ْل  اْنَت�َ�َ  َبْعَدم�ا  ياَن�ِة  الدِّ َف  َشَ
ُأْش�ِعَلْت َطائِِف�يٍّ  ِحْق�ٍد  َعَج�ْبنِ�َ�اُن  وال  الَق�َراَر  َفَق�َد  َمْوطِ�ِن  يف 
َكاتِ�ٍب َأْو  لَِش�اِعٍر  َأُق�وُل  �َغْبم�اذا  الشَّ َتْ�وٰى  �ًة  ُأمَّ ُينَ�اِزُع  ِمْث�ِ� 
َكاتِ�ٍب َمَقاَل�ُة  َأْو  ُيْ�ِدي  �ْعُر  الشِّ َكَت�ْبال  َس�ْطٍر  يف  الُع�ْدَواَن  َيْس�َتنْكُِر 
الَعن�ا َس�َبُب  بَِأنَّن�ي  اخَل�ِ�ُّ  َنَض�ْبَظ�نَّ  َوَتْفكِ��ي  َجْه�ٌل  ُصوفِيَّت�ي 
َنِْج�ِه يف  بِأّن�ُه  َأُظ�نُّ  �َغْبوأن�ا  َوالشَّ َوالَغَفاَل�ِة  الَعَاَل�ِة  َع�ْ�ُ 
َحظُّن�ا ٰه�ذا  كان  إِْن  مت�ٰى  َطَل�ْبَوإىٰل  َم�ْن  ُنَجاِم�ُل  َمْرَحَل�ٍة  ُكلِّ  يف 
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23 شوال 1438
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َوَأبِي َسيِِّدي  الُمَربِّي  َوَف��اِة  بِاألََدِبِذْك��َرٰى  الَخْلِق  َمْوَلٰى  َأْع��اَلُه  َعلِيُّ 

َفطِنًا َحاِذقًا  ُفْلٍك  ُربَّ��اَن  َك��اَن  التََّعِبَقْد  ِمَن  فِيها  بما  الَحَياَة  َقَضٰى 

تِِه لِِعزَّ ْنَيا  الدُّ َه��اَن��ِت  الَعَرِبُمَجاِهدًا  في  اِلْس��اَلُم  بِِه  ٰى  َتَرقَّ َكَما 

ِشيَمَتُه َصاَر  َحتَّٰى  ْبَر  الصَّ َنَصِبواْسَتْمَرَأ  ِمْن  فِيِه  َما  َعَلٰى  َوَمْعنًى  ا  ِحسًّ

َعَرضًا بِ��َذا  َيْبِغي  ال  ِه  اللّٰ في  ِه  َتِبلِلّٰ َوالرُّ الَماِل  ُفُضوِل  َأْو  ِزينٍَة  ِمْن 

َع��ابِ��َرٌة َوْه��َي  فِينا  ِذْك���َراُه  ْكِر ِمْن َسَبِبَت��ُع��وُد  في ُكلِّ َعاٍم َوَكْم في الذِّ

َقَوالَِبنَا َأْحَيٰى  َمْن  بَِتْذَكاِر  َعَجِبَنْحيٰى  ِم��ْن  ِه  لِلّٰ َفَيا  الُقُلوِب  َم��َع 

ُمْكِرَمَها َصاَر  َحتَّٰى  َأْحَوَر  َنبِيَواْخَتاَر  لَِخْيِر  الُمْثَلٰى  ْعَوِة  َوالدَّ بِالِعْلِم 

ُأَممًا َأْفَجاِجَها  في  ُه  اللّٰ َهَدٰى  َوالُقَرِبَوَكْم  بِاألَْعَماِل  الَبْدَو  َب  َوَق��رَّ

َأْجَمُعُه َوالَفْضُل  ُشيَِّدْت  َوالنََّسِبَم��َداِرٌس  الَفْضِل  َعِريِق  الكَِراِم  اِلْبِن 

َمنَاِقَبُه ُيْحِصي  َوَمْن  َسُأْحِصي  َذا  ُمنَْتِسِبَكم  ُكلِّ  في  َمْشَهُدَها  َزاَل  ال 

َطَلبًا َأبنَائِنَا  إَِل��ٰى  َشَذاَها  َغِبُأْه��ِدي  َوالسَّ الِخْصِب  َفي  بِِه  لإِِلْقتَِداِء 

َوَمْكُرَمًة َمْجدًا  َفتًى  ِمنَّا  َن��اَل  َوالطََّلِبَما  األَْخ��ِذ  اتَِّصاِل  بِِسرِّ  إاِّل 

َدًة ُم��َردِّ َزاَل��ْت  ال  الَخْيِر  َرِحِبَوَأْح���َوُر  َوافِ��ٍر  َوُشْكٍر  َحْمٍد  آَي��اِت 

َدْعَوتِِه َأْنَفاُس  َسَرْت  َأْرٍض  الطََّرِبَوُكلُّ  ِمَن  َحاٍل  َعَلٰى  َتَراُهْم  فيها 

َتْرُقُبُه رِّ  الشَّ ُعُيوَن  َرَأْي��نَ��ا  َغِبَوَك��ْم  كِّ َوالشَّ َيْومًا بَِعْهٍد َمَضٰى في الشَّ

ُمنَْفِردًا الَمْمُسوَخ  الَوَطَن  َرَجِبَفَغاَدَر  في  ِه  اللّٰ َأْرِض  َنْحَو  ُمَهاِجرًا 

َبَدا الِحَجاِز  َأْرِض  في  َخيََّم  َغِبَوَحْيُث  بِالرَّ َمْواَلُه  إَِلٰى  الطَِّريَق  َيْطِوي 

ُمتَِّخٌذ َوْه��َو  الُمنَاِدي  َأَت��اُه  الُمِصِبَحتَّٰى  الثَّابِِت  بَِعْزٍم  بِيِل  السَّ َنْهَج 

ُمْلِهُمنا اُد  جَّ السَّ الَحافُِظ  األَُب  َبِبَذاَك  َوالسَّ األَْمِر  َبْيَن  التََّجاُذِب  ِسرَّ 

الُقَرِبَج���اَزاُه َربِّ��َي َخ��ْي��رًا َدائِ��م��ًا َأَب��دًا في  األَْصِل  َسْيَر  الَفْرَع  َق  َوَوفَّ

َسيِِّدَنا  بِالُمخَتاِر  َط��اَب  َتِبَوَخْتُمَها  ِد الُمْصَطَفٰى الَمْرُفوِع في الرُّ ُمَحمَّ

َبَرَقْت َما  ُكلَّ إِٰلِهي  ٰى  َصلَّ الُكُثِبَعَلْيِه  َمنُْظوَمِة  َعَلٰى  ُمْزٍن  ُب��ُروُق 

َكَتَبْت َما  َواألَْصَحاِب  الُغرِّ  بِالُكُتِبِوآلِ��ِه  الَمْلُهوِف  ِغِف  الشَّ َأَناِمُل 
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حي المناسك 

َثَوابًا َأَرْدَت  إِْن  الَمنَاِسَك  َتّوابًا َحيِّ  ُمْخلِصًا  َعَلْيها   َأْق��بِ��ْل 

َفأَلَْنَت إِْن ِجْئَت الَمشاِعَر َصاِدقًا 
 

واآلرابا َوالَفْضَل  الُمنٰى   نِْلَت 
َتَميٌُّز  الَعاَلِميَن  فِي  ٍة  َفلَِمكَّ

 
األَْطنَابا بِ��ِه  َف��اَق��ْت  َوَم��َك��اَن��ٌة 

 

َأتٰى وما  َماِء  السَّ َأْدَي��اِن  مآبا َتاِريُخ  َط��اَب  ِه  اللّٰ َأْن��بِ��َي��اِء  َع��ْن 
 

َمضٰى َقْد  والَمَشاِعِر  َة  َمكَّ َبْيَن  َما 
 

طابا ِة  واألُُب����وَّ ِة  ال��نُّ��ُب��وَّ ِس��رُّ 
 

َبدا ُمْذ  آَدَم  بِ��َأنَّ  َعلِْمَت  األَْسَبابا َأَوَم��ا  لِِجنِْسِه  َأَش��اَد  فيها 
 

ُحْسنِها َكْعَبَة  ِه  اللّٰ بَِأْمِر  َوَأَنابا َوَبنٰى  َواْشَتكٰى  َف  َتَطوَّ  وبها 
َحافاًِل ُعْمرًا  َحّواُء  َقَضْت  األَْنَسابا وبها  ُج  ُتَفوِّ  بِالَمْكُرَماِت 
إِْسِمها ِمْن  ٌة(  )َجدَّ ُتَسّمٰى  وَغابا ولذا  الّزماُن  ومضٰى  بها   ُدفِنَْت 
َوِصنُْوُه الّسالِم  َمْرُسوُم  َهابِيُل 

 
َكّذابا َق��اتِ��اًل  َأْص��َب��َح  َقابِيُل 

 

ِل الَماِضي َجرٰى َماِن األَوَّ ِة واألن���ا َأْت��َراب��ا ُمنُْذ الزَّ  ِس��رُّ األُُب����وَّ

َتالِدًا فينا  ُه  اللّٰ َق��َض��اُه  َخرابا َق��َدٌر  واآلَخ��ُروَن  الُهدٰى   َأْهَل 
َأْتَباِعِه في  ْيَطاُن  الشَّ َأْحَزابا َواْسَتْحَكَم  كذا  وَتْعلِيمًا  ِعْلمًا 

 

ُهْم  َوالَحقُّ َمْحُفوٌظ بَِمْن َقْد َخصَّ
 

َأْحَقابا َوَصاَنُهْم  َماِء  السَّ  َربُّ 
ِعَباَدنا إِنَّ  ْيَطاِن  لِلشَّ َق��اَل  إِْذ 

 
ِرقابا َت��ِذلَّ  َفَلْن  َفَعْلَت   َمْهما 

ُدوا َردَّ الهداَيِة  داعي  أتٰى  َصوابا َوإذا  ُقْلَت  الَحقِّ  داعي   َلبَّْيَك 
ِهْم  لَِربِّ َينِْسُلوَن  َفجٍّ  ُكلِّ  َجوابا ِمْن  عاِء  الدُّ علٰى  ِمنُْه   َراِجيَن 

نِْعَمٌة ْت  َتمَّ إِْبَراِهيَم  ِخَطابا َوبَِعْهِد  الَعاَلِميَن  في  َدْت  َجدَّ  َقْد 

َوَمثاَبا َرَفَع الَقَواِعَد ُثمَّ َنادٰى في الورٰى َم��ْوئِ��اًل  ٰه��ذا   َل��بَّ��ْي��َك 
ها َوِسرِّ ْكَرَياِت  الذِّ بَِهْدِي  َأْنِعْم 

 
مآبا كان  الَحجَّ  إِنَّ  الَحجِّ   في 

يا َمْن َوَفْدَت إلٰى الَمناِسِك َطالِبًا
 

َثَوابا نِْلَت  الَفْرِض  ُرْكِن   إِْسَقاَط 

راجيًا ِل  التَّنَفُّ َباِب  ِمْن  ِجْئَت  َأْو 
 

طاِلبا ُحْزَت  الَخْلِق  اْجتِماِع  ِسرَّ 
 

َمْوِقعًا  الِعَباَدِة  َأْعلٰى  ِمْن  َفالَحجُّ 
 

نِصابًا ال��َوافِ��ُدوَن  َينَاُل  َوبِ��ِه 
 

َمْن َحجَّ َلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق وال
 

 َسَلَك الِجداَل َمَع الَحِجيِج َأصابا

َكَأنَّما ُنوِب  الذُّ ِمَن  الُخروَج  َناَل 
 

َشبابًا الَقِديَم  الُعْمَر  َد  َج��دَّ  َقْد 
لَِعْبِدِه الَكِريِم  ِمَن  الَعطاُء  ٰهذا 

 
 َل��ّم��ا َأَت�����اُه ُم��َل��بِّ��ي��ًا َث��ّواب��ا

َسيِّدًا  َواْذُكْر  الَمنِْح  بٰهذا  وبابا َأْكِرْم  الَقُبوِل  في  َشِريفًا   َسَببًا 

َمناسكًا الَحِجيُج  َعَرَف  ما  طابا َلْواَلُه  أو  ُم��ْح��ِرٌم  َتَمتََّع  َوَل��َم��ا 
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الَورٰى َخْيُر  الُمْجَتبٰى  النَّبِيُّ  ٰطَه 

 
واألَْنَصابا األَْصنَاَم  َحطََّم   َمْن 

َصالِحًا َنْهجًا  لِلتَّْوِحيِد  َوَأَق��اَم 
 

وكِتابا َوُس��نَّ��ًة  ال��ِع��َب��اِد   َب��ْي��َن 

بال َعنّي  لها  ُخذوا  نَِداُه  وَمثابا َوَمضٰى  هدًى  َمنَاِسَكُكْم   َوَه��ٍن 
ُمَعلِّمي َوْهَو  َأْنَساُه  لي  ِرَضابا َأَيِصحُّ  ِمنُْه  َونِْلُت  اْهَتَدْيُت  َوبِِه 

 

َأْحَمٍد ِزَياَرَة  َينْسٰى  ال  َحجَّ   َوَم��ِدي��نَ��ًة َط��اَب��ْت بِ��ِه وُت��َراب��ا َمْن 

ُنوَرها َواْشَهْد  اِليماِن  َطْيَبَة  تشابا ُزْر  الَخافَِقْيِن  في   َوَجماَلها 

َجاللِها َوِس��رَّ  َمآثَِرها  ُمْرَتابا َواْشَهْد  َذاَق��ه��ا  ما   َوَسكِينًَة 
َسالِمًا باَِلِدَك  إلٰى  َرَجْعَت  الَوّثابا وإذا  لَِساَنَك  ُهِديَت   َفاْحَفظ 

َك في الُقُلوِب َمَكاَنًة َمهابا َواْجَعْل لَِحجِّ فِيَك  الُمْخَتاِر   َولِ���َزْوَرِة 

الَمال في  َدْأبًا  الّتّواَب  أجابا َواْسَتْغِفِر  َدَع��اُه  َفَمْن  اِلٰل��َه  واْدُع 
 

وآلِِه الَحبِيِب  َعَلٰى  اَلُة  الصَّ ُثمَّ 
 

اآلرابا بِِه  َناُلوا  َمْن  ْحِب   َوالصَّ
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َعَجبا بها  فَشاَهْدنا  ياَض  الرِّ ُزْرنا 
 

الُحُجبا َد  َب���دَّ فيها  ِة  ال��نُّ��ُب��وَّ  ُن��وُر 
َمٍة ُمَكرَّ ُس���اَلالٍت  ِم��ْن  بِ��َس��اَدٍة 

 
َسَببا َفاْرَتَقْوا  َأَقاُموا  َحْضَرَمْوَت  ِمْن 

 
َفاْمَتَشُقوا لِْلَخْيِر  بِِهْم  اِلٰل��ُه  َأَدب��ا َجاَد  كذا  َتْعلِيمًا  اِلف���اَدِة   َسْيَف 

َقَرُؤوا  ما  َأْنَواِر  ِمْن  األُْنِس  َمَجالُِس 
 

َذَهبا ُتْرَبُهْم  َأَحاَلْت  اْسَتَفاُدوا  َوَما 
لِنُْضَرتِها   َتْسعٰى  اّلتي  الُوُجوَه  والطََّلبا َحيِّ  الَمْوُفوَر  َحظَّها   َوَتْشَتِهي 

ُمطَِّرٍد ْحٰمِن  الرَّ ِم��َن  لَِفْتٍح  الُكُتباَتنَْل  َعاَنَق  َوْجهًا  ُه  اللّٰ َر  َنضَّ  َقْد 
َمْطَلِعِهْم  ِسرِّ  ِمْن  ُمنَْتَظٌر  َطَلبا الَفْتُح  إِْن  َمْعنَاُه  في  الَفْتُح   َوٰهكذا 
َشَمَلْت  َقْد  َوالتَّْذكِيِر  الِعْلِم  َمَجالُِس 

 
َطَربا َأْرَضها  َفَزاَنْت  ياِض  الرِّ  َنْجَد 

 �ُمْختاِر َفْهَو اّلذي َيْرعٰى ِحمٰى الُغَربا والُوْصُل والَفْتُح واِلْمَداُد ِمْن َكَرِم ال�
َعطِرًا َدائِ��م��ًا  َس��الم��ًا  النَّبِيِّ  آُل 

 
النُُّجبا الَورٰى  في  َوَأْنُتْم  إَِلْيُكْم   ِمنّا 

ُنِسبا َوَمْن َيلِيُكْم ِمَن األَْحَباِب ِمْن َعَرِب ال َقْد  يِن  لِلدِّ َعَجٍم  أو  إِْس��اَلِم 
َهاطُِلُه َفاَض  َفتحًا  ُه  اللّٰ َيقَطُع  َوَهبا ال  ما  الَفْضِل  َربُّ  َيْقَطُع  َوَكْيَف 

 
َبْينَُكُم الَوْصِل  َليالِي  آَنَسْتنَا  َكْم 

 
َحَببا إمداِدُكْم  ِمْن  الَقْلُب   َواْسَتْمَطَر 

َمَجالِِسُكْم  في  اْلَليالي  َهمُّ  َواْقَتَربا َواْن��َزاَح  َواْمَتدَّ  الَعطا  َفْيُض  َواْنَهلَّ 
َجَمائَِلُكْم   َننْسٰى  ال  ِه  لِلّٰ َأَدبا َفالَحْمُد  َلُكْم  النّاِسي  بِالَجاِحِد  َوَلْسُت 
 

َحْسُبُكْم األُْنِس  ِرَياِض  في  فِْتَيًة  َسَغبا يا  َشْوِقِه  ِمْن  َلُكْم  الُفَؤاُد   َحنَّ 

َمَرابِِعُكْم  في  َعْودًا  َمْوالَي  َوَقبا َسَأْلُت  َقْد  ْعِد  السَّ َوَنْجُم  الَعوافِي   َمَع 
ُدَعائُِكُم في  بَِخْيٍر  النَُّجبا َوْلَتْذُكُرونا  َأْحَباَبنا  يا  الَغْيِب   بَِظاِهِر 

َغاَيتِنا إِْخ��َواَن  يا  الَحيِّ  َس��اَدَة  ُنَقبا َيا  يا  الس��الِم  َغ��ِد  َأم��انِ��ي  وي��ا 
 

وَيْسَأُلنا  ُينَاِدينا  َتلِيٌد  َعْن َحْضَرَمْوَت َوَما ِضيها اّلذي َذَهبا م��اٍض 
 

َسَبُقوا  النّدٰى  َأْشَياُخ  يُد  الصِّ َركِبا َأْرَباُبها  َمْن  َمنَْجاَة  َمنَْهُجُهْم  زاَل  ال 
َوَرٌع  َيُسوُسُه  َعَمٌل  ك��ذا  ِعْلٌم 

 
َكِذبا ال  الخالِص  َمَع  َربِّي   َوَخْوُف 

ُه ِمنُْهْم في الَورٰى َوَطنًا َسَكباال َأْوَحَش اللّٰ َحْيُثما  َأْحَيا  َهلَّ  إِْن   َكالَغْيِث 
بَِعْزَمتِِه  َعْهدًا  ُيَشاطُِرنِي  ذا  َم��ْن 

 
ُمْحَتِسبا ِه  اللّٰ ِديَن  َينُْصُر  ِه  اللّٰ في 

 

َوَمْرَحَمٍة َوْع��ٍي  َعلٰى  َمْجدًا  َواْنَتَكبا ُنِعيُد  َتاَه  ْن  ِممَّ الِجيَل   َوَنْحَفُظ 
تِنا ُمِهمَّ في  َعْونًا  َأْرُج���وُه  َه  َضَربا واللّٰ ُذْق��ُت��ُه  َوٰل��كِ��ْن  ُم��رٌّ   َوال��َح��قُّ 
ُقْدَوتِنا بِالُمْخَتاِر  ْعَر  الشِّ َوُمنَْتَسبا َوَأْختُِم  َفْخرًا  الُعال  ُذي  ٍد   ُمَحمَّ
َتْصلَِيًة الَعْرِش  إِٰل��ُه  َصّلٰى  ُهبا َعَلْيِه  َوالشُّ الَبْرَق  َتُفوُق  اَلِم  السَّ َمَع 
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َدَعا َمْن  الُمْسَتِجيُب  َأْنَت  َم��ْواَلَي 
 

َفاْسَتِجْب َدَع��اَك  ُمْضَطرٌّ  َم��ْواَلَي 
 

َطاِمعًا َن���َداَك  في  َقْلبِي  َزاَل  ال 
 

ُغلِْب َقْد  الَحَياِة  في  َعْبٌد   َم��ْواَلَي 
َأَتى َحْيُث  ِمْن  الَعْذُل  ُقَواَي  ُمْضَطِرْب َأْوَهى  َحاالً  َصاَر  َحالِي   َمْواَلَي 
َساَمنِي َقْد  َظالِمًا  َواْدَف��ْع  بِالَكِذْب َم��ْواَلَي  َواْبَتاَلنِي  الَعَذاِب   ُسوَء 

ُبْرِجَها في  اْسَتْحَكَمْت  َفَلما  ُأِحْب َضاَقْت  َمْن  َباِب  َتْحَت  ي  َهمِّ  َأْلَقْيُت 
ِسَوى ِعنِْدي  َوَما  ِعنِْدي  َما  َأْبَدْيُت 

 
 َشْكَواَي ِمْن ُظْلٍم َعَلى َظْهِري ُحِسْب

َدْرَك�����اُه َي��ا َم���ْن ال إِل���َه َغ��ْي��ُرُه
 

ُنِهْب َقْد  َفِقيرًا  الُمْلِك  َمالَِك  َيا 
 

ُمْرَتَجى َيا  اْلَلَجا  َأْنَت  َجا  الرَّ ُكتِْب َأْنَت  َما  َفاْرَفْع  األَْم��ُر  إَِلْيَك   ِمنَْك 

َعَلى افِي  الضَّ ُلْطَفَك  إِلِهي  إِْج��ِر 
 

َتِعْب َحتَّى  بِ��ِه  ا  ِممَّ َخ��َوى  َقْلٍب 
 

الَبال ُدْنَيا  في  الَمْظُلوَم  َينُْصُر  َمْن 
 

َأِجْب الَغْوَث  َواْسِرِع  َفاْدِرْك  َك  إاِلَّ
 

َطَغٰى َفالَبْغُي  الَبْغِي  ُجنُوَد  َشتِّْت 
 

ُحِجْب ْبَر  الصَّ َوَأَرى  َوَم��االً  َحاالً 
 

َناِصرًا لي  َفُكْن  َمْطُلوبي  َعزَّ  ُسلِْب َقْد  َمْن  َأْدِرْك  الِمْسكِيِن  َناِصَر  َيا 
 

َمَضى الَخْيِر  ِمَن  َشْيٌء  لِي  َكاَن  ُوِهْب إِْن  َمْغُلوٍب  َكفِّ  في   َأْجَرْيَتُه 
َضى لِلرِّ ِجْسرًا  َم��ْواَلَي  َيا  ُأِحْب َفاْجَعْلُه  َمْن  َطِريِق  في  بي  َوُخْذ   َعنِّي 

َدائِمًا َخْيرًا  ِمنَْك  َقَضائِي  َواْجَعْل 
 

طِْب َغْيِر  ِمْن  َسيِِّدي  َتْمَتِحنِّي  ال 
 

َحاَلتِي في  الُمْرَتَجى  الطَّبِيُب  َتطِْب َأْنَت  َحتَّى  َداِوَها  ُجُروِحي   َفاْشِف 

َتْصَطلِي َناٌر  َوالَجْوُف  الَمَدى  ُشِرْب َطاَل  َقْد  َوَمائِي  َيْخَفى  ال   َوالَحاُل 
َدائِمًا  ُودِّي  َحْبَل  َرَب��ْط��ُت  ئِْب َوَق��ْد  الدَّ َكْهِفي  ُهْم  الَبْيِت  آِل  بِاآلِل 

 

َوالِ��ِدي َوَم��ْن َمَضى ِوَراَث��تِ��ي ِم��ْن 
 

الُمِحْب َيْسَعى  َكَما  َنْسَعى  َأْهلِنَا   ِمْن 
َدَرك��ًا لي  ُك��ْن  َربِّ  َيا  بِِهْم  ُعِصْب بِِهْم  َحْبلِي  الُمْصَطَفى   َوبِالَحبِيِب 

َبَدا ْبُح  الصُّ َما  اللُه  َعَلْيِه  ُمْسَتتِْب  َصلَّى  بَِأْمٍر  ْمِس  الشَّ َمْشِرِق  ِمْن 
 

ليلة عيد األضحى 1436
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الَعَرْب َبْيَن  با  الزُّ ْيُل  السَّ جاوز  َحَلْبقد  في  ُد  الُمَؤيَّ الظُّْلُم  َوَتَظاَفَر 
َفجائِِعي َدلِيَل  ُكَلْيَماتِي  َنَضْبَوَغ��َدْت  َتّياٍر  إِْح��َس��اُس  َوَفجائِعي 
��ت��ي الَعَجْبم���اذا ه��ن��اك وه��اه��ن��ا ف��ي ُأمَّ ث��ائ��رِة  آث��اِر  من  صنفاِن 
بَِأه�ْلِها الباِلُد  َتْحَتِرُق  الّشاِم  َهْبفي  والَمْوِصُل الَمْفُجوُع َقْد َألَِف الرَّ
ِقَرْبَوَت��ِع��زُّ ِم���ْن آالِم��ه��ا َم��ْك��ُل��وَم��ٌة َساَلْت  ِدَم��اُؤُه  ْوَلَباُن  َوالصَّ
ٍة بُِأمَّ َج��اِء  ال��رَّ َنَواِميُس  َغْبَسَقَطْت  الشَّ ُيَعانُِقها  بَِأْنظَِمٍة  ُسِجنَْت 
َبْأَسُه فيها  ْيَطاُن  الشَّ َأْح��َك��َم  َواْلُلَعْبَق��ْد  التََّفاَهِة  َبْيَن  َغَدْت  َحّتى 
َقْت ُمزِّ َباَيا  َوالصَّ ��ُر  ُت��َدمَّ اْلَلَهْبَحَلٌب  َأْلِسنَِة  َبْيَن  َوَنْسفًا  َقصفًا 
َأْوَط��انِ��ن��ا في  الُعْهَر  َتَبنّى  َوَقْبُدبٌّ  َشبٍِق  َناِهٍق  َرْف��ٍس  َوِحَماُر 
إِْسَعاُفنا َش��ْأُن��َه��ا  الَحَطْبَوُم��نَ��ظَّ��َم��اٌت  َوَحِقيَقُة اِلْسَعاِف في َحْمِل 
ٌق ُمَتَفوِّ َحْجُمَها  َكَتْبَوُم���َؤاَم���َراٌت  َوَمْن  الَقِريِض  ِعنَْد  َتنَْتِهي  ال 
َش��اَرًة َت��ْب��ُدو  ْفَياِن  السُّ النََّسْبَوَب����واِرُق  َزاكِي  َقاَلُه  َقْد  اّلذي  َتْحكِي 
َهالٌِك َعِصيٌب  لِ��نَ��اظِ��ِرِه  َذَه��ْبَوَغ���دًا  َسَأمًا  َأْهلِه  َع��ْن  اّل��ذي  إاِّل 
بِِشعابِها َواْحَتَمى  الَعَواِصَم  َبْبَت��َرَك  بِالسَّ ِة  الُمِضلَّ الِفَتِن  َعِن  َينَْأى 
َوِمْثُلها َوال��ِع��َراُق  َي��اَن��ِة  ال��دِّ الُمنَْتَدْبَش��اُم  َتاِت  الشَّ في  األََماَنِة  َيَمُن 
َأْطَراُفَها الَّتي  ال��َع��َرِب  ُخبَِطْت َفَعاَشْت في الّصَراٍع الُمنَْتَخْبَوَج��ِزي��َرُة 
َوال��ُق��َرى ال��َم��َدائِ��ِن  في  وَدمٌّ  بِالنَُّخْبَذمٌّ  َتْرُجُف  العالِم  َوَفِجيَعُة 
َعنَا في  َيَزاُلوا  َلْم  َمْن  إلى  بي  الَعَرْبُعْد  َشطِّ  أو  للشاِم  َحاِضٍر  في 
الَفنَا َأْجنَِحِة  َبْيَن  َوُغ��ْب��ٌر  النََّسْبُشْعٌث  ُيْتِم  أو  التَّْشِريِد  ِمْحنَِة  َأْو 
َوَحْوَلها الِخَياِم  َتْحَت  ُتْغَتَصْبَوَأَراِم���ٌل  َوُأْن��ث��ى  َح��ائِ��َرٍة  َبْيَن  ما 
َفتَُّشوا األرائ��ِك  َعَلى  الُمْقَتَضْبَوالُمْتَخُموَن  لإِْلْختَِراِق  ُخطٍَّة  َعْن 
َغَفا َشْيخًا  َوال  طِْفاًل  َيْرَحُموا  َنَصْبَلْم  أو  ُجوٍع  َبْيَن  الَخَرائِِب  َتْحَت 
بِ��اَلِدِه��ْم دم��اِر  إل��ى  ِحْرصًا على الُحْكِم الُمَحّلى بالَجَرْبَيَتَساَبُقوَن 
كاِذبًا َداَقَة  الصَّ َأْب��َدى  ُه��ْم  َوالَجَلْبَوَع��ُدوُّ الَبَهائِِم  َسْوَق  لَِيُسوَقُهْم 
ُشُعوَبُهْم َوُيْهلُِكوَن  َكَتْبَيَتنَاَفُسوَن  َقَلمًا  َحاَكُموا  اْسَتَفاُقوا  َوَمَتى 
��ٍة َم��ْظ��ُل��وَم��ٍة َم���اُن بِ��ُأمَّ بِالَعَتْبَم���رَّ ال���زَّ َوَب���اَءْت  تها  َهِويَّ َفَقَدْت 
تِي ِهمَّ َوَي��ْدَف��ُع  ُينَاِزُعني  ْوُت اْضَطَرْبَأَسِفي  أِلَُمدَّ َصْوتي َحْيُثما الصَّ
َعْهَدنا َد  ُنَجدِّ َك��ْي  َنْبَدُأ  َأْي��َن  َواْحَتَجْبِم��ْن  َتالَشٰى  َقْد  َمْجدًا  َوُنِعيَد 
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اّلذي ُأُذِن  في  الَهْمِس  َغْيَر  شيَء  َتْبال  الرُّ َأْهِل  في  الِعْلِم  بِِسرِّ  َي��ْدِري 
الُمنَى َيْأتِينا  ْبِر  الصَّ وَبْعَد  الُمْرَتَقْبَصْبرًا  َط��ِوي��ُل  َص��ْب��ٌر  ٰلكِنَُّه 
َعْجِزنا ِمْن  َوَزاَدَن��ا  الَجِميُع  الُقَبْبَعَجَز  ُمَحاَرَبُة  َأْو  الطََّوائِِف  َحْرُب 
بِِه َب��ْل  ِر  ال��تَّ��َه��وُّ ه��ذا  في  َح��لَّ  ُنْجَتَذْبال  لِْلَمَذابِِح  ِخرافًا  ِصْرنا 
َقْت ُطوِّ األَِس��ي��َرِة  النَُّخِب  َوُتْحَتَلْبَوَبِقيَُّة  ُتَقاَد  َكْي  َحْباًل  بِاِلْفِك 
َشاِمنا َع��ْن  َغ��ٍد  في  َسَأْسَمُع  َرَجْبَم��اذا  في  ِعيَدَة  السَّ وَأَرى  َوِعَراِقنا 
َأْبنَائِها ِم��ْن  األَْف����َواَج  َبْبَتْسَتْقبُِل  بِالسَّ َق  الُمَطوَّ الَقَدَر  َوُت��نَ��اِزُع 
َلْوَحًة َيْرُسُم  الَمْفُجوُع  الُمْكَتَسْبَوالَمْغِرُب  َراِع  الصِّ ُلَجِج  في  َحْمَراَء 
ُوُقوَفُه النََّجاَة  َنْرُجو  َمن  ُتْحَتَسْبَوَنَجاُة  ال  الَّتي  الَكَوالِيِس  َخْلَف 
َكائٌِن ِل  التََّحوُّ َبْطِن  في  َه��َرْبَوالِحْفُظ  ُمنَْتِزٍح  َوُك��لِّ  لِْلُمْخبِتِيَن 
ًة ِقصَّ َأْس��ُرُد  وَلْسُت  َكَذْبُت  ما  َبْبأنا  السَّ َعَرَف  ُمْشِفٍق  ِرَساَلُة  َقولي 
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َأْحباُب  وبِالِمْعالِة  بالَحُجوِن  لي 
 

َوَأْص��َح��اُب  ِخ��اّلٌن  َبْيَكِة   َوبِالشُّ

َفاْنَتَزُحوا  األَّي��اِم  ُنَوُب  بِِهْم  ْت  َغاُبوا  َلحَّ ما  َعنُْه  َوُف��َؤاِدي  َناظِِري   َعْن 

َسَبٌب  والَهوٰى  َيِغيُبوا  َأْن  َلُهْم  ٰى  َأْسَباُب َأنَّ الَكْوُن  وٰهذا  ْكَرياِت   لِلذِّ
َمَعُهْم  دائمًا  َقْلبِي  َوَتْذَكاُر  َطاُبوا  ُروِحي  ِمْثَلما  فِيِهْم  ُر  التََّذكُّ َطاَب 

 

تِِهْم  َمَودَّ ِمْن  َقْلبِي  ُه  اللّٰ َأْوَح��َش  َج��ّذاُب  ال  ْوِق  لِلشَّ ُقْرُبُهُم  زاَل   ال 
َشَرفًا  ُحْزُتُم  َمْن  يا  َة  َمكَّ َأْه��َل  َينْجاُب  يا  الَهمُّ  َحْيُث  الُحْسِن   بَِكْعَبِة 
ْكَن اّلذي َنَفَحْت  َجاَوْرُتُم الِحْجَر والرُّ

 
َأْس��َراُب واألَْس���َراُر  الَبشائُِر   ِمنُْه 

َمْكُرَمًة  بِالتَّْسلِيِم  الَفْضَل  ِميَزاُب  وُحْزُتُم  األَْن��َواِر  ِمَن  الّطواِف  وفي 
 

َمْلَحُظها  َجاَء  َصالٌة  الَمقاِم  وفي 
 

ِمْحَراُب  إِْبراِهيَم  َمْوطُِئ  ْكِر  الذِّ  في 

َسَقٍم  َعلٰى  َيْبقٰي  ال  َزْم��َزَم  َوم��اُء 
 

َأْوص��اُب  ِه  اللّٰ بِ��ُم��َراِد  بِ��ِه  ُتْشفٰى 
 

َأِمنُوا  َقْد  الَبْيِت  بَِصْحِن  َوالّطائُِفوَن 
 

َخاُبوا  وما  َتْغَشاُهْم  ِه  اللّٰ  َوَرْحَمُة 
تِنا  ِملَّ آث���اِر  ِم��ْن  ��َة  بِ��َم��كَّ َوَك���ْم 

 
والّشاُب  يُب  الشِّ فيها  َمَراِقَد   َوَكْم 

َن��دًى  لِ��ْل��ُف��َؤاِد  ُسْقَيا  َة  َمكَّ ُأمَّ  ُمْرتاُب  يا  الِمْسكِيُن  فأنا  َفْيِضُكْم   ِمْن 

َوإِْعَجاُب  َأَتْيُت َأْسعٰى إلٰى وادي الُحُجوِن علٰى   َت��ْوٌق  لي  ِق  التََّشوُّ  َمْتِن 
َشَغفًا َأْعَتابُِكْم  علٰى  ي  التََّشكِّ َتنَْساُب  َأْهوٰى  ْبِط  لِلسِّ َرْأَف��َت��ُك��ْم   َلَعلَّ 

َفَقْدُتُهُم  َأْه��اًل  َأرٰى  َأْن  َطاُبوا  َوَأْشَتِهي  ُزْرُتُهْم  ما  إذا  الُقُبوِر  َبْيَن 
 

ُدفِنُوا  َقْد  الَبْيِت  آِل  َحْوَطِة  َبْيَن  َغاُبوا  َما  وما  َغاُبوا  َمْرَقِدُكْم  َوَبْيَن 
 

َيْقَبُلني  َه  اللّٰ َوَأْرُج��و  ُدَعائِي  َأْب��َواُب  َلُهْم  لِْلَفْتِح  ُه��ُم  إِْذ  بَِجاِهِهْم 
 

َداِعَيًة  ِعْشِت  َم��ْن  يا  َة  َمكَّ ُأمَّ  يا 
 

َأْسَباُب  َوالنَّْصُر  َراِض��َي��ًة   َوِم��تِّ 
َحَمَلْت  بما  نيا  الدُّ لِْلُمْصَطفٰى   َوَف���ْوَق ٰذلِ��َك إِي��نَ��اٌس َوَت��ْرح��اُب  َبَذْلِت 
َبَلَغْت  ِمْثُلها  ما  َمنِْزَلًة  َونِ��ْل��ِت 

 
وَأْصَحاُب  ِح��بٌّ  َناَلها  وال   ُأْنثٰى 

ُغَربا  إِّننا  بِ��َوْص��ٍل  َعَلْينا  َأْغ��َراُب  ُع��وِدي  َنْحُن  قالوا  الَقراَبِة   َرْغ��َم 
َبَرَقْت  إِْن  بِاألَْبناِء  َأْع��َرُف  إِيَجاُب  َواألُمُّ  األُمِّ  وَعْطُف  َعْطٍف   ُبُروُق 

َمشاِرُبنا  َراَق��ْت  َقْد  ِه  لِلّٰ آراُب  فالَحْمُد  األُْف��ِق  في  َوَب��َدْت   بَِفْضلُِكْم 

ُبْغَيُتنا  َوْه��َو  َفْتحًا  ُه  اللّٰ َق  وَحقَّ
 

َخاُبوا  َبْعَدما  األََع��اِدي  َكْيَد   َوَردَّ 
َأبدًا  َفْضلُِكْم  َعْن  ِغنٰى  ال  ٰلكِنّنا 

 
والباُب  الَفْتُح  َفَأْنِت  َوَأْوفِي  ُجوِدي 

 

َفاطَِمٍة  ُأمَّ  ي��ا  َأَب���دًا  َوْلَتْهنَئِي 
 

الباُب  ُأْغ��لِ��َق  ما  إذا  َوْلَتْذُكِرينا 
 

َسيِِّدنا  الُمْخَتاِر  علٰى  ْدِق َحْيُث الَقْوُس والَقاُب  َوْلُتْدِخلِينا   في َمْقَعِد الصِّ
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ُمْقَتِرنًا  التَّْسلِيِم  َم��َع  اَلُة  الصَّ َأْطَياُب  ُث��مَّ  الَبْيِت  وآِل  النّبِيِّ   َعلٰى 
ْحِب َمْن َجاَهُدوا والّتابُِعوَن َلُهْم  والصَّ

 
َأْقَطاُب  الَكْوِن  في  َوَمْن   َوالَواِرُثوَن 
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األََدبِي    َتاِريِخنَا  في  الَغْوَص  َأْعَظَم  الِحَقِب  َما  ِمَن  لِْلَماِضي  َأْحَمُد  َوالَعْوُد 
 

َسنٌَد َل��ُه��ْم  آَب���اٍء  َت��اِري��ُخ  ي��ُن  َوالنََّسِب  َف��ال��دِّ َوالنَّصِّ  بِالُعَرٰى  ُمْسَتْوَثٌق 
َمْدَرَسٌة   َواألَْن��َس��اِك  الَحجِّ  َبِب َوَمْوِسُم  بِالسَّ ِه  اللّٰ ِرَج��اِل  ِذْك��َرٰى  ُتِعيُد 
 

ِرْحَلتِنَا  آَث���اِر  ِم��ْن  ��َة  بِ��َم��كَّ َوَك���ْم 
 

الَعَربِي  َتاِريِخنَا  ِم��ْن  بَِطْيَبَة   َوَك��ْم 

ُفِصَلْت  إِْن  التَّاِريِخ  ُمْطَلِق  في  َفْضَل  ال 
 

َوالُكُتِب يِن  الدِّ َأَس��اِس  َعْن   َأْخَباُرُه 
ُيْشِغُلنَا  َك��اَن  إِْن  َلنَا  َح��َي��اَة  َخِصِب َواَل  َسالٍِف  َعْن  َحاِضِرَنا  َتاِرُيخ 

 

َش��َرٌف  َلُهْم  آَب��اٍء  ِذْك��ِر  إَِل��ٰى  في ِحْفِظ ِديِن الُهَدٰى ِمْن  َساَدِة الرُّ َتِب ُع��وُدوا 

 

َقائَِمًة  الَوْصِل  ُش��ُروُط  َتَظلَّ  الَعِقِب  َكْيَما  في  الَمْوُصوِل  نَِد  َوالسَّ  بِالنَّصِّ 

بَِمنَْسكِِه  ْك��َرٰى  ال��ذِّ َق��َرَن  َق��ْد  ُه  َأِب  َفاللّٰ ُكلِّ  َتْذَكاِر  في  َه  اللّٰ  َفْلَتْذُكُروا 

ُة َق��ْد َع��اَدْت ُت��َب��اِرُك َما َوُمنَْقَلِب ٰه��ِذي األُُب���وَّ َم��اٍض  في  َة  الُفُتوَّ  ُيْحيِي 
َوَس��ٍط   َمنَْهٍج  َع��ْن  ُيَخبُِّرَنا  َذا  َم��ْن 

 
النُُّجِب  اَدِة  السَّ بَِأْيِدي  وِن  الُقُر   َعْبَر 

َثَوابَِتُه  ُنْحيِي  َمْن  النَّْدِب  يِِّد  الَمِهِب  َكالسَّ الَجاِمِع  اْللَِقاِء  ٰهَذا  ِمْثِل  في 

 

ال َوَط��ِن  في  الَعْدَل  َأَق��اَم  َوُدْنَيا  ُنَوِب  ِدينًا  ِمْن  َك��اَن  َما  َعَلٰى  ِصْدًقا   آَب��اِء 

َمَثٌل  َل��ُه  َم��ا  بِ��ُزْه��ٍد  ��اَلَم  ال��سَّ َنبِي َأْح��َي��ا  َخْيِر  َنصِّ  في  َكَما  َسْيٍف   َوَكْسِر 
َمْوِقُفُه  الَزاَل  الَّ��ِذي  الَعُموِدي  األَِرِب َمَع  الَحاِذِق  ِمَثاَل  َحْضَرَمْوَت  في 

 

َزَمٍن  في  األَْم��ِن  ِمَثاَل  َصاَغا  َفْحاَلِن 
 

َيِب  َوالرِّ كِّ  الشَّ َبْيَن  َيْرُجُف  َكاَن  َقْد 
َمْبَدُأَها  ُه  اللّٰ َحيَّا  ال��َق��ْوِم  َوالُقَرِب َطِريَقُة  الَمْيُموِن  الَعَمِل  َمَع   ِعْلٌم 

َوالَخْوُف َوالَوَرُع الَمْحُموُد َحْيُث َمَضٰى

 

الطََّلِب في  ْخاَلُص  َواِل  الطَِّريَقِة  َأْهُل 
 

ال  َمْشَيَخِة  َأْحَفاِد  ِمْن  الِجيِل  ُعْصَبَة  َيا 
 

الَخِصِب   األَُلٰى  َمْجِد  إَِلٰى  ُقوُموا  ُأْسَتاِذ 
 

َظَهَرا  إِْن  الِعْلِم  َوِس��رُّ  ُلوِك  السُّ ِسرُّ 
 

الَكِذِب  ِة  ِعلَّ ِمْن  اْشَتَفٰى  الُمِريِد  َعَلٰى 

 

َوُمْسَتنَدًا ِرْدًءا  َع��ْص��ِرِه  في  ُمْضَطِرِب  َوَك��اَن  بِاِلْفِك  َعاَلٍم  في  لِْلَحقِّ 
 

َمْسَغَبٌة  بِالِجيِل  َأَخ��َذْت  َقْد  َعَجبِي َوالَيْوَم  يا  الُبْهِم  ِصَغاَر  َئاُب  الذِّ  َتْرَعٰى 
ِجْلَدتِنَا َأْبنَاِء  ِمْن  يِن  الدِّ إِْخ��َوَة  َيا 

 
َوالَغَضِب   التَّْمِزيِق  ِمَن  َكَفاَنا  َيْكِفي 

 

َلنَا  َفْهَو  األَْخ��اَلِق  َمنَْهِج  إَِلٰى  ِحِب  ُع��وُدوا  الرَّ الَمْطَلِب  لِنَْيِل  بِيُل  السَّ نِْعَم 
 

الُفَضال ِسيَرِة  في  َأَب��ًدا  َوْلَتنُْظُروا 
 

َواألََدِب  الِعْلِم  َأْه��ِل  اَلَمِة  السَّ َأْه��ِل 
 

َمْظَهِرِه  الَعْصِر  لَِسَراِب  َتْرَكنُوا  َوالُحُجِب ال  الُجْدَراِن  ُمْخَتَرُق  َفالَعْصُر 
 

َلنَا  إِنَّ  الَفْوِت  َقْبَل  ْشِد  الرُّ إَِلٰى  ُثوُبوا 
 

َيِغِب  َلْم  اِليَقاِن  ِمَن  َفْتًحا  بِالنُّْصِح 
 

َرَبُطوا  َمْن  اِلْسنَاِد  َس��اَدَة  النُُّجْب  َوْلَتْذُكُروا  اَدِة  السَّ بَِماِضي  َماِن  الزَّ  ِجيَل 
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َمنَاِزَلُهْم  َحيَّا   َب��ْل  ُه  اللّٰ َحيَّاُهُم 

 
َواْلَلَقِب  بِ��اِلْس��ِم  َشَرًفا   َوَزاَدُه���ْم 

��ُه َع��نَّ��ا َدائِ��ًم��ا َأَب���ًدا   التَِّرِب َج��اَزاُه��ُم ال��لّٰ ال��َوابِ��ِل  بَِعدِّ  ال��َج��َزاِء   َخْيَر 

ُقْدَوتِنَا   الُمْخَتاِر  بِالُمْصَطَفٰى  ُحِب  َوالَخْتُم   َما اْنَهلَّ  َماطُِر  َغْيٍث ِمْن ُذَرٰى السُّ
َطَلَعْت َما  َواألَْتَباِع  ْحِب  َوالصَّ الُكُثِب َواآلِل  ِمَن  الَعالِي  َعَلٰى  النََّهاِر   َشْمُس 
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حداة الشوق
في حفل الحجاج الذي يعقده السيد علي بن عبدالّله السقاف بجدة شاركت في عام 1403 بهذه القصيدة

الجنوِب أرِض  من  الشوِق  حداَة 
 

ُل��ُغ��وِب ِم��ن  األح��ب��ُة  كيف  أال 
 

أهلي وكيف  األق��رب��وَن  الخصيِب وكيف  الواِد  في  الحاُل  وكيف 
 

بيٍت آل  م��ن  ب��ق��ي��ٌة  وك��ي��َف 
 

الخطوِب ُح��ِم��ّي��اُت  ُب��ُه��ْم   ُت��َع��ذِّ
القريِب وت��ق��ت��ل��ُع ال��م��آث��َر وال��ب��واق��ي األم��ِس  ج��ذوَة   وتطمُس 

األماني َوْف���َد  يا  ال��ش��وِق  ُمِجيِب ُح���داَة  ِم��ن  فيها  الذعُر  َأَأب��ق��ى 
 

القوافي معشوَق  ِعيديُد  طِيب�ي وي��ا  فيَك  المِسيَلِة  وادي  ويا 
 

والتجافي التباعُد  ط��اَل  الحبيِب لقد  رب��ِع  عن  الَبْيُن   وط��اَل 
األقاحي روِض  في  الليُل  بالُجُدوِب وط��اَل  الليالي  وَأْن����َذَرِت 

 

حتمًا العلم  رغم  الجهُل  ك���َأّن ال��ِح��لَّ م��ع��دوَم األري���ِب وس��اَد 
 

المثاني محابسها  في  كالوجوِب وم��ات��ْت  الرذيلُة  وأصبحِت 
 

ُن��وٍر ب���أرِض  َل��ل��ذك��ري��اِت  فيا 
 

أِدي��ِب ُح��رٍّ  ِم��ن  ك��ان  َك��ْم   بها 

َم��وات��ًا ُيْحيِي  ك��اب��ٍر  ِم��ن  َلبِيِب وك��م  َع��َل��ٍم  َس��يِّ��ٍد  ِم��ن  وك��م 
 

َأنِيٍس َع��طِ��ٍر  َم��ْوطِ��ٍن  من  وك��م 
 

َمِهيِب َبِهٍج  َمْجَمٍع  ِم��ن   وك��م 

��ْوِق في اآلم��اِق َدْم��ٌع الَوِجيِب ُح��داَة ال��شَّ َرْجِع  ِمن  ْدِر  الصَّ  وَقْبُض 

أم���اٍن ب��ذاك��رت��ي  ْت  َم����رَّ الغروِب إذا  وقِت  في  الشوُق   وهاَج 

األماني في  األماني  بالُهُبوِب َت��َداَخ��َل��ِت  ال��ل��واِق��ُح  وآَذَن����ِت 
 

���ُة ال���َغ���ّراُء أم��ن طِيبِي ول���وال َم���كَّ الفيحاُء  َط��ْي��َب��ُة   ول��وال 

الحبيِب ول���وال ه��ذه األَن�����واُر َت��ْس��ِري َتباِشيِر  ِم��ن  َة  ب��َج��دَّ
 

َرب��ّي أع��ط��اُه  َم��ن  الفتِح  ب��ال��وج��وِب لِ��س��اُن  ال��خ��الف��ِة  مقاليَد 
 

َقْلٍب ُك��لَّ  ال��ح��وادُث  ��َرِت  َل��َدمَّ
الَغِريِب  َنْفِس  في  الَهمُّ   وزاد 

التََّخطِّي مسافاُت  َب��ُع��َدْت  ُنوِب فقد  الذُّ في  اللُة  السُّ وَأْوَغ��َل��ِت 
 

فِينا األدي����اِن  ُغ��ْرَب��ُة  الَقلِيِب وَح��لَّ��ْت  في  الّسرائُر  وُأْغ��َرَق��ِت 
 

َقْوٍم ُعُلوُم  الَيباِب  في  ُحوِب وضاعْت  ُك��لِّ  عن  َسَما  ِعْلٌم   َلُهْم 
َمِزيٌج ترحي�بي  الشوِق  الَكئِيِب ُح��داَة  واألَم���ِل  الش��ف��اِق  ِم��َن 

 

َوْجهًا بِّ  الصَّ عيوُن  َنَظَرْت  َنِحيبِي إذا  عاجلني  تلك  من   أت��ى 

َنْفِسي َي��ُش��دُّ  ال��واف��دي��َن  والُخُصوِب ُمَحّيا  الفضائِل  َمْهِد   إلى 
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مستحيٌل الفضائِل  َع���ْوُد  القريِب وم��ا  الَفَرِج  على  َأِزَف��ْت   وقد 

ُلْطفًا األك����واِن  ب���ارَئ  لِيِب فنسأل  السَّ الوطِن  على  وإشفاقًا 
 

َق��ْوٍم بَفْضِل  الُغُيوُم  النَِّصيِب وَتنَْقِشُع  َم��ْوُف��وُر  رِّ  السِّ في   لهم 
حيٍن ك���لِّ  ف��ي  ربُّ��ن��ا  القلوِب وص��ل��ى  مفتاِح  المختاِر   على 
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 تحية العام وتجديد العهد 1406ه�

م��أَرب��ي غ��اي��ُة  بالعطِف  ومطلبي ش��م��وُل��ُك��ُم  قصدي  ب��ال��ودِّ   ونظرُتكم 
الَحَيا َيْهطُِل  عندما  ِص��ْدٍق  َمْكَسِب ودع��وُة  َأْع��َظ��َم  الِحبِّ  لِ��ُروِح   أراه��ا 

والنَّدى الفيِض  ِمَن  الراجي  النَّبِي ُعَبْيُدُكُم  َم���ْوِرِد  على  َنْحَيا  بها   كؤوسًا 

ن��وِره َش��آبِ��ي��ُب  ل��ي  تجلْت  ِب ففيكْم  ُمَحجَّ ن��وٍر  ِس��رُّ  إليُكْم   ومنكْم 
َشْجنٍَة آث���اُر  للقلِب  َب���َدْت  َي��ْث��ِرِب وفيكْم  َأْرِض  ِم��ْن  بالعرش  ُمعلقٍة 

 

وتلتقي َت��ْت��َرى  األَْح����واُل  َمنِْصِب وعندكُم  ُك��لِّ  إلى  َتْسِري  بابكم   ومن 

ناطقي ال��ذوِق  شاهُد  وفيكم  َت��َق��لُّ��ب��ي ومنكم  ِس����رَّ  ص���ار  ُودٍّ   ب��ج��ذب��ِة 

الَحشا في  التَّجاُذِب  براهيَن  بي َلَمْسُت  َتَعجُّ وُت��ْزِج��ي  أح��وال��ي  ��ُه   ُت��َوجِّ
ببابِكم ُم��ُث��ول��ي  إل��ه��ام��ي  وَمْشَربي وم��ص��دُر  وَروح��ي  ُروح��ي  وُرْؤَيُتُكْم 

ح��ادٍث  كل  من  النفِس  أم��اُن  وأنتم 
 

صاحِب وفتنِة  الدنيا  خ��ط��ِر  وم��ن 
 

ووجهتي شوقي  ُك��لُّ  وإليكْم  والنبي بكْم  يِن  والدِّ األس��الِف  خدمِة  وفي 
 

حاضٍر كل  على  ِدي���َرْت  ِب ُك��ُؤوُس��ُك��ُم  ُمَحجَّ بسرٍّ  يحظى  ح��اض��ٍر   وك��م 
غائٍب كلِّ  في  الخير  صفاُت  ُمَطنِِّب وتسري  وَب��ْي��َن  َول���ّى  َم��ن  وَش��ّت��اَن 

 
ؤى وال��رُّ المشاهِد  في  ف��ؤادي  أع��ذِب َت��َرّق��ى  ُك���ّل  م��ن  القلبّي   بمنحكم 

لطيفٍة ك��لُّ  األرواِح  مشهِد  وف��ي 
 

كَصيِِّب َسّحًا  األج��س��اِم  على   َتُهبُّ 
ويحتوي المواَت  ُيْحيِي  ِب وإكسيُرها  الُمَقرَّ الحبيِب  أس���راِر  ِس��رِّ   على 

َيْسَتِريُبني َمن  األن��داِد  في  كان  وَق��اَل��بِ��ي وإِْن  بقلبي  أق��وال��ي   ف��ش��اه��ُد 

مناهجي أص���وُل  أج���دادي  ومذهب�ي مفاهيُم  ِديني  ال��ذوِق  أهِل  ومذهُب 
 

الهوى َعْسَكَر  ُمْذ  الخلق  جميَع  تركُت 
 

الُمَحبَِّب الشريِف  الَحيِّ  في   وَخيَّْمُت 
َتَعلُِّقي ي��زي��ُد  ال��الِح��ي  م��ن  وَع��ْذل��ي 

 
مشربي منه  الذي  ال��ِوْرِد  على   وحرصي 

عاِمنا  خ��وات��ي��ِم  ف��ي  عهدي  ُد  ُمْخِصِب ُأَج����دِّ ب��ال��س��ع��ادِة  ع���اٍم  ومطلِع 
 

َمنِْصِب وُي��ْص��لِ��ُح واِدي��ن��ا وُي��ْح��يِ��ي َم��واَت��ُه وَأْش����َرِف  ِع��زٍّ  في  وَن��ْرِج��ُع 
 

الَوَرى على  الجَميَل  اللُّطَف  ُيْجِرَي  َأْجنَبِي وأْن  ِخ��ْدَع��َة  ي��ِن  ال��دِّ َأه��َل   وَيكفَي 

بَِشْيِخنا  َح���اٍل  َخ��ي��ِر  ف��ي  وُيْمتَِعنا 
 

لَِمْذَهِب ْاق��ت��داٍء  ُح��ْس��َن   َوَيمنَحنا 
َصبيحٍة ُك��لَّ  الَتقريِب  ُأولِ��ي  وُخ��صَّ 

 
الُمَحبَِّب الَرفيِع  وِق  وال��ذَّ العلِم   على 

والتقى وال��ع��ل��َم  اآلداَب  َمْكَسِب وي��رزَق��ن��ا  َأْش���َرُف  فهي  اتجاٍه   وص��دَق 

عصِرنا س���اداِت  العلِم  رج��اِل  وك��لَّ 
 

ي��ِن من ك��لِّ َم��ْذَه��ِب ��ِة ه��ذا ال��دِّ َأئِ��مَّ
 

الَحيا َه��َط��َل  كلما  إل��ه��ي  َمنَْسِب وص��ّل��ى  خيِر  من  المختاِر  أحمِد  على 
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بالهدى س��ار  وَم��ن  وأص��ح��اٍب  وَأْط��نِ��ِب وآٍل  َأْن��ِع��ْم  ال��ُغ��رِّ  التابعيَن  ِم��َن 
 



نسخة حتت التعديل31 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
مديحٌة في زيارتنا للحبيب ى في المدينة المنورة في شهر ذي القعدة 1405ه�، وأنشدت في المدينة المنورة 

بعدة مجالس في ذلك الشهر

الَقْلبا ُيْثلُِج  َعطاٌء  ْهبا  لألكرميَن  بالصَّ الُمِحبِّيَن  َأْدن��اَن   وَيْمأُل 
جانٍِب  ُكلِّ  ِمن  المداُد  وُيْسكُِرها 

 
َأْربَى  عاَلٍم  في  األرواُح   وَتْمَتِزُج 

الصفا  ساحِة  في  األشواُق  وَتْكَتِمُل 
 

اآلبا حضرة  في  األبناُء  َوَق��َف   إذا 
زائرًا جاء  َمن  اللِه  وَأْي��ُم   إلى الروضِة الفيحاِء َأْن َيْخَسَر الُعْقبى  ُمحاٌل 

َشاِمٍخ  أبواَب  المحتاُج  َطَرَق  الُحْجبا  إذا  َيْكِشُف  ما  باألنواِر   َتَغّشاُه 

أهُله  هو  ما  التَّرحاِب  من  عبا  وَيلقى  الرُّ ينتزع  المختار  من   وَأْمنًا 
فتِحه  أع��الَم  المختار  زائ��ُر  الَخصبا  يرى  بآثاِرها  َتْزُهو   ُمَرْفِرَفًة 

َرجا فيكُم  لي  الله  رسوَل  القلبا حبيب�ي  تمأُل  ُحبكم  في  همٌة   ولي 
ُمَتَعطِّفًا  راجيًا  َأْحنُو  الباب  نبا  على  الذَّ َيْغِفَر  َكْي  َمْوالَي   وُمْسَتْغِفرًا 
ُظْلِمِهْم  بعِد  ِمن  جاُؤوَك  أنّهم  ولو 

 
الَعْتَبا  َيْكَتِسُح  القرآِن  من   دليٌل 

ُمعلِنًا  البريِة  خيَر  يا  ُقربى  وق��وَل��ك  ما  غيِر  من  الُحبِّ  أهِل   َمِعيََّة 

َمنَْبٍت  أصالُة  فيكْم  ولي  والَقْلبا  فكيف  الجسَم  َأْصَلُحوا  قوٍم   وطِينَُة 

انتِماُؤُهْم  األن��اِم  بين  ُفني  َكْسبا  ُيَشرِّ َوْهَبُهُم  زاد  َربّي  فضِل  ومن 
تي   فُحجَّ فيهْم  الُعّذاُل  الَمني   على َرْغِمِهْم ﴿أما الجداُر﴾ وما َأْنبا  وإِْن 

تائبًا  جئُتك  الله  رس��وَل  ُقربا  حبيب�ي  ُقْربُِكْم  ِمن  واألهَل  لُِتوِصَلني 
 

المنى روضِة  في  الرفاَد  الَكْربا  وتمنحنَا  قلبَي  من  اللُه  ُيِزيُل   ففيها 
قاتِلي  ْأِو  الشَّ عن  تقصيري  ولكّن 

 
َغْصبا  ُيناِزُعني  إهمالي   وتسويَف 

َضائعًا َع  َت��َوزَّ َضبٍط  باِل  َجْربا  ووقتي  به  حياتي  َولَّ��ْت  كما   وَول��ّى 
ِه  َأُش��دِّ ِس��نَّ  الُمْلَتاُع  َبَلَغ  َأّبا  وق��د  َفْكهًا وال  الِمخالِة  َشْيَء في  وال 

 

غيَرنا  وَننَْصُح  فِعٍل  بال  نبا  َن��ُق��وُل  الذَّ نقترُف  المهاِل  على   ونحن 

بِنا  م��ا  ��ُف  ُت��َخ��فِّ فيكْم  حبا  وآم��اُل��ن��ا  الرَّ الُفْسَحُة  هي  موالنا   ورحمُة 
لنا  وَمن  وأهلي  وإخواني  لي  والُقربى  فُكْن  كذلك  وأصحابًا   ُمِحّبًا 

ُعْربا  وال ُتْخِزنا يا َربِّ في مجمِع الورى  كذا  ُعْجمًا  الرحمُن  َجَمَع  إذا 
وَأْجِزْل لنا ِقْسمًا من الفضِل والندى  

 
اآلبا  َأبي  طه  المحبوِب  َمْوِرِد  على 
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َهنا  في  َمتِّْعُه  الخيراِت  أبا  العقبى  وشيخي   وخيٍر وُيْمٍن في الحياِة وفي 

وقتِنا  صاحُب  المأذوُن  الغايُة  وِمن ِشْربِِه فاضْت ُكُؤوُس الَعَطا ُشْرَبا  هو 
 

زائ��ٌر  زاَر  ُكّلما  إلهي   وما َق�بََّل المشتاُق في الروضِة الحصبا  وَص��ل��ى 

ُمْسِفٌر  الهدايِة  ُن��وُر  به  َمن  َغربا  على  ِمْثَلُه  بل  األرِض  َحدِّ  بَمْشِرِق 
 

ُرْس��لِ��ِه  خ��اَت��ِم  المختاِر  محمٍد 
 

والُقربى كذلك  وأصحاٍب  وآٍل 
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رسول الله معتمدي حبيبي

أنشئت هذه القصيدة بعد زيارتنا للمدينة المنورة في جماد أول 1416ه� وذلك إثر وصولي من عدن

َهمٍّ َبْعَض  اْلَلَيالِي  ُفنا  َرِحيِب ُتَكلِّ َح��يٍّ  إل��ٰى   َفنَْحِمُلها 

بُِمْعِضاَلٍت الَحَياُة  َوُتْثِقُلنا 
 

الَحبِيِب َقْبِر  إل��ٰى   َفنَْصِرُفها 

الَمَعالِي إلٰى  النُُّفوُس  طِيِب َوَتْشَتاُق  ُكلَّ  الَمِدينَُة  َفَتْمنَُحنَا 
 

اْشتَِياٍق في  الَمآثَِر  َوَنْبَتِدُر 
 

الَكثِيِب َخْلَف  ُقبا  الَحْت  إذا 
 

فيها َحلَّ  َقْد  بَِمْن  َتْزُهو  َرطِيِب ُربًى  ُمْخَضلٍّ  ُك��لُّ   َوفِيَها 

إليها َتْدُنو  ُمْذ  النَّْفُس  بِالَوِجيِب َتطِيُب  الَجَوانُِح   َوَتْضَطِرُب 

ٰطَه بِِذْكِر  اْللَِساُن  َوَتنَْطلُِق 
 

َحبِيبي ُمْعَتَمِدي  ِه  اللّٰ  َرُس��وِل 

َوالَبَتْيَها ُفوَح  السُّ ُه  اللّٰ َرع��ٰى 
 

َصبِيِب َس��حٍّ  َه��اطِ��ٍل  بِ���َوْدٍق 
 

وابِي َوالرَّ المناِزِل  علٰى  الَقِريِب َيِفيُض  الَفْتِح  َمْسِجَد   َوَيْشَمُل 
ٰى الُمنَدَّ ْحِب  السُّ َهاطُِل  َوَيْغُمُر 

 
الَخِصيِب َوالَمنِْح  الَفْيِض   َمَقاَم 

ُمَصّفٰى َهّتانًا  الَخْضراِء  الَكئِيِب َعلٰى  الَقْلِب  ُخْضَرَة  ُد   ُيَجدِّ

ُشُؤونًا ذاتي  في  َأُزفُّ  الطَّبِيِب َأَتْيُت  َباِب  َعلٰى   ُتَزاِحُمني 

َوَنْهٍج َم��ْدَرَس��ٍة  َهمَّ  الَقِريِب َوَأْح��ِم��ُل  الَعْهِد  َمدٰى  في  َد   َتَبدَّ

بَِقْلبِي َوَكْم  َحْضَرَمْوَت  لِْلُقُلوِب بَِواِدي  الُمَفتِِّت  األََل��ِم  ِمَن 

 

ُيِفيُقوا َكْي  َعْصِري  َأْهَل  لِيِب ُأَناِزُع  السَّ لَِمنَْهِجنا  َوَينَْتِصُروا 
 

َواْجتَِماٍع بِِصْدٍق  َوَينَْطلُِقوا 
 

َمِن الَعِصيِب لَِدْحِر اِلْفِك في الزَّ
 

َمنَارًا َمآثِِرنا  ِم��ْن  ُمْسَتِجيِب َوُي��ْح��ُي��وا  ِم��ْن  َفَهْل  ُينَاِدينا 
 

َحالِي َشِديَد  النَّبِيِّ  إلٰى  الَحبِيِب َشَكْوُت  َعِن  الُفُروِع   َوُخْذاَلَن 

َتْمشي الَهْدِم  َطِريِق  في  َعْيِب َوَقْومًا  ُك��لِّ  في  َماَلها   َوَت��ْب��ُذُل 
َزايا الرَّ في  لِنَْهِوي  تِيِب ُينَاُدونا  الرَّ الَعْصِر  َمنَْهَج   َوَننَْهَج 
ُدنيا َوُنِقيُم  ِدينَنا  الَغِريِب ُنَعْلِمُن  بَِهْذَرَمِة   ُمَبْهَرَجًة 
ُمْسَتبِيٍح َداٍع  ُك��لَّ  َوَننُْصَر 

 
األَِديِب َرْسِم  َأْو  الِعْلِم  بِإِْسِم 

 

ِمنّا الَقْوِم  ُبنُوُد  َسَقَطْت  بِالُمِريِب َوَما  َرِضينا  َلّما  ِس��وٰى 
 

واألَع��اِدي األََماثُِل  َتَظاَفَرِت 
 

َعْيِب بُِكلِّ  الَقِديِم  َرْمِي   َعلٰى 
ُسوٍء بُِكلِّ  الّصالِِحيَن  َوَنْبِز 

 
الَعِجيِب بِالَفْهِم  اْلُلْؤِم  َوَوْصِف 

 

َبنُوُه َوُه��ْم  الَفِقيَر  بِالَجنِيِب َيِعيُبوَن  التََّشبُِّه   َوَي��ْرَض��ْوَن 

َوالّتدانِي التََّدنِّي  الَقِريِب ِش��َع��اراُت  األَْم��ِس  ِمَن  َعَرْفنَاها 
 



َدْرِس َماٍض ِمْن  َيْسَتِفْد  َلْم  َغْيبِي َوَمْن  واألَْم���ُر  َأْرَب��ع��ًا   َفَكبِّْر 
ُمْسَتطِيٌر َشرٌّ  التَّْحِديِث  القليِب وفي  َرْك��ِب  إل��ٰى  ُهنا   ُيَوجِّ
ُمْسَتنِيٍر ِمْن  َفَهْل  كِدنا  َوَق��ْد 

 
َولِلنَِّقيِب لِْلَفِقيِه  ُينَاِصُر 

 

ُذْخرًا الّسّقاِف  َدْع��َوَة  الُقُلوِب وَنْرجو  وَح���ّداِد  َوِمْحضاٍر 
 

َنْهٍج َنْصُر  َقْوِمي  ُيْرِض  َلْم  النَِّعيِب إذا  َأْب���واِم  َب��ْي��َن  َد   َت��َب��دَّ
َأْه��ٍل َم��َق��اَم  َنبِيع  َأْن  الُعَذْيِب َأَبْينا  بِالَعْزِم في وادي   َمَضْوا 
ِصْدٍق ُعُهوَد  الٰل��َه  ُنُدوِب َوعاَهْدَنا  ِمْن  اْسَتَطْعنا  ما  لِنُْصلَِح 

 

قامًا َمَ َمآثِِرِهْم  ِم��ْن  ُسوِب َوُنْحيِي  َوالرُّ الّتَداعي  َعِن   َيُجلُّ 
بِ��َأْع��َم��اٍل َوِع��ْل��ٍم َواْش��تِ��َغ��اٍل

 

الُجُروِب في  َحالٍل  ِمْن  بِِرْزٍق 
 

َحّقًا الَعْصِر  ُشُيوُخ  الَقِريِب َوُقْدَوُتنا  َوالَفْتِح  الَمنِْح   ِرَجاُل 

َوْه��ٍم َغْيِر  ِم��ْن  َدْرَبنا  الُمنِيِب َأَن���اُروا  نَِد  السَّ يِِّد  السَّ َكِمْثِل 
 

َدْأبًا الَحقِّ  داعي  الَقْوِم  الَمِهيِب َنِقيِب  النَّْدِب  الَمال   َوَسّقاِف 

َطِريقي َوَضَحْت  َقْد  ِه  اللّٰ في  بِِه 
 

َحبِيبي َأْتَرَعها  الَفْيِض   َوَكْأَس 
َخْيٍر ُك��لَّ  َعنّا  ��ُه  ال��لّٰ الَغِريِب َج���َزاُه  رِّ  لِلسِّ الِمْفَتاُح   ُهَو 

الَمعالِي َعّطاُس  الَحْبِشيُّ  َقِشيِب كذا  َثْوٍب  في  األَْح��َواُل  بِِه 
 

َوْجٍه َكِريُم  الُقُلوِب  الَعِجيِب َوَح��ّداُد  بِالَفْهِم  الَمْشُهوُر   ُهَو 
َحّقًا الَبْحُر  الّشاطِِريُّ  النَِّجيِب َك��ذاَك  الَعْقِل  ُذو  الِعْلِم  َغِزيُر 

 

َوالتََّجلِّي الَمَعاِرِف  النَِّصيِب َوَه��ّداُر  َحاِوي  َفِضيَلٍة  بُِكلِّ 

 

َتَجّلٰى َحّتٰى  َدْرَب��ن��ا  َأَن���اُروا 
 

لِ��أْلَِري��ِب ب��اٍد  الَحقُّ   َوص��اَر 
َفْتٍح َبْعَد  بَِجْهٍل  َيْرضٰى  َفَمْن 

 
طِيب َبْعَد  بَِوْحٍل  َيْرضٰى  َوَمْن 

 

َجِميعًا َيْهِدينا  َه  اللّٰ النُُّدوِب َس��َأْل��ُت  َلِف  السَّ َة  ِهمَّ  َوَيْبَعُث 

َطِريقًا َجَوانِِحنا  في  َوُيْحيِي 
 

ُمْسَتِجيِب ِم��ْن  َفَهل  ُتنَاِدينا 
 

اْرتَِفاٍع إِل��ٰى  الَجِميُع  لَِيتَِّجَه 
 

 َعِن األَْمَراِض َوالَحَسِد الَمِريِب
كِ��َراٍم َأْش��َي��اٍخ  َه��مَّ  الُوُثوِب َوَنْحِمَل  َطَلَب  ال  ِه  اللّٰ أِلَْج��ِل 

 

ُمْرِجِفينا َمَعايِِب  َعْن   َوُنْظِهَر في الَورٰى ُخُلَق الَحبِيِب وُنْغِضي 

الّدنايا َف��ْوَق  َيْرَتِفْع  َلْم  الَمِعيِب َوَم��ْن  َوالَقَذِر  كِّ  بِالشَّ  َيُمْت 

��ِه آم���اٌل ِع��َظ��اٌم ول��ي ف��ي ال��لّٰ
 

َنِصيبِي َيْجَعُلها  َه  اللّٰ  َسَأْلُت 

بِِصْدٍق التَّْقوٰى  علٰى  َوُيْحيِينِي 
 

ُنوِب الذُّ بُِغْفَراِن  لي   َوَيْختَِم 
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ِحيٍن ُك��لِّ  في  نا  َربُّ الُعُصوِب َوَص��ّل��ٰى  ُمنَْطَلِق  الُمْختاِر   َعَلٰى 
َتَغنّٰى َم��ا  َص��ْح��ٍب  ُث��مَّ  الَعنَْدلِيِب وآٍل  َطْيُر  األَْشَجاِر   َعلٰى 
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َزَفَراتِي َواْعَتَلْت  َتَزاَيَد  لِْلَقاِتَأَلِمي  َتَعاطِي  في  َتَمادٰى  ْن  ِممَّ
للَوَرقاِتاَل َيْرَعِوي َرْغَم النَِّصيَحِة َبْل َمَضٰى الُعّشاَق  ُض  َيَتَعرَّ
َطيٌِّب َش��ْيٌء  القاَت  بِ��َأنَّ  الَعزماِتوي��رٰى  ُأولِ��ي  ِمْن  ُشُيوٌخ  َوَل��ُه 
َعِزيَمتِي َرْغَم  بِاِلْحباِط  َبْعَض ِصالِتوَشَعْرُت  الَمنِْع  في  لِي  إِّن  إِْذ 
َمنَْهٍج َوُق���ّوَة  ُتْبنٰى  الَهْيَشاِتَوَم��واِق��ف��ًا  َمْطَلِب  َعْن  عًا  َوَتَرفُّ
ٍء التَُّهماِتَوَس��الَم��ًة ِم��ْن ُك��ّل َظ��نٍّ َس��يِّ ث����اَرِة  ِلِ وَت��َج��نُّ��ب��ًا 
النُّهٰى ُأولِي  َجاِل  بِالرِّ اْقتَِداًء  اآلفاِتُثمَّ  َمْغَمِز  َعْن  َأْعَرُضوا  َمْن 
بَِغْيِرِه ُي��َق��اُس  ال  َب��رٍّ  ُك��لِّ  الِعْلِم أو في َمْصَرِف األَْوقاِتِم��ْن  في 
َمْجُموَعًة ِمنُْهُم  َعَرْفنَا  َثباِتَوَلَقْد  َح��اِل  َغْيَر  ِمنُْهْم  كاَن  ما 
ِشيَمًة الّدنايا  ُك��لِّ  َع��ْن  َنَجاِةَي��نْ��َأْوَن  َباُب  األَْخ��اَلِق  ِمَن  وَلُهْم 

بِِهْم  ْت  َشقَّ َوَق��ْد  أقوامًا  لِِصفاتيٰلكِنَّ  ُروا  َفَتنَكَّ َع��اَداُت��ُه��ْم 
َعَوائٌِد الّزماِن  في  العاداِتواسَتْعَمَرْتُهْم  لَِقَبائِِح  بِِهْم  َأْوَدْت 
ُوَرْيَقٍة َمْضَغ  َأّن  افَتَرْضنَا  ُأَب��اِةوإذا  ُسُلوِك  ِم��ْن  َقِديمًا  َكاَنْت 
َبْينَُهْم فيما  لِْلِعْلِم  والَحَضَراِتوَوِسيَلًة  ْكِر  الذِّ في  َوُتِعينُُهْم 
َرَأْوا إِْن  ُعْذٌر  النَّْقِل  بٰهذا  النِّّياِتَفَلُهْم  َصالِِح  ِمْن  َرَأْوا  َقْد  ما 
َعْصَرُهْم ُيَجاِوُز  ال  ٰهذا  الّذاِتٰلكِّن  في  ُحْكُمُه  َعْصٍر  فلُِكلِّ 
الَهوٰى َأْهُل  عاَدٍة  في  اْجَتَرا  الَعَزَماِتوإذا  ِعنَْد ِذي  َأْوَجُب  ْيُخ  فالشَّ
َطِريَقتِي ُشُيوِخ  ِمْن  وِمْثلِي  ال��َع��اَداِتَوَأنا  بَِوَسائِِل  َنْقَتِدي  ال 
َفِضيَلٍة بِ��ُأسِّ  اْرَتَبَطْت  إذا  َهَواِتإال  الشَّ َمْغَمِز  َعْن  َهْت  وَتنَزَّ
لَِمْن ْجوٰى  الرَّ َأْرَفُع  ٰهذا  الُخُطواِتَوأِلَْجِل  علٰى  َيْخُطو  َدْربِنا  في 
َمْذُموَمٍة َع��اَدٍة  َعْن  َيْرَعِوي  الّذاِتكي  في  ها..  َشرُّ َن  َتَمكَّ َمْهَما 
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الَحَضراِت في  َم��رَّ  الليالي  ال��س��اح��اِت ُأْن���ُس  ه��ذه  ف��ي  وجماُله�ا 
 

بَِجاللِِه هاهنا  ق  َأْش����َرَ َرَم��َض��اُن 
 

بِالَبركاِت الُقْطِب  َوْج��ُه  َه��لَّ  ُم��ْذ 
 

َطْلَعًة ُي��َراِق��ُب  َأْج��َم��ُع��ُه  النََّظراِت وال��َك��ْوُن  في  األرواُح  بها   َتْحيا 

َحياتِنا َلِهيِب  من  خِماصًا  َن��ْأتِ��ي 

 

َحماِت الرَّ ن��دٰى  من  َم��أْلَٰى   وَن��ُروُح 
َش��ِه��َد ال��ّزَم��اُن بِ��َأّن��ن��ا ف��ي َرْوَض���ٍة

 
الَجنّاِت علٰى  َف��اَق��ْت  َأْن  َغ���ْرَو   ال 

��ن��ا وَج��الُل��ُه وَج��َم��اُل��ُه ف��ي ٰه����ِذِه ال��َوَج��نَ��اِت َف��ْي��ُض ال��نَّ��بِ��يِّ َي��ُح��فُّ
 

��َع��ْت آي���اُت َرّب���ي ُك��لُّ��ه��ا ق��د ُج��مِّ
 

الَحَضراِت َأْش��َرِف  ِمْن  َحْضَرٍة  في 
 

ِمْثَلما فيها  األَْرَواُح  الُخُطواِت َت��َت��َزاَح��ُم  في  األَْش��َب��اُح   َت��َت��زاَح��ُم 

َجْذبِها َمْجَمُع  الَغْوَث  ٰه��ذا  إِّن   وَق��ل��وُب��ن��ا َت��ْش��َت��دُّ بِ��ال��َج��َذَب��اِت إِْذ 

بِِحْكَمٍة الُوُجوَد  َنَسَج  لَِمْن  اْلَلَحظاِت َحْمدًا  ٰه���ِذِه  َر  وَق���دَّ وَق��ض��ٰى 
 

َأْعَماُرنا َدْت  َت��َج��دَّ فِيَك  َص��الِة َرَم��ض��اُن  ِق��َي��اِم  َأْو  َص���ْوٍم  َب��ْي��َن   م��ا 

آَي���ٍة َأْو  ُس�����وَرٍة  َت���َدبُّ���ِر  ف��ي  أو 
 

ْوح��اِت ال��رَّ َأْن��َف��ِس  َم��ْن  َرْوَح���ٍة   أو 

ٰهكذا َيْمِضي  العاُم  َلْيَس  َرَم��َض��اُن 
 

الَغاياِت َم��َق��اِص��َد  ِم��نْ��َك  لِ��نَ��نَ��اَل 

 

الَفنا؟ ُدنيا  ما  الجاهاُت؟  ما  الَماُل؟  ف��ي َج��انِ��ِب اِلْم����َداِد وال��َب��َرك��اِت ما 
 

َأْرَواُح��ن��ا اْلَتَقْت  فِيَك  َس��يِّ��دي  َع��َواِت يا  ال��دَّ بِخالِِص  َي��َدْي��َك  َف��اْرَف��ْع 
 

َنْفَحًة َك  ِس��رِّ ِس��رِّ  ِم��ْن  لنا  النََّفحاِت َواْج��َم��ْع  َس��اَع��ِة  في  بها  َنْحظٰى 
 

َولِيِِّنا َك��ِم��ْث��ِل  لَِعاِصينا  َواْن��ُظ��ْر 
 

بِالنََّظَراِت فِيِه  ِل  ال��تَّ��َح��وُّ َس��َت��رٰى 
 

اّلتي ِع��ْت��َرتِ��ِه  َوِس���رُّ  ال��نَّ��بِ��يِّ  ِس���رُّ 
 

بَِثَباِت َس��َم��ْت  َق��ْد  ال��ِوراَث��ُة  فيها 
 

ًة َتِجلَّ الَكبِيِر  الَقْلِب  َص��اِح��َب  يا 
 

ال��َم��َل��َك��اِت َأْك����َرُم  َربٌّ   َأْواَلَك 

َوال��ُق��رب��اِت َوَح��َب��اَك َف��ْض��اًل َل��ْم َت���َزْل آَث���اُرُه األَْب���نَ���اِء  وف��ي   فينا 
ٌد الحاجاِت ٰه���ذا ال���َوال ِم��نّ��ا إَِل���ْي���َك ُم��َج��دَّ في  ْحٰمِن  الرَّ إلٰى   َفاْضَرْع 
عرٰى َقْد  ِمّما  الَعْصِر  ُدُروُب  َل ال��ُع��َق��الُء ف��ي ال��نَّ��َزغ��اِت َضاَقْت   َوَت�����َرذَّ

ذاتِ��ِه في  أو  الَفْقِر  َخ��ْوِف  َبْيَن  َم��ا 
 

الَقنواِت ِء  َوَس���يِّ الُمجوِن  في  أو 
 

نا ِعزَّ منّا  األَْع�����َداُء  ف��َغ��دا ال��َع��ِزي��ُز بِ��َأْح��َرِج ال��ح��االِت َواْس��َت��نْ��َوَق 
 

ِمْحنٍَة في  َجِميُعُهْم  والُمْسلُِموَن 
 

ُبهاِت الشُّ في  الُكلُّ  َوَخاَض   َعُظَمْت 

َل��ُه ُيْشكٰى  َواِح���ٌد  َع��ْص��ٍر  بِالَعَزماِت ولِ��ُك��لِّ  َفاْمِض  َعْصُرَك   َوالَعْصُر 
بنا ما  َي��ْرَف��ُع  ال��َع��ْرِش  إِٰل��َه  وُي��ِغ��ي��ُث��ن��ا ف��ي َأْس�����َرِع ال��غ��اراِت َواْس���َأْل 
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بها َف��اْذُك��ْر  لَِطْيَبٍة  َب��َل��ْغ��َت  اْلَلّذاِت َوإذا  َه��وٰى  في  ِمْثلِي  َض��اَع  َم��ْن 

 

ُمَتَعثٍِّر ُمْشَغٍف  ِش��َك��اَي��َة  الَعَثَراِت َواْرَف����ْع  ِمَن  بُِكم  الَخالَص   َيْرُجو 

َأْعَتابُِكْم في  َع��اَش  َفِقيرًا  ِهباِت َواْق��َب��ْل  َفْيَض  ْدِو  الشَّ في  ُمْسَتْمطِرًا 
 

الورٰى في  ِع  الُمَشفَّ علٰى  الّصالُة  ُثمَّ 
 

َوال��ّراي��اِت ال��َم��ْج��ِد  َأْه���ِل  واآلِل 
 

ضا الرِّ ِمْفَتاِح  الُقْطِب  ُثمَّ  ْحِب  ُكَماِة َوالصَّ َع���ْزَم  ال��َع��ْزِم  َخ��ْي��ُل  َج��رَّ   َم��ا 
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ُنَدماء الذات
ليلة التروية 1436

وفي ما يصل إلى األسماع من تشويشات الزمان وتحوالت القيم في النسان وتنفٍس داخليٍّ عما يجول في األذهان 
قلُت في ليلة التروية 1436 

ُأَناِدُمُهْم بِ��إِْخ��َواٍن  لي  َوَه��ْل  لي  َذات��يَم��ْن  َأْشَغَلْت  ُه��ُم��وٌم  َت���ُزوَل  َحتَّٰى 
ُمَعاَمَلًة ِمْثلِي  َعَلٰى  َم��اُن  ال��زَّ الَعاتِيَج��اَر  ال��َواِق��ِع  َق��ُب��وَل  َأَب��ْي��ُت  ا  َلمَّ
َأَب��دًا َج���َرٰى  ا  ِممَّ ُمْكَتئِبًا  ُجَزْيَئاتِيَوَل��ْس��ُت  ُيْحيِي  َق���َدٌر  لي  َداَم  َم��ا 
َيْجَمُعُهْم الَخْلِق  َجِميَع  َأنَّ  آِتآَمنُْت  وف��ي  َم��اٍض  في  ال��تَّ��َداُف��ِع  ِس��رُّ 
َس��اَداِتَوإِنَّ��َم��ا َأَم��لِ��ي َت��ْج��ِدي��ُد َذاكِ��َرتِ��ي َخْيِر  ِمْن  َمَضْوا  َق��ْوٍم  بِِذْكِر 
َذَهَبْت َما  إِْدَراَك  َلنَا  َأَع���اُدوا  َأْوَقاتِيَق��ْوٌم  ِحْصَن  َوَش��اُدوا  اْلَلَيالِي  بِِه 
َمنَاِزَلُهْم َح��يَّ��ٰى  َب��ْل  ��ُه  ال��لّٰ ُوَرْي��َق��اتِ��يَحيَّاُهُم  َيْسِقي  َهاطُِلَها  َزاَل  ال 
َتْشَمُلنَا اِلْخ����َواِن  َم��َع  ُكنَّا  ���اَم  َوَرْوَح���اِتَأيَّ َرْوٍح  في  ال��ُودِّ  َمَجالُِس 
َوُمْجَتَمعًا َح��االً  بها  َوطِْبنَا  َناتِيَطاَبْت  َحْيُثما  ِم��ْن  َش��َرَف��ًا  بِها  ِزْدَن���ا 
َذاكَِرتِي اِن  الدَّ بَِصْوِت  َشنِّْف  َصاِح  َعاَداتِييا  َخْيِر  ِم��ْن  تِي  ِملَّ في  اُن  َف��ال��دَّ
َكَرمًا َأْخَباِرِهْم  في  َنِشيَدَك  َع��اَي��اِتَواْقِصْر  ف��َغ��اَي��ُة األَْم���ِر َأْس����َراُر ال��رِّ
َمْشَهُدُهْم َكاَن  َمْهَما  َولِلنَّاِس  لي  َغاَياتِيَما  َعْيِن  ِرَجالِي  في  فَمْشَهِدي 
تِي ُمَعاَقَر  َتْبَرْح  وال  ُكُؤوسًا  َكاَساتِيِزْدنِ��ي  َبْيَن  َتْزُهو  وِح  ال��رُّ َفنَْشَوُة 
ُمُثٍل ِمْن  ْرِب  الشُّ في  َوَكْم  بَِكاٍس  َساَعاِتَكاسًا  َبْعِض  في  َثِمٍل  َعَلٰى  َتْبُدو 
��ُه َم��ا َأْح��َل��ٰى َم����َواِرَدْه ِمْشَكاتِيَت��َب��اَرَك ال��لّٰ ُأْف��ِق  في  َب��َدا  َعظِيٌم  ِس��رٌّ 
َشَممًا اْعَتَرٰى  ا  ِممَّ اْرَتَوى  َحالي  النَّاتِيِمْصَباُح  َكالَكْوَكِب  َفَبَدْت  ُزَجاَجتِي 
ْوِق ِم��ْن َزْي��ُت��وَن��ٍة ُوِق��َدْت ���َة ال���ذَّ يَّ اِتُدرِّ ال���ذَّ َغ��ْربِ��يَّ��َة  وال  فِ��ي��ِه  َش���ْرَق  ال 
َب��َرَزْت ِحينََما  َن��اٍر  َغْيِر  ِم��ْن  ال��ِه��َداَي��اِتُتِضيُء  ُن��وُر  ِمْثلِِه  َع��َل��ٰى  ُن���ورًا 
َشَطٌط وال  كِ��ْب��ٌر  ال  لِ��لّٰ��ِه  َوَحاَجاتِيَفالَحْمُد  ُسْؤلِي  َقَضٰى  َربِّي  َفْضِل  ِمْن 
َطَلَعْت ما  الُمْخَتاِر  بِالُمْصَطَفٰى  آَهاتِيَوالَخْتُم  ْدُت  َردَّ َوَم��ا  النََّهاِر  َشْمُس 
َفنٍَن َعَلٰى  اَلَحْت  َما  ْحِب  والصَّ األَُوْي��َق��اِتواآلِل  َأْحَلٰى  في  الَخْيِر  َب��َواِرُق 
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تهنئة العيد ألهل أحور 29 رمضان 1437

عشيرتي وأه��َل  َأِحّبائي  ساعِةإَِليُكْم  خير  في  العيد  تهاني  أزفُّ 
بفضله َيُمنَّ  أن  إلهي  الجليلِةَس��َأْل��ُت  بالعطايا  جميعا  علينا 
خطيئِةوِمن ِسرِّ شهرالصوم عفوًا ورحمًة لكل  وُغفرانًا  وِعتقًا 
قدره بليلة  َمنٍْح  ِمن  كان  ليلِةوما  بَأشرِف  الوافي  ِقْسُمُه  لنا 
والعطا المنح  مصدُر  إال  هو  حاجِةفما  لسائِل  َأْعَطى  َرِضي  َما  إذا 
قبولنا بعد  الق��ب��اُل  روضِةوحاجُتنا  لساكن  ُتهدى  ومرحمٌة 
مكارمًا الحياة  أفنى  سيدًا  دع��وِةأيا  نشر  على  أعاَنْتُه  ��ا  وُأمًّ
موُته َحزَّ  الذي  العقد  حكمِةوواسطَة  صاحَب  الَفذَّ  أخانا  ُقُلوبًا 
ٌد المشهوُر َمن َطاَب ُعنُْصرًا َرْحَمِةُمَحمَّ َأْوَسُع  ْحمِن  الرَّ ِمَن  َعَلْيِه 
ربهم نحو  َمَضْوا  وأسالٌف  جنِةَوَأهٌل  خير  في  المعموِر  بعالِمه 
بجمعنا طِْبَت  المشهوَد  عيَدنا  َنُكْن نحظى بجمع ألُْسَرِةويا  لم  وإِْن 
ضى والرِّ الِعّز  على  نحيى  حالِةولكننا  خير  على  عشنا  حيثما  وِمن 
مرة كل  في  العيَد  إِلهي  نعمِةَأَع��اَد  بأشمِل  وإي��اك��م  َعَلينا 
لعودِةوفي أرِضنا أرض الكرامة والندى تهفو  األرواح  زالت  وال 
َمْقَصٍد ُك��لَّ  لنا  ْق  َحقِّ نا  ربَّ ِةفيا  َصحَّ وَأْكَمِل  ِعزِّ  على  َشِريٍف 
ها َنُزفُّ ص��الًة  واْرَف���ْع  نا  ربَّ طيبِةوي��ا  صاحب  للمختاِر  العيد  مع 
تابعًا سار  ومن  وأصحاٍب  على المنهج المحمود من غيِر ريبِةوآٍل 
معطرًا الختام  أذك��ي  أن��ذا  المحبِةوها  عيد  بالعيد  بتهنئتي 
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وهذه القصيدة قيلت في ختم تجريد البخاري المقروء في يوم األحد 23 رمضان 1417ه� بحضرة سيدي الحبيب 

عبدالقادر بجدة وقد حضر الختم العدد الكثير من الناس وتم االفطار ليلتها بمنزل الحبيب وحضر السيد محمد 
الشاطري والسيد حسن الشاطري والسيد محمد علوي المالكي وغيرهم والعلماء والشيوخ

ُمْتَرعاُت  فينا  الَفْيِض  َدائِ���َراُت  ُك��ُؤوُس  الّتَجاُذِب   وأك��واُب 
العطايا  َمْجُبوُل  الصوِم  الُة  وَشْهُر  ال���دِّ ُرُه  ُت���َك���دِّ ال  وَب��ْح��ٌر 

 
التََّجلِّي  ُمتَِّصُل  اللِه  الُت  وفيُض  والصِّ يأتي  المنُح   ومنه 
بالمراضي َيْزَخُر  الشهُر  الِهباُت  وهذا  َتْغُمُرها  الَعْشُر   وفيه 

ُمْسَتِفيٍق  ُح��رٍّ  ُك��لِّ  ��الُة  وَم��ْوِس��ُم  وال��صَّ الَمَثاني   ُت��َس��اِم��ُرُه 
ِعيٌد  ال���َغ���ّراُء  الليلُة  ال��ُه��َداُة  وف��ي��ِه  ُي��َش��اِه��ُده��ا  ُن���وٌر   لها 
َشْهٍر  َأْل��ِف  ِمن  لنا  خيٌر  فِهْي 

 
الَبيِّناُت  عليه  ��ْت  َن��صَّ  كما 

ُمْسَتِفيٌض ُنوٌر  الَفْيِض  الهاطالُت  وَف��ْوَق  َت��ُس��حُّ  كما  َي��ُس��حُّ 
 

حقًا  الَمْحُضوِر  الَمْدَرِس  ساطعاُت  بهذا  ت��ب��دو  األن����واُر   ب��ه 
َحلَّْت  المختاِر  رع��اي��َة  التِفاُت  ألّن  منه  لنا  قطٍب   على 

ُمْسَتنِيٍر  ب��َق��ْل��ٍب  ال��وارداُت  ُي��ن��اظِ��ُرن��ا  الُفُيوُض   ُتَماِزُجُه 
َي��ْوٍم  ُك��لَّ  كِينَُة  السَّ الحاضراُت فَتْغَشانا  القلوُب   وَتْمَتلُِئ 
َسلِيٍم  َقْلٍب  ذي  ُك��لَّ  ُمْثَقالُت  وَتْغُمُر  ب��ال��ب��وارِق   َش���واِرُق 

نايا الدَّ َعَرِض  ِمن  النَّْفُس  الصالحاُت  فَتحيا  النَّوايا   وَتْخَتلُِج 

وسهاًل أه���اًل  مرحبًا  ي��ا  الثِّقاُت  أال  بها  ُي��ِح��سُّ   ب���أرواٍح 
التََّجلِّي  ُطْوِر  في  القطَب  َث��َب��اُت  َتُزوُر  لهم  لِ��ّل��ِذي��َن   وَت��ْب��ُرُز 

َحّقًا الَمْيُموَن  الَمْجلَِس  الفائحاُت  َتُحفُّ  الطُُّيوُب  فَتْغُمُرُه 
 

ُقْطٍب  بِسرِّ  الَحاِضُروَن  الحياُة  وَيْرَقى  حيث  ُقْدِسِه  لَِحْضَرِة 
 

ِمنُْكْم بالقرِب  َسيِِّدي  الّزاِخراُت  َنِعْمنا  ُموُع  الُجُ وُأنِعَمِت 
 

َفج  كلِّ  ِمن  نحَوُكْم  الُت  وج��اُؤوا  الصِّ الُلقيا  ِمن   وَمْطَمُحُهْم 
آٍل  وخ��ي��ِر  بالنبيِّ  ِص��ُل��وَه��ا 

 
ال��ِه��ب��اُت  فيه  َم��ْوِس��ٌم   ف��ه��ذا 

وا َس��يِّ��ِدي ل��ل��ِه َك��ّف��ًا  النَّجاُة  وُم����دُّ فَمْطَلُبنا  ��َرًة   ُم��َط��هَّ
وُأْخ��َرى  ُدنيا  في  األه��واِل  َشَتاُت  ِمَن  نيا  فالدُّ يِن  الدِّ  وَنْصِر 

َنْبَتِغيِه فيما  ��ْم��ِل  ال��شَّ وَل���مِّ 
 

ُمْهلِكاُت  ُأُم��وٌر  َظ��َه��َرْت   فقد 
َطِريٍق  في  األَِحبَُّة  اْخَتَلَف  إذا 

 
الَفواُت  هو  َي��ُك��وُن  ما   فغايُة 

بِعْلٍم  ُتطالبنا  الَحياُة  وَدْع��َوُت��ن��ا  لَِتْخِدَمنا  وأع��م��اٍل 
 

جميعًا َمشاِهُدنا  اتََّسَعْت  عاُة  إذا  السُّ ُج��ُه  ُي��َروِّ م��ا  َت��الَش��ى 
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اق��ت��داًء  ِشْئنا  إذا   ِرج��اُل��ُه��ُم ج��ه��اب��ذٌة ُس���راُة  وُق��ْدَوُت��ن��ا 
ى  الُمَفدَّ َبِقيَُّتنا  ُم��ُه��ْم  ع��اُة  ُم��َق��دَّ وال��دُّ ُم  الُمَعلِّ انتفَع   ب��ه 
المعالي  َسّقاُف  الوجِه  ��م��اُت  كريُم  ل��ه ن���وٌر ُت��َب��يِّ��نُ��ُه ال��سِّ

 
حقًا  البحُر  الشاطريُّ  ��ف��اُت  ك��ذاك   ل��ه ِس���رٌّ ُت��َح��لِّ��ي��ِه ال��صِّ

ب��ِص��ْدٍق  وَي��ْح��ُدوَن��ا  التُّقاُة  ُينادينَا  َرِق���َي  مثلما   لِ��نَ��ْرَق��ى 

َحّقًا الشهُم  المالكيُّ  الُعتاُة  ك��ذاك  َتْرَهُبُه  الَمْجِد   َسلِيُل 
وَفْضاًل ِعْلمًا  لِجيلِنا  َأَش���اَد 

 
ع��اُة  ال��رُّ ُيباركها   وَم��نْ�����ِزَل��ًة 

ِصْدٍق  ِرَجاَل  الَمنُوُن  َأَخَذ  وقد 
 

 ك���َح���ّداٍد وَع���ّط���اٍس ُه���داُة 

َل��ُه��ْم إِْس���ٌم وَرْس���ٌم وارت��ب��اٌط 
 

الُحَظاُة  َتَلّقاها  ق��د   وعنهم 
َخبايا  ُه��ْم  ُش��ُي��وٌخ  فينا  الَميِّتاُت  وك��م  الُقُلوُب  َتْحيا   بهم 
َحْضَرَمْوٍت  َمَضاِرِب  في  أو  النَّباُت  هنا  َظَهَر  لذا  َغَرُسوا   وقد 
بنَْصٍر  الدنيا  في  الفتُح  الِمئاُت  وس��اَر  ُتَعاِصُرُه  ال��وادي   وفي 

َعاِوي  الدَّ تَهاِويِل  من  باُت  َدُعونا  السُّ القلَب  َعال  إِْن   وُهبُّوا 
َمقاٌم  ال��زه��را  بني  يا  الُمْحَكماُت  فِفيُكْم  النصوُص  له   ُتِشيُر 
َتْحيا  الناس  في  ق��دوًة  الثَّباُت  فكونوا  واألص��ُل  العلِم   ُرُس��وُم 
ِحيٍن  ُك��لِّ  ف��ي  َربُّ��ن��ا  الكماُة  وَص��ّل��ى  الخيَل  اْعَتَلى  ما  َم   وَسلَّ
ِديٍن  لِنَْصِر  ُيوَف  السُّ وَن  َحَياُة  َيُجرُّ لهم  الَمماِت  باِب   وِمن 
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ال ِزْلَت فينا َحاِمَل الّراياِت

الّراياِت  َحاِمَل  فينا  ِزْل��َت  الغاياِتال  إلٰى  األَْسمٰى  َوِمثاَلنا 
َعْصِرنا  في  لنا  الُمْثلٰى  الحاالِت َوالُقْدَوَة  ُمْطَلِق  في  َوإماَمنا 
لنا الّراعي  الُمْلَهُم  النَِّقيُب  النِّّياِت َأْنَت  َصالِِح  ِم��ْن  َولَِغْيِرنا 
بَِفْضلِِه الّزماُن  َشِهَد  اّلذي  اآلتِيَأْنَت  في  الُهدٰى  َيْأتِي  َوبَِفْضلِِه 
لِْلُهدٰى َشْوٌق  لأِْلَْجَياِل  َكاَن  ال��ذاِت إِْن  بٰهذي  َحّقًا  َفْلَيْقَتدوا 
َجبِينُُه الّصالِِحيَن  ِسرِّ  الّطاعاِت َمْرُسوُم  َم��داِرِك  َبْيَن  َهلَّ  ُمْذ 
دًا ُمَتَفرِّ با  الصِّ ِسنِّ  في  كان  َوالعاداِت ُمْذ  ْيِر  السَّ في  َغْيِرِه  َعْن 
ُهنا أو  َتِريمًا  َأْو  الطَِّويَلَة  لِي  الَخْيَراِت َسْل  َة  َمكَّ َأْو  َطْيَبًة  َسْل 
وَزاَرُه الَمَقاَم  َألَِف  َمْن  ُكلَّ  َنَظراِت َسْل  َطالٍِب  َأْو  َعالٍِم  ِم��ْن 
بَِبابِِه َعَكْفُت  َقْد  َفإِّني  نََواِتَسْلنِي  السَّ ُمْشِرَق  ُعْمرًا  َوَطَوْيُت 
ُمَتَألٌِّق َس��اطِ��ٌع  ِة  ال��نُّ��ُب��وَّ الَقَسماِت ُن��وُر  َنيَِّر  َج��الالً  َي��ْب��ُدو 
َنيِّرًا َعْهدًا  الَخْيِر  ِحَجاُز  بِالَبَرَكاِت َشِهَدْت  الَممُزوِج  ِه  ظِلِّ في 
في األَْنَداُد  و  األَْضَداُد  اْلَتَقٰى  األَْوَقاِت َوبِِه  ُجْمَلَة  الَقَواِسِم  َأْرقٰى 
َوَحَياُتُه وَبْيُتُه  َم��اُن  ال��زَّ َوالَخَدَماِت َم��رَّ  َوالتَّْوِجيِه  بِالِعْلِم 
نَْت َتَزيَّ َياِم  الصِّ َشْهُر  أتٰى  وال��ُق��ُرب��اِتوإذا  بِالِعْلِم  َأْب��َي��اُت��ُه 
األَْثَباِتُيْتلٰى الَحِديُث وفي الَحِديِث َمنَافٌِع ُمْسنِِد  ِم��ْن  بِه  َأْك��ِرْم 
ٍة َنَبِويَّ َرْوَض���ٍة  في  النََّبَضاِت َوَك��َأّن��ن��ا  َم��ْأُخ��وَذُة  َوُقُلوُبنا 
ٍة َعَلِويَّ بَِحْضَرٍة  والَغاَياِتُمْسَتْأنِِسيَن  ِه  اللّٰ في  ٍة  َوُأُخ����وَّ
لَِفْقِدها الُقُلوَب  ُه  اللّٰ َأْوَحَش  الّراحاِت  ال  َوَمْوطُِن  األََماُن  َفِهَي 
ُه النُُّفوَس إذا اْنَزَوٰى النََّفَحاِت ال َأْوَحَش اللّٰ َعِن  َمْجلُِسنا  بِالَخْتِم 
َماَن َوَقْد َمضٰى ُه الزَّ الّطاعاِتال َأْوَحَش اللّٰ َوَمْظَهُر  َياِم  الصِّ َشْهُر 
َجْمَعنا ُيَباِرَك  َأْن  َأْس��َأُل  َه  الَحَسناِت واللّٰ ِمنَْحِة  ِمْن  َوَيِزيَدنا 
ِصّحٍة في  إَِماِمنا  ُعْمَر  َرجاِت َوُيطِيَل  الدَّ َمْرُفوَعِة  َوَس��اَلَم��ٍة 
َجْمَعنا ُيَباِرَك  َأْن  َأْس��َأُل  َه  الَحَسناِتواللّٰ ِمنَْحِة  ِمْن  َوَيِزيَدنا 
ٍة ِصحَّ في  إِماِمنا  ُعْمَر  الّدرجاِت َوُيطِيَل  َمْرُفوَعِة  َوَس��الَم��ٍة 
َنْرَتِجي فيما  اآلم��اَل  َق  َوالنِّّياِت َوُيَحقِّ األَْه��َداَف  َح  َوُيَصحِّ
َبقٰى َعْصٍر  في  يِن  الدِّ َأْهَل  الّساعاِت َوُيِعزَّ  في  اِلْس��اَلَم  َد  َوُيَجدِّ
َوَمْكَرُهْم الكافِِريَن  َكْيَد  التَّبَِعاِت َوَي��ُردَّ  َمْأُموَلِة  ُن��ْص��َرٍة  في 
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َوَفْضلِِه الَكِريِم  ْهِر  بِالشَّ َربِّ  َوالَعَزماِت يا  النُّوِر  َأْه��ِل  َوبِِسرِّ 
بدا ما  َواْدَفْع  األَْحَواَل  لنا  النََّكَباِت َأْصلِْح  َمْأُسوَفِة  فِْتنٍَة  ِم��ْن 
نيا لنا ْمَل في الدُّ الَحَضراِت وكما َجَمْعَت الشَّ في  الّسّقاِف  بإِماِمنا 
وَثَباِت َنْرُجو بِِه َجمعًا هناك بَِمْقَعِد الص� َوَرْحمٍة  الَفِسيِح  �ْدِق 
َمْن واألَْساَلِف  الُمْخَتاِر  القاداِتبَِمِعيَِّة  بُِقْدَوِة  الِحَباَل  َرَبُطوا 
َكَرامًة الَمَقاِم  ٰهذا  في  إِْسنَاِت َوَننَاُل  في  َفالَحاُل  َسيِّدي  ِمْن 
بَِبابُِكْم الُمْشِفُقوَن  َوجاَء  النََّظراِت ِجْئنا  ِل  َوُمَؤمِّ َطالٍِب  ِمْن 
َواْضَمنُوا َأَتانا  َمْن  َقبِْلنا  َحاَجاِت ُقوُلوا  ِمْن  َيْرُجوُه  ما  لِْلَوْفِد 
جاَءنا َمْن  بِالُمْصَطفٰى  َلواِت َوِخَتاُمها  َوالصَّ واِلْفضاِل  بِالَخْيِر 
با الصَّ َهبَّ  ما  ُه  اللّٰ َعَليِه  والَبَركاِت َصّلٰى  الَفْضِل  َأْهِل  َواآلِل 
ْحِب واألَْتَباِع َساداِت الَورٰى والنََّفَحاِتَوالصَّ الَفْتِح  َباِب  والُقْطِب 
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ْوِق َذاتي َسَرْت بي في َلَيالِي الشَّ
صفر 1427ه�

َذاتي ْوِق  الشَّ َلَيالِي  في  بي  األُْم��نِ��َي��اِتَسَرْت  َرَذاُذ  بها  ُيِحيُط 
ِعْلٍم َب��اُب  ي  ِس��رِّ ِس��رِّ  في  َمْكُرماتِيَولِ��ي  ُأْب��ِدي  ِشْئُت  َما  إذا 
الَعطايا َعِن  الُفُهوُم  الُمْلَهَماِتَتَقاَصَرِت  َكنَْز  ُأْعطِيُت  َوَق��ْد 
َطِريِقي في  َوْح��ِدي  َلْسُت  الثَِّقاِتأِلَّني  بِ��َأْس��َي��اِدي  َوٰل��كِ��نِّ��ي 
َأْبدٰى ّقاُف  السَّ َسيِِّدي  الِهَباِتَوَشْيِخي  َأْص��ن��اَف  ِه  اللّٰ أِلَْج��ِل 
ِعنِْدي َه��اَن  َحّتٰى  الطُّوَر  َعاتِيَوَدكَّ  الَبْعُض  َي��َراُه  ما  َتَجاوُز 
َوَمنٌْح َفْتٌح  َوالِ���ِدي  ِم��ْن  الُكَماِةَولِ��ي  ُسْرِج  علٰى  اْرَكْب  َوَقاَل 
َتْرضٰى َحْيُث  ِمْن  بِلَِجاِمها  اْلتَِفاِتَوُخْذ  ُدوَن  بها  َج��اُؤوا  َفَقْد 
َخْيٍر ُكلَّ  َربِّ��ي  األَْش��َي��اَخ  لِْلَحَياِةَج��َزٰى  الّسالَمَة  َرَسُموا  َفَقْد 
الّتصافِي َمَفاِهيَم  َوالثََّباِتَوَأْه��َدْون��ا  الّتَساِمي  َوإِْك��ِس��ي��َر 
ُف��َؤادًا َأْحيا  َم��ْن  َخْيَر  َتاِتَوَك��اُن��وا  الشَّ ُسوِق  ِمْن  َضاَع  َوَعْقاًل 
الُمْعِضالِتَزَم��انِ��ي َق��ْد َرَم��انِ��ي بِ��ال��ّرَزاي��ا الّرزايا  َفَقاَوَمُت 
َخْوٍف ُدوَن  ي  الّتَحدِّ ال��ُوَش��اِةَوَأْعَلنُْت  ال��َق��ْوِم  ِم��َن  َقَلٍق  َوال 
��ي ُأَرجِّ َم��ا  َحبِيبي  النََّجاِةَوَأْع��ط��انِ��ي  بِ���َأْط���َواِق  َدن����ي  َوَزوَّ
َوَأْمَضٰى َوَأْلَقَمنِي  َحَياتِيَوَأْلَبَسني  لي  َد  َوَج���دَّ ُوَرْي��َق��اتِ��ي 
الُمَعّمٰى الثََّبِج  َعلٰى  اْبِحْر  الَعاتِياِتَوقاَل  الُمِحيِط  َمْوَج  َوُخْض 
الُمَرّجٰى الَفْتِح  ِسوٰى  َتْلقٰى  اْلتَِفاِتَفَلْن  ُدوِن  ِمْن  ِس��ْرَت  َما  إذا 
َفْهمًا ُأْعطِيَت  ُكّلما  الُعتاِةَسُتْبِدي  َعْهِد  في  الّديِن  لِنَْصِر 
َحْتمًا النّاُس  َأَم��اَت  ما  بِالّصفاِتَوُتْحيِي  الُمَحّلٰى  الِعْلِم  ِمَن 
الَبغايا ُدْنيا  َتَهْب  ال  َراِةُم��ِري��ِدي  السُّ الَقْوِم  َمنَْهِج  في  َوُق��ْم 
َتْحيا الَمْكنُوَن  َك  ِس��رَّ َع��ل��ٰى َش��َم��ٍم َوِع���زٍّ بِ��ال��ُه��داِةَوَأْصلِْح 
َتْرقٰى الَمْحُدوَد  َفْهَمَك  ��ْع  ماِتَوَوسِّ بِالسِّ َتَميََّز  َوْع���ٍي  إل��ٰى 
َيْبقٰى يِن  الدِّ ُعُلوِم  ِم��ْن  الّشاِمَخاِتَوِعْلٍم  الّرواِسي  َأْبقٰى  َكما 
ُشُيوٍخ ِم��ْن  ��ِة  األَئِ��مَّ الّصالَِحاِتَأَس��انِ��ي��ِد  في  َأّياُمُهْم  َمَضْت 
َغُشوٍم َباٍغ  ِمْن  الَعْصِر  في  َهاِتوَكْم  التُّرَّ َس��ْرَي  بِالِعْلِم  َس��رٰى 
الُمْشِركاِتُي��نَ��اِزُع��ن��ا وَي��ْع��ُزون��ا لِ��ِش��ْرٍك َذَراِري  ِم��ْن  َكَأّنا 
ماالً اِلْف��ِك  َسبِيِل  في  الّصالِةَوَي��ْدَف��ُع  ُأَم��ِم  في  الكِْذِب  لِنَْشِر 
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َجْهرًا اِلْس��الِم  َمَظاِهِر  ف��اِتَوَه��ْدِم  وآث����اٍر َت����ُدلُّ ع��ل��ٰى ال��رُّ
َشْرٍع َتاِريِخ  َعْن  النّاِس  التَُّقاِةوَصْرِف  األََس��انِ��ي��ِد  َأْه��ِل  َوَع��ْن 
َنْهجًا صاَر  َحّتٰى  الَجْهُل  الُبغاِةَوَس��اَر  الّسَماِسَرِة  َأْي��ِدي  َعلٰى 
َشنْقًا الُمْختاِر  ُس��نَّ��َة  الُفَتاِتَأَم��اُت��وا  ُعّشاِق  ِذْك��َر  َوَأْح��َي��ْوا 
الّصبايا ُي��ْغ��ِري  ُكّلما  الُكَراِتَأَث���اُروا  في  الُبُطوَلِة  َوَأْخ��َب��اِر 
ُسوٍء ُبُيوَت  لِلّشَباِب  ���ْوا  َكَم�ا َخَلُط�وا الَبنِي�َن َم�َع الَبنَ�اِتَوَأسَّ
الَباليا َتنَْخُرُه  ال��نَّ��ْشُء  َوالّشتاِتَفجاَء  ِخ  التََّفسُّ َوَأْم���َراُض 
ُسُلوٍك َع��ْن  َد  َت��َج��رَّ بِالِفئاِتَوَتْعلِيٌم  ��ِن  لِ��ل��تَّ��َديُّ َوَم��ْس��ٌخ 
فِْكٍر َوَت���ّي���اَراُت  ُت��َح��ّرُك��ه��ا ِس��ي��اس��اُت ال��ُغ��زاِةَوَأْح�����َزاٌب 
ُمْسَتراٌب الَحَقائَِق  َيْحكِي  الِجهاِتَوَمْن  ُمْخَتَرُق  الَحقَّ  أِلَنَّ 
َعنُْهْم الُمْخَتاُر  َأْخَبَر  َقْد  الَحياِةَكَما  في  َوَنقٌض  َقْبٌض  َفُهْم 
والقضايا َي��اَن��ِة  ال��دِّ الُفَراِتَدَج��اِج��َل��ُة  َقْبِل  ِمْن  الُقْدَس  َأَضاُعوا 
َي��ْوٍم ُك��لَّ  الّتنَاُزِل  في  الُمَؤاتِيَوه��اُه��ْم  بِالَعَرِض  الّديَن  َيبِيُعوا 
ُمْسَتِديمًا ِحْفظًا  َه  اللّٰ َفاِتَس��َأْل��ُت  الصِّ َأْسمٰى  إِل��ٰى  َوَتْوفِيقًا 
َمْيٍت ُك��لَّ  َوُيْحيِي  َوَفاتِيَوَيْهِدينا  َحاَنْت  إذا  َوَيْرَحُمني 
ِمنّي األَْق����َواِل  آِخ��َر  َث��َب��ات��ًا ف��ي َث��َب��اٍت ف��ي َث��َب��اِتَوَي��ْج��َع��ُل 
ٰطَه الُمْختاِر  الُمْصَطفٰى  الّصالِةبِِسرِّ  في  َم  َسلَّ ُه  اللّٰ َعَلْيِه 
ُط��ّرًا واألَْص��َح��اِب  واآلِل  َوآِتَك��ذا  م��اٍض  َدْربِ��ِه��ْم  في  َوَم��ْن 
َفْضاًل َراَم  َمْن  َسيِِّدي  الِتَوَشْيِخي  الصِّ َمْرُفوِع  الَوْقِت  إَِم��اِم 
َغّضًا ُدْم��َت  اْلَليالِي  َش��ْوَق  الّصالَِحاِتويا  الُقُلوِب  في  َطِرّيًا 
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من باب فاطم بنت المصطفى

وفي زيارتي للمدينة المنورة في شهر شوال 1411 ه� جلست قبيل الفجر بجوار باب السيدة الزهراء فاطمة 
البتول، وصليت الفجر هناك واستشعرُت حياتها في ذلك المن�زل، وخطرت ببالي أبياٌت ندخل بها على الحبيب 

ى بواسطتها، فقلت :

آتي  المصطفى  بِنِْت  َفاطَِم  ب��اِب  ِمن 
 

حاجاتي  ُك��لَّ  لَِيْقِضي  النبّي   إل��ى 

لنا  األحسنيِن  وُأمُّ  الشفيِع  الُمَهّماِت  بِ��نْ��ُت  َشتّى  في  الوسيلُة   نِ��ْع��َم 
كذا الكساِء  أهِل  وِمن  النِّساِء  ُفْضَلى 

 
��الالِت  ال��سُّ َأزك���ى  م��ْن  األئ��م��ِة  ُأمُّ 

 

ُق��ِرُن��وا  َم��ن  األص��ِل  كِ���راُم  النبيِّ  الُملِّماِت  آُل  عنَد  النَّجا  ُسْفُن   بالوحِي 

لها  ف��ْأِت  الفيحاِء  للحضرِة  ِجْئَت  إِْن 

 

بالذاِت  المعموِر  لَِمنْ�ِزلِها  واْشَخْص 
 

َحَوى  البقيِع  بَجنّاِت  َضِريحًا  بالَعطِّياِت  وُزْر  َتْحَظى  األُُم��وَم��ِة  ِس��رَّ 
 

َحاِضَرٌة  وَح  ال��رُّ إِّن  وَح  ال��رُّ نِّياِت  وخاطِِب  إخالِص  في  الحاَل  لها   واْش��َرْح 

بحاجتنا  ُقومي  المصطفى  َبْضَعَة  ب��ال��ُم��راداِت  يا  لِ��نَ��ْح��َظ��ى  النبيِّ   ع��ن��َد 

بساحتُِكْم  إِّن���ا  لنا  واستعطفيِه 
 

آتي  وال  م���اٍض  ب��ال  ال��ي��دي��ِن   ِص��ْف��ُر 

حالتِنا  س��وِء  ِم��ن  قوالُِبنا  ش��اَه��ْت 
 

َحاالتي  َشكواَي  ِمن  الُعْمِر  َضْيَعَة   يا 
َسنٌَد  ِمنُْكُم  لي  يكن  لم  إذا  لي  العاتي  َم��ن  العاِصِف  َي��ْوَم  الَيمِّ  ُمْغِرِق   في 

َه��َرٍج  في  وال��ن��اُس  اللِوا  انعقاِد  الّشفاعاِت  ي��وَم  أه��ِل  ِمن  الشفاعَة  َتْرُجو 
 

لها  َأْه��اًل  َلْسُت  َنْفِسْي  َنْفِسَي  والُكلُّ 
 

ال��ب��رّي��اِت  خ��ي��ُر  لها  َي��ِج��يَء   ح��ت��ّى 
ُعِقَدْت  َمن  المحموُد  الحامُد   َل��ُه ال��ّش��َف��اَع��ُة ِم��ْن َق��ْب��ِل ال��نُّ��ُب��ّواِت  َمْحُقوُقها 

َمْرَتَبًة  ُنْعطِيَك  وَس��ْل  ْع  ُتَشفَّ  م��ا َح���اَز ُرْت��َب��َت��ه��ا َأْه���ُل ال��ّرس��االِت  اِْش��َف��ْع 
َساَعَتها  الَبْيَع  الُمْخلُِصوَن  وَي��ْرَب��ُح 

 
الَوجاهاِت  َق���ْدِر  على   وَي��ْش��َف��ُع��وَن 

َقاطَِبًة ال��َب��ْي��ِت  بِ��َأْه��ِل  لَِجنّاِتَوَت��ْدُخ��لِ��ي��َن  َش���ْوٍق  ف��ي  الُمِحبِّيَن  َم��َع 
َواْفَتِقِدي الَبْيِن  َغ��َداَة  الِغواياِتَفاْسَتذكِِريني  في  َأِس��ي��رًا  َذْن���ٍب  َرِه��ي��َن 
َمْرَتَبًة الَفْضِل  بَِمْحِض  لي  الَمقاَماِتَوَحقَّقي  أعلٰى  في  الَخْلِق  َسيِِّد  ِمْن 
ِج��َواَرُك��ُم وإي��وائِ��ي  َعْيبِي  ووالِ������َديَّ وَأْه���لِ���ي وال��َق��راب��اِتَوَس��ْت��َر 
َقاطَِبًة األَْب���نَ���اِء  ِم��َن  َيلِينِي  وإِْخ���َوتِ���ي وك���ذا أه���ُل ال���َم���َوّداِتَوَم���ْن 
ُقْدَوتِنا  العصِر  ه��ذا  شيِخ  أوقاتي  وسيدي  ُك��لِّ  في  ضا  الرِّ ب��اِب   ِمْفَتاِح 

بنِْسَبتِها  َمن  يا  المصطفى  َبْضَعَة  الالِت  يا  السِّ ُك��لِّ  َع��ْن  ال��َف��ْرُع  َف   َت��َش��رَّ

حاَجتِِه  َحْمَل  َيْرُجو  الباب  على  ع��اي��اِت  َعْبٌد   إل��ى ال��نّ��بِ��يِّ لِ��َي��ْح��َظ��ى ب��ال��رِّ
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َمْسَأَلتي  الَفْيِض  َدَواِع��ي  وَي��ْأتِ��َي��نِّ��ي َب��ِش��ي��ِري ب��ال��بِ��ش��اراِت  وَتْسَتِجيَب 
 

َعَجٍل  في  الشان  كلُّ  اُن  الشَّ ِدي��ن��ا وُدن��ي��ا وَت��ْح��ِق��ي��ق��ًا لِ��غ��اي��اِت  وَيْصُلُح 
 

َعَسى  الل��ِه  ذاِت  في  ُكنُْت  حيُثما  ِمن 
 

حاالتي  ُك��لِّ  في  ض��ا  ال��رِّ ب��نُ��وِر   َأْح��َي��ا 
لنا  الّزماِن  ُقْطِب  ِمن  الَوْعُد  ُأَوْيَقاتي  وَينُْجُز  أحلى  في  والَمنِْح   بالفتِح 
وِع��ْت��َرتِ��ِه  ال��ه��ادي  على  ال��ص��الُة  ُث��مَّ 

 
َساداتي  اللِه  َرُس���وِل  َب��ْي��ِت  آِل  ِم��ن 

 

ُهُم  ُكلُّ الَفْضِل  أه��ُل  الصحابُة  العناياِت  ك��ذا  َعيَن  الَوَغى  َلْيَث   وُخ��صَّ 
َحْيَدُرنا  الَحْبُر  َع��لِ��يُّ  العلوِم  ب��اُب 

 
ُمناجاتي  ال��ّزه��را  البضعة   لل��ف��ه 

َمْغنََمها  ال��ل��ِه  ف��ي  َب��َذَل��ْت  ال��تَّ��ِح��ّي��اِت ولِ��ّل��ت��ي  َأْزَك����ى  لها  ال��ب��ت��وِل  ُأمِّ 
 

ِهِم  ُكلِّ واألب���داِل  والُقْطِب  وح���ارِس ال��ب��اِب ِم��ن أه��ِل ال��والي��اِت وال��َغ��ْوِث 
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بعد العود من اليمن

شعبان 1424ه�

الَغَماَماِتَمَواطُِن الَغْيِث ِمن َواِدْي النَُّخْياَلِت  َمَهاطِيُل  َعَلْيَها  َتْهِمي 
َبَواِرُقُه َزاَل��ْت  َما  األُْن��ِس  اآلتِيَوَواِرُد  ائِِح  الرَّ ُمُتوِن  َفْوَق  َتُلوُح 
َوِذْكُرُهُم ُأَحْيَبابِي  ْوَق فِي َأْرِضي َوَساَحاتِيَوِذْك��َرَي��اُت  ُد الشَّ ُيَجدِّ
َوَراَح��اِتِمْن َحْيُثَما ُكنُْت َكاَن الُكلُّ َيْذُكُرُكم َأْق��َداٍم  َلْثَم  َوَيْشَتِهي 
َزَمنِي فِي  اِلْهاَلِل  َمْطَلُع  ُكْم  اِتأِلَنَّ الَبِريَّ َوْجِه  فِي  الُحْسِن  َوَشاَمُة 
بِِه َقاُء  اللِّ َأنَّ��ٰى  َقائُِلُهم  َغاَياتِيَيُقوُل  َمْكنُوُن  َبْل  الُعْمِر  ُأْمنِيَُّة 
َلُكم َوافِ��رًا  َساَلمًا  ُلونِي  نِيَّاِتَوَحمَّ َتْحِريِر  َعَلٰى  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمن 
ُتُهْم َوِهمَّ فِيُكْم  َشَغٌف  َلُهْم  بِاِلَجاَزاِتَقْوٌم  َوَرْبٌط  الَمَعالِي  َنْيُل 
ِمِه ُمَعلِّ َأو  ِعْلٍم  َطالِِب  ُكلِّ  بِإِْخَباِتِمْن  الَهاِدي  َدْعَوَة  َناِشٍر  َأو 
لَِمنَْهِجُكم َواَلٰى  َوَمْن  ِودٍّ  َع��ِزي��َزاِتَوَأْهِل  َكِريَماٍت  ��َه��اٍت  َوُأمَّ
نِْسَبُتُهْم يِن  الدِّ ُعُلوِم  الُفُتوَحاِتَوَداِرَس��اِت  َداِر  َزْه��َراِءَن��ا  لِ��َداِر 
َفُقُهوْا الُمنَْتَدٰى  َشَباِب  ِمْن  َواآلِتَوُزْمَرٍة  الَماِض  َبْيَن  الَتاَلُزِم  ِسرَّ 
َمَطالِبِِهم فِي  َيَدْيُكم  َرْفَع  ِمْرآتِيَيْرُجوَن  إِْج��اَلُء  َسيِِّدي  َوَمْطَلبِي 
َمَطاِمَحَها ُروِحي  َمنََعْت  َفَأْوِقُدوا النَّاَر فِي ِمْصَباِح ِمْشَكاتِيَكَثاَفتِي 
َحااَلتِيإِْن ِغْبُت َعنُْكْم َفَما َغاَبْت َماَلِمُحُكم ُكلِّ  فِي  َأَبدًا  َخاطِِري  َعْن 
ُمطَِّردًا اِلْم��َداَد  َأَرٰى  َفتِْئُت  َعاَياِتَوَما  الرِّ َمْدُلوَل  ُد  ُيَؤكِّ ِمنُْكْم 
ُمْعَتَرٍك ُكلِّ  فِي  َسيِِّدي  اتِيَرَأْيُتُكْم  ُمِهمَّ َأْدَه��ٰى  لِي  ُد  ُيَبدِّ َغْوثًا 
َعبٌِق َسيِِّدي  َيا  بُِكْم  َماُن  الزَّ َأْبَياتِيٰهَذا  ِسرَّ  َي��ْدِري  فِيِه  َمْن  َوُكلُّ 
َفَضائَِلُكم َأْرِوي  َما  إِنَّ لِي  َفْخَر  ِميَقاتِياَل  َبْدُء  َوِمنَْها  َكَرْعُت  ِمنَْها 
َعَرْفُتُكُم ا  َلمَّ ُمنَْطَلِقي  َأْوَقاتِيَعِشْقُت  ُتْحُييوَن  َمِعي  َفجٍّ  ُكلِّ  فِي 
ُيَسابُِقنِي َشْوِقي  َفَأَرٰى  َرْحاَلتِيَأْشَتاُقُكم  َدْرِب  فِي  َجَذالً  إَِلْيُكُم 
َساَعاتِيَما َضاَع َوْقتِي بُِكْم َبْل َزاَدنِي َشَرفًا بِ��اِلْش��َراِق  ُه  اللَّٰ َر  َوَن��وَّ
َب��اِرَزٌة ِه  اْللّٰ َسبِيِل  فِي  تِي  َقْد َأْخَرَسْت ُكلَّ َأْصَحاِب الثََّقاَفاِتَوُحجَّ

الِواَلَياِتَوَزاَرنِي فِيُكُموا َأَرَباُب َمْمَلَكِة التَّ�  َكَأْرَباِب  َحْتمًا  �ْصِريِف 
َعِميَقاِتَفَتْحُت ِمْن َمنِْحُكْم ِمْغاَلَق َمْرَحَلتِي َمَفاِهيٍم  ُلجَّ  َوُخْضُت 
ِمْرَساتِيَوُخْضُت َبْحرًا َقَضٰى َغْيِري بَِساِحلِِه َأْلَقْيُت  ِه  ُلجِّ َوفِي  َدْهرًا 
َأَحٍد َعَلٰى  َفْخرًا  اَل  ِه  لِلّٰ الَمَقاَماِتَوالَحْمُد  َأْهِل  َعَلٰى  اْفتَِئاتًا  َواَل 
َأْصنَُعَها ِه  اْللَّٰ َسبِيِل  فِي  ِخْدَمًة  َأْشَتاِتَبْل  َلمُّ  َوفِيَها  َعْصِري  أِلَْهِل 
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الَعاتِيَوالَحقُّ َأجَلٰى َوَأْعَلٰى َحْيُثَما َنَزَلْت  الَواِقِع  فِي  َحاِملِِه  َأْنَفاُس 

******
َمْرَحَلتِي ُطْوَفاُن  َطَغا  َقْد  َسيِِّدي  اِتَيا  الذَّ ُمْقَلُق  َزَمانِي  َوْقِت  َوُنوُح 
َوٰى َكالَخْمِر َأْسَكَرَنا َناَدٰى الُمنَاِدي َعَلٰى الَغْرَقٰى بَِأْصَواِتَأْمَواُج َماِء السِّ
ُمْضَطِربًا ِسَوٰى)َكنَْعاَن(  َرَأْينَا  َوالَقاِتَفَما  الِسيَجاِر  َمْرَحَلِة  َنْفِث  فِي 
َمْرَكُبُكْم  اِلْعَتاِم  ُأُفِق  فِي  بِالِهَداَياِتَواَلَح  َتْجِري  اآلِل  َسِفينَُة 
ْدِق الِذي َوِرُثوا اِتَسِفينَُة الِعْلِم َوالصِّ الَبِريَّ َخيِر  إَِل��ٰى  بِِجيٍل  ِجياًل 
ِه َتْحَفُظُكْم الَهِواَياِتَقاَل اْرَكُبوا َفْهَي بِاْسِم اللَّ َوَمْجَرٰى بُِطوَفاِن  َمْرَسٰى 
َمْطَلُعَها  َحاَن  َقْد  َوَها  َركِْبنَا  اَلاَلِت فِيَها  الضَّ ُسْفَن  ُمْحَتِشٌد  َوالَيمُّ 
َدنٍِس َم��اِرٍق  فِْكٍر  َناِعِق  ُكلِّ  بِالِغَواَياِتِمن  َضِعيٍف  َأو  ُمْسَتْخَدٍم 
َوَهْيَشاِتَوالَمْوُج ِمْن ُكلِّ َفٍج َكالِجَباِل َطَغا بِإِْعاَلٍم  َغْرَقٰى  َوالنَّاُس 
َأَبدًا َدائِمًا  ِحْفظًا  َه  اللّٰ اَلَماِتَسَأْلُتَك  َحتَّٰى َنُحطَّ َعَلٰى ُجوِدي السَّ

َغِدِه  فِي  ِه  اللَّ بَِوْعِد  الُحُكوَماِتُمْسَتْبِشِريَن  َوْعُد  اَل  الَحقُّ  َفَوْعُدُه 
تِِه أِلُمَّ الَهاِدي  َعَلٰى  اَلُة  الصَّ َماَواِتُثمَّ  السَّ َفْوَق  الُمْرَتِقي  ِد  ُمَحمَّ
ِهِم ُكلِّ َواألَْص��َح��اِب  الُغرِّ  نِيَّاِتَوآلِ��ِه  إِْحَساِن  َعَلٰى  َوالتَّابِِعيَن 
َوَواِرثِ���ي���ِه بِ��إِْس��نَ��اٍد َوَأْث��َب��اِتَوالُقْطِب َحاِمِل ِسرِّ الَقْوِم ُمْصَطلِمًا
َوَما َجَرٰى الَسْيُل فِي ِمْسَياِل َعْينَاِتَما اَلَح َباِرُق ُمْزٍن فِي الَفَضا َسَحرًا
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باُب النََّدى الَفّياِض 

 الخميس 29 / رجب / 1408ه� زار سيدي الحبيب عبدالقادر السقاف المدينة المنورة لثالثة أيام سبقت 
التاريخ أعاله، ورافقه بعض النفر الذين يألفونه، ومنهم السيد عبدالقادر الروش وأحمد بن عبدالّله المحضار 

وعلي بن عبدالقادر، والمني بعضهم لعدم مرافقتي ذلك الوفد الميمون الذي حضر مناسبة السراء والمعراج في 
المدينة فقلت :

ُمداراتي استطعَت  ما  َعنّي  داِر  صباباتي َأالَ  ق��دي��َم  ُت��ْح��يِ��ي   ف��أخ��ب��اُره��ا 
وال��َج��وى ب��ال��ّت��ش��ّوِق  تمتحنّي  ذات��ي وال  َف��نِ��ي  إال  األح��ب��اُب  ُذكِ���َر   فما 

ِرضاُهُم َرَج���ْوُت  فيَمن  ِع��َوٌض  المناجاِة ولي  لذيِذ  في  استحضروني  إذا 
 

ع��ل��ى َأن��ن��ي ف��ي غ��ف��ل��ٍة وب��ط��ال��ٍة
 

وحاالتي أم��ري  ُج��لُّ  فيها   َت��َش��تَّ��َت 
عالجوا ْفِق  بالرِّ لألحباِب  ُع��ْدُت  ِجراحاتي وإِْن  وداَووا  أوصابي   َمكاِمَن 

َجنانِِهْم في  موقعًا  لي  جعلوا  ُجَزيئاتي وإْن  ُيْحيِي  الَوْصِل  فغيُث   َكفاني 
وك��ي��ف وه���م أه���ٌل لِ��ُك��لِّ َت��ن�����زٍل

 
آتي وموعوُدهم  َأْجَلى   ومشهوُدهم 

منهُم ويطلُب  َي��ْرُج��و  ُم��وِص��ٍي  وك��م 
 

���َرُه َوْع����دًا ب��أش��رف س��اح��اِت  َت���َذكُّ

ُم��ن��اُه��ُم السائلين  جميُع  ويلقى 
 

المسافاِت َرْحُب  الفياِض  الندى   فباُب 

حبيبِه نحَو  المعروف  أب��و  ي��ن��وُء ب��أح��م��اٍل كِ���ب���اٍر ث��ق��ي��الِت وي��غ��دو 
 

والرجا الشفاعة  أح��ادي��َث  الشفاعاِت وي���روي  ك��لَّ  المختاُر   فيمنُحه 

والرضا بالقرِب  القطِب  وفُد  العناياِت وُأْك��ِرَم  ت��اَج  ال��ُح��بِّ  َأْه���ُل  َج   وُت���وِّ

والعطا والمنِح  ب��الق��ب��اِل  الِرعاياِت وُق��وبِ��َل  نوُر  غاب  َمن  على   وفاض 

الُمنى َطْيَبِة  في  المنِح  كباِب  الفيوضاِت وب��اٌب  بسيِل  أوف��ى  لَِمْن  َجِديٌر 
 

العطا ليلِة  من  الوصِل  ذكرياِت  وفي 
 

للسماواِت َرَق��ى  م��وص��وٍل  بمعراِج 
 

ُنوِرها أس��راَر  األك���واِن  على  َتِفيُض 
 

العطياِت أسنى  القبِر  ح��وَل  وَتن�زُل 
 

��ٍة وف���ي ط��ي��ب��ٍة م����ّرْت ل��ي��اٍل َش��ِذيَّ
 

ال��َم��َوّداِت ِعْطَر  الكوُن  منها  َخ   َتَضمَّ

حالٍة ك��لِّ  ف��ي  ال��ح��م��ِد  ك��لُّ  ول��ّل��ِه 

 

واآلتي الحاِل  في  الممنوِح  فضلِه  على 
 

ِب دائ��م��ًا لساداتي وَن��ْس��َأُل��ُه ُح��ْس��َن ال���ّت���َأدُّ ال��َم��نُ��وِط  ال��ح��قِّ   وم��ع��رف��َة 

وص��ّل��ى إل��ه��ي ُك���لَّ وق���ٍت وس��اع��ٍة
 

الَبِرّياِت خيِر  المختاِر  أحمَد  على 
 

َبْعَدُهْم س��اَر  وَم��ن  وأص��ح��اٍب  الهداياِت وآٍل  لنوِر  المفضي  ضا  الرِّ بَسْيِر 
 



ساجي الطرف
وفي ربيع االول 1404ه� امتأل الخاطر بضيق وشدة من سوء الحال وعدم الثبات على حال، وفوز السالكين 

ونجح مطالبهم وترقيهم في األقوال واألعمال ونحن في اآلثام والكسل والتندام، فأنشدت هذه األبيات في من�زل 
سيدي الحبيب عبدالقادر ..

تِها  َمَودَّ عن  َخبِّْر  الطَّْرِف  ساجَي  الَمسافاِت يا  أبعاُد  الذاِت  َطالت على 
 

وعشرتِها ليلى  إلى  الَسبيُل  أبياتي كيف  تحكيه  كما  ليس   واألم��ُر 
وقافيٍة شعٍر  م��ن  أعظم  األم��ر 

 
الوريقاِت في  ُيواَرى  حديٍث  ومن 

 

َبَدَرْت إِن  التمثيِل  عن  أسمى  تقليِد ساداِت األمُر  أو  الشكِل  إلى  نفسي 
 

ولٍد ومن  نفٍس  من  أكبُر  المهماِت األم��ُر  أسمى  ومن  طموٍح  ومن 
 

َألِ���ٍف ب��ال  الٌم  م��ب��دؤه  األم���ُر 
 

النهاياِت شكُل  ما  البداءُة  هذي 
 

بغانيٍة ليلى  وم��ا  وليلى  لي  ما 
 

الهواياِت وادي  في  بالقلب  تميُل 
 

ومنفعٍة ج���اٍه  إل��ى  سباقًا  وال 
 

وح��االِت ب��أح��واٍل  ادِّع���اًء  وال 
 

منعمٍة أنثى  إل��ى  اشتهاًء  العباراِت وال  بعض  على  اشتماالً  وال 
 

َسَحٍر في  للِحبِّ  بدْت  ليلى  أن  للَمنِّياِت لو  َأْفَضى  الصدِق  بصورِة 

 

منصَبها الحال  فقيُر  تمنى  المحيطاِت ولو  هاتيك  عمِق  في  لغاَر 
 

قافيتي  ميداِن  في  الوجِد  أخا  بآهاتي دعني  قلبي  عن  ْفَع  الدَّ ُف   ُأَخفِّ

َعِجاًل َينَْثنِي  فؤادي  طبيَب   كي يفحَص الداَء في خير العياداِت وَدْع 

َزَل��ٌل ه  كلُّ وح��ال��ي  الفقيُر   خواطُر السوِء َتغشى رحَب غاياتي أن��ا 
ع��ٌة باشتِهاءاتي واس��َت��ْع��َم��َرْت��نِ��َي آف���اٌق م��وزَّ حالي  ُر  تدمِّ  ك��ادْت 
حواجَبها ليلى  رفعْت  ذاتي وكلما  على  لومًا  رمْت  الفؤاد   نحو 
واَخَطِري َأْبنِيِه  ما  وَأْه��ِدُم  َأْبنِي 

 

بَزالّتي أبني  ما  أه��ِدُم  ِعْشُت  إِْن 
 

تِِه  ِقصَّ أخباُر  َصَدَقْت  إِْن  وال��ُودُّ 
 

ال شك أن يحتسي من ِصْرِف كاساِت
 

ُمطََّلٍع كل  في  حكِمه  من  بااِلختِباراِت والَوْجُد  َسَلفًا  َيْبَتِدي  َأْن 

 

ُي��ْدِرُك��ُه المرُء  يتمنى  ما  كلُّ  واخ��ت��ي��اراِت ما  ادِّع���اٍء  ب��ت��رِك  إال 
 

فطٍن ح��اذٍق  وشيٍخ  ظنٍّ  المراداِت وحسِن  نيِل  على  عزٍم  وصدِق 
 

َأَملِي يا  العمر  هموَم  طرحُت  حاجاتي وقد  إمضاَء  راجيا   ببابكم 
َعِجاًل بدا  قد  فَشْيبِ�ي  عيب�ي  الَمَلّذاِت وستر  َرْهَن  غفلٍة  في  والقلُب 

 

يسبغني الجاِه  وحبُّ  الحياِة   أسماَل ِضْعٍف حكْت َمْخِفيَّ َسْوآتي حبُّ 



َلّما سامني زمني القرِب  أوقاتي رغبُت في  نوُر  وُقْربِي  العذاب   سوَء 
ُزني ُيَحفِّ المثلى  للغايِة  ادعاءاتي والشوُق  تمحيُص  الشوق  في   لعل 
ُقني ُيَؤرِّ َك��ْرٌب  غدًا  ليلى  وحاالتي ووع��ُد  حالي  وما  ليلى   وأي��ن 
َوِجٌد ُيْتِمها  ِمن  َحيِّها  في  واآلتي أصبحُت  الماضي  يتيم  بين  الفرُق   ما 

تِها َمَودَّ عن  َخبِّْر  الطرِف  ساجَي  ِمشكاتي يا  بطِن  في  ما  معظَم   َأْبَدْيُت 

َعَذٍل وال  لوٍم  على  َأْل��ِوي  ولسُت 
 

تاتي وما  نفسي  على  َلْوِمي   اللوُم 

َأَملِي انتهى  حيُث  إلى  بابي  الِحبُّ 
 

الموّداِت أهَل  يعتري  ال  والشكُّ 
 

الع��ت��ق��اداِت دعني وشاني أخا التعريِض إِْن َبَدَرْت ف��ي  مبالغٌة  مني 
 

صالحٍة ك��لَّ  أعطى  الّله  تبارك 
 

المقاماِت سامي  فارتقى  لشيخنا 
 

ُعرفوا سادٍة  من  َسَلُفوا  من  بالصدِق فالصدُق مفتاُح الُمصافاِت كمثِل 
 

َمأًل َم��واله��ُم  بهم  ُيَباهي  السمواِت ق��وٌم  رحب  في  المالئِك  من 
 

َسَحرًا َأدماُعُهْم  َجَرْت  لقوٍم  ْم  َسلِّ
 

المناجاِة ليِل  في  الَفْرَد  واستأنسوا 
 

َظ��لِ��ي��الِت واطلْب من الّله َأْن ُيْدِخْلَك ُمْدَخَلُهْم ب��أف��ن��اٍن  فتستظَل 
 

ندى البشيِر  بالهادي  الّلَه  أبياتي سألُتك  مكنون  في  كالبحِر   َيِفيُض 

يغُمرهم الودِّ  وأهَل  فؤادي  ياتي يغشى  بعِدهم  ِمْن  وَمْن   والحاضرين 

ُم��َع��لَّ��َق��ًة آم���االً  ��َق  ُي��َح��قِّ العباداِت وَأْن  فعِل  على  َصْبٍر   وُحْسَن 

أجمِعها الطاعاِت  على  َهمٍّ  ب��الف��اداِت وجمَع  جديٍر  ِع��ْل��ٍم  وأخ��َذ 
 

به ُخصَّ  العلم  ألهِل  عمٍر  ل��إلراداِت وطوَل  الُمَرّبي  المنوِح   شيَخ 

أجمعهم الّله  بأمِر  البرياِت والقائمين  في  يدعو  الخيِر  إلى  ومن 
 

تبادلني ليلى  متى  ليلى  َوْج��َد  حراراتي يا  لي  وُتْطِفي  بَوْجٍد   َوْجدًا 

أجمُعهم واألحباُب  القصِد  حاالِت وَأْبَلِغ  خيِر  في  مشروبَها   ُيْسَقْوَن 

سيدنا المختاِر  على  الصالُة  القراباِت ثم  كلِّ  مْع  والصحِب  واآلِل 
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رسالة إلى الفقراء والنازحين والالجئين

الُمْحَتاِج الَعائِِل  لِْلَفِقيِر  بِ��اِلْخ��َراِجُق��ْل  الَمْهُموِم  َوال��نّ��اِزِح 
َأْوَطانِِه في  الَمْفُجوِع  اِلْح��َراِجَواْلاَلِجِئ  ُب��ْؤَرِة  في  َمْن  َوَجِميِع 
َتاِريِخنا في  الَبْغِي  َضَحايا  الّتاِجَأْنُتْم  في  َطاِمٍح  َأْو  َحاكٍِم  ِمْن 
َأْنَياُبُه َب��َدْت  َق��ْد  َطائِِفيٍّ  ُمْحَتاِجَأْو  علٰى  َيْلِوي  ال  ْبِع  َكالضَّ
َأْم��َرُه َت��َوّل��ٰى  َتْمِويٍل  َذْي��ِل  اِلْن��َت��اِجَأْو  َماِسِخ  َش��ْرٍق  َتنْظِيُر 
َهاتٍِك َلْوَلبِيٍّ  فِ��ْك��ِرَغ��ْرٍب  األَْوَداِجَأْو  َمنُْفوَخِة  ُعْصَبِة  ِم��ْن 
بَِبْغيِِهْم الّسالِم  َعِن  الطَِّريَق  واألَْب��َراِجَقَطُعوا  وِق  السُّ في  َوَتنَاَفُسوا 
ُمَشاَعٌة َوْهَي  الثََّرواِت  ُعوا  األَْدَراِجَوَتَوزَّ ُعْهَدَة  ٰلكِْن  ْعِب  لِلشَّ
َنْغَمٌة الَمَجاَعِة  ِمَن  َيُموُت  بِالُموْنَتاِجَشْعٌب  الُوَسَطاُء  بها  َأْث��رٰى 
َأْكنَافِنا في  الَخْيِر  َدْعُم  َجاَء  اِلْدالِجإِْن  َمَع  ُخْبٍث  في  َسَلُبوُه 
ُؤوِن َعلٰى الَِّذي َعْت َبْعض الشُّ ُكْرَباِج َأْو ُوزِّ لِ��ِذي  َأْو  لِِحْزٍب  ُينَْمٰى 
ُيْبَتَغٰى ُفَتاتًا  َغدا  َكاِة  الزَّ لإِْلِيالِجَف��ْرُض  ْأُس  الرَّ َيْحنُو  َحْيُث  ِمْن 
َأْخِذها َأْو  إِْخَراِجها  في  ِصْدَق  ِمْكَياِجال  لِِذي  ُغنْمًا  َغ��َدْت  َحّتٰى 
ُلوا َتَحمَّ الَِّذيَن  ُهُم  َناِجيَوالُمْعَدُموَن  ِم��ْنِ  بها  ما  َح��ْرٍب  آث��اَر 
اْلَلّهاِجَمْن ذا الَِّذي ُيْرجٰى ِخَطاُب َضِميِرِه ال��َواِق��ِع  في  ِغيَرٌة  َه��ْل 
بِنَْفِسِه ُعوَب  الشُّ َيْفِدي  َحاكٌِم  ُم��َت��نَ��اِزالً َع��ْن َث���ْوَرِة اِلْزَع���اِجَهْل 
إخَوانِِه َعْن  الَهْتِك  ِساَلَح  األَْفَجاِج َيْطِوي  في  ْلِح  الصُّ َعْدَل  وُيِقيُم 
ِرَه��انِ��ِه َقْبَل  ال��ُف��َق��َراَء  ُم  الُبورَتاِجَوُي��َق��دِّ َمْعِرِض  في  َلُهْم  فِيِهْم 
ِرَجاَلُه الَقَراِر  ِمَن  َماُن  الزَّ األَْعاَلِجَسئَِم  ِمَن  َسئَِمْت  َوُشُعوُبُهْم 
َمْشُؤوَمًة َغاَيٌة  ُل  التََّدخُّ َوُننَاِجيَبَلَغ  َنْرَتِجي  َشيٍء  ُكلِّ  في 
لنا دنيا  وال  َيْحِمينَا  ِدي��َن  الَحّجاِجال  مع  نيا  َوالدُّ ي��ُن  ال��دِّ
َرائِ���ُد َب���ْل  َق��ائِ��ٌد  وَدمٌّ  األَْمَشاِجَذمٌّ  ُوْصَلَة  فينا  صار  َقْد 
َنْبِعِه ِم��ْن  ِدي��نَ��ن��ا  َأَب��ْي��نَ��ا  الُخّراِجلّما  َح��ْم��َأَة  ُع  ُن��َج��رَّ ِصْرنا 
بِِه َنْرُجو  الَِّذي  ِسوٰى  َماِن  لِلزَّ الَوّهاِجما  بِنُوِرِه  الُقُلوِب  َجْمَع 
َرْبِعنا في  ُق��ْربِ��ِه  َلَيالِي  ِمنَْهاِجَأِزَف���ْت  َعلٰى  ُي��َراِوُدن��ا  َأَم���ٌل 
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لو يسألوني عن اآلمال والمهج
وفي احتفال الحجاج الخميس 11 ذي الحجة 1408 بمن�زل السيد محسن بن علوي السقاف بجدة ألقيت هذه 

األبيات في الجمع المحتشد بالمناسبة:

والنََّهِج اآلم���اِل  ع��ن  َي��ْس��َأُل��ون��ي  والُمَهِج ل��و  ال���ّذاِت  َخ��َل��َج��اُت  بِ��ِه  وم��ا 
 

َت��َرَك��ْت وم��ا  وأحبابي  ِدي���اري  والَخَلِج وَع��ن  األح���الِم  ِم��َن  هناك   نفسي 

َكبٍِد ِم��ن  األم��ِن  ان��ع��داِم  زم��اِن  وع��ن 

 

والَهَمِج الهيشاِت  ُتَهِم  ِم��ن   َح���ّراَء 
ُمْشَرَعٌة الُبْعِد  وُفْلُك  َمِصيري   راي��اتِ��ه��ا ب��َي��ب��اِب ال��ي��أِس وال��َع��َرِج وَع��ْن 

ُتِرَكْت ما  ْمِت  الصَّ ورغَم  َصْمتًا  لُِمْبَتَهِجي َأَجْبُت  ذات��ي  وال  لنَْفِسي  َنْفِسي 
 

َأِع��ي��ُش ُم��تَّ��َه��م��ًا ِم��ن َغ��ي��ِر م��ا ُت��َه��ٍم
 

ُحَجِجي ساِمٍع  ِمن  ال  كنُت  وحيثما 
 

ُم��ْط��َل��َق��ٌة ال��ق��ي��ِد  ورغ���م  أم���اٌن  الحرِج وال  م��ن  فنستحيِي  األم��ان��ي   منّا 
مجاملًة ألّي��ام��ي  زم��ان��ي  بالِعَوِج َأْه�����َدى  الممزوُج  القلُق   َيُشوبُها 
فعادُته دارى  وإِْن  ُي���داري  َم��ن  السمِج ال  من  حاٍل  على  الّتماني   َحْصُر 
النََّهِج َأبِ��ي��ُت أس���أُل َم��ن ي��أت��ي وم��ا َع���َدٌن ف��ي  س��ي��ؤوُن  وم��ا  ت��ري��ُم   وم��ا 

وَأب���َي���ٌن وم��ك��ان��ي َأْح�����َوٌر َح���َوٌر 
 

األََرِج م��ن  وأن���ف���اٌح   وذك���ري���اٌت 
وه���ل ه��ن��اك ب��ق��اي��ا ِم���ن ه��واي��تِ��ن��ا

 
والَخَمِج الخمر  ري��ُح  فاح  بعدما   من 

ُبنَْيتِنا بعُض  َبنِينا  ف��ي  بالَعَرِج وُل��طِّ��َخ��ْت  األَبِّ  سيَر  اِلْب��ُن   واستبدَل 
ُمنَْتَهجًا النَّْعِي  سنواُت  والَعَجِج واستلحقْت  البغِي  ط��ري��ِق  ف��ي  ث��ًا   ُم��َل��وَّ
سائحًة ال��ت��ه��ري��ِج  غ��ن��ُم  والُغنُِج وُأط��ل��ق��ْت  األصوات  على  الضحايا   ترعى 

أمتنا ت��اري��خ  ف��ي  َللفجيعة  معتَلجي ي��ا  بالتوثيق  َأْش���َرُح  شئُت   إن 
وَم���ن أن��ا وِم��ث��ال��ي ف��ي َم��ع��اِرفِ��ه��م

 
َمِج الدَّ َخنَا  َع��ن  َبنَاتي  َأُص���وُن   َلّما 

جامعتي أب���واب  على  ُأِه��ي��ن��ْت  وال��ُم��َه��ِج وق��د  واألدي����اِن  التقاليِد   ك��لُّ 

عجبًا ُأضحوكًة  َقلقي  في  وِص���رُت 
 

ُع��ِج ال��دُّ ع��ن  بأبصاري  َأُغ���ضُّ   َل��ّم��ا 
منتِقاًل الِفسِق  ري��ُح  األُف��ِق  في  وامَتّد 

 
َيِهِج َم��ن  ال��َش��رُّ  َف��ه��اَج  ال��ح��دود   عبر 

وبرمجًة ملهاٌة  ال��وق��َت  الُلَجِج واس��ت��ف��رغ  في  الجيِل  َخلَف  الِجيَل  ُق   ُتغرِّ

ِمّلتِنا آداِب  ِم��ن  أوس���ُع  ال��ع��ص��ُر 
 

َه���ِج  ش��ّت��اَن ب��ي��ن م���راد ال��ّل��ه وال���رَّ
حاضرتي سوء  من  مخرٌج  لي  َدَرِج���ي وليس  آمنُته  ال���ذي  الطريق   غ��ي��َر 
َكَتَبْت إِْن  األب��ط��اُل  ه��ُم  ق��وٍم  َف��َرِج��ي طريُق  وه���ْم  عنهْم  خ��ب��رًا   أناملي 
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حقائقهم ي��دري  ال  العصر  أرى  النََّهِج ق��وٌم  من  األدن��ى  َرِض��َي  بعدَما   ِم��ن 

ثًة ملوَّ أف��ك��ارًا  ال��ن��اُس  بالَحَدِج واس��ت��ب��دل  التفاَح  أب���دَل  َم��ن   كمثِل 

ُغ��َرٍر إل��ى  ُأحيبابي  ي��ا  معي   م��ن ال���ك���راِم وأزم�����اٍن وُم��ب��َت��ه��ِج ع���وُدوا 
منطلقي وه��و  قلبي  َروُح  ومختَلجي ف��ِذْك��ُرُه��ْم  وأط��م��اح��ي  ذات��ي   وس��رُّ 
َش��َم��ٍم على  أح��ي��ا  بهم  إال  كالثََّبِج ول��س��ُت  الم���داد  أرى  ن��داه��م   وِم��ن 

ن�زلوا أينما  َبنِيِهْم  يعرفون  َبَلِجي ه��ْم  وي��ا  ف��وزي  فيا  بي  رض��وا   ف��إن 

منتَهجًا اآلب���اء  رض��ي  م��ا  الُحَجِج رض��ي��ُت  مجمِع  ف��ي  َأئِ��ّم��ُت��ن��ا   وه��ْم 
نائُبهم وه���و  ش��ف��ي��ٌع  إل��ي��ه��م  وال��ف��رِج ول���ي  ال��بِ��ْش��ِر  ل��س��اُن  إليهم   منهم 

لنا وهو  الرحمن  إلى  القلوب  والَبَهِج ح��ادي  الي��ن��اس  مع  الُمراعي   نعم 
كرمًا أهله  ف��ي  م��ا  ك��لُّ  ان��ط��وى  الَبِهِج فيه  ن��وره  م��ن  فاغنموا  رب��ه   م��ن 
َنَهُجوا َح��ْوَل��ه  وَح��ْب��ٍر  إم���اٍم  ُس��ُرِج وك��م  من  نِْعَم  يا  فُهْم  الطريق   ذات 
عمدُتنا اآلداب  في  النحو  في  الفقه  ِع��َوِج في  من  فيه  ما  ال��ذي  الطريق   وف��ي 

َأَم����ًدا ل��ن��ا  ُيبقيهم  ال��ّل��ه  وُمْبتَهِج ون��س��أُل  ن��وٍر  على  ح��اٍل  خير   ف��ي 

مجتمٌع ال��ّل��ه  ف��ض��ُل  ل��ّل��ه  ��ُرون��ا رج����اُل ال��ّل��ه ب��ال��ف��رِج وال��ح��م��ُد   وَب��شَّ
َننَْهُجه  نحن  فيما  ال��ّل��َه  َح��َرِج  فلنتَِّق  في  َف��الس��الُم  الحقَّ   وْلنَْعِرِف 
سيدنا بالمختاِر  ال��ق��وَل  َثَبِج ون��خ��ت��ُم  عالٍِم  ِمن  كم  والصحِب  واآلِل 
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ء �ل��ح��ا ��حر��ب ا
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إطاللة عام ألف وأربع مئة وأربعين 1440 للهجرة النبوية الشريفة

ُمنَْجِرُح َوالَقلُب  عاَمنا  يا  َينَْشِرُحَأْطَلْلَت  ال��َك��ْوِن  إٰل��ِه  بَِفْضِل  َعسٰى 
َبَرَقْت َحْيُثما  ِمْن  ضا  الرِّ ِري��اُح  َتنَفتُِحَتْأتِي  واألب���واُب  ال��َوْص��ِل  َل��واِم��ُع 
جاِهُلنا كاَد  َحّتٰى  النّاِس  َعلٰى  َنَزُحواطاَلْت  الَعرا  في  ْن  ِممَّ الَيْأُس  ُيِصيُبُه 
َمْعَبِدها أعتاِب  في  َي  َخ��دِّ ْغ��ُت  َتتَِّضُحَم��رَّ األح���واُل  به  ما  ُمْسَتْلِهمًا 
َبِرُحواَض��ب��اُب َه��مِّ َزم��ان��ي َم��دَّ ع��اِرَض��ُه ما  َواألَْض��َداُد  الَمضاِرِب  َبْيَن 
َعَجٍل في  لِْلَمْكُروِب  رَّ  الضُّ َيْكِشُف  الِمنَُحَمْن  بِِه  َتْدُنو  اّل��ذي  الَمِغيِث  َغْيَر 
وَننَْطِرُحآم��اُل��ن��ا فِ��ي��ِه ال ف��ي َغ���ْي���ِرِه أب���دًا َنْعنُو  َل��ُه  ُكنّا  َحْيُث  ِم��ْن 
َفَرجًا َعاِمنا  في  لنا  َواْج��َع��ْل  َربِّ  َتْصَطلُِحيا  واألض��داُد  اِلْف��َك  ُي��َزْل��ِزُل 
َغَلْت َحْيُث  األسعاَر  َسيِّدي  لنا  اْكَتَسُحواَأْرِخْص  بعَدما  َطاَحْت  الماِل  وُعْمَلُة 
َنَزُحواَواْرَفْع ُسعاَر الَبال والَحْرِب َحْيُث َطَغْت وَمْن  َقْسرًا  ُدوا  ُشرِّ بَِمْن  َوارفِْق 
َناِشَزًة بالِحْقِد  غَدْت  ُقُلوبًا  َنَجُحواَواْجَمْع  وما  َثاُبوا  ما  يِن  الدِّ ُأْس��َرِة  َعْن 
َوَرَدْت َأْوصاُفُهْم  َمْن  داُء  َجَمُحواأصاَبُهْم  قد  بِالَغيِّ  َفُهْم  ٰطَه  َقوِل  في 
َواْنَتَهَضْت الَحقَّ  َأَذلَّ  َعْصٌر  ِه  َجنَُحوالِلّٰ َمْن  ُكلَّ  ُتْعلِي  اِلْف��ِك  َنواِعُق 
َمْخَرُجنا َأْي��َن  إِٰلِهي  َرع��اَك  لي  َسَمُحواُق��ْل  ما  ْأِن  الشَّ وَأْه��ُل  ابُتلِينا  ِمّما 
َرَحَلْت َقْد  األرت��اَل  َترٰى  َفجٍّ  ُكلِّ  ُذبُِحوافي  ُفْرَقٍة  ِمْن  أو  الظُّْلِم  ِمَن  َخْوفًا 
ُمْجَتَمعًا َعيناَك  َنَظَرْت  َحْيُثما  الَكَدُحِم��ْن  أضناُهُم  الُمصطفٰى  ��ِة  ُأمَّ في 
ُمْعِضَلٍة ُكلِّ  في  كٰى  الشُّ إَِلْيِه  َمْن  ال��َف��َرُحيا  بِ��ِه  َي��ْأت��ي  َأَم���اًل  لنا  ْد  َج���دِّ
ُقِهَرْت إِْن  األسواَء  َتْكِشُف  اّلذي  ُقبُِحواَأْنَت  َمْن  نِيَراِن  َلظٰى  ِمْن  ُشُعوُبنا 
َمناِزُلُهْم ��ْت  ُدكَّ َمْن  َجَثاِميَن  التََّرُحَواْرَح��ْم  َكْسُبُه  ِص��راٍع  في  ُقتُِّلوا  َأو 
َسَبٌب َل��ُه  م��ا  بِ��َف��ْق��ٍر  اصَطَبُحواوال��َب��ائِ��ُس��وَن  بنا  ْن  ِممَّ الُعرٰى  انتِقاِض  َغْيَر 
َخَبٍر ِم��ْن  فِيِه  َك��ْم  َخْلَفنا  َمضٰى  َرَبُحواع��اٌم  فِْتَيٍة  ِمْن  َوَكْم  الُقُلوَب  ُيْدِمي 
ال� َسنٍَن  علٰى  َساُروا  َمْن  اَلَمِة  السَّ َنَصُحواِجيُل  ُمْذ  ْدِق  الصِّ ُشُيوِخ  الكِراِم  �َقْوِم 
وَمْكُرَمًة ِحْفظًا  َلُهْم  َربِّ��ي  َتتَِّضُحَس��َأْل��ُت  ��ِه  ال��لّٰ َس��بِ��ي��ِل  ف��ي  ��ًة  َوِه��مَّ
ُوِهَبْت ِخْلَعًة  َعَلْينا  َواْس��بِ��ْل  َمَدُحواآميَن  لِْلُمْصَطفٰى  َوَم��ْن  لِلنّاِسكِيَن 
ُرفِ��َع��ْت ُكلما  إٰل��ه��ي  َع��َل��ْي��ِه  َتنَْشِرُحَص��ّل��ٰى  األح��واُل  بها  َنْصٍر  َراي��اُت 
َسَلفًا َمضٰى  عاٌم  ما  ْحِب  والصَّ الِمنَُحواآلِل  بِ���ِه  َع���اٌم  ِم��ْث��َل��ُه  أت���ٰى  وم��ا 
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وصل الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف إلى صنعاء صباح يوم االثنين 7 ربيع أول 1414 ه� وحادثني األخ محسن 
أبوبكر المحضار بوصول الحبيب وسؤاله عنا، فرتبت أمري للسفر لزيارته، واتصلت ببعض الخوان للمشاركة في 
الزيارة، وتهيأت األسباب لسفرنا ومعنا كل من السيد يحيى زين عيديد وولده عبدالله وصهره زين، والسيد أبوبكر 
بن سالم السقاف والسيد محمد إبراهيم األمين وولدي سقاف وزين ومحمد، وكان خروجنا من عدن بعد الخامسد 
القصيدة ثم أكملتها في  أبيات هذه  والنصف فجرا، ووصلنا إلى صنعاء 12 ظهرا، وأثناء الطريق بدأت في كتابة 

صنعاء:

بأفراحي  محموالً  صنعاَء  وال��ّراِح  واف��ي��ُت  واألح���الِم  الشوِق  َب��نْ��َدِر   ِم��ن 

َعَدٍن  في  القطُب  حيُث  الجوِد  َمنْ�ِزِل  ِمن 
 

مفتاحي  الَعْدنيُّ  الفتى  الكراِم   نجُل 
ُمنَْبِعثًا  ال��َوْص��ِل  َأِري��َج  َشَمْمُت  بَأنفاِح  َلّما  َي��ْزُك��و  )ُن��ُق��ٍم(  الَب��َت��ْي   ِم��ن 

مضطرٌب وه��و  قلبًا  َأْح��ِم��ُل  صاحَأَت��ْي��ُت  ل��ي   ق��ال  َلّما  األم��ِر  فجأة  ِم��ن 
لِ��ُرْؤَي��تِ��ِه  ف��اْس��ِرْع  أت��ى  ق��د  وَأْرَي��اِح��ي  حبيُبنا  وقتي  ُمْمَتطِيًا   فِجْئُت 

َش��َج��ٌن  بهم  َوْف����ٌد  وم��ع��ي  ��ب��ًا  ُم��َرحِّ
 

َأْرواِحِ  َج��ْم��ِع  في  لُِلْقياُكُم  ِمْثلِي 
 

َتْهنَِئًة  الميموِن  ل��ل��وط��ِن  َن�����ُزفُّ 
 

إصباح  نفَح  تحكي  ْمِس  الشَّ َمْطَلِع   ِمن 

َفَرحًا  الَفضا  َرْحُب  َحْملِها  عن  ب��أص��داِح  َيِضيُق  ن��ي��ا  ال��دُّ على   فَتْسَتِفيُض 

َعَدٍن  أو  صنعاَء  في  الرحِب  على  وال��واِح  أهاًل  َس��ْي��ُؤوَن  ك��ذا  َت��ِري��ٍم  في   أو 
بُِكم  َس��يِّ��ِدي  َت��ْزُه��و  السعيدِة  بإِنفاِح  أرُض  الدنيا  ف��ي  ه��َو  ال��زَّ  وُت��ْب��ِرُز 
َبْهَجُتها  األرِض  ه��ذي  ��ُة  َأئِ��مَّ الماحي  َأْن��ُت��ْم  ال��ح��اق��ِد  ب��َرْغ��ِم  النبيِّ   آُل 

بها  َتنْ�ِزُلون  أرٍض  ك��لُّ  بكم  وإص���الِح  َتحيا  بتعليٍم  م���اِن  ال���زَّ  َع��ْب��َر 
مناِزلها  ف��ي  ق��ام��ْت  ال���ُروِح  الّساِح  ودول���ُة  في  الصدِق  ِرجاِل  من  َمضى   بَمن 

ِع��نْ��َدُك��ْم  األم���ُر  ه��ذا  ب���الرِث  لاِّلِحي  وآَل  والَحْجُب  َدَرى  َمن  به   َي��ْدِري 
ُع��َدٌد وال  م��اٌل  ال  النَّبِيِّ�يَن  وأش��ب��اِح  إِْرُث  ب��س��ل��ط��اٍن  اع���ت���داٌد   وال 

َخَتٌل  وال  ُظ��ْل��ٌم  ال  النَّبِيِّ�يَن  وَأْرب�����اِح  إِْرُث  ب���أم���واٍل  اش��ت��غ��اٌل   وال 

َعَمٌل  َزاَن���ُه  ِع��ْل��ٌم  النَّبِيِّ�يَن  ال��ّداح��ي  إِْرُث  ال��واح��ِد  ب��َح��قِّ  القياِم   َم��َع 
َمْرَحَمٌة  ُث��ّم  ِص��ْدٌق  النَّبِيِّ�يَن  َأْطماِح  إِْرُث  َأْج��ِل  ِم��ن  َك��ِذٌب  ال  للَخْلِق 

 

اْنَتَظَمْت  به  ُق���رآٌن  النَّبِيِّ�يَن  وِمصباِح  إِْرُث  كِمشكاٍة  ��ُؤوِن  ال��شُّ ُك��لُّ 
 

ُأّم��تِ��ن��ا م��ن��ه��اُج  الُمصطفى   َق����ْوالً وف��ع��اًل ب��إخ��الٍص وإي��ض��اِح وس��ن��ُة 

َأِحبََّتنا يا  بِيَعْت  ال��م��واري��ُث  وتِمساِح ه��ذي  سمساٍر  بين  م��ا  ي��ُن   وال��دِّ

ِشْرَعُتنا الف��ِك  محيِط  في  َض��ْت  وُق��وِّ
 

ُب َأْق����داِح وع���اَث ف��ي ِش����َرٍة ُط����الَّ
 

َم��ْع��ِذَرًة الَماِضيَن  َس��اَدتِ��ن��ا  َرْم���َز  اْلالِحي يا  ُيوِهُم  َح��ّدًا  ْعُر  الشِّ َج��اَوَز   إِْن 
َف��َرٍح  وف��ي  َزْه��ٍو  في  َصنَْعاُء  وَت��ْرَي��اِحوال��ي��وَم  َرْوٍح  ف��ي  ال��ُم��ِح��بُّ��وَن  ك��ذا 
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َمْطَلَعُكْم الُجاّلُس  َيْغنََم  َأْن  َأْرواِحَأَرْدُت  َتْأثِيُر  َبْعِضِهْم  َع��ْن  َف��اَت  إِْذ 
َساَدتِنا ِم��ْق��َداُر  َعْصِرنا  في  َوإِْل��َح��اِحوف��اَت  ُل��ْؤٍم  في  الَجْهُل  َم  ُك��رِّ إِْذ 
َعَجٍل في  لِْلَمنِْح  حاَجٍة  في  لِ��َت��ْرَت��وي َس��ّي��دي ِم��ْن ذل��ك ال���ّراِحوالُكلُّ 
َساَدتِنا ال��َق��ْوِم  َش���َراِب  الَيِقيِن  َأَج����اَد َح���ّداُدن���ا َع��نْ��ُه��ْم بِ��إِف��ص��اِحَراِح 
َشِهَدْت َمْن  األصِل  كَِراُم  النّجاِة  ِلْل���َق���اِحُسْفُن  بِ��َت��ْط��ِه��ي��ٍر  ال���ُق���ران  آُي 
َمَعُهْم َأْن��ُت��ُم  وُق��ول��وا  ِصُلونا  َأرَواِحَه��ّي��ا  َأْج��نَ��اُد  ِم��نْ��ُه��ُم  ك��ذا  فِ��ي��ِه��ْم 
َغَمَرْت بعدما  ِمنّا  الحاَل  اْنُظروا  ن��ي��ا بِ���َأْت���َراِحُث��مَّ  ُق��ُل��وَب��ن��ا فِ��ْت��نَ��ُة ال��دُّ
َيْرَحُمنا ال��َوْج��ِه  لِ��َك��ِري��ِم  ��ُه��وا  َضْحضاِحَت��َوجَّ نِيراِن  ِمْن  النّاَس  لَِيْحِمَي 
َأْجَمَعُه الَمْيموَن  الَيَمَن  وإِْص��الِحوُيْصلَِح  ُيْسٍر  في  ْزَق  وال���رِّ َواألَْم���َن 
َسيِِّدنا  المختاِر  علٰى  ال��ّص��الُة  الَماحيُث��مَّ  الَورٰى  َخْيِر  الُمْصَطفٰى  ِد  ُمَحمَّ
َطَلَعْت ما  واألتباِع  ْحِب  والصَّ بِ��َأْف��َراِحواآلِل  َصنَْعا  علٰى  النََّهاِر  َشْمُس 



القبة الخضراء
بعد العود من زيارة خاطفة إلى المدينة المنورة 10 شوال 1415ه� 

أرتاُح الخضراِء  على  ُأطِ��لُّ  َلّما 
 

وَينَْزاُح قلبي  عن  يذهُب  والَهمُّ 
 

َزاِه��َي��ًة َخ��ْض��راَء  ُقبًَّة  بها  َأْرواُح َأْن��ِع��ْم  الَكْوَنْيِن  ِمَن  إَِلْيَها   َتْهُفو 
ُيوِصُلنا الِفْرَدْوِس  إِلٰى  َتَجّلٰى  َتنْداُح َرْمٌز  الَجنّاِت  َرْوَض��ُة  َتْحَتها   إِْذ 
َعَلمًا بها  بل  فيها  المدينُة  راحوا َتْبُدو  وَمْن  فيها  َدَخلوا  َمْن  َتُدلُّ 

 
ُمنَْتِصرًا المرفوُع  الَعَلُم  ها  َأيُّ واْجَتاُحوا َيا  األَْجاَلُف  َهَدَم  ما   بَِرْغِم 
َشَرفًا َلنَا  َفْلَتْبَقْي  َأْفِديِك  َأْفِديِك 

 

َداُحوا وما  َشاُدوا  ما  َفْوَق  زًا   ُمَعزَّ
َمْظَهُرنا ْمُز  الرَّ َوَأْنِت  وَأْغلٰى  َوال��ّراُح َأْعلٰى  ْوُح  ال��رَّ َوأَلَْن��ِت   ِشَعاُرنا 
َناطَِقًة ْأِس  الرَّ َفْوَق  الِعَماَمُة  َأْنِت 

 
َأْشباُح َوال��َغ��ْي��َر  هنا  النَّبِيَّ   َأنَّ 

هوًى الَعاِشِقيَن  ُقُلوُب  إَِلْيِك  َتْهُفو 
 

َأْنَفاُح األَْكواِن  إلٰى  َتْسِري  َوِمنِْك 
 

َعاَلَمنا الُحبِّ  بَِعبِيِر   َفالُحبُّ إِْكِسيُر َأْهِل الَوْصِل َلْو َباُحوا َفْلَتْمَلئِي 
َتْغُمُرني األشواَق  أرٰى  فيِك  َأْري��اُح ومنِك  الُحبِّ  بِِعْطِر  َتُهبُّ   َلّما 
ُمْشَتِماًل آتِيِك  َأْن  َم��ْواَلَي  َسَأْلُت 

 
َأْطَماُح ِه  اللّٰ في  ولي  الَقُبوِل   َحظَّ 

َقًة ُمَعلَّ وآَم���االً  َقَضاها  وأرب��اٌح َأْرُج���و  م��اٌل  ال  ِه  بِاللّٰ ِه  اللّٰ في 
 

ِمْن َتْحِت َسْقِفِك َأْلَقٰى َراَحتِي َشِغفًا

 

ِمْفَتاُح َوْه��َو  ٰط��َه  ُش��ّب��اِك   ُت��َج��اَه 
الُمْصَطفٰى الُمْجَتبٰى َخْيُر األَناِم أبوال�

 
َوّضاُح الَكْوِن  في  ُنوُرُه  َمْن   �ّزهراِء 

َطَلَعْت ما  الَخْلِق  إِٰلُه  َعَلْيِه  َناُحوا َصّلٰى  الَفال  َأْيُك  وما  النَّهاِر   َشْمُس 
والُخَلفا واألَْتباِع  ْحِب  والصَّ َوَأْرَواُح واآلِل  َأْشَباٌح  والَقْوِم   والُقْطِب 
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ال تنسني سيدي 
وبعد التردد على الوطن والبعد عن الحبيب عبدالقادر قلت:

الَمنِْح َصيِِّب  ِمْن  َسيِِّدي  َتنَْسنِي  ُقْبِح ال   َواْسَتْحِضُروني على ما فيَّ من 
عمٌل ماله  َفِقيرًا  ُعَبيدًا  ْفِح واذُك��ْر  والسَّ باألعتاِب  الّتعلِق   َغْيَر 
َعٍة ُمَروِّ ُدنيا  في  وْهَو  اللِقا  والَفْتِح يهَوى  الَمنِْح  طريق  عن  به   َتنَْأٰى 
بَمْقِدَرتِي ٰهذا  وال  اختياٌر  لي   َيْجِري القضاُء بما قد ُخطَّ في اْلَلْوِح ما 
َشِجٍن في  َأبِيُت  َحَزٍن  في  َأِعيُش 

 

وِح  الجسُم في َعَدٍن والَقلُب في السُّ
َمْعِذَرتي بعُض  وهذا  نفسي  َشْرِح َأُلوُم  ِمْن  الُعْذِر  ٰهذا  بعد  لي   وليس 

بَِطْلَعتُِكْم أحظٰى  َسيِّدي  ترٰى  ْبِح فهل   في موطِن الَفْيِض والَخْيَراِت والرِّ
��ُه َن��َظ��ٌر الُجْرِح وَأْرَت���ِق���ي ب��ُدع��اٍء ُك��لُّ باقي  وَيْشِفي  فؤادي   ُيْحيِي 
َمْشَغَلًة األشواَق  َجَعَل  َمْن  ْبِح سبحان  والذَّ بالَقْتِل  أرباَبها   وَخ��صَّ 
َساَدتِِه ُحبِّ  في  الفتٰى  َنْفِس  وَقْتُل 

 
بالَفْتِح منه  َيْأتِي  اللِه  إل��ٰى   ب��اٌب 

َكبِدي في  َح��لَّ  قد  ما  ِه  لِلّٰ ِه  لِلّٰ

 

وحي الرُّ العالم   وساَر بي عجاًل في 
ْوِق ال أدري بما كتبوا والنَّْفِح وِغْبُت في الذَّ األسراِر  من  الَجبِيِن   علٰى 

ْفِحوالَخْتُم بِالُمْصَطفٰى َخْيِر الَورٰى َنَسبًا ْحِب َأْهِل الَعْفِو والصَّ واآلِل والصَّ



نسخة حتت التعديل66 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

�ل
� ال���ا ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل67 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
تعضيد على »الجزء اللطيف في المولد الشريف« ألخينا السيد محمد بن بصري أرسلناه إلى سيؤون بعد أن عاد 

للتو من الحجاز في سفرته األولى ألداء الحج عام 1404 بعد أن أرسله لنا مسجال
الَمْحُبوِب َم��َواِرُد  َعَلّي  الَمنُْدوِبَوَرَدْت  َشْيِخنَا  بَِجْلَسِة  ُصْبحًا 
ُمَتَراِدٍف َكَصيٍِّب  َعَليَّ  َحبِيبِيَنَزَلْت  بَِساِط  َوِمْن  جاَء  َحْيُث  ِمْن 
َضا الَمْحُبوِبَوَتَضاَعَفْت في الّذاِت َأْسَباُب الرِّ َيِد  وِمْن  ِمنُْه  َفالبِْشُر 
ُبْكَرًة البِشاَرُة  ُتنَْتَظُر  َأْي��َن  الَمْوُهوِب؟ِمْن  ِمَن  َتْأتِي  الَّتِي  َغْيَر 

َيا الَمْشُهوِر  َرفِيِقَك  الَمْكُتوِبَأْثَلْجَت َصْدَر  بِِصيَغِة  الكَِراِم  َنْجَل 
بِالنَّدٰى َتْزُهو  الَخْضَراُء  َرْعُبوِبَأْفنَاُنَك  ُمْخَضٍل  َزْي��ٍن  ُكلِّ  ِمْن 
َنيٌِّر َوُن����وٌر  ُن���وٍر  َع��ل��ٰى  َتْطيِيبِيُن���وٌر  َعلٰى  َن��واظِ��ُرُه  َنَبَتْت 
ٌن ُمَتَمكِّ ُحبُُّه  َم��ْن  َيا  َتْقِريِبَأْحَسنَْت  َعلٰى  َقْلبِي  ِمْن  ِه  اللّٰ في 

َبْعَضنا َب  وَقرَّ آخٰى  لَِمْن  َتْغِريِبَحْمدًا  ُدوَنما  َبْعٍض  ُروِح  ِمْن 
ُحبَّنَا َنْبنِي  َوفِ��ي��ِه  ِمنُْه  التَّْثِويِباألَْم���ُر  في  ُمتَِّجُهوَن  وإَِل��ْي��ِه 
ُمَخبِّرًا الُفَؤاِد  في  َيْسِري  التَّْرتِيِبوالبِْشُر  ِمَن  َيْأتِي  َما  ُحْسِن  َعْن 
الَّتِي الُعْظمٰى  يَرِة  بِالسِّ الَمْخُطوِبَأْفَرْحَتنِي  بَِشاَرَة  َتُزفُّ  َجاَءْت 

جا بِالرَّ ُمْثَقالٌت  ِصْدٍق  َوالتَّْبِويِبَكلَِماُت  التَّْرتِيِل  في  َأْحَسنَْت 
َقْد ِه  َعْبِداللّٰ ابَن  َيا  البَِشاَرِة  الَمنُْسوِبَفْتُح  َة  ِصحَّ َفاْفَهْم  َواَف��اَك 
نَا السَّ ِميالِد  ِعيُد  َأْحَمَد  َتْكِذيِبِميالُد  بال  الُفْضلٰى  َذاتِ��َك  في 
وُمنِْحَتُه ُأْعطِيَتُه  اّل��ِذي  َكْأٌس ُأفِيَض ِمَن النَّدٰى الَمْشُروِبٰه��ذا 

ْغُتُه ُبلِّ ما  ِمْثَل  ُف���َؤاَدَك  الَيْعُسوِبَأْب��لِ��ْغ  َذا  بَِغْيِر  خوِل  الدُّ َعَدَم 
َشافٌِع َأْحَمَد  وَنْجُل  َرَجْعَت  الَمْجُذوِبَلّما  لِلّداِخِل  ٌف  وُمَعرِّ
َعالَمٌة ِمنُْه  وك��اَن  الَقُبوُل  ْدِر في الَمْكُتوِبَت��مَّ  َظَهَرْت بَِشْرِح الصَّ
بِنَْفَحٍة الباِلِد  إِلٰى  َرَجْعَت  لِْلَمْطُلوِبَوَلَقْد  ُح��ْزَت  َقْد  َطْيَبٍة  في 

ُرْت��َب��ٍة ِم��ْن  ْغَتُه  ُبلِّ بما  بِنَِصيِبَف��اْه��نَ��ْأ  عا  الدُّ ِمَن  َأخاَك  واذُكْر 
ٌب َتَعجُّ َناظَِرْيَك  ِمْن  بدا  َطبِيبِيَوإذا  َفْضُل  َف��ذاَك  ُأتِيُت  ِمّما 
َأْهلِنَا َمَراتِِب  إِلٰى  الُوُصوِل  َوالتَّْقِريِبَباُب  التَّْعِريِف  َوَوِسيَلُة 
َمنَْحها َفَأْحَسَن  َم��واِرُدُه  الَمْشُروِبَحُسنَْت  َأَحاِسَن  ِمنُْه  َفَشِرْبَن 

تِي َوَمَحجَّ َوَوِسيَلتِي  َسيِِّدي  الَيْعُسوِبُهَو  َعْبُدالَقاِدِر  ْيُخ  الشَّ
َمْطَمِحي َوَغاَيُة  َوُمطََّلِعي  ُكُروبِيَفْتِحي  َكْشُف  اُج  الَوهَّ وِسَراِجَي 
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َزَمانِِه َغْوُث  الُقْطِب  وابُن  الَمْشُروِبالُقْطُب  َساِقي  َوائِِر  الدَّ َشْيُخ 
ُمَعطَّرًا َيُفوُح  ِمْسٌك  طِيِبَوِخَتاُمَها  بِنَْفَحِة  الُفْضَلٰى  َأْوَقاتَِك 
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التناسب والتناسق

ومقصدأق�����ول ق����وال م��ج��رد نفس  ك��ل  ع��ن 
لقلبي ق��ل��ب��ي  س��ر  تعقدم��ن  ل��س��ان��ي  وف����ي 
جميل ح���ل  م��ت��ى ت��ل��ف��ظ��ت أف��س��دال��ص��م��ت 
جليل ق���ول  معقدوال��ل��ف��ظ  م���ن  خ���ال  إذا 
المزايا ي��ب��دي  تخلدوال��ع��ق��د  م���زاي���ا  وك����م 
المعالي ف��ي  ول��ل��م��ع��ال��ي ن��ج��ن��دخ��ل��ودن��ا 
ألحمدوال��ج��ن��د ق����وم ك���رام اس��ت��ج��اب��وا  ق��د 
ويصعدوأح���م���د خ��ي��ر أص��ل يعلوا  واألص��ل 
طلوعا ال��ص��ع��ود  وح���ردوم���ا  ال��ط��ل��وع  وال 
ثقيل ه����ذا  وك�����م ث��ق��ي��ل ت��م��ه��دت��ح��دي��د 
وس���ي���ر ق��ل��ب��ي م��س��ددوم���ه���د ال���ل���ه س��ي��ري
بمغن ال����س����داد  وغ��ن��ي��ة ال��م��رء م��ا جدم���ا 
وأش���رف ال��ج��د م��ا جدوال���ج���د أم���ر ش��ري��ف
يوصدوال��م��ج��د أرف����ع ب��اب الخوف  في  والباب 
عهد ع��ل��ة  ينفدوال���وص���د  ب��ال��وق��ت  وال��ع��ه��د 
ينهدوم�����ا ال���ن���ف���اذ ب��س��د بالصبر  ف��ال��س��د 
مثال أع��ل��ى  وك����م م���ث���ال ت��ج��ددوال��ص��ب��ر 
بمغن ال��ج��دي��د  ت��س��ي��دوم���ا  م���غ���ن  وأي 

سيلحدوك���ل م���ن س���اد ي��وم��ا  ي���وم���ا  الب����د 
تخلدوال��ل��ح��د وع���د أك��ي��د األك���ي���د  وم����ا 
عظيم غ��ن��م  أع���ظ���م ب���وع���د ت��ف��ردوال��خ��ل��د 
ك��ري��م رب  ويحمدوال���ف���رد  وي��س��دي  يعطي 
ممجدوال��ح��م��د م��ن��ه إل��ي��ه م���ن  س��ب��ح��ان��ه 

21 شعبان 1435ه�
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جمادى األول 1425 مع زيارتنا للمدينة المنورة

َوافِ��ُدْه َف  َتَشرَّ َحيٍّ  إلٰى  َقاِصُدْهَوَفْدَنا  َل  َتَهلَّ باٍب  إلٰى  َوِجْئنَا 
َوَتْسَتِحي َتْحيا  األَْرَواُح  بِِه  وَقصائُِدُهَوَرْبٍع  الَهوٰى  َأْنغاَم  وُتْسَمُع 
ُربٰى إلٰى  ِحيِل  الرَّ َبْعَد  َينَْتِهي  َمواِرُدْهوَمْن  َتْزُكو  الَخْلِق  َخْيِر  َمِدينَِة 
ُسنُْدٍس ُقبَُّة  لِْلَعْيِن  َبَدْت  َش��واِه��ُدْهوهاَقْد  َتُلوُح  ُن��ورًا  َلٌة  ُمَجلَّ
َجماَلها الُمِحبِّ   َعْيُن  َنَظَرْت  ُتَكابُِدْهإذا  ِمّما  ْوِق  الشَّ بَِدْمِع  َتِفيُض 
َمْوئٌِل الَمِدينََة  َأّن  َأوابِ��ُدْهوُمْعَتَقِدي  َطاَبْت  الملتاُع  راَمها  إذا 
َدائِمًا َي���ْأِرُز  اِلي��م��اَن  بها  َقواِعُدْهأِلَنَّ  قاَمْت  ِه  اللّٰ كتاُب  وفيها 
ُشْهَرًة طاَل  ما  اآلث��اِر  ِمَن  َفاِقُدْهوفيها  هو  ما  المرِء  َقْلَب  وَيْمأَلُ 
ٌم ُمَكرَّ َح��يٌّ  المختاُر  بِ��ِه  َموائُِدْهوَقْبٍر  ْت  ُمدَّ الُمْشَتاُق  جاَءُه  إذا 
ِمنَْبٍر َبْيَن  ما  الَغنّاُء  َمقاِعُدْهوَرْوَض��ُت��ُه  الُمقاُم  الُخْلِد  ِمَن  وَبْيٍت 
ُمَظّلاًل َداَم  الَمْيُموُن  بَِوْدِق َسحاِب الَغْيِث َتْهِمي َروافُِدْهوَمْسجُدُه 
َطْيَبٍة َمنَاِزِل  ِمْن  ِشْبٍر  ُكلِّ  ُنَشاِهُدْهوفي  َوُن��وٌر  َأْنَساٍم  َتَباِشيُر 
لِنُْزلِها اْشتَِياٍق  في  َوَأْهلِي  َعوائُِدْهَقِدْمُت  ُتَرّجٰى  َوْص��اًل  بها  َن��َودُّ 
والَعنا الَهمِّ  ِمَن  َأْثَقاالً  َشواِرُدْهَوَأْحِمُل  الَكثِيُر  ْهَن  الذِّ َيْشَغُل  وما 
نِي َأَهمَّ عّما  الَبْوَح  َأْسَتِسيُغ  ْمُت بِالَمْقِضيِّ ُتْمضٰى َمَعاِقُدْهوال  َوَسلَّ
َراَحًة األُْنِس  َطْيَبَة  في  لَي  واِج��ُدْهوٰلكِنَّ  أنا  وما  ُأْخِفي  ما  ُد  ُتَبدِّ
وَمنَْبتِي َوَفْصلِي  َأْصلِي  بها  َوالئِ��ُدْهأِلَّن  ُتَصاُن  َفْتحًا  أرٰى  وفيها 
ِه بِِسرِّ َيُبوَح  َأّن  إاِّل  الَقْلُب  واِرُدْهأبٰى  الُحبِّ  في  ُيْملِيِه  ما  لَِيْكُتَب 
َهّمنا َنْحِمُل  ِه  اللّٰ َرُس��وَل  شدائُِدْهَأَتْينَا  َتَواَلْت  قد  َزم��اٍن  َوَه��مِّ 
ن��ا َي��ُردَّ َأاّل  ال��ٰل��ِه  ف��ي  َرَوافِ��ُدْهوآَم��اُل��ن��ا  ُمْسَتَمدٍّ  بَِحيٍّ  وَنْحُن 
َمَكاَنٌة الَحبِيِب  داِر  في  َفَكْيَف بَِمْن في الّداِر ِصيَغْت َقالئُِدْهَولِْلُحبِّ 
َطْيَبٍة َحيِّ  في  َأْنَزْلَت  بما  َشواِهُدْهإِٰلهي  َتْعُلو  والقرآِن  رِّ  السِّ ِمَن 
الُهدٰى في  بُِعْمِرَي  وَمتِّْعنِي  ُأَسانُِدْهَأِعنّي  ِصْدقًا  يِن  الدِّ ٰهذا  وِخْدَمِة 
ُهْم ُكلَّ واألَْهَل  األبناَء  لَِي  ُتساِعُدْهَوَأْصلِْح  َرّبي  فِيَك  ُيوالي  لي  َوَمْن 
َأْهُلُه َأْنَت  ما  الَعْصِر  إِماَم  َرائُِدْهَوجاِز  لَِوْعيَِي  َبْل  َقْلبِي  ُمَهنِْدَس 
نِْعَمٍة َمفاتِيَح  َوَأْوالنِ��ي  َفوائُِدْهَرَعانِي  َتَواَلْت  ِعْلمًا  بها  َعَرْفُت 
بُِقْطِرنا  الطَِّريِق  َمنُْسوبِي  ُأَعاِهُدْهَوُجْمَلَة  َشْهٍم  ُكلِّ  ِمْن  وُطاّلبِنا 
الَورٰى َسيِِّد  بِالُمْصَطفٰى  َوافُِدْهَوَأْختُِمها  َطاَب  ما  الُمْخَتاِر  ٍد  ُمَحمَّ
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َسالُمُه ُث��مَّ  ِه  اللّٰ َص��الُة  َف��رائِ��ُدْهَعَلْيِه  ُتصاُن  َق���ْدرًا  ُمَكافَِئٌة 
زائٌِر زاَر  ما  واألَْصَحاِب  اآلِل  ْوُق َقائُِدْهَمَع  َوَصّلٰى إلٰى الِمحراِب َوالشَّ
ْق لَِي الُمنٰى َعوائُِدْهوبِالُقْطِب يا َمْواَلَي َحقِّ ُتْرجٰى  الُمْخَتاِر  َطْيَبَة  ففي 
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تحت سفح أحد بحضرة سيد الشهداء

19 محرم 1437 
بعد زيارة المدينة المنورة  إبان العودة من فرنسا

ئِِد َواتَّ الُغرِّ  ْكَرَياِت  الذِّ َأَخ��ا  بِي  ُأُحِدِقْف  إلى  ْج  َعرِّ الُمنَى  َسْفَح  ِجْئَت  إِْن 
َباَحتِِه ُسوِح  في  َمَضْت  َلَياٍل  األََم��ِدَواْذُك��ْر  َسالِِف  ِمْن  َوْصِفَها  في  اَء  َغ��رَّ
ُقتُِلوا َرْحبَِها  في  َمْن  النَّاُس  َيْذُكُر  َوالَجَلِدَهْل  ْرِب  الضَّ َيْوَم  الَحيِّ  َساَدِة  ِمْن 
َجَوانِبَِها في  َت���َردَّى  َشِهيٍد  الُعُمِدَوَك���ْم  َرْمَيِة  ِمْن  َأْو  ْيِف  السَّ َضْرَبِة  ِمْن 
ُمْخَتبٍِئ َك��فِّ  ِم��ْن  َم��َرَق��ْت  بَِيِدَوَح��ْرَب��ٍة  َرَمى  َوْحِشيٍّ  ْخِر  الصَّ َجانِِب  في 
َمْقَتَلًة اِر  ال��َك��رَّ َح��ْم��َزَة  ِم��ْن  الَكبِِدَف��نَ��اَل  في  الِمْقَداِم  َخ��اِص��َرِة  بَِطْعِن 
ْه��ِر ال َزاَل��ْت َش��َواِه��ُدُه األََسِدَي��ْوٌم ِم��َن ال��دَّ َة  ِقصَّ َتْرِوي  ْخِر  الصَّ َصْفَحِة  في 
��اه ط��َه بِ��َل��ْي��ِث ال��ل��ِه َوْه���َو لها الُعُمِدَس��مَّ ُعْمَدُة  إاِل  الُكْفُء  َوَما  ُك��ْفٌء 
َعَرَفْت َمْن  اْلَلْيِث  َكِمْثِل  النَِّزاِل  في  الَبَلِدَمْن  َس��ائِ��ِر  ف��ي  َه��ْي��َب��َت��ُه  ُق��َرْي��ُش 
َساَحتِِه َدْرِب  في  َم��ْرَق��َدُه  ُزْرَت  األََوِدإِْن  َمْصَدَر  َص��اَرْت  الَمَشاِهَد  َتَرى 
َجْوَهُرَها األَْيِن  ُدوَن  الَعْيِن  الَحَسِدَمْطُموَسَة  َلْوَثَة  ُيْخِفي  الَقْلِب  َباطِِن  في 
َلنَا  إِنَّ  الَمْطُموِر  َولِْلَمْشَهِد  لي  َوالَخَلِدما  الُخْلِد  ُدُروَس  ْكَرَياِت  الذِّ في 
َتَرى ُبوِع  الرُّ َسْفِح  في  ْمَت  َيمَّ َحْيُث  الُجَدِدِمْن  في  ال��َق��ْوِم  ُخُيوِل  َنْقِع  آَث��اَر 
َمْقَتَلٍة ِس��رَّ  َتْحكِي  الُكْثِب  َصِدَن��َواطِ��ُق  الرَّ ِخْدَعَة  َت��ْرِوي  الَحْسِم  َوَرْب��َوُة 
تِنَا ِملَّ َت��اِري��ِخ  في  ْه��ِر  ال��دَّ ِم��َن  ال��َوِج��ِدَي��ْوٌم  ال��َف��اِرِس  بِ��ِدَم��اِء  ٌخ  ُمَضمَّ
ُدفِنُوا َقْد  ْفِح  السَّ في  ِمْثلِِه  ِمْن  الَوِصِدَسْبِعوَن  ائِِر  الدَّ في  َيْجَمُعُهْم  َوالَحْوُض 
َمْلَحَمًة لِْلَكْوِن  ُكتَِبْت  نَِدِذْك��َراُه��ُم  بِالسَّ التَّاِريِخ  ُزُب��ِر  َعَلى  َف��اَق��ْت 
َطْيَبتِنَا َأْكنَاِف  ِمْن  ْفِح  السَّ ِجيَرَة  ِعِديا  الرَّ الَعاِرِض  َكِمْثِل  اَلُم  السَّ ِمنِّي 
َأَس��دًا َيا  اِلْق���َداِم  َح��ْم��َزَة  َيا  ��اُه ط��َه َس��اَع��َة ال��َم��َدِدَوَأْن���َت  لِ��ل��ِه َس��مَّ
َيْحِمُلنَا ��ْوُق  َوال��شَّ َشَغفًا  َش��ِدُزْرَن��اُك��ُم  ال��رَّ ِخ��ْدَم��ِة  في  تُِكْم  ِهمَّ لِنَْيِل 
َسلَِمْت َوَم��ا  َيْومًا  ُثلَِمْت  َرِديُسُيوُفُكْم  ُك��لِّ  َه��اَم��اِت  َفَلَقْت  لكِنََّها 
ُمْكَتِماًل بِ����األَْرَواِح  الَمْجَد  َوالَوَلِدَبنَْيُتُم  بِ��األَْم��َواِل  يِن  الدِّ َعِن  ُذْدُت��ْم 
َمنَْهَجَها ال��َج��ْه��اَلِء  ���َة  األُمَّ ْمُتُم  َرَغ��ِدَعلَّ في  َواِلي��َم��اَن  الِعْلَم  لَِتْصنََع 
ُمنَْتَجعًا الَخْضَراَء  الَجنََّة  ُمْعَتَقِديُجوِزيُتُم  الَبْيِت  َوآِل  النَّبِيِّ  َم��َع 
َأَب��دًا ُق��ْدَوتِ��ي  َوَأْن��ُت��ْم  ِمَثالي  َم��َدِديَأْن��ُت��ْم  في  َيِزيُد  إِْق��َداِم��ُك��ْم  ِس��رُّ  َم��ْن 
نَماِذِجِه َأْعَلى  في  ْدَق  الصِّ َتَلِديَرَسْمُتُم  َوال  َأْه��لِ��ي  ال  ال��َح��َوافِ��ِر  َبْيَن 
َمَضى َي��ْوَم  اِلْس��اَلِم  َعِن  ِدَفاعًا  الُعَقِدُمتُّْم  ُعْصَبَة  ُيَوالِي  النَِّفاِق  َرْك��ُب 
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َم��ْدَرَس��ٌة الِجيِل  لَِجِميِع  النَّكِِدِذْك��َراُك��ُم  الَحاِضِر  ِقَياَس  ُتْبِدي  اُء  َشمَّ
َثَوْوا ِحيَن  ْدِق  الصِّ ِرَج��اِل  َبْيَن  الَبلِِدَشتَّاَن  النَائِِم  َوَب��ْي��َن  اْلُلُحوِد  َبْطَن 
َعَزائَِمُه َأْم��َض��ى  الَّ��ِذي  َبْيَن  ِمِدَش��تَّ��اَن  الرَّ َوالُمْسَتْغَفِل  يِن  الدِّ ُنْصَرِة  في 
تُِكْم ِعزَّ َباِب  ِمْن  َضى  الرِّ َناُلوا  ُمْعَتَقِدَمْواَلَي  َخْيِر  ِمْن  َضى  َنْرُجوالرِّ َوَنْحُن 
تِنَا ِهمَّ َحْيُث  ِمْن  ِمْثَلُهْم  َنُكْن  لم  َسنَِديإِْن  َس��يِّ��ِدي  َي��ا  َحظُّنَا  َفُحبُُّهْم 
َيِدي َم���َدْدُت  َم��ْن  َيا  َأَب��دًا  َشِدَوَخْتُمَها  الرَّ إلى  الَهاِدي  بِالُمْصَطَفى  إَِلْيَك 
َمَعاِقُدَها ُتْرَضى  الَّتِي  اَلُة  الصَّ ُمْلَتَحِديِمنَْك  َواألَْص��َح��اِب  َواآلِل  َعَلْيِه 
َخَلٌج َقْلبِِه  في  َشَغٍف  ُذو  َزاَر  ُأُحِدَم��ا  ِمْن  ْفِح  السَّ في  ُفْرَسانِنَا  لَِحْوِض 
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في زيارتنا للمدينة

الجمعة والسبت واألحد شوال 1430

الُهدٰى َعَلَم  يا  ُه  اللّٰ َعَلْيَك  َصّلٰى 
 

الّصدٰى َمْجلٰى  يا  الُمْختاِر  َأْحَمَد  َيا 
الَهنا  َس��ْي��َل  َط��ْي��َب��ًة  إِٰل��ِه��ي  الَمدٰى َوَس��ق��ٰى  َبَلَغ  َنْحَوها  ِمنّا  ْوُق   َفالشَّ

وَلْعَلٍع العقيِق  وادي  ساكِني   َواْل��اَلَب��َت��ْي��ِن َل��ُك��ْم َس��الم��ًا َأْرَغ���دا ي��ا 
النّدٰى ِم��ْن َوْف���ِد َب��ْي��ٍت ِم��نْ��ُك��ُم َوإَِل��ْي��ُك��ُم َأْه��ُل  الُمْصطفٰى  النَّبِيِّ   آُل 
َدْربِ��ُك��ْم في  بِاْللَِقا  َرّب��ي  َج��اَد  َح��ّي��ا إِٰل��ه��ي َدْرَب���ُك���ْم َل��ّم��ا َب��دا قد 

 
نا بِالسَّ َت��ْزُه��و  ال��َخ��ْض��َراُء  َوال��ُق��بَّ��ُة 

 
الَهدٰى أس��راَر  األَْرَج���اِء  في   َوَت��ُب��ثُّ 

َمضٰى َوم��ا  ماِن  الزَّ ِم��َن  ْكَرياِت  ��ْؤُددا والذِّ ال��سُّ فِينا  ُتِعيُد  ُفوِح  السُّ  َبْيَن 
الُمْصَطفٰى عاَش  َحْيُث  الَمِدينَُة  َوال��نّ��دٰى ٰهذي  الّسالَمَة  لِ��َزائِ��ِره��ا   ُت��ْه��ِدي 

َفاْنَتهٰى ُج��وَل��ِة  ال��رُّ بِ��َأْق��داِم  الُمنَْتدٰى ُدبِ��َغ��ْت  ُت���َراِب  في  ُج��وَل��ِة  ال��رُّ  ِس��رُّ 
َت��ْزَدِه��ي  َطْيَبَة  َأْن����َواَر  َت��رٰى  َم��ْوِردا َأَوم���ا  َط��اَب��ْت  ْمُت  َيمَّ َحْيُثما   ِم��ْن 
َمْسِجٍد في  ُه  َوِس���رُّ الَحبِيِب  َنَفُس 

 
دٰى  َوبِ��َرْوَض��ٍة َم��ْن َزاَره���ا َأِم��َن ال��رَّ

بَِشْأنِها ال��َح��ِدي��ُث  َوَرَد  َج��نَّ��ٍة  ِم��ْن 
 

ُمْسَتْرفِدا َأت��ٰى  َوَم���ْن   لِْلَعاكِِفيَن 

َوَحْضَرٌة َوالُحُضوُر  كِينَُة  السَّ َمْشَهدا فيها  وَط��اَب��ْت  فيها  بما  ْت   َع���زَّ
َوَم��نْ��ِزٍل الَمِهيِب  ِم��نْ��َب��ِرِه  َب��ْي��َن  ما 

 
َغَدا ِص��ْرٍف  َواِرٍد  َك��ْم  لِلُمْصَطفٰى 

 

َقَسْت إذا  الُقُلوِب  ِمَن  الَمَواَت  َوُيْسِعدا ُيْحيِي  اِلْن��ِش��راَح  فيها   َوُي��ِع��ي��ُد 

ِمنَْحًة َن��داه��ا  ِم��ْن  لي  َه��ْب  َربِّ  َأْف��َس��دا يا  بالَمعاِصي  ُف���ؤادًا   ُتْحيِي 

َنْفَحًة وفيها  منها  لنا  ���ًة َت��ْج��لِ��ي ال��ّص��دا َواْج���َع���ْل  ��ًة َأَب���ِويَّ  َن��َب��ِويَّ

الَّ��ِذي األَْه��ن��ٰى  بالَمْطَلِب  ني  وُتِمدَّ
 

����دا  َأَخ����َذ اِلَم�����اُم بِ���ِه َع��َل��يَّ َوَأكَّ

اّلتي َنْفِسي  َلظٰى  ِم��ْن  ُقَلْيبِي  َوَأِرْح 
 

والُمْبَتدا الُمنَْتهٰى  َع��َل��يَّ  َمَلَكْت 
َناَلُهْم  َق��ْد  ُهنا  َأَت���ْوا  الَّ��ِذي��َن  الُمْقَتدٰى ُك��لُّ  ٰط��َه  َوِس���رُّ  ال��َق��ُب��وِل   ِس��رُّ 

 لِ��نَ��ن��اَل ِم��ْن َك���َرِم ال��َم��ق��اِم َروافِ���دا َوأن���ا َوَأْه��لِ��ي َق��ْد َوَف��ْدن��ا ُزْم���َرًة

النُّهٰى َأْه���ُل  َق��اَل��ُه  فِيَما  َدا َوال��ُح��ْك��ُم  ُقصَّ َفِجْئنا  األَْس��ن��ٰى  لِ��ْل��َم��ْوطِ��ِن 
 

ُكلِّها ��ِة  ال��َب��ِريَّ َم��ْول��ٰى  ي��ا  الُمْهَتدٰى َن��ْرُج��وَك  ُس��وِل  بِ��ال��رَّ َأكِ��ي��دًا   َرْب��ط��ًا 
َمِعي َوَم��ْن  الَوافِِديَن  ِحَياَض  ُأْس��نِ��دا َواْم��أَلْ  ِع��ْل��ٍم  ُن��وَر  ِحَياِضي  َواْم���أَلْ 

 

َوَشبابِنا ُط��اّلبِ��ن��ا  َع��ل��ٰى  َوَأفِ����ْض 
 

النَّدٰى َذِوي  ���َه���اِت  َواألُمَّ  َوَبناتِنا 

َوَسالٍِك الطَِّريِق  علٰى  َوالَقائِِميَن 

 

الَيدا َب���َذَل  َوُم��َس��انِ��دًا   َوُم��َس��اِع��دًا 
الَمال َشْيَخ  َسيِّدي  َعْصِري  َوإِم���اَم 

 
دا َوَج���وَّ التَّلِيَد  الَعْهَد  ��َن  َم��كَّ َم��ْن 

 
َمْن ِس��رَّ  َي��اَرِة  ال��زِّ في  َعَلْينا  َواْفَتَدا َوَأِع���ْد   َحاَبِة  الصَّ ِمَن  الَحبِيَب   َنَصَر 
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َشِريَعًة ال��ّزم��اِن  في  َد  ُن��َج��دِّ الِعدا َح��ّت��ٰى  َم��َع  النَِّفاِق  َأْي��ِدي  بها  َعَبَثْت 

 

َتْرَتِضي فيما  األَْع��َم��اَر  لنا  َوالُهَدٰى وَأطِ���ْل  الَفِضيَلِة  علٰى  َنِسيَر   َحّتٰى 

ٌة َوِع��زَّ الَجِميَع  َشَمَل  َق��ْد   َوَس���اَلَم���ٌة ف��ي َظ��لِّ��ه��ا َن��َت��َوّح��دا َواألَْم���ُن 
األَْج��َودا َوال���َع���ْوَد َن��ْرُج��و ف��ي َأم���اٍن َوافِ���ٍر ال��نَّ��ِديَّ  الَفْيَض   َنْسَتْمطُِر 
دائِمًا لي  اْس��َت��ِج��ْب  َربِّ  يا  األَْوَح��دا آِم��ي��َن  الَكِريَم  َيْرُجو  َمْن  خاَب  ال 

ٍد  ُمَحمَّ ال��نَّ��بِ��يِّ  َع��ل��ٰى  ��اَلُة  ال��صَّ َبدا ُث��مَّ  َن��ْج��ٌم  ما  واألَْص��َح��اِب   َواآلِل 
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في زيارة للمدينة المنورة 28 رمضان 1426 

سندي دائ��م��ًا  بطه  اتِّ��ص��ال��ي  أح��ِد ِس���رُّ  على  َأْف���ِري  ال  ُأْق��ِس��ُم  بالله 

 

َأَخ��َذْت  بعدما  حقًا  َج��ْه��ِدَي  جسدي بلغُت  ُعرى  من  كثيرًا  عمري   أسفاُر 
معرفتي بعد  دليلي  وحبي  كبدي شوقي  في  واألش���واُق  المدينة   ب��اَب 
َقَدري سوى  شوقي  ما  النور  طيبَة  يدي يا  َط��ْوُع  الحّي  لهذا  التياعي   وال 
َأْوِص��ُف��ُه لسُت  عجيٌب  غريٌب  معَتَقِدي أم��ٌر  الحبُّ  فصار  مني  نال   قد 

أت��ي��ُت ن��ح��وِك ف��ي أي���اِم َم��ْك��ُرَم��ٍة
 

َي��ِف��ِد لمن  وغ��ف��راٍن  ف��ي��ٍض  أي���اِم 
 

َم��َدٌد الرضا  إال  مطلٌب  لي  مددي وليس  مطلبي  فهذا  ِرْف���ِدْي   ونيُل 

عمٍل  إل��ى  وتوفيقي  ذنبي  ملتحدي وَغ��ْف��ُر  أن��ت  إلهي  عني   يرضيَك 
سندي ون��ي��ُل م��ن��ٍح وف��ت��ٍح م��ن م��ص��ادِره سيدي  طه  الفتِح   وم��ص��دُر 
َيْكُتُبنا ال��ل��َه  أرج��و  ال��ق��دِر  األب��دي وليلُة  للِغنٰى  فيها  َض  َت��َع��رَّ  فيمن 
الن� لهِب  على  أقوى  ال  النار  من  ولدي ِعْتٌق  وعن  عنّي  لها  فاحجْب   �يراِن 
وعائلٍة أصيحاٍب  م��ن  معي  وم��ن 

 
معتمدي الله  في  ومن  ُودِّي   وأه��ِل 

شغٌف  ل��ه��م  وت��الم��ي��ٍذ  َغِد وإخ��وت��ي  الرَّ الموطِن  بهذا  الرت��ب��اِط  في 
 

ُبْغَيُتنا أن��ت  ط��ه  ال��ن��اِس  سيَد  الصمِد ي��ا  من  نرجو  ما  مصدُر   وأن��ت 

َسَرى القبوِل  سرَّ  نرى  أن  نكِد رجاُؤنا  وال  َه���مٍّ  ب��ال  ذاٍت  ك��ل  ف��ي 
 

يحمُلنا األوط���اِن  م��ن  إليك  بلِد جئنا  إل��ى  أرٍض  من  ِة  ال��ُب��نُ��وَّ ش��وُق 
 

يجذبنا الخضراِء  مطلُع  ب��دا  ُأُح��ِد حتى  من  ْفِح  السَّ ون��وُر   والالَبَتيِن 

حضرتكم نحو  قلبي  يخفُق  ُأُسِد دخلُت  من  الجمِع  في  وكم  الجموِع  مع 
 

مدينتكم ف��ي  ألن��ي  تِ��ي��ه��ًا  المدِد ف���زدُت  أولي  من  وقومي  أهلي  وبين 
 

ملحمٍة  ت��اري��ُخ  ل��ه  رك���ٍن  الَكَمِد وك���لُّ  من  َتشفي  ت��زل  لم  وبصمٌة 
 

منازلكم  ف��ي  ب��ق��اًء  أرج��و  خلدي وك��ن��ُت  في  أرج��وه  ما  ��َق  ُأَح��قِّ  حتى 
مشتغٌل وال��ق��ل��ُب  َع��ِج��ٌل  الَبلِِد لكنّني  َأْم���ِرَي  في  تنظروا  أن  َأَودُّ 

 

أمٌل عطفكم  في  ولي  هّمي  َأَوِدي طرحُت  تعلموا  فأنتم  َعِجْلُت  مهما 
 

َزْوَرتِ��ُك��ْم ساعاِت  سوى  أستقرَّ  الحِشِد لن  المسجد  ل��زواي��ا  ون��ظ��رٍة 
 

ُينازعني عما  تسألني  يدي وال��ن��اس  ط��وَع  ليس  وأم��ري  البقاء   سرَّ 
َقَدٌر ِوجهتي  في  ولي  وجِهْي  هُت  ُم��ِرِد وجَّ ُأفِ���ْد  لن  عنها  تحدثُت  مهما 

 

ومنقصتي عجزي  على  َف��ِد فلتكرموني  ال��رَّ س��ادة  فأنتم  ولترحموني 
 

ُمطََّلعي وه��و  بشيخي  دخلُت  َسنَدي وق��د  فلتقبلوا  منطلقي   وب��اب 
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مآثَركم أحيا  ال��ذي  ال��زم��ان  والسنِد شيَخ  ب��الرِث  لكم  رم��زًا  وص��ار 

 

الفقرا نهضة  باني  ال��ق��وم  األحِد خليفة  الواحد  بسر  القلوب  راع��ي 
 

عانقني الفتح  وم��ن��ه  ارت��ق��ي��ُت  معتقدي ب��ه  وهو  وَسْعِدي  وعدي   ومنه 
رعايته ف��ي  خ��ي��رًا  م���والي  والُعَقِد ج���ازاه  الوسواس  من  قلبي  وحفِظ 

 

والجسِد س��أل��ُت رب���ي ل��ه ح��ف��ظ��ًا وع��اف��ي��ًة الحساس  في  الخيِر  ومتعَة 
 

َف��ِرح ع��ائ��ٌد  طريقي  ف��ي  أن��ا  الرغِد وه��ا  طيبِة  في  َزْوَرتِ��ُك��ْم  بعد  من 
 

الندي ألج���ل ه���ذا أص��ّل��ي دائ��م��ا أب���دًا الرضيِّ  الوجه  يا صاحب   عليك 
ِهُم ُكلِّ واألص��ح��اِب  ال��ُغ��رِّ  َش��ِد وآلِ���َك  وال��رَّ ال��ذوِق  وأه��ِل  والتابعين 
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تهنئة بعيد الفطر لعام 1436ه�

الَمَددا بَِك  َنْرُجو  َضى  الرِّ فِْطِر  ِعيَد  َعَدا َيا  السُّ َمَع  َنْحظى  َوَعَسى  نَا  َربِّ ِمْن 
َنًدى  َغْيَر  ْحَمِن  الرَّ ِمَن  َعَرْفنَا  َفَما 

 
َوَف��َدا إِْن  لِْلَعْبِد  َب��ابِ��ِه  ِم��ْن  ُيْجِريِه 

 

َوَمْغِفَرًة َفْيضًا  الَعَطا  َشْهُر  َم��رَّ  َعَبَدا َق��ْد  َق��ْد  لِلِه  لَِمْن  َوُت��ْس��َدى   ُتْهَدى 

ُمطََّلٌع الَكْوِن  في  لها  َفْضٍل  َقَصَدا َراَي��اُت  لَِمْن  َأْوَلى  َكْم  ْهِر  الشَّ َمَدى   على 
َسيَِّئٍة ُك��لَّ  َي��ْط��ِوي  ال��نَّ��اِر  ِم��َن  ِعْتٌق 

 
ُهَدى َراَم  الَعْبُد  َما  َمَتى  ُنوِب  الذُّ  ِمَن 

َمنِْزَلُه ْمَت  َيمَّ إذا  ال��َك��ِري��ِم  َب��اُب 
 

َسِعَدا َج��اَءُه  َقْد  َوَم��ْن  الَقُبوَل   نِْلَت 
َشَرفًا َأْجلِنَا  ِمْن  َأَتى  َياِم  الصِّ َشَدا َف��ْرُض  الرَّ بِِه  َناُلوا  َسَبُقوا  َمْن   َكِمْثِل 

َقَوابَِلنا ُيْحيِي  الَّ��ِذي  الِقَياُم  َك��َذا 
 

ُمْلَتَحَدا اللِه  َخْلِق  َخْيُر  َسنَُّه   َق��ْد 
َمْصَدِرِه َمْكنُوِن  ِمْن  الَفْيِض  َأْجَمَل  َما 

 
َوَردا لِلَِّذي  َس��حٌّ  الَفْيِض   َوَم��ْص��َدُر 

على َياِم  الصِّ َشْهُر  َمَضى  َقْد  َصائِمًا  ُمنَْجِردا َيا  لِْلَخْيِر  َف��ُدْم  ِمنَْك  َك��اَن   َما 

َعَبَرْت َقْد  اللِه  في  لَِمْن  ِرْبٌح  َسَجَدا َفالِعيُد  َقْد  الَقْلُب  َوِمنُْه  اْلَلَيالي   ُكلُّ 
ِمنٌَح ُروَح���ُه  ى  َتَتَغشَّ َس��اِج��ٍد  َوَع��َدا َك��ْم  َما  اللِه  َوَفْتُح  الُحُضوِر   ِم��َن 

لنا َوْه��َيٌ  اَعاِت  السَّ َأْجَمَل  َما  ��اُه  َربَّ
 

اْنَعَقَدا ال���َواِرُد  ما  إذا  اتَِّصاٍل   َب��اُب 
َيدًا َن��َداَك  ِمْن  لي  َهْب  اللُه  ُمْعَتِقَدا َسَأْلُتَك  َواَف��اَك  َوَم��ْن   َوالَحاِضِريَن 
ُتْسِعُفُهْم التَّْخِصيِص  َمائَِدَة  َأَب��َدا َيْرُجوَن  َينَْتِهي  ال  َما  الِعيِد  َفْرَحِة  ِم��ْن 

 

اتََّسَعْت الَّ��ِذي  لِْلَعْبِد  َتْغِفُر  َأَلْسَت 
 

ُمْسَتنَِدا َج��اَء  ا  َلمَّ الَمَشاِهُد   ِمنُْه 
َمنَْزُعُه َط��اَل  َذْن��ٍب  ُغ��ْف��َراَن  َيَدا َي��ْرُج��وَك  َمدَّ  الَعْبُد  َوإَِلْيَك  َضى  الرِّ  ِمنَْك 
َدَع��ٍة في  َأْرُج���وُه  بَِما  إَِلِهي  لي  ُج��ْد 

 
َرَغَدا بَِذا  ِزْدُه��ْم  َمْجلِِسي  َوَحاِضِري 

 

َتْمنَُحُه َأْن��َت  َما  َكَرمًا  َلنَا  َواْج��َع��ْل 
 

َغَدا ِحيَن  لِْلَمْقُبوِل  الَقْدِر  َلْيَلِة  في 
 

َفاتََّصَفْت ْنُب  الذَّ َعَراها  ُقُلوبًا  الُبَلَدا آنِْس  َمْظَهَر  َفَصاَرْت  َحْتمًا   بِالَعْجِز 
َمْصَدُرُه الَفْضَل  إِنَّ  الَفْضَل  َتْقَطِع  َنَدى ال  َزاَد  َج��اَد  َما  َمَتى  َكِريٌم  َربٌّ 

َوَطٍن  في  َحلَّ  َما  إلى  إَِلِهي  َعَدا َواْنُظْر  ُمنَْذ  الَحْرِب  َأُتوِن  ِمْن  َيْسَتِفْق   َلْم 

َواْنَتَزُحوا النَّاِس  َجِميِع  ُهُموُم  ْأِس َصاُروا في الَعَرا بَِدَدا َطاَلْت   َعْن َمْسَقِط الرَّ
ُدُه��ْم ُدُه��ْم ُج��وٌع ُي��َه��دِّ ُع���ْرٌي ُي��َج��رِّ

 

ُشَهَدا َأْواَلُدُه�����ْم  ُدُه��ْم  ُي��َب��دِّ َف��ْق��ٌر 
َمْخَمَصٌة  األَْحَشاِء  وفي  ُعْدَت  ِعيُد  َحَدا َيا  َواتَّ رُّ  الشَّ َوَه��اَج  ْت  َوَطمَّ ْت  َعمَّ
َسَهِري  َعاَقنِي  َحتَّى  األَْم���ُر  َد  َشِهَدا َتَعقَّ َقْد  النَّاِس  في  َوَكْم  َشِهْدُت  ا   ِممَّ

لِ��َدٍم ُمْسَتْوَدعًا  َغ��َدا  ال��ُف��َراِت  ُوئِدا َم��اُء  َمْن  َأْجَساِد  ِمْن  النَّْهُر  بِِه  َيْجِري 
 

ُمْضَطِرٌب الَمْيُموِن  الَيَمِن  َوَحاِضُر 
 

َنكَِدا َمْشَهدًا  َصاَرْت  اُم  َوالشَّ  َوِمْصُر 
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َقَلٍق ِسَوى  َأْلَقى  ال  ْفُت  َطوَّ َوَحْيُث 

 
لِْلُبَعدا األَْم��َر  َوُيولِي  الُقُلوَب   ُيْدِمي 

َشَرٍه في  الِمْثِل  ِضدَّ  الُكلُّ  َواْسَتْأَسَد 
 

���ا ال��َع��ُدوُّ َف��اَل َي��ْغ��َش��ْوَن��ُه َأَب���َدا  َأمَّ
َأَلٍم ِمْن  النَّْفِس  في  َوَكْم  ُعْدَت  ِعيُد  َنَفَدا َيا  َق��ْد  اللِه  َوَأْم���ُر  َي���ُدوُر  ا   ِممَّ
َنَفٌر َق��اَل��ُه  َم��ا  ِس���َوى  َن��ُق��وُل  َوَع��َدا وال  َما  َج��اَء  ا  َلمَّ ْبِر  الصَّ َس��اَدِة   ِمْن 
لِ��ل��ِه إِنَّ����ا َوإِنَّ�����ا َراِج���ُع���وَن َل��ُه

 
َفَسدا الَِّذي  ُيْغِوي  َأْو  َشاَء  الَِّذي  ُيْهِدي 

 

ْوِت ُقْم بي َنْحَو َمْن َحَمُلوا َيا َساِمَع الصَّ
 

الُعَمَدا َصاَحُبوا  ْن  ِممَّ ال��ِوَراَث��ِة   ِسرَّ 
َدْعَوُتُهْم النَّاِس  في  ُشْغُلُهُم  َكاَن  َقْد 

 
َرَقَدا َوَم��ْن  َأْصَغى  لَِمْن  اَلِم  السَّ  إَِلى 

بِنَا َيِحلَّ  َأْن  َنْرُجو  اَلَمِة  السَّ ِعيُد 
 

ُسَعَدا به  َنْحَيى  َحَسٍن  َط��الِ��ٍع   في 
َدَرك��ًا ُك��ْن  األَْك���َواِن  َخالَِق  َيا  َوَع��َدا آِميَن  َوَش��ى  َمْن  َواْدَف��ْع  ُل  ُنَؤمِّ فِيَما 

 
َبْرَزِخِهْم ُعْمِق  في  َأِحبََّتنَا  الَوَلَدا َواْب��لِ��ْغ  اْسَتْعَرُضوا  ما  إذا  اَلَم  السَّ  ِمنَّا 
نسبًا الَوَرى  َخْيِر  بِالُمْصَطَفى  َحَدا َوالَخْتُم  الُمِحبُّ  َما  إَِلِهي  َصلَّى   َعَلْيِه 

َسَلُكوا َمْن  َواألَْص��َح��اِب  الُغرِّ  َسنََدا َوآلِ��ِه  لِْلُهَدى  َوَكاُنوا  الطَِّريِق   َعْيَن 

جدة 29رمضان 1436ه�
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سرى البرق باألفراح

سرى البرُق في الّداِجي من المطلِع الَفْرِد
 

ْفِد الرِّ ُمْسَتنَْزِل  الميموِن  ال��وادِي  على 
 

���ُرن���ا ي��وم��ًا ب��ه��ج��رِة َس��يِّ��ٍد  َوْعِد ُي���َذكِّ على  َيْغُدو  الخضراِء  البصرِة  من 
 

إل���ى ط��ي��ب��ِة الي���م���اِن ث��م ل��م��ّك��ٍة
 

والعهِد وال��ِف��ْق��ِه  الي��م��اِن  َي��َم��ِن  إل��ى 

 

مشّيدًا ص��رح��ًا  الخيِر  ب���وادي  مجِد أق��ام  على  م��ج��دًا  ل��ألب��ن��اِء  وأّس���س 
 

اّلذي بالُخُلِق  الَخْلِق  ش��أَن  باأليدي وأصلَح  واألخ���ِذ  ب��الس��ن��اِد  َت��َل��ّق��اُه 
 

ٍب تعصُّ دون  بالجماع  ال��ن��اَس  الِحْقِد دع��ا  مختَلِج  إط��ف��اِء  في  وأس��ه��َم 
 

بقعٍة خيِر  في  ي��ِن  ال��دِّ معنى  وَأْظ��َه��َر 
 

الُمجدي الُخُلِق  من  طه  عن  جاء   بما 
َخيَُّموا حيث  من  الصدِق  أهَل  اللُه  ْعِد رعى  الرَّ َصيِِّب  من  األج��داِث  َثَرى   وَبّل 

الهدى ُأّم���ِة  وف��ي  فينا  بهم  للُبْعِد وأح��ي��ا  ُب  ُت���َق���رِّ أخ����الٍق   ث��واب��َت 

��ٍة ُك م��ا ق��د م��ات ِم��ن ع��زِم ُأمَّ ُت��َح��رِّ
 

والَكْيِد بالِخْدِع  األع���داُء  ُيحاِربها 
 

مثاُلنا فيك  المحروَس  ِشعَبنا  بالُجهِد وي��ا  القواعد  أرس��ى  َم��ن  ُل  وَأوَّ
 

َج��َزى ما  َيْجِزيِه  الَخْلِق  إل��َه  الُخْلِد سألُت  ج��نّ��ة  ف��ي  ال��ل��ِه  أه��ل  أك��اب��َر 
 

وُي��رش��َدن��ا ج��م��ع��ًا ألف��ض��ِل غ��اي��ٍة
 

للقصِد ُت��ْص��لِ��ُح  ل��أله��داِف  ��ُق  ُت��َح��قِّ
 

ال��ذي والعمِل  العلِم  بين  الَفْرِد ونجمَع  وال���َوَرِع  الخوِف  معنى  ُق  يحقِّ
 

فًا مشرَّ ي��ك��وَن  أن  إال  ال��َح��قُّ  والحقِد َأب���َى  والزيِف  الكيِد  أهل  رغم  على 
 

ضا الرِّ َتْصلَِيَة  الخلِق  إل��ُه  الوعِد وصلى  المقبوِل في ساعِة  على المصطفى 
 

الرضا خّيم  ما  واألصحاِب  اآلِل  الَجدِّ كذا  حضرِة  في  األحفاِد  ملتقى   على 
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مع رجوعي إلى جدة في منتصف عام 1413ه� كان لدي شغف بعرض حال الدعوة إلى الله على العديد من 
رجال العلم في جدة، وفعال عرضت كثيرًا من الهموم عليهم، لكن التجاوب كان ضئيال، ومعظم ما كانوا يقدمونه 

لنا الوعود بالخير والعزاء، وأصبت بحالة تشبه الحباط فذهبت إلى المدينة المنورة وقلت هناك :

الهادي  المصطفٰى  الحبيِب  َحيِّ  الصادي َأطالُل  الُمْسَتْغِرِق  الفتٰى  فؤاَد   ُتْحيِي 
َتُه ِهمَّ ال��َم��ْل��ُه��وُف  بها   ُم��ْس��َت��ْب��ش��رًا ب��ي��ن إص����داٍر وإي����راِد وَي��ْس��َت��ِع��ي��ُد 

بساحتِها َع��ْي��ٌن  َن��َظ��َرْت  حيثما  وَأْن��َج��اِد م��ن  َغ���ْوٍر  في  ال��نّ��وَر  َتْسَتْشِعُر 
 

َأْدُمَعها ��بِّ  ال��صَّ ُع��ُي��وُن  وتستفيُض 
 

الَحادي لها  َغ��نّ��ٰى  إذا   بالّذكرياِت 

أب��دًا ال��ّرض��ا  َح��يِّ  إل��ٰى  َقْلبِي  للنّادي َحنِيُن  ال��َع��ْوَد  أه��وٰى  كنُت   َوحيثما 
��َق��ًة ُم��َح��قَّ َم��واِري��ث��ًا  فيها  َألِ���ْف���ُت 

 
ْس��ع��اِد ِلِ ُيْفِضي  ُم��وِص��اًل  وَم��ْدَخ��اًل 

 

َطَربًا ُسوِحها  في  معي  َوَق��ف��َت  الغاِدي َه��اّل  الّرائَِح  َيْسِقي  الَفْيَض  لِنَْشَهَد 
 

ُمنَْعَرٌج يِح  والسِّ مسِجِدها  بيَن  ال��وادي ما  ذا  س��اداِت  ِم��ْن  يُد  الصِّ ��ُه   َي��ُؤمُّ
ُمنَْتِسٍب لِْلِحبِّ  ُمْحَتِسٍب  ُك��لِّ  ِم��ْن 

 

َأْوَراِد َف��ْت��ِح  ِم��ْن  ُمْكَتَسٍب  لِلنُّوِر 
 

َم���ْأَرُزُه الي��م��اِن  ُمنْحنٰى  علٰى  َحلُّوا 
 

البادي المشهِد  عنَد  الحيِّ  َأْسَفِل  ِمْن 
 

ُمْمَتلٌِئ الّرحُب  الجليُل  المكاُن  َحْيُث 
 

َوال��ّض��اِد األَْع��َج��اِم  ِم��َن  بِالُمْشَغِفيَن 
 

َتْصلَِيًة الي��م��اِن  َث��َم��ِر  ِم��ْن  َوَت����ْرَداِد َي��ْج��نُ��وَن  بِ��َت��ْع��َداٍد  الَحبِيِب  َع��َل��ٰى 
 

َمْظَهُرُه األَن���واُر  َم��ْس��ِج��َدُه  َي��ْغ��َش��ْوَن 
 

��رُّ َج���ْوَه���ُرُه َي��ْب��ُدو لِ��ُم��ْرت��اِد  َوال��سِّ
َشَغٍف في  الَفْيحاَء  َرْوَضَتها  إِشهاِد َي���ْأُووَن  ِص��ْدِق  في  العطا  َيْسَتنِْزُلوَن 

 

ُمنَْعِقٌد األَْص��لِ��يِّ  لِْلَوَطِن  ��ْوُق  َوال��شَّ
 

َت��ْب��ُدو ع��الم��اُت��ُه ف��ي َزْف����ِر َأك��ب��اِد
 

حالتِه  ُس���وَء  وش���اٍك  ب���اٍك  ب��ي��َن  م��ا 
 

 َوَب��ْي��َن َح���اٍك ش���ؤوَن ال��م��ال وال���زاِد

َفْتِحِهِم ب��اِب  ِم��ن  َم��ْواَلُه��ُم  العادي َي��ْرُج��وَن  ال��نّ��اِزل  لِ��َرْف��ِع  ِفيِع  الشَّ ب��اِب 
 

الُغَربا مجمُع  َأن��ت��م  َطيَبَة  َأه���َل  ميعاِد ي��ا  أي����اِم  إل���ى  ٰط���َه  ع��ه��ِد  ِم���ْن 
 

اَلَب��تِ��ه��ا ُس��ّك��اَن  ي��ا  طيبَة  أه���َل  وال��وادي ي��ا  األط���راف  إل��ٰى  َتْيِن   بالَحرَّ
ُمنَْتَجعًا ال��ّدار  َغ��ِري��َب  ُيِعيُر  ذا  بِالَهادي َم��ْن  األَْوَه����اِم  ِم��َن   لَِيْسَتِجنَّ 

ُمنَْعَرجًا التَّرحاِل  َع��ِن  والّصاِد َوَيْسَتِعيَض  الّسيِن  بيَن  ال��واِد  َأْي��َم��ِن  في 
 

ِجيَرتُِكْم بيَن  َمكاٌن  لي  وَه��ْل  لي  أن��دادي َمْن  بين  التََّسامي  َسئِْمُت   َفَقْد 
ُمنَْقبٌِض وْهو  بَعْصِري  َذْرع��ًا   َع��نّ��ا وُم��ْب��َت��ِه��ٌج ف��ي َرْف����ِع َأْوغ����اِد وِضْقُت 

َفُقهوا وم��ا  ُش��ْغ��ٌل  ��ُه��ُم  َه��مُّ ِل في أوط��ان أج��دادي وال��ُج��لُّ  ال��ّت��َح��وُّ  َش���ْأَن 

تِِهْم ُأمَّ َأْم���ِر  ِم��ْن  ُيْزِعُجُهْم  ��َؤاِل عن األع��م��اِل وال���ّزاِد َوَل��ْي��َس  ال��سُّ َغ��ْي��َر 
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َعلُِموا وما  َوَتْشريدًا  َفْقرًا  َأْوالِد َيْخَشْوَن  َتْشتِيِت  ف��ي  الُمِصيَبَة  َأّن 

 

ُدُه إِْن��َش��اِد واألم���ُر أع��ظ��ُم ِم��ن ِش��ْع��ٍر ُن����َردِّ َتْحِسيِن  وِم���ْن  َت��َغ��نٍّ  وِم���ْن 

 

نهايَته أدري  ال  أخ��ط��ُر  النادي األم����ُر  َت��نْ��ُدُب  َق��اَم��ْت  اللِه  ��ُة   وُح��جَّ
َي��ْذُك��ُرُه ك��ان  ق��د  م��ا  للناِس  َأط���واِد وُح���قَّ  ب��ع��ُض  فينا  ال��ّت��َخ��اُذِل  ِم���َن 

 

��ِه َي��ْق��ِض��ي ف��ي َرِع��يَّ��تِ��ِه واألم����ُر لِ��لّٰ

 

راِد م��ن  فليس  َق����َدٍر  ِم��ن  ش��اء  م��ا 
 

الوادي وغ��اي��ُة األم����ِر إب����الٌغ وَت��ْب��ِص��َرٌة في  مجراه  عن  السيُل  طغا   وقد 
َخَطئِي في  العصر  شيوُخ  وَت��ردادي وْلَيْعُذَرّني  قولي  عن  ْتَر  السَّ وُيْسبُِلوا 
شافِِعنا المختاِر  علٰى  ال��ّص��الُة  الشادي ُث��مَّ  لنا  َيْشُدو  ما  والصحِب   واآلِل 
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بمناسبة عيد الفطر 1419ه� جدة

النَِّدْي  الَوْجُه  َبَدا  إِْن  َيْزُهو  َسيِِّدي  العيُد  ِمنُْكْم  الَكْوِن  َوْجَه   وَيِزيُن 
َنَظراتُِكْم  وف��ي  عيٌد  لنا  َعْسَجِدي  َأْن��ُت��ْم  لِباٍس  في  التهاني   تبدو 

كَسُروِرنا بجواِركم  ِد  أفراُحنا  ُمَتَهجِّ لصائٍم  الَقبوِل   بنََدى 

بِ��ُوُج��وِدُك��ْم بهجٌة  فينا  َسْرَمِدي  العيُد  َعَطاٌء  فينا  وُوُج��وُدُك��ْم 
الَهنا   عيِد  في  األف��راُح  لنا  َأحمِد  َتْحُلو  ضيافِة  في  أو  ٍة  ُج��دَّ في 
 

َفْرَحٍة  في  َف��ْرَح��ٌة  المدينِة  بمحّمِد عيُد  وف��رح��ٌة  التَّماِم   َف���َرُح 

بالَعطا  ُمْثَقالٌت  الجوائُز  َيْشَهِد  فيها  لم  وإن  ُيعطى  َمن   وهناك 
قاِسٌم  ُع  والمشفَّ ُيعطي  بالَيِد  ال��ل��ُه  ِقْسٍم  كلَّ  َيْقِسُم   والقطُب 

فقد  ِذْك��َرى  قلبكم  في  لي  كان  المقصِد  إن  كلَّ  المراُد وحزت   َحَصَل 

لحظٍة  فرحُة  العيَد  أّن  الُمْسِعِد  آمنُت  بالقبوِل  ُب  المقرَّ  يحظى 

سرى  وم��ا  الصيام  شهَر  يا  ِد  اللُه  ُمَتَجدِّ ندًى  من  ليلِك  بحِر   في 

ِد  َهبَّْت رياُح األُْنِس فيك على الورى  ُسجَّ أو  ���ٍع  ُركَّ أو  ��ٍع  ُخ��شَّ  ِم��ن 

ٍد  ُم��َت��َج��رِّ ق��ائِ��ٍم  أو  ط��ائ��ٍف  أو 
 

ِد  ُمَحمَّ الحبيِب  َق��ْب��َر  زائ��ٍر   أو 
ُمْخبٍِت  رّب��ه  لكتاِب  ق��ارٍئ  مهتدي أو  أو  ٍق  ُمَتَصدِّ ندًى  ذي   أو 
ال�  بوثائِق  مستمسٍك  صائٍم  ِد  أو  َيَتَمرَّ ول��م  َي��رُف��ث  لم   إي��م��اِن 
بعَضنا  فْلُيَهنِّْئ  ه��ذا  الُمْقَتِدي ولِ��ِم��ْث��ِل  فيه  ف��از  بِعيٍد  بعضًا 

 

شاماًل قبوالً  نحظى  عسى  الُموَقِد  فعسى  ِعيِر  السَّ ناِر  من  والعتَق 
 

يًا وَتَجلِّ َضى  الرِّ جنات  األَْسَعِد  ونحوز  المقاِم  في  األَِحبََّة  َيْغَشى 
 

نا  َخصَّ قد  اّل��ذي  للِه  الُمْسنَِد  والحمُد  األَثِ��ي��ِل  الَمْجِد  بأئمِة 
 

َعْصِرنا  ق��ادُة  األف���ذاُذ  األرشِد  أشياُخنا  السديِد  منهِجنا  وحماُة 
 

ال�  �َخَلِف الكراِم ساللُة الشرِف النَِّدي هم نخبُة السلِف العظاِم وَمْظَهُر 
 

َمْجِدِهْم  وُمْظِهُر  فينا  يِِّد  وإماُمهم  السَّ اب��ُن  السيُد  الزماِن   شيُخ 
َمن  الّسّقاِف  عبُدالقادِر  للمهتدي  م��والَي  ��ًة  ُح��جَّ َرب���ّي   أب��ق��اُه 
َدى  ال��رَّ ِم��َن  للعالميَن  بالموعِد  وَحَصاَنًة  وَن�����ذارٌة   وبِ���ش���ارٌة 

إماُمنا  ذاك  العلِم  َب��ْح��ُر  الُمْفَرِد  ويليه  الّشاطِِريِّ  بنَْسِل  َأْك��ِرْم 
 

َمنْ�ِزالً  التَّواُضِع  َشَرِف  ِمن  نال  َمْعَتِد  َمن  َأْش��َرَف  رِّ  السِّ بِحْفِظ   وسَما 

َشيُخنا  ُر  الُمَعمَّ ُمْسنَُدنا  وك��ذاك 
 

ُمهتدي  هاٍد  الكاِف  الكراِم  نجُل 
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وب��ق��ي��ٌة ِم���ن س����ادٍة وم��ش��اي��ٍخ 
 

��ِد  ُرشَّ أو دع���اٍة  ِع��ْل��ٍم  وِرج���اِل 

 

َمْجُدنا  ويحيا  بهم  الزماُن  َيْحَيا 
 

ُمْسنَِد  باتِّصاٍل  ُيْبَعُث  ي��ُن   وال��دِّ
َشْأَنُهْم  واْصلِْح  فاْحَفْظُهْم  َربِّ  َتاِت الُمْجِهِد  يا   واْصلِْح بهْم َعْصَر الشَّ

بهم  الرأَي  واجمِع  ُعراهم  َغِد  واْشُدْد  في  َنْصٍر  راي��اِت  لهم  واْعِقْد 
 

كتائبًا  الم��اِم  جيِش  في  المعتدي  َيْغُدوَن  وَيْدَحُروَن  الغليَل   َتْشِفي 
ضا بالرِّ جميعًا  واشملنا  َربِّ  ُمسِعِد  يا  َأك��َرُم  فأنت  القبوِل  وَنَدى 

 

الَهنا  ُحَلِل  في  العيَد  علينا  النَِّدي  وَأِع��ْد  بواِدينا  مُجَتِمٌع  ْمُل  والشَّ
 

شفيُعنا  وْه��و  بالمختاِر  َغِد  والختُم  في  القيامِة  ي��وَم   وَنصيُرنا 

با  الصَّ َه��بَّ  ما  اللُه  عليِه  محّمِد صّلى  جيِش  واألصحاِب  واآلِل 
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هذه مرثاة نظمت في عدن بعد أن بلغ الينا خبر وفاة الحبيب أحمد مشهور الحداد بجدة

ْهِر َوْهَي َعَوادي الَحّداِدَهَجَمْت ُصُروُف الدَّ َشْيِخنا  َصِحيَفَة  َفَطَوْت 
 

ِمْثَلُه ما  دًا  ُم��َج��دِّ َم��اُن  ال��زَّ َوِجَهاِد َوَنعٰى  بِ��َدْع��َوٍة  الَحَياَة  َأْمضٰى 
 

َمْشُهوُرنا الُمنَْتقٰى  الَكِريُم  ذاك 
 

َح��ّداُدن��ا ِم��ْن َدْوَح���ِة األَْج���َداِد
 

َواْجَتلٰى بِالِعباَدِة  َر  َت��نَ��وَّ َواألَْوَراِد َوْج��ٌه  واِلْخ��الِص  ْدِق  بِالصِّ
 

آَفاِقنا في  الِعْلَم  َأَف���اَض  َعَلٌم 
 

 َش��ْرق��ًا َوَغ��ْرب��ًا َس��اَر بِ��اِلْم��َداِد

ال� ِمَن  آالفًا  ْحٰمُن  الرَّ بِِه  اِلْل��ح��اِد َوَه��دٰى  َوفِ��ْت��نَ��ِة  ال��َب��واِح  �ُكْفِر 

 

بما ُيْمحٰى  َأْن  َك��اَد  َدْرب��ًا  َوَأَن���اَر 
 

إِْفَساِد َوِم��ْن  َجْهٍل  ِم��ْن  َح��لَّ  َق��ْد 
 

َفْضَلُه َيْعَلُم  ال��َك��ْونِ��يُّ  النّادي الَعاَلُم  في  َس��رٰى  ِس��رٌّ  َوبَِفْضلِِه 
 

َتَعطُّشًا الُمْشَغُفوَن  إَِلْيِه  العادي َيْهُفو  الّزماِن  َعَطِش  ِمْن  يِّ  لِلرِّ
 

َوافِ��ٍر بَِخْيٍر  َع��ائِ��ُدُه��ْم  األَْواَلِد َفَيُعوُد  إل��ٰى  َت��ْس��ِري  َوِرَع��اَي��ٍة 
 

ال��َوَرٰى ِمَن  َأَخ��ْذَت  َزَمنًا  َيا  باألَْمَجاِد َأّواُه  الَمْجَد  َأَش���اَد   َعَلمًا 

َوُرّبما َوَزْن��َت  إذا  بالِمئاِت  األع��داِد ُه��َو  في  واآلالِف  بِ��األَْل��ِف 

 

َذاتِ���ِه ِم��ي��َزُة  فِ��ي��ِه  ِد  ال��تَّ��َف��رُّ إِّن 

 

األَْف���َراِد ِم��َن  َم��ْج��ُم��وٌع  فِيِه  إِْذ 

 

بنا َحلَّْت  ُثْلَمٌة  َرّب��ي  ُرْح��َم��اَك 
 

ال��وادي في  َأْص��َداُؤه��ا   َوُمِصيَبٌة 

اّلذي بِالَخَلِف  َمْواَلَي  يا  َواِلْس��ن��اِد َفاْخُلْفُه  الِعْلِم  َم��َواَت  ُيْحيِي 
 

َنْرَتِوي َحّتٰى  َوَبنِيِه  َأْه��لِ��ِه  ِم��ْن 
 

واألَْج���َداِد األَْب��ن��اِء  َمنَْهِل  ِم��ْن 
 

وآلِ��ِه النَّبِيِّ  َع��َل��ٰى  ��الُة  ال��صَّ ُث��مَّ 
 

واألَْوَت��اِد واألَْق��َط��اِب  ْحِب  والصَّ
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بَِشاَراُت َأْحالِمي 

أنشئت هذه القصيدة في شهر رجب 1410 ه� ولم تقرأ على الحبيب إال مساء الخميس الثامن من شهر شوال في 
مناسبة العواد العام الذي يعقده سيدي الحبيب عبدالقادر في من�زل الفقير أبي بكر بن علي المشهور، وحضر هذا 

العواد جمع غفير من السادة والمحبين 

إنشادي ُك  ت��ح��رِّ أح��الم��ي  ال��زاِد بِ��ش��اراُت  عن  ُيغني  العيِن  ُشُهوِد  وفيُض 
الَحشا  مضطرَب  عاش  قلٍب  الغادي  وراح��اُت  للرائِح  الحال  ِس��رَّ   ُتَطْمئُِن 

خيمتي  الحيِّ  في  َأْلَقْيُت  َأْن  منذ  ب��إِي��رادي  ولي  َقَضْيَن  تحصى  ال   ش��واه��ُد 
جرى ما  ُد  ُأَردِّ ش��وٍق  على  أسيادي  وِس���ْرُت  َمنَْهَج  ال��ن��اِس  لكلِّ   ُأِح���بُّ 

بِوجهتي  َأْدَرى  وال��ل��ُه  َأْل��َت��ِف��ْت  ُحّساِدي  ول��م  َع��ْذِل  على  يومًا  َأِق��ْف  وَلّما 
 

ُمَولَّعًا  َنْفِسي  َأْلَفيُت  َحيُثَما  وِم��ن 
 

إم���دادي  لمنبِع  ش��وق��ي   ي��ُج��اذب��ن��ي 
َج��ْذَوًة  آَنْسُت  الباِب  هذا  فتِح  أع��وادي  ومن  وَأْشَعْلُت  ن��اري  بها   َقَبْسُت 
َع��ِزي��َزٌة  وْه��ي  بالنعماِء  ْث��ُت  أن��دادي  َت��َح��دَّ فَحْولَِي  َوْح��ِدي  بها   وَلْسُت 
ُمَشنٌَّف  كأٌس  الُقرِب  ُك��ُؤوِس  من  الصادي  لهم  َظما  ُتشفي  الكأِس  هذا   وَرْشَفُة 

َؤى  والرُّ وِح  وال��رُّ النَّْفِس  ُكُلوَم  البادي  وُتْشِفي  للسالِِك  ْيِر  السَّ َطِريَق  وَتْطِوي 
 

ضا  الرِّ َم��ْوِرِد  على  ُأْنسًا  َيِجْد  َلم  العادي  وَمْن  الواقع  في  األُْنَس  سَيْلَقى   فَأْيَن 
الهوى  َغ��ْم��َرِة  في  األذه���اُن  َأوالِد َتَشتَِّت  وفِ��ْت��نَ��ِة  ال��دن��ي��ا  وَس��ْي��َط��َرِة 

 

ِحيَلٍة  ب��أس��ب��اِب  م���اٍل  إل��ى  وَس��ْع��ٍي 
 

وَه�����ْدٍر ألوق����اٍت ب��َل��ْه��ٍو وإف��س��اِد 
 

سائٍر  ُكلِّ  عن  القباِل  ُعرى  بِ���َه���مٍّ وَت��ْع��لِ��ي��ٍل وَع����دٍّ وإع����داِد وضاَقْت 
 

ُشُروطِِه  بعُض  للمرِء  ُجِمَعْت  وإِْن 
 

الهادي  والَمنطُِق  األخ��الُق  به   َتِضيُق 

والَردى الخوِض  عن  َنْفٌس  َسلَِمْت  وميعاِد وما  بعهٍد  أوف���ى  ص��اح��ٌب  وال 
 

ِسوى َسيِِّدي الموصوِف بالفضِل والندى 
 

إسعادي  َم��ْص��َدِر  وِح  ال��رُّ ش��ؤوِن   أميِر 
إرش��اِد َت��َل��طُّ��ُف��ُه َأْح��ي��ا َم����واَت َم��ع��اِرف��ي  َمنْطَِق  الصمِت  في  وَعلََّمني 

 

ٍة  ُن��ُب��وَّ إِْرُث  واألخ����الِق  وبالصبِر 
 

الحادي  واِح��ُده  العصِر  في  بها   َتَحلَّى 

ببابِِه  َح��َط��ْط��ُت  َل��ّم��ا  قا  الشَّ ُكِفيُت 
 

أج��دادي  ِقْبَلِة  َشْطَر  َوْجِهي   وَولَّ��ْي��ُت 

فًا  َتَشوُّ الَعَجوُل  َظ��نَّ  وق��د  ُمعتادي  َعَكْفُت  ذل��ك  ك��ان  م��ا  غيرها   إل��ى 
ُمْشَغفًا  وُأْص��بِ��ُح  شوقًا  لها  أورادي  َأبِ��ي��ُت  ُك��لِّ  على  فاقْت  وق��د   إليها 
يًا  ُمَصلِّ ذات��ي  َأْل��َف��ْي��ُت  بابِها  ال��وادي  وِم��ن  في  األئمُة  َصّلى  حيثما   إل��ى 
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ألحان حب الحبيب المصطفى

وفي زيارتنا إلى المدينة المنورة عام 1404ه� ألقيت هذه األبيات ..

تشدو المصطفى  الحبيِب  ِحبِّ  والوجُد ألحاُن  الشوق  َب��راه��ا  قلوٍب   على 
موعُدها ْجِو  الشَّ سفوح  في  ها  الوعُد وهزَّ يُخَلَف  أن  َيْرَتِضي  ال   والُحرُّ 
فتى بكل  ل���وٌن  ش��أن��ه  ِم��ن  والقصُد وال��ُح��بُّ  المأموُل  هو  ِحبِّي   ووص��ُل 

لهُم المصطفى  ب��ح��يِّ   م��ن ال��وص��وِل وص���وٌل م��ا ل��ه َح��دُّ وال��ن��ازل��ون 

سلفًا ُي��رَت��ج��ى  ك��ري��ٍم  ق��ل��ٍب  َيْمَتدُّ وك���لُّ  ْحِب  كالرَّ بَمن  وَأْك���ِرْم   فاْنِعْم 
َج��َدٍل بال  أوف��ى  بل  الجود  من  ال��َم��دُّ بحٌر  ش��أُن��ه  ول��ك��ْن  فيه  َج����ْزَر   ال 
سواطُعُه ُتْحَصى  ال  ال��ن��وِر  من  الفرُد تِ��مٌّ  الساطُع  وط��ه  أخفى   وال��ب��دُر 
َش��َغ��ٌف ل��ه  مسكيٌن  المساكين  دُّ أب��ا  َي����ُدقُّ ب��اَب��ك��ُم ك��ي ُي��ْح��َس��َن ال���رَّ

َب��َرَق��ْت  إِْن  األرواِح  مجتَمُع  وال��رع��ُد وأن��ت  الغيُث  وج��اد  ال��ب��روُق   لها 
َمْعِدُنها األخ���الِق  ُمشَتِمُل  وأن��ت 

 
َي��ْم��َت��دُّ واألُف����ُق  َت��ذك��اُره��ا   يطيُب 

ُجِمَعْت ُحبِِّه  في  الذي  الحبيُب  َع��دُّ أنت  وال  َح��ْص��ٌر  ال  ال��ُح��بِّ   وش��ائِ��ُج 
بها وأن���ت  م��أت��اه��ا  وال���ِوْرُد وط��ي��ب��ٌة ط���اب  والن�زُل  اللِّقا  وط��اَب   ث��اٍو 
الَفْرُد وب��ش��رون��ي رج��ال��ي ب��ال��َق��ب��وِل َن��دًى قضى  قد  ولكن  أه��اًل   ولسُت 
يغفُرها ال��ّل��َه  س��أل��ُت  ذن���وٌب  ��دُّ ول��ي  وال��صَّ الهجُر  وي���زوَل   بجاهكم 
معتكفًا ال��ل��ذاِت  في  زال  ال  ِج��دُّ والقلُب  وال  ع���زٌم  ال  أض��ع��ُف   وال��ح��ال 
ومكرمًة ج���ودًا  َقبلنَاُكُم  أف���ُد ق��ول��وا:  ب��م��ا  أدرى  وه����ُم   ف��أن��ت��ُم 
َندًى الرجاء  ُحْسِن  سوى  عندي  شيء  ال��َوْع��ُد ال  الشاهُد  نعَم  ال��ّل��ِه   ورح��م��ُة 
َأَم���ٌل فلي  وإش��ف��اق��ًا  ع��ل��يَّ   وح��س��ُن ظ��نٍّ ول��ي أه���ٌل ول��ي َوَل���ُد عطفًا 
َشَغٌف لهْم  وُأص��ي��ح��اٌب  معي  َب��ُع��ُدوا وم��ْن  وَم��ن  وإخ���واٌن  ُن��ِح��بُّ   فيما 
ُمتَِّصاًل التسليَم  َط��َل��َب  َم��ن  ��ا َل��ُك��ْم َن��ِف��ُد وك��لُّ   ب��ذات��ك��م ُم��وِص��ي��ًا َل��مَّ

 ع��ي��ن��اَي ُم��ْب��َت��ِه��َج األس����راِر َت��تَّ��ِق��ُد وَس��يِّ��دي وإم��ام��ي َم��ن ب��ه َن��َظ��َرْت

قائُمهْم القوم  لساُن  ال��زم��اِن  والجسُد شيُخ  والحساُس  والقلُب   ال��روُح 
أدٍب  ف��ي  العلم  ب��درس  َق��َص��ُدوا والماثلوَن  م��ا  ال��ّل��ِه  ألج��ِل  ُودٍّ   وأه���ُل 

ال� َك��َرِم  من  الّلِه  َحبيَب  علينا  َأفِ��ْض 
 

األََوُد به  ُيْجَلى  بما  َس��ّح��ًا   إغ���داِق 
َكبٍِد عن  ال��ذاِت  راِن  سحائَب  واْقَشْع 

 
 َح���ّراَء َش��ْوق��ًا إل��ى َوْع���ٍد به َوَع���ُدوا

ن��ازل��ٍة ي���وِم  ف��ي  لنا  شفيعًا  وك���ْن 
 

َوَل���ُد وال  م���اٌل  ال  ل��ّل��ِه   واألم�����ُر 

واش��َت��دَّ ش��وٌق إل��ى َح��يٍّ ب��ه ال��َم��َدُد ث��م ال��ص��الُة دوام����ًا م��ا ج��رى َق��َل��ٌم
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َك����َرٌم ل��ه��م  آٍل  وع��ل��ى  َسِعُدوا ع��ل��ي��ك��ُم  قد  بالوصِل  ولَِمْن   وَصْحُبُكْم 
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عيُد المدينِة في الحقيقِة عيُد

وقلت هذه القصيدة بمناسبة عيد الفطر 1409 ه�، وألقيتها على مسمع الحبيب عبد القادر بعد عودته من المدينة 
في الرابع من شوال بحضور عدد من المعاودين والضيوف بمن�زله في حي الحمراء بعد العصر.

ِعيُد  الحقيقِة  في  المدينِة  ِعيُد 
 

والتوحيُد  ي��ُن  ال��دِّ أت��ان��ا   منها 
ها  ِسرَّ الشريعُة  َسِت  َتنَفَّ والتأييُد  وبها  ج���اَء  منها   وال��ف��ت��ُح 
واضحًا  ثراها  ِمن  َيْسَطُع  والتجديُد والنوُر  والي��ص��اُل   والوصُل 
دائمًا َي���ْأِرُز  الي��م��اَن  ت��رى  المحموُد  ولها  الُمْسنَُد  ج��اَء  وب��ذاك 

 
ٍد  ُمَتَفرِّ َم��ْوطِ��ٍن  ِم��ن  بها  َفِريُد  وَل��َك��ْم  الخافقيِن  في   وَنِسيُمها 

الذي  الَعَلِم  الُمْفَرِد  بمثوى  َمْحُموُد  َأْنِعْم  َمقاُمُه  العاَلَميِن  في 
الِزٌم   َم��ْع��نَ��ِويٌّ  َذْوٌق  َي��ُع��وُدوا  ل��أَلْم��ِن  اّل��ِذي��َن  ُيَتْرِجُمُه   عنها 

َأْرَجائِها  في  الِفْطِر  ِعيُد  َأَوَلْيَس 
 

َتْقلِيُد  ُمعتاِدنا  ف��ي  ص��ار   ق��د 

باللِقا  َت��ْزُه��و  الَحَسنَيِن  ���ُة  يَّ  وك��ذا األَِح��ّب��اُء ال��ك��راُم ُوُف��وُد  ُذرِّ
ُعوا  َتَجمَّ الكريِم  الشهِر  آِخِر  ِمن 

 
َيُجوُد  كيف  الفتِح  َج��الَل   لَِيَرْوا 

عا  بالدُّ َنْشَوى  َتِعيُش  النفوَس  وُشُهوُد  فَترى  بِِهْم  َت��ْس��ِري   وَسكِينٌَة 

ُمْتَرعًا  َفْيضًا  األنفاُس  َتَتَجاَذُب 
 

َي��ُروُد  الَعلِي  الَمنِْح  واِرِد   ِم��ن 

َخْتِمها  ليالي  في  المدينُة  ُوُجوُد  َتْزُهو  الوجوِد  على  َتِفيَض   حتى 

َمْظَهٌر  ل��أَلِح��بَّ��ِة  فيها  َتُعوُد  والعيُد  األص��وِل  إلى  الُفُروُع   فِيِه 

وَع��رائِ��ٌس  وَنفائٌِس  ُحُشوُد  ومَجالٌِس  الالَبَتيِن  في  بها   َتْزُهو 
المسعوُد وَم��ن��اُره��ا وِس��راُج��ه��ا َم��ْأُذون��ُه��ا  األُب  هو  الوفوِد   ساقي 
زمانِِه  َشيَخ  أباالخيراِت  َأْعني 

 
ُوُروُد  والجميُع  وِوْرٌد  َص���ْدٌر 

َمْدُحُه   َر  َتَصدَّ وكم  فيِه  قيَل  وحصيُد كم  قائٌم  القوافَي  َن��ْس��َج 
 

شامخًا  إال  يكوُن  العطاُء  َقِصيُد  فأبى  وش��اَخ  َقرائُِحنا  َك��لَّ��ْت 
 

َينَْتِهي  ال  دائ��م��ًا  ِمنّا  شهيُد  فالحمُد  وه���و  َم���نَّ  فيما   ل��ّل��ِه 

ٌة  وِصحَّ َي��دوُم  َع��وٌن  المقصوُد والمرتجى  ه��و  ه��ذا   لم��اِم��ن��ا 

ص��اِدٍق  بَقْلٍب  َواَل��ى  له  ولِ��َم��ْن 
 

ل��ه وُم��ِري��ُد ال��ّل��ِه أو ِح��بٍّ  ف��ي 
 

جميُعهم  الزمان  أهِل  َم��ْم��ُدوُد  وشيوِخنا  وَحْبُلُهْم  ال��والُء  لهُم 
الرضا   موالنا  ومنه  الدعاُء  والجوُدِمنّا  َدع��ا  لمن  القبوُل   وك��ذا 

بأمِرِه  ال��وج��وَد  َي��ْط��ِوي  وُيِعيُد  سبحانه  َيشا  كما  الشُؤوَن   ُيْبِدي 
بالَقضا تجري  األسباَب  ُر  وُيِريُد  وُيَسخِّ َقَضى  فيما  ضا  الرِّ  ول��ه 
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طافٌِح  وش���وٌق  ُي��راِوُدن��ا  َنُعوُد  َأَم���ٌل  كيف  األح��ب��اِب   لمنازِل 

بِعادنا  ط��ال  اِلْذُن  َيِحيُن  َأّن��ى 
 

سدوُد والظروُف  ُبْشَرى   والعيُد 
محمودٌة م��واق��ٌع  ه��ن��اك  وُعُهوُد  ول��ن��ا  َمَضْت  ُفْضَلى   وَلواِعٌج 
َسَرى  ِسرٍّ  على  ُوِضَعْت  َتْرِشيُد  وقواعٌد  أهلنا  عن  لنا   َحِفَظْت 

وحقيقٌة  وش��ري��ع��ٌة  َم��ْوُل��وُد  وط��ري��ق��ٌة  ها  َحقَّ َي��ْع��ِرُف  ع��اد   ما 
حالًة فينا  األي����اُم  التَّنْكِيُد  وَأَع�����اَدِت  َش��ْأُن��ُه  وَوْض��ع��ًا   ُت��ْرَث��ى 

نا  الدُّ َبْهَرَجَة  األبناُء  واستملَح 
 

 وَجَرْوا على المجرى وهم َقْد كِيُدوا
َسِديُد ل��ك��ّن ه���ذا ُك��لَّ��ه َق�����َدٌر وم��ا  فهو  الرحمُن  َر  َق���دَّ  قد 

التي  التدابيَر  المرُء  ُي���ْدِرُك  والتأبيُد  ال  ��رُّ  ال��سِّ عليها   ُي��ْط��َوى 
َأْن  نرجوه  بل  َن��ْدُع��وُه  ُمِريُد  وَمقاُمنا  فهو  اللطَف  علينا   ُيْجِري 
ُمصيبٍة  َش��رَّ  األب��ن��اَء  وُيبِيُد  وُي��َج��نِّ��ُب  َه��ا  َش��رَّ وَي��ْدَف��ُع   ُكتَِبْت 
ألَْرِضنا  ُيِعيَد  أن  نسأُل  وك��ذاك 

 
يُد  الصِّ ال��ه��داُة  ُلُه  ُيَكلِّ  م��اٍض 

شامٍخ  وِع���زٍّ  خيٍر  ف��ي  ُنِريُد  وَن��ُع��وُد  وحيث  مجتِمٌع   والشمُل 

وآلِ��ِه النبيِّ  على  ال��ص��الُة  ث��م 
 

َتْغِريُد  الَفَضا  ُملَِئ  ما   والصحِب 
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َة َعاِشٍق.. َتَلبََّسِت األَْكنَاُف ُحلَّ

وفي الثاني من محرم الحرام عام 1401ه� كان مسجد العيسائي بكيلو )2( وعقدت حفلة عامة لذلك، وُعين سيدي 
السادة والمشايخ ومن  القادر وعدد من  الحبيب عبد  االفتتاح  فيه، وحضر  إماما  المشهور  بكر  أبي  بن  الوالد علي 
القيام  المسجد، وبعد  الحبشي في  الحبيب علي بن محمد  المنطقة، وقرئ مولد  العاملين في  العمال والموظفين 

أنشد الفقير هذه األبيات ..

َخْلِقِه َصْفَوَة  الّلُه  َيْهِدي  الخيِر  إلى 
 

المساجُد الكراِم  َأْيِدي  على   وُتْبنَى 

ُعْمِرِه تِجاَرُة  راَجْت  َمن  ِرْبَح  قالئُد ويا  الل��ِه  َفْيِض  ِم��ن  لُِيْمنََح 
 

َأْمُرها َس  َتَأسَّ التقوى  على  وشاهُد بيوٌت  نجٌم  الّلِه  ألهِل   وكانْت 

نا الدُّ ُتنَْفَق  َأْن  األعماِل  أفضِل  وِمن 
 

عائُد والفضُل  الّلِه  ُدوِر  لُِعمراِن 
 

عاِشٍق َة  ُحلَّ األكناُف  َتَلبََّسِت 
 

َيَتواَجُد َقْلَبُه  فَأْلَفى   َتصافى 
خاطري أمانَي  َأْلَقى  َأْن  الَمواِرُد وليلَة  واْعَتَلْتني  َصْفِوي   َتكاَمَل 
مِحنَتي َعظائُِم  نفسي  في  الَفرائُِد وَتْصُغُر  ؤوُن  الشُّ ذاتي  في   وَتْكُبُر 
ضا الموائُد وما أمتَع الُلقيا على األُْنِس والرِّ ُتجَبى  الّلِه  بيِت  لِجيراِن 

 

راحٍة َمواطُن  نيا  الدُّ في  كان  عابُِد وإن  تَمنّاُه  ما  َل��َع��ْم��ِري   فهذا 
نِعمٌة الخيِر  في  الخيِر  أهِل  َتناُفُس 

 
قاِصُد هو  ما  الْنساُن  بِها   َيناُل 

َداِعيًا ِن  الُمَؤذِّ صوُت  هنا  َكاَبُدوا َسَيْعُلو  ْوِق  الشَّ من  أفرادًا  الّلِه   إلى 

ٍة ُثلَّ َأق��داُم  الظَّْلماِء  على  وَتْخُلو 
 

 َتَجاَفْت عن اِلْغَفاِء للنَّفِس َجاَهُدوا 

لُِمْؤِمٍن َحّقًا  الِمْقياُس  هو  وهذا 
 

وَرائُد َشْهٌم  الَخلَصاِء  ْفوِة  الصَّ  ِمَن 

َعْت َتَرفَّ َب��ْي��ٌت  ه  لِلَّ ُبنِي  ما  جاِحُد إذا  وُأْخِرَس  َبلواٌء  النَّاِس   عن 

الَفوائُِد وزادْت ُخَطى األخياِر وانَتَشر الُهَدى فيه  الُجّهاِل  على   وَحلَّْت 

ُمهاِجٍر ِذك��َرى  األي��اِم  َه��ِذه  وفي 
 

 َسَرى بالُهدى ال َيْخَش َقومًا َتواَعُدوا
إلُهُه وك��ان  ِس���ّرًا  َق��ت��لِ��ِه  على 

 
الُمَسانُِد نِْعَم  َيْحميِه  َمن  نِْعَم   له 

شاهُد ُخَطى َصاِحَبْي َغاٍر َعلى الليِل َكالَقطا والحقُّ  األمِر  َمْسَرى   َيِسيراِن 
َسْيَرُهْم الِعنَايِة  عيُن  وَرَعْت  َهَدْت 

 
َحامُد لَِينْجَو  أس��َب��اب��ًا  ��ُد   ُت��َم��هِّ

َضا الرِّ َغايِة  على  كانوا  َيْثِرٍب  َوالئُِد وفي  َغنَّْت  الَخْلِق  بخيِر   ُسُرورًا 

الَورى في  َتَقرَر  أمٍر  ِمن  الّلُه  قائُد لَك  وِج��ب��ري��ُل  ي��ٌق  وِص��دِّ  َن��ب��يٌّ 

َتَذلََّلْت أمرًا  الَخْلِق  َربُّ  َشاء  ُيساِعُد إذا  فيه  وال��َك��ْوُن   َمَصاِعُبه 
لنِْعمٍة َه��َدان��ا  إذ  لِ��َرّب��ي  فحمدًا 

 
َعابُد َك��ان  وال  ُكنّا  َم��ا   وَل���واَله 

وَنْهَتِدي َنْقَوى  بالسالم  َنحُن  مساجُد وها  وُتبنى  َتوِحيٌد   وُينصُر 
النِّدا َد  ُردَّ ُكلما  َإلِهي   َعَلى األرِض بالتكبِير والَحمُد واجُد َوَص��َل��ى 



نسخة حتت التعديل92 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

والُتَقى الهداية  أصِل  أَحمٍد  الحقِّ عاهدوا َعلى   وآٍل وأصَحاٍب على 
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رسالة إلى أجواء التلوث

مع بدء األحداث 
  

راِشِد اْبِن  واِد  ال��واِد  حضرموَت  َراِشِدإلى  ُكلِّ  ِمْن  األَْحَقاَف  َسَكَن  َوَمْن 
َثوٰى َقْد  وَسْيُؤوَن  الَغنّا  ُربٰى  في  َزاِه��ِدوَمْن  ُكلِّ  ِمْن  األَْحَباِب  الّساَدِة  ِمَن 
الَمدٰى َبَلَغ  َوَق��ْد  َتِحّياتِي  الَمَعاِهِدإَِلْيُكْم  تِْلَك  َنْحَو  َقْلبِي  ْوِق  الشَّ ِمَن 
َتَراَدَفْت َطْيرًا  الَمْشُحوَن  األُُف��َق  َحاِقِدَأرٰى  َأْن��َف��اُس  األَْرِض  في  ُتَغاِزُلها 
َفَأْوَجُعوا األم��اِن  َمْسُلوبي  الَمَشاِهِدَوكَالَمُت  َفظِيِع  ِمْن  َقْلبِي  ُس��َوْي��َداَء 
َأِجيُجها َنارًا  الَمْجنُوُن  الَقاِذُف  ال��َق��َواِع��ِدَطغٰى  لِ���َدكِّ  َتْفِجيًرا  ُي��َدْم��ِدُم 
ِرَحابِنا َف��ْوَق  األَْق��َم��اُع  َرافِ��ِدَوَس��ْي��َط��َرِت  ُك��لِّ  ِم��ْن  اْلَلْيِل  َكَسْيِل  تِباعًا 
َصَرَخاتِها صدٰى  الثَّْكلٰى  ِمَن  َعائِِدَب��َواٍك  َغْيِر  ِم��ْن  الَكْوِن  َسَماَء  َتُشقُّ 
َفِجيَعٍة ُك���لُّ  اآلم���اِل  َع���َدِن  َواِرِديوف��ي  َحْيُث  ِمْن  الَوْصِف  َمجاَل  َتُفوُق 
َحْوَلها ُيَعْسكَِر  َأْن  إاِّل  رُّ  الشَّ َواِعِدَأب��ٰى  الرَّ بَِقْصِف  فِيَها  َمْن  َوُيْفِجَع 
َغَفْت َوَق��ْد  الّصبايا  َأْك��َب��اَد  الَوَسائِِدَوَي��نْ��ِزَع  َبْيَن  التَّْخِويِف  ُف��ُرِش  َعلٰى 
ُمَضلِّاًل ال��ّدم��اِر  ُدّخ���اُن  َشاِهِدَوَي��ْص��َع��ُد  َش��رَّ  َغ��َدْت  َأْش���الٍء  َج��َواثِ��َم 
َأِحبٍَّة َبْيَن  َوالتَّْحِريِش  الِحْقِد  الَمكائِِدَعلٰى  ُذلَّ  ��ْي��َط��اُن  ال��شَّ َأَذاَق���ُه���ُم 
ُأْنُسنا َض��اَع  َقْد  األُْن��ِس  َرواب��ي  يا  الُمَعانِِدَأاَل  ِفيِق  الصَّ َبْطِش  ِمْن  َحلَّ  بَِما 
َمكاَننا  الَعظِيِم  الباِري  إلٰى  َكائِِدَشَكْوُت  َمْكِر  ِمْن  الَعْصِر  في  ساَمنا  َوما 
الَورٰى َعِن  ِديَد  الشَّ رَّ  الضُّ َيْرَفُع  الّشدائِِدَوَمْن  َعْيُن  ال��َح��اُل  وٰه��ذا  ِس��واُه 
َجرٰى وما  َأَل��مَّ  ما  َأْشُكو  ِه  اللّٰ الَمفاِسِدإل��ٰى  َعْيَن  األرِض  في  عرٰى  َقْد  وما 
ناَرها ُيطِفُئ  الَجّباُر  الَخالُِق  ُمَسانِِديلها  الَكِريِم  الَمْولٰى  ِسوٰى  ذا  َوَمْن 
إِماِمنا ٰط��َه  ال��نّ��اِس  َخ��ْي��ِر  َواِرديَوَم��ْل��َح��ُظ  َش��اِه��ُد  ال��لّٰ��ِه  َص��الُة  َعَلْيِه 
الَورٰى َساَدُة  ُهْم  واألَْصحاِب  اآلِل  بِالَمقاِصِدَمَع  الُهدٰى  َدْرِب  في  َساَر  َوَمْن 
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ِقْف ُرَويدًا بِمْظَهِر الُمْسَتِفيِد..

وفي ختم )) َتْجِريد الُبَخاِري (( بمن�زل سيدي الوالد رحمه الّله تعالى في عام 1402ه�، شاركُت في ذلك االحتفال 
المبارك بهذه األبيات..

الُمْسَتِفيِد بَمْظَهِر  ُرَوي���دًا  ِق��ْف 
 

التَّْجِريِد مَحَفِل  في  ْب  وَت����َأدَّ
 

بُِقْرٍب  تَحَظى  ِفيِع  بالشَّ واْسَتِغْث 
 

الُمِفيِد الَحِديِث  على  وَتن�زْه 
 

فينا ِريَعِة  والشَّ الُحْكِم  المجيِد َمْصَدِر  ال��ق��َراِن  عن  أخ��ٍذ  بعَد 
 

َتسامى قد  بِعْلِمِه  َشيٍخ  ُجْهَد 
 

التَّليِد الصحيِح  من  َثْبتًا  ص��ار 
 

َرحياًل والحياَة  الُعْمَر  ن����ازالً واق��ف��ًا ب��ك��لِّ َوِص��ي��ِد َأْف���َرَغ 
 

حتى والنَّْقِل  األَْخ��ِذ  في  َيَتَأّنى 
 

َبلِيِد َخ��ْل��ُط  النَِّقيَّ  َي��ُش��وَب  ال 
 

ف��َأْرَوى الثباِت  من  عصرًا  السديِد عاش  بالسليِم  العلِم  راف��َد 
 

شهورًا ال��ب��راري  في  س��اَر  الَفِريِد ربما  الن�زيِه  ع��ن  ى  َي��َت��َح��رَّ
 

رواه قد  ما  ِص��ْدَق  الُكلُّ  ُمِريِد َأجمَع  ِم��ن  َك��ْم  الشيوُخ  وَأَج���اَز 
 

وفعاًل ق��والً  يِن  للدِّ ركنًا  الَعنِيِد ك��ان  ال��َع��ُدوِّ  ِض��دَّ  ودف��اع��ًا 
 

قطعًا والسعادَة  النوَر  السعيِد يحتوي  المقاِم  أول��و  ه��ذا  ذاق 
 

وَفْضٍل ذوٍق  وأه��ُل  علٍم  أه��ُل 
 

المجيِد التراث  على  واعتكاٍف 
 

البرايا  خيِر  ق��وَل  المزيِد يستعيدوَن  َن��ي��َل  َت��ش��ت��اُق  بقلوٍب 
 

َم��راٍء عن  َتَخلَُّصوا  رج��اٌل  الُمبيِد ُه��ْم  ال��ُه��راء  ع��ن   وت��س��اَم��وا 

فعاُشوا باٍع  اتِّ في  رَّ  السِّ الوعيِد َعلُِموا  وخوف  الرجا  ظلِّ  تحت 
 

ِذْك��رًا والجوارَح  القلَب  المفيِد َشَغُلوا  وب��ال��ك��الِم  وع��ل��وم��ًا 
 

عليهم  يومًا  الُوُقوَف  َأَرْدَت  الوريِد إِْن  حبِل  كقرِب  منهم  أنت 
 

َمزايا المقاِم  على  َشِهْدنا  الوحيِد كم  الحنوِن  األِب  ظلِّ  تحت 
 

طبعًا العبادِة  في  الُعْمَر  َد  ِم���ن م��ن��اٍر إل���ى م��ن��اٍر ج��دي��ِد َب���دَّ

 

ُوُرودًا الُقراِن  على  َوْق��ٍت  السديِد بعُض  الحديِث  في  الوقِت  وِمَن 

 

إلينا تدانى  َم��ن  الَقْسَم  األَكيِد واف��َق  والرباِط  ال��ُودِّ  »ص��ادَق« 
 

ِصْدٍق ِخلُّ  صاِدٍق«  بُن  »َبْكُر  ذاك 

 

ال��ُج��دوِد عهِد  منذ  ال��بِ��رِّ  دائ���ُم 
 

أنيٌس َع��ْه��ٌد  ف��ذاك  عنهْم  َس��ْل��ُه 
 

التَّليِد ال���طِّ���راِز  م��ن  وزم����اٌن 
 

كانوا َعيِديِد  بسفِح  َل��َق��ْوٍم  يا 
 

ال��ُوُروِد وَص��ْدَر  بل  الحيِّ   ِزينَة 

جَماالً الَجماِل  على  ُشهوِد َمَلُؤوها  ِم��ن  ت��رى  فكم  وج���الالً 
 

ُربانا عن  صفحًة  الدهُر  َح��ُس��وِد وط��وى  عيُن  ال��ب��الَد   وأص���اب 
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تريٍم َمِصيِر  عن  ُأنبيَك  الحدوِد  لسُت  وك��لِّ  بل  بَسْيُؤوَن   أو 
ُأْن��ٍس مواقِع  عن  القوِم  الجهيِد هجرُة  الزمان  في  األم��ِر  غايُة 

 

خرابًا استحالْت  قد  ألَْرٍض  مستفيِد يا  م��ن  ول��ي��س  وَي��ب��اب��ًا 
 

وصارت والفساُد  الُبْؤُس  ها  الحديدّي عمَّ والصراع  الفقِر   ُب��ْؤَرَة 
دومًا نحَوك  الجميِع  شكوى  الَعبِيِد َربِّ  َربُّ  األُم��وِر  مولى  أنت 

 

الُمَصفَّى الحبيِب  على  الشديِد وص��الٌة  المقاِم  في  الناس  سيِد 
 

جمعًا والصحابِة  اآلِل  وعلى 
 

جيِد  ك��ل  م��ن  التابعيَن   وك��ذا 
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هذه القصيدة أنشدت في مجلس الحبيب عبد القادر بعد عودة ناظمها من اليمن في شهر ربيع األول 1417ه� 

ِد َتَتَردَّ ولم  أب��دًا  َتْحَتِجْب  َمْوِعِد  لم  ساعَة  النجاِد  غارِة  في 
 

إمداَدكم  أرى  ُمنَْطَلٍق  كلِّ  َيِدي في  َطْوَع  َرْوِحُكْم  ِمن   وسرايًة 

إذا  ال��وادي  ِة  َأئِمَّ ِري��ُح  وَتُهبُّ 
 

المسجِد  بَدْرِس  َمناقُبُهْم   ُذكَِرْت 
الُمْقَتَدى العيدروَس  ذاك  َنْهَتِدي  وَن�ُزوُر  لَِبابِِه  وبُِكْم  ُكْم  ِسرِّ في 

 

ُذْخُرنا  وَأْن��ُت��ْم  َوِسيَلُتنا  المشهِد  َأْن��ُت��ْم  هذا  ِصْدَق  َيْشَهُد   واللُه 

المسنَِد  فَلَكْم بُِكْم َنْرِوي أحاديَث الهدى  الحديِث  إسناِد  وبِسرِّ 
 

وبَفْيِضُكْم  وبَمنِْحُكْم  ُتْعَهِد  وبَِفْتِحُكْم  لم  بُفْرَصٍة  الزماُن   جاَد 

َنْبَتٌة  َأْرٍض  ُكلِّ  في  َغِد وبنُوِرُكْم  في  لُِتْثِمَر  ُزِرَع��ْت  وَفِسيَلٌة 

 

والمنى  والرعاية  الهداية  ِد َثَمَر  جَّ السُّ الكَِراِم  َلِف  السَّ بَِطريقِة 

 

الَمْحِفِد أبناُؤكْم في حضرموَت وفي ُذرى  في  ِمْثُلُهْم  وأحوَر  عدٍن 
 

شاِمٌل  ِسرٌّ  البيضاِء  في  وهناك 
 

الُمْهَتِدي  بالّشباِب  فيها  َحلَّ   قد 

ِمْثُلها  والُمَكاّل  َتزُهو  ْحُر  ِد  والشِّ ُمَحمَّ لجيل  ُمنَْتَظٌر   والَخيُر 
َرْأَف��ٍة َن��ْظ��َرَة  بالُودِّ  َأْحَمِد  َفْلَتنُْظُروا  َمْولِِد  بِسرِّ  القلوَب  ُتْحيِي 

 

ذاتُِكْم  عن  ناظِري  َتَغيََّب  ِدي  وإذا  َت��َزوُّ وِس��رُّ  َنَظِري  فبذاتُِكْم 
 

ُفؤاِدُكْم  محيِط  في  بَأنّي  َأَملِي 
 

 كي ال أكوَن على الوجوِد بمفردي 

حاضرًا التََّجلِّي  طوِر  في  مستمطِرًا من خالِص الفيِض النَِّدي  وأكوُن 
 

مَحُسوبكم  وَفِقيُرُكْم  َعْبُدُكْم  َمهما بُعدُت بَِظاِهري عن ُمرِشِدي  َأَنا 
 

َضى ى بالرِّ َة َمْقِصِدي َأْسَتْشِعُر القرَب الُمَوشَّ والعفَو عن َزَللِي وِخسَّ
 

والهدى  الحقيقِة  َشْيَخ  يا  َأْفِديَك 
 

الَفْرَقِد َعالْي  البيِت  أهِل  وإماَم 
 

َء العصِر الحديِث إلى النََّجا األَْمَجِد  وُمَهيِّ النَّبِيِّ  َفَلِك  في  والسيَر 
 

ًة  َعَلِويَّ ِمنَْحًة  ِدي  فْلَتْمنَُحوني  من إِْرِث أهلي ُتْصلُِح الَقْلَب الرَّ
 

دائمًا  لَِيْصُفوا  ي  ِسرِّ ِد  وْلَتنُْظُروا  ُمَحمَّ ِس��رُّ  رُّ  السِّ فيه   وَيِحلَّ 
با الصَّ َهبَّ  ما  اللُه  عليه  ِد  َصّلى  جَّ السُّ الكراِم  واآلِل   والصحِب 



نسخة حتت التعديل97 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
راقت حميا الصفا

بعد عودتي من السفر والزيارة للوطن منذ أواخر جماد الثاني حتى بدايات شهر رمضان 1411 ه�، َكَتْبُت هذه 
األبيات فجر يوم األحد 8 رمضان ثم أنشدتُها في مدرس المساء بالمجلس العام مرتين بإشارة الحبيب عبدالقادر 

فانفردوا  للقوِم  الّصفا  ُحَمّيا  َراَق��ْت 
 

َوَرُدوا ُمْذ  الَوْصَل  وذاقوا  ِضدٍّ  ُكلِّ   عن 
ُم��وس��اُه��ْم  واف���اُه  إذ  َم��ْدَي��َن  وم���اُء 

 
َسِعُدوا َم��ن  ال���ُوّراِد  ِم��َن  عليِه  َأْل��َف��ى 

 

وَمضى لهم  َسَقى  َمن  الناِس  َأَح���ُد وَأْسَعُد  غ��ي��ُره  ال  ال���ذي  ي��دع��و   للظِّلِّ 
وقضى انتهى  حيث  من  البِْشُر  ف��ي َم���ْدَي���ٍن أج���اًل وَع��ْي��ُش��ُه َرَغ���ُد وج��اَءُه 

 
مُخَتِرقًا ال��م��وع��وِد  للوطِن  وع���اد 

 
َوَق���ُد لها  ن���اٌر  ف��اْل��َت��َم��َع��ْت  َس��ي��ن��اَء 

َقَبسًا  بها  واستوحى  ال��ن��اَر  وس���ار َت��ْس��بِ��ُق��ُه األن����واُر وال��َم��َدُد وآَن���َس 
 

َسَجَدْت ال��ذي  سبحان  كان  ما  ُأّم���ٍة َس��َج��ُدوا وك��ان   له ال��وج��وُه وك��م ِم��ْن 

مجتهدًا الَمنِْح  ب��ِص��ْرِف  التقي  َرَق����ُدوا ب��اَت  بعدما  م��ن  ُم��ن��َج��ردًا   ل��ل��ِه 
منغمسًا ال��ش��وُق  ح���داُه  َش��ق��يٍّ  والكمُد وك��ْم  الذنُب  عنه  فان�زاَح  الذنِب   في 
ِمنٍَح ِم��ن  ِمْسكِيُن  يا  لِ��َربِّ��َك  وَك��ْم 

 
وَتتَِّقُد  الَهْلَكى  األَْن��ُف��ُس  بها   َتْحيا 

َمْشَرَبُهْم ذاَق  ال  َمن  الناِس  وَأْت��َع��ُس 
 

ُه��ُدوا اّلذين  مواجيِد  ِمن  استقى  وال 
 

َظَمأٍ في  عاش  ِمّمْن  الُعْمِر  َضْيَعَة  َنَفُدوا يا  ما  والّساُقوَن  َم��ْدَي��َن  م��اِء   عن 
َمَثٍل ِمن  العصِر  في  وكم  ُموسى  َفُد وليَت  والرَّ الَوْصُل  وِزي��َد  كموسى   َيْسِقي 
َطَلَعْت ما  لوالُه  الذي  الحبيِب  َعَبُدوا َوْص��ُل  وما  الدنيا  في  المحبِة   شمُس 
مانُِحنا ال��ل��ِه  ح��ب��ي��ُب  ال��ن��ب��يُّ  َش��ِه��ُدوا  ط��ه  ق��د  وال����ُوّراُث  النبوِة   ُن���وَر 

َوَرُدوا هنا  للعطشى  الماِء  طالَِب  فقدوا يا  وم��ا  أروى  وُه��ْم  وَولَّ���ْوا   ق��وٌم 

بها  َينْ�ِزُلون  َأْرٍض  ك��لُّ  بهم  ُولِ���ُدوا زاَن��ْت  ق��د  األَْرِض  لحياِة  كَأنّهم 
 

َسَلُفوا من  ِميراِد  عن  الِوْرِد  صاِحَب  َسْل 
 

َوَع���ُدوا  حيثما  م��ن  َأم��اَن��تِ��ِه��ْم   وع��ن 

ومتى الهوى  إكسيِر  ِس��ّر  عن  َينَْعِقُد  ُينْبِيَك  ْهِد  كالشَّ الهوى  َطْعَم   َأْلَفْيَت 

ِمنَحًا إم��دادات��ُه��م  ستأتيك  وال��َوَل��ُد ُب��ْش��َرى  عينيِك  في  الكوُن   وَيْصُغُر 
ُمْجَمُلها واألب��ع��اُد  الُبْعُد  وَي��ْق��ُرُب 

 
َبَلُد وال  َتْبَقى  ُح��ُج��ٌب  فال   ُت��ْط��َوى 

ُم��نْ��َج��ِردًا ِص���ْرَت  ما  إذا  ش��يٍء  وك��لُّ 
 

َتتَِّحُد األرِض  جميُع  ص��ارت  للِه 
 

َشُرَفْت ما  ُكنِْه  عن  غفلٍة  في  ب��ِه ال��ب��ري��ُة ِم��ن ِس���رٍّ ب��ه اْن���َف���َرُدوا  والناُس 
 

 وف��ي ال��زم��اِن ِرج����اٌل س���ادٌة ُع��َم��ُد ل��ل��ِه ف��ي ال��خ��ل��ِق أس����راٌر ُم��َك��تَّ��َم��ٌة

َعلَِقْت إِْن  بالنفِخ  الهوى  َمْيَت  َم��َدُد ُيْحُيوَن  ُص��وِرِه��ْم  ِمن  وَس��َرى   أرواُحهم 
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مجتمعًا  يأتيك  الَعطا  ه��ذا  َيْعَتِمُد  وِس���رُّ  المنِح  شيِخ  القطِب  حضرِة   في 

كاَسُهُم  العصر  وساقي  المقام  َينَْعِقُد  حامي  األم���ُر  عليِه  الطريِق   شيُخ 

باَبُهُم  ال��ِع��ْرف��اِن  أخ��ا  ُه��ِدي��َت  َرَص��ُدوا  ف��ال��َزْم  ما  الميراِث  ِقْسَمِة  ِمن  ياتِيَك 
 

َحَمَلْت  وم��ا  الدنيا  ه��ذه  من  َع��َق��ُدوا  وَدْع���َك  بها  ُج��نْ��ٌد  فلها  ها  َهمِّ  ِم��ن 
والَحَسُد  َت��نَ��اَف��ُس��وه��ا وَأْع��َط��ْوه��ا َق��َوالِ��َب��ُه��ْم  البغُي  فكان  القلوِب   َم��َع 
َأْصَلَحها  ش��اء  م��ا  إذا  َرب���ّي  َمُد  وَأْم����ُر  الصَّ الُمْبِدُع  نِْعَم  بَربَِّك  ف��اْف��َرْح 

 
َأَح��ٍد  على  َت��ْل��ِوي  ال  َطِريَقَك  وانظْر 

 
َزِهُدوا  َمن  َنْهَج  واْسُلْك  َبالَغَك   وُخْذ 

َعْيُشُهُم  العيِش  خيُر  للِه  َشِهُدوا  فالحمُد  الذي  المعنى  ُي��ْدِرُك  َمْن   وَق��لَّ 

مآثَِرُهْم  ُيْحيِي  َأْن  إِل��ه��َك  َف��َق��ُدوا واْس���َأْل  ما  الِعْلِم  ألَْه���ِل  ُيِعيَد  وَأْن 
 

َوَط��ٍن  إل��ى  جعى  بالرُّ ال��ل��ُه  َيِفُدوا  وَي����ْأَذَن  َأْن  اللِه  رج��اِل  جميَع  َي��ْدُع��و 
 

َلٌة  ُمَجلَّ َثْكَلى  َأْرُض��ن��ا  ُدون��ِه��ْم  ُوِع��ُدوا  ِم��ْن  قد  بالَعْوِد  وُه��ْم  السواِد   َث��ْوَب 

َن��دٰى  النِّبِيِّ  لَِيْعُقوِب  َأَع���اَد  َم��ن  ُوئِ���ُدوا  يا  ���ًة  ُأمَّ إِْرَح���ْم  يوسَف   جماِل 

َعْرفِِهْم  َشَذى  ُيْحيِي  ضا  الرِّ عْيِر  َيْرَتِعُد  َبِشيُر  ��ْوِق  ال��شَّ َقِميُص  َي��َدْي��ِه   وف��ي 

ِمْصَرُكُم  اللِه  ب���إِْذِن  ادخلوها  َسَجُدوا  َهّيا  قد  الناِس  ُكلُّ  ُرْؤَي��اَي   تأويُل 
َتنا  َأئِمَّ َأْل��َق��ى  أْن  الَقْلِب  َف��ْرَح��َة  يا 

 
ُوِعُدوا  ما  ُيْؤَتْوَن  الهدى  عرِش  فوِق   ِمن 

َعَجٍل  في  َن��ْرُج��وُه  ال��ذي  المقاُم  هذا 
 

َيْبَتِعُد  ال��رح��م��ِن  على  ذاك   وليس 

َم��َدُد ل��ل��ِه ل��ل��ِه ي��ا َم���ْن ِع��ْش��ُت��ُم ُغ��َرَب��ا ج��اَءُك��ْم  قد  ُكنُْتُم  حيُثما   ِم��ن 

كاظَِمٍة  َروِح  م��ن  فاطمٍة  ِس��رِّ  ِم��ن 
 

الَبَلُد  َتْحُدوُكْم  المصطفى  روضة   من 
فضائلها  تبكي  إِن��ّه��ا  لها  َوَرُدوا  ُع����وُدوا  أب��ن��اَءه��ا  َت���َرى  َأْن   وتشتهي 
َف���َزٌع  وال  َخ����ْوٌف  ال  ل��ل��ِه   ول��ي��س ِم��ن ف��اق��ٍة وال��خ��ي��ُر َي��طَّ��ِرُد األم����ُر 

َبَلٍد  عن  ال��َغ��مِّ  ُس��ْح��َب  اللُه  وَي��ْرَف��ُع 
 

َيْجَتِهُد  وه��و  احتسابًا  َي��ُع��وُد   بَمن 
وف��ي ال��خ��ت��اِم ص���الُة ال��ل��ِه دائِ��َم��ٌة 

 
ُسِعُدوا  َم��ن  البيِت  وآِل  النبيِّ   على 

أجمِعهْم  واألبداِل   والقطِب   والصحِب 
 

ُهُدوا  اّلِذيَن  َدْرِب  في  سار  َمن   وكلِّ 
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ما َمّد لخيِر الَخْلِق َيدا

في شعبان 1409ه� قصيدة على صوت الماخذ الشامي الذي مطلعه:

َيدا الَخْلِق  لخيِر  َم��ّد  َس��ِع��دا ما  وب���ه  إالّ   َأَح�����ٌد 

يدي إليه  َم���َدْدُت  َعدا فلذاك  السُّ ِم��َن  كنُت   وبذلك 
ي��ا خ��ي��َر ِع��ب��اِد ال��ل��ِه َن��دا

 
وغدا هنا  الخلِق   وشفيَع 

يدا الله  عند  ب��ك  عدا أرج��و  السُّ في  ُنكتب   وبجاهك 
ولدي كذا  وألهلي  لي  وَش��دا َهْب  َح��دا  بهواك   ولمن 
َسنَدي ي��ا  وف��خ��ارًا  َغدا ِع���ّزًا  لِ��واَك  تحت  وُمِحبَُّك 

 

النصُر فله  ل��ه  كنَت  الفخُر َم��ن  ك��ذا  يليه   وال��ع��زُّ 
النُّوُر َيْسَبُغُه  وُم��ِح��بُّ��َك 

 
بدا ال��ل��ِه  ُن���وُر  وبِ���ِذْك���ِرَك 

 

الحا قد  ب��ُوج��وِدَك  َم��ن  وصالحا يا  سالمًا  الكوِن   في 

إِصباحا الُحنُْدَس  رشدا وَأَحْلَت  َغ��دا  الجهُل   وك��ذاك 
عطفا ك��ذا  بِّ  بالصَّ يخفى ِرْف��ق��ًا  ال  َك��ْس��ُب��ُه   لُعَبْيٍد 
الضعفا َأْوَرَث���ِت  انعقدا وذن��وٌب  ما  َسنَِدي  يا   فاْحُلْل 

ال��ّراِح ِم��َن  للقلِب  األف���راِح ُسقيًا  ح��ي��اَة   ليعيَش 
ال��َف��ّواِح رض���اَك  أب��دا وبعطِر  لنا  األرواُح   َتْحيا 
الهادي على  اللِه  األج����داِد وص��الُة  ك����راِم  واآلِل 

 

األوراِد وأه��ِل  والصحِب 
 

َسَجدا وَمن  الوقِت   وإم��اِم 
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في زيارة المدينة  ربيع األول 1428ه�

وت��ردادي سجودي  في  خدي  بالهاديُأم��رُغ  الكوِن  على روضٍة طابت على 
ألنها ال��ب��ق��اِع  ف��وَق  ُبقعًة  بإسناِدَس��َم��ْت  ْت  ُخصَّ الخضراَء  الجنِة  من 
ِمنحًة الحقِّ  من  صفحًا  بها  إسعاِدَحظْينا  بحظوِة  يحظى  جاءها  وم��ن 
بضامٍر ًا  ب��رَّ ال��ري��َح  اخترقنا  ما  الحاديإذا  يوقدُه  وال��ش��وقُّ  ُيهدهُدنا 
نسيمها الل���ٰ��ُه  َح���يَّ  طيبٍة  الواديإل��ى  واسِع  من  الرطب  ثراها  وحيَّا 
باطني ُي��ح��رُك  ش���وٌق  ول��ي  زاديأت��ي��ُت  من  َق��لَّ  وما  عندي  ما  ألش��رَح 
طريقتي أله���ِل  م��واري��ث��ًا  العاديحملُت  الواقِع  في  الشان  عليها  يدوُر 
مشايٌخ ث��م  المختاُر  أحفاِدوم��ص��دُره��ا  بين  ما  ال��ُودِّ  عهِد  ِحفُظ  بهم 
َشجنٍة سابُق  الشوِق  محيِط  في  ُت��ج��دد إي��م��ان��ي وَت��ص��ق��ل م��ي��راديولي 
راقني وجهَي  هُت  وجَّ حيثما  إنشاديوم��ن  فحرَك  الهاني  َعْرفها  شذا 
شطرها وج��ه��َي  ولَّ��ي��ُت  ذا  أن��ا  أسياديوه��ا  َح��يِّ  في  الحبِّ  عهَد  ُأج��دُد 
طيبة ي��ش��رف  أن  إال  ال��ل��ُه  ��اِدقضى  وُي��ك��رم��ه��ا ح��ق��ًا ب��أك��رِم ح��مَّ
��ٍق ُع��شَّ ق��ب��ل��َة  ل��ل��ح��بِّ  أكباِدويجعلها  زف��رِة  حرِّ  من  الهوى  في  ُفنوا 
ُمسلِّمًا جئُت  األحباب  ُرب��ى  يا  ب��إم��داِدأال  فُمنُّوا  ِرف���دي  ومستعجاًل 
إغاثتي أرج��و  اللهفاُن  الهائُم  ألوالديأن��ا  أع���ود  حتى  ع��ج��ٍل  على 
فيكُم التملُّق  يهوى  فتًى  لرف���اِدأعينوا  راٍج  ال��ش��ب��اَك  أت��ى  م��ا  إذا 
ِسترُه ��َب  ت��َوجَّ ح��االً  تكشفوا  أض��داِدوال  عصر  في  الدين  هذا  لخدمِة 
ِوصالِه ِس��رَّ  الُملتاِع  على  الغاديأدي��م��وا  للرائح  التقصير  عن  وا  وُغضُّ
ركابكم في  وم��ن  قبلناكم  ميعاِدوق��ول��وا  خيِر  على  ُيقضى  ومطلبكم 
دعوٍة منهُج  األوط��اِن  ُرب��ى  في  ب��ذل��ُت ل��ه روح���ي وه��م��ة إع���داديولي 
َوح���دُه ل��ل��ِه  ال��ت��ج��ري��ِد  ق���دِم  الواديعلى  سائِر  في  التماَم  لنا  أفيضوا 
مودتي أه��ل  الوعي  شباَب  وإي��راديوُخ��صَّ  ص��دوري  في  همي  اَل  وُحمَّ
ُنخبًة وال��ص��وِن  ال��ِع��زِّ  فتياِت  إرش��اِدوِم��ن  دار  في  العهد  وداد  صدقن 
وعودهم وأوف��وا  أمري  ساندوا  ألج��ل��ك��ُم ك��ان��وا دع��ائ��َم إس��ن��اديوَمن 
ن��ي أجناديوَم���ن ف��ت��َح األب����واَب ل��ي وأم��دَّ وجنَّد  شاني  لي  وأص��ل��َح 
ُك��لَّ��ُه ع��ص��رَي  بالحال  ل��ي  ��َد  زاديوم��هَّ لي  وأعظَم  َوع��يِّ  لي  وَج���َدَد 
طريقتي شيُخ  الوجِه  كريُم  ميراديإمامي  َمنبُع  الفتِح  ب��اِب  ومفتاُح 
زمانِه شيُخ  ال��س��ق��اِف  بني  أج��داديسليُل  وارُث  البيِت  آِل  ون��اط��ُق 
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ِمنٍَّة ُعصبة  الفضِل  طريِق  في  العاديوك��م  من  ألُحمى  ُس��ورًا  َبنوا  عليَّ 
ورحمًة عفوًا  الرحمَن  أس��أُل  ميعاِدلهم  يوِم  في  الُخلِد  أعالي  وُسكنى 
دليُلنا وه��و  ب��ال��ش��وِق  الحاديوأخ��ت��ُم��ه��ا  أنشَد  ما  المختاِر  حضرِة  إلى 
الصباا هبَِّت  ما  واألصحاِب  اآلِل  وأوالِدمع  أله��ٍل  مشتاٌق  اش��ت��اَق  وم��ا 
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تهنئة بعيد الفطر لعام 1436ه�

الَمَددا بَِك  َنْرُجو  َضى  الرِّ فِْطِر  ِعيَد  َعَدا َيا  السُّ َمَع  َنْحظى  َوَعَسى  نَا  َربِّ ِمْن 
َنًدى  َغْيَر  ْحَمِن  الرَّ ِمَن  َعَرْفنَا  َفَما 

 
َوَف��َدا إِْن  لِْلَعْبِد  َب��ابِ��ِه  ِم��ْن  ُيْجِريِه 

 

َوَمْغِفَرًة َفْيضًا  الَعَطا  َشْهُر  َم��رَّ  َعَبَدا َق��ْد  َق��ْد  لِلِه  لَِمْن  َوُت��ْس��َدى   ُتْهَدى 

ُمطََّلٌع الَكْوِن  في  لها  َفْضٍل  َقَصَدا َراَي��اُت  لَِمْن  َأْوَلى  َكْم  ْهِر  الشَّ َمَدى   على 
َسيَِّئٍة ُك��لَّ  َي��ْط��ِوي  ال��نَّ��اِر  ِم��َن  ِعْتٌق 

 
ُهَدى َراَم  الَعْبُد  َما  َمَتى  ُنوِب  الذُّ  ِمَن 

َمنِْزَلُه ْمَت  َيمَّ إذا  ال��َك��ِري��ِم  َب��اُب 
 

َسِعَدا َج��اَءُه  َقْد  َوَم��ْن  الَقُبوَل   نِْلَت 
َشَرفًا َأْجلِنَا  ِمْن  َأَتى  َياِم  الصِّ َشَدا َف��ْرُض  الرَّ بِِه  َناُلوا  َسَبُقوا  َمْن   َكِمْثِل 

َقَوابَِلنا ُيْحيِي  الَّ��ِذي  الِقَياُم  َك��َذا 
 

ُمْلَتَحَدا اللِه  َخْلِق  َخْيُر  َسنَُّه   َق��ْد 
َمْصَدِرِه َمْكنُوِن  ِمْن  الَفْيِض  َأْجَمَل  َما 

 
َوَردا لِلَِّذي  َس��حٌّ  الَفْيِض   َوَم��ْص��َدُر 

على َياِم  الصِّ َشْهُر  َمَضى  َقْد  َصائِمًا  ُمنَْجِردا َيا  لِْلَخْيِر  َف��ُدْم  ِمنَْك  َك��اَن   َما 

َعَبَرْت َقْد  اللِه  في  لَِمْن  ِرْبٌح  َسَجَدا َفالِعيُد  َقْد  الَقْلُب  َوِمنُْه  اْلَلَيالي   ُكلُّ 
ِمنٌَح ُروَح���ُه  ى  َتَتَغشَّ َس��اِج��ٍد  َوَع��َدا َك��ْم  َما  اللِه  َوَفْتُح  الُحُضوِر   ِم��َن 

لنا َوْه��َيٌ  اَعاِت  السَّ َأْجَمَل  َما  ��اُه  َربَّ
 

اْنَعَقَدا ال���َواِرُد  ما  إذا  اتَِّصاٍل   َب��اُب 
َيدًا َن��َداَك  ِمْن  لي  َهْب  اللُه  ُمْعَتِقَدا َسَأْلُتَك  َواَف��اَك  َوَم��ْن   َوالَحاِضِريَن 
ُتْسِعُفُهْم التَّْخِصيِص  َمائَِدَة  َأَب��َدا َيْرُجوَن  َينَْتِهي  ال  َما  الِعيِد  َفْرَحِة  ِم��ْن 

 

اتََّسَعْت الَّ��ِذي  لِْلَعْبِد  َتْغِفُر  َأَلْسَت 
 

ُمْسَتنَِدا َج��اَء  ا  َلمَّ الَمَشاِهُد   ِمنُْه 
َمنَْزُعُه َط��اَل  َذْن��ٍب  ُغ��ْف��َراَن  َيَدا َي��ْرُج��وَك  َمدَّ  الَعْبُد  َوإَِلْيَك  َضى  الرِّ  ِمنَْك 
َدَع��ٍة في  َأْرُج���وُه  بَِما  إَِلِهي  لي  ُج��ْد 

 
َرَغَدا بَِذا  ِزْدُه��ْم  َمْجلِِسي  َوَحاِضِري 

 

َتْمنَُحُه َأْن��َت  َما  َكَرمًا  َلنَا  َواْج��َع��ْل 
 

َغَدا ِحيَن  لِْلَمْقُبوِل  الَقْدِر  َلْيَلِة  في 
 

َفاتََّصَفْت ْنُب  الذَّ َعَراها  ُقُلوبًا  الُبَلَدا آنِْس  َمْظَهَر  َفَصاَرْت  َحْتمًا   بِالَعْجِز 
َمْصَدُرُه الَفْضَل  إِنَّ  الَفْضَل  َتْقَطِع  َنَدى ال  َزاَد  َج��اَد  َما  َمَتى  َكِريٌم  َربٌّ 

َوَطٍن  في  َحلَّ  َما  إلى  إَِلِهي  َعَدا َواْنُظْر  ُمنَْذ  الَحْرِب  َأُتوِن  ِمْن  َيْسَتِفْق   َلْم 

َواْنَتَزُحوا النَّاِس  َجِميِع  ُهُموُم  ْأِس َصاُروا في الَعَرا بَِدَدا َطاَلْت   َعْن َمْسَقِط الرَّ
ُدُه��ْم ُدُه��ْم ُج��وٌع ُي��َه��دِّ ُع���ْرٌي ُي��َج��رِّ

 

ُشَهَدا َأْواَلُدُه�����ْم  ُدُه��ْم  ُي��َب��دِّ َف��ْق��ٌر 
َمْخَمَصٌة  األَْحَشاِء  وفي  ُعْدَت  ِعيُد  َحَدا َيا  َواتَّ رُّ  الشَّ َوَه��اَج  ْت  َوَطمَّ ْت  َعمَّ
َسَهِري  َعاَقنِي  َحتَّى  األَْم���ُر  َد  َشِهَدا َتَعقَّ َقْد  النَّاِس  في  َوَكْم  َشِهْدُت  ا   ِممَّ

لِ��َدٍم ُمْسَتْوَدعًا  َغ��َدا  ال��ُف��َراِت  ُوئِدا َم��اُء  َمْن  َأْجَساِد  ِمْن  النَّْهُر  بِِه  َيْجِري 
 

ُمْضَطِرٌب الَمْيُموِن  الَيَمِن  َوَحاِضُر 
 

َنكَِدا َمْشَهدًا  َصاَرْت  اُم  َوالشَّ  َوِمْصُر 
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َقَلٍق ِسَوى  َأْلَقى  ال  ْفُت  َطوَّ َوَحْيُث 

 
لِْلُبَعدا األَْم��َر  َوُيولِي  الُقُلوَب   ُيْدِمي 

َشَرٍه في  الِمْثِل  ِضدَّ  الُكلُّ  َواْسَتْأَسَد 
 

���ا ال��َع��ُدوُّ َف��اَل َي��ْغ��َش��ْوَن��ُه َأَب���َدا  َأمَّ
َأَلٍم ِمْن  النَّْفِس  في  َوَكْم  ُعْدَت  ِعيُد  َنَفَدا َيا  َق��ْد  اللِه  َوَأْم���ُر  َي���ُدوُر  ا   ِممَّ
َنَفٌر َق��اَل��ُه  َم��ا  ِس���َوى  َن��ُق��وُل  َوَع��َدا وال  َما  َج��اَء  ا  َلمَّ ْبِر  الصَّ َس��اَدِة   ِمْن 
لِ��ل��ِه إِنَّ����ا َوإِنَّ�����ا َراِج���ُع���وَن َل��ُه

 
َفَسدا الَِّذي  ُيْغِوي  َأْو  َشاَء  الَِّذي  ُيْهِدي 

 

ْوِت ُقْم بي َنْحَو َمْن َحَمُلوا َيا َساِمَع الصَّ
 

الُعَمَدا َصاَحُبوا  ْن  ِممَّ ال��ِوَراَث��ِة   ِسرَّ 
َدْعَوُتُهْم النَّاِس  في  ُشْغُلُهُم  َكاَن  َقْد 

 
َرَقَدا َوَم��ْن  َأْصَغى  لَِمْن  اَلِم  السَّ  إَِلى 

بِنَا َيِحلَّ  َأْن  َنْرُجو  اَلَمِة  السَّ ِعيُد 
 

ُسَعَدا به  َنْحَيى  َحَسٍن  َط��الِ��ٍع   في 
َدَرك��ًا ُك��ْن  األَْك���َواِن  َخالَِق  َيا  َوَع��َدا آِميَن  َوَش��ى  َمْن  َواْدَف��ْع  ُل  ُنَؤمِّ فِيَما 

 
َبْرَزِخِهْم ُعْمِق  في  َأِحبََّتنَا  الَوَلَدا َواْب��لِ��ْغ  اْسَتْعَرُضوا  ما  إذا  اَلَم  السَّ  ِمنَّا 
نسبًا الَوَرى  َخْيِر  بِالُمْصَطَفى  َحَدا َوالَخْتُم  الُمِحبُّ  َما  إَِلِهي  َصلَّى   َعَلْيِه 

َسَلُكوا َمْن  َواألَْص��َح��اِب  الُغرِّ  َسنََدا َوآلِ��ِه  لِْلُهَدى  َوَكاُنوا  الطَِّريِق   َعْيَن 

جدة 29رمضان 1436ه�
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ُجُموٌع كَموج الَبْحِر

وفي 25 من شهر رمضان 1403 ه� خالل درس المساء بمن�زل سيدي الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف 
ألقيُت هذه القصيدة..

الَمدِّ في  َتْزَخُر  البحِر  كَمْوِج  جموٌع 
 

الَمْجِد ُمْسَتْوَدِع  المعطاِء  الساحِل   على 

َوصُفُه فاق  َمن  والفضاِل  الخيِر  عندي  أبي  ما  وأف��ض��َل  وأق��الم��ي   ِم���دادي 

مقاِمهْم وص���دِر  أس��الف��ي  خليفِة 
 

��الالت ب��ال��ُودِّ  وج����اِذِب أب��ن��اِء ال��سُّ

الَعَمى رق��دِة  من  العصِر  هذا  وباعِث 
 

والِوْرِد ْدِر  الصَّ في  القلِب  َكْوِن  ِك  ُمَحرِّ
 

الهدى إل��ى  وداٍع  وم��أل��وٌف  الوعِد َألِ��ي��ٌف  ص��ادُق  كذا  ومحبوٌب  ُمِحبٌّ 
 

ُن��وُرُه الح  قد  الميراَث  َت��َرى  والَجدِّ يقينًا  باألبِّ  المحقوِق  ال��وارِث   على 

َمن�زٍل َأيِّ  على  َت��ْدِري  هل  ص��اِح  أيا 
 

ِوْرِد ما  َأيِّ على  َت��دري  وه��ل  ن�زْلَت 
 

��ي��ًا َت��َرقِّ ال��وص��وِل  أب���واِب  َأيِّ  والقصِد وم��ن  ال��م��آرِب  أعلى  إل��ى   َرَق��ْي��َت 

نا الدُّ على  يفوُق  حفٍل  في  أن��ت  الِعنِْدي أم��ا  بَمْحَفلِنا  الدنيا  وما  وَدْع��َك 
 

َساطٌِع والبِْشُر  القوم  وج��وَه  ��ْل  الِعْقِد ت��أمَّ بواسطِة  الداعي  َدَع��ى  ما  إذا 
 

َمنِْصٍب ُك��لِّ  ِم��ن  األق���واُم  له  الَمْجِد َت��ُه��بُّ  ذي  َمْجَد  َسَما  أسالفي   فَمنِْصُب 
ق��ل��وٌب ل��ه َت��ْه��ُف��و وَت��ْس��َم��ُع ق��وَل��ُه

 
ُبْعِد عن  القوِل  في  َيْرِميِه  ما  وُت��ْدِرُك 

 

والتُّقى التناسُب  فيها  َرَب��ى  الَفْرِد جموٌع  بالمنطِق  اليماُن  صدِرها  على 
 

َق��ِت األن��س��اُب وال��ش��وُق واح��ٌد القصِد  َت��َف��رَّ في  والقصُد  األح��واُل  َتَباَينَِت 
 

الَفْقِد ت��ق��ارب��ِت األب���ع���اُد ح��ت��ى ك��أن��ّه��ا من  تخشى  تلقاُه  ما  رغم  على 
 

لحظًة َت��ْرُم��ُق  األَق����واِم  َأْع��ُي��َن  ال��ُودِّ ت��رى  نظرة  في  القلِب  ع��روُس   ُت��َزفُّ 
ُمَهيَّئًا قلبًا  الم����داُد  ص���ادَف  ْهِد إذا  الشَّ ِمَن  أحلى  الوصِل  ُكُؤوَس  َسَقاُه 

 

الّسنا َت��رى  حتى  ��رُّ  ال��سِّ فيه  ْعِد وَأْت����ِرَع  السَّ المسعوِد من صاحب  َيِفيُض على 
 

قريحتي ف��ت��ُح  أن��ت  وإم��ام��ي  بالعهِد أب��ي  ف���ؤادَي  ترعى  ال��ذي  وأن��ت 
 

الُمنى ساحِة  في  ال��ذات  مليُك  وال��وج��ِد وأن��ت  المطامِح  م��ي��داِن  وف���ارُس 
 

جنابِكْم تحت  الشعِر  َج��واد  ُتْبِدي َع��َق��ْرُت  بما  ال��وف��اَء  أقوالي   وَأْل��َزْم��ُت 
َفْيِضُكْم بشاطِئ  َمرساتي  َق��ْص��ِدي وألقيُت  ُيْبلُِغني  الخلِق  إل��ه  َل��َع��لَّ 

 

الَوفا َص���َدَق  وَم��ن  وإخ��وان��ي  والمجِد لِ��ذات��ي  ال��ك��رام��ِة  ب��اِب  على  أن���اَخ 
 

ب� أحمِد  نسل  من  األشتات  جامَع  ُتسدي أيا  لنا  فيما  الخيَر  ُجِزيَت  عيسى   �ِن 
والتقى ال��زه��ادِة  نواميس  الُمْجِدي َب��َع��ْث��َت  األُلى  ِعْلَم  بالجهِل  وَأْبَدْلَتنا 

 

الهدى ف��ي  ال��س��ع��ادَة  أّن  لّلْحِد وَعّلْمَتنا  المهد  من  األسنى  المسلِك  وفي 
 



مًا َتَكرُّ ال��ك��راَم  وَأْك��َرْم��َت  َك��ُرْم��َت 
 

فِد والرِّ بالعلِم  الك��راُم  طبعك  وِم��ن 
 

مطلقًا كالبحِر  الخلق  جميَع  الَحدِّ َوِسْعَت  مطلِق  عن  األف��ه��اُم   تقاصرِت 

محمٍد إرُث  األخ����الُق  ه���ذه  أم���ا 
 

وال���ِوْرِد الصدِر  في  للناس  وباعُثها 
 

دًا م��ج��دِّ ك��ان  األخ���الَق  َث  ُورِّ المهدي وَم��ن  الهادِي  النبْي  نص  في  جاء   لَِما 
َرْح��َم��ٌة ��ِة  ال��َب��ِريَّ مولى  ِم��ن  ْتُه   ك���ذاك ص���الُة ال��ّل��ِه دائ��م��ُة ال��َم��دِّ َتَغشَّ

َسْيَرُهْم س��اَر  وَم��ن  وأص��ح��اٍب  وآٍل 
 

للَعْهِد ُد  ُن��َج��دِّ َم��والن��ا   وللقطِب 
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لأِْلََبْد َدَوام��ًا  َقْلبِي  في  الَوَلْدِذْك��َراَك  كان  حيثما  بِ��َي��ْوٍم  َيْومًا 
ُمَتَحنِّنًا وال��دًا  َسَينَْسٰى  ذا  َوَكْدَم��ْن  َسْعيًا  مجاهدًا  الَحَياَة  َأْمضٰى 
الُوُجوِه َوَصاَنها َعاَدَة في  الُعَقْدَرَسَم السَّ َنْقِض  ِمْن  َواِليَماِن  بِالِعْلِم 
َمْحُموَدًة َوَدْع��َوًة  اَلَم  السَّ الَبَلْدَنَشَر  في  َطاَبْت  ِه  اللّٰ َأْهِل  ِسرِّ  ِمْن 
بما َيْعَبْأ  ولم  َيْومًا  َيْلَتِفْت  النََّكْدلم  ُدْنيا  ِمْن  األَْوَقاِت  َيْسَتنِْزُف 

بَِوَظائٍِف  َمْحُفوَظٌة  َوَرْدَأْوَق��اُت��ُه  قد  ما  َمَتٰى  ِوْردًا  َلُه  َصاَرْت 
ٍم َت��َب��رُّ ُدوَن  لَِبنِيِه  مْدَوُم��َربِّ��ي��ًا  الصَّ ِديِن  َعْن  َحاَد  اّلذي قد  إاّل 
ُعْمِرِه في  حاَزها  َفَضائَِل  ِمْن  ْنَيا َعلٰى َرْغِم الَحَسْدَكْم  َشِهَدْت بها الدُّ
َأْحَوالِِه في  الَوْصَف  َيُفوُق  َعَبْدَصْبٌر  فِيِه  لَِمْن  إاّل  َينَْحنِي  ال 
َغْفَلٍة في  َبْينَنا  َع��اَدْت  َوَصْدِذْك���راُه  بَِتْغِريٍب  َطاَلْت  َوَحَياُتنَا 
َزَم��انِ��ِه بِ��ِس��رِّ  َن���ْدِري  َلْيَتنَا  اْعَتَقْديا  فِيِه  َوَم��ْن  فِينا  َوَمَكانِِه 
َبْعَضنَا ��َر  ُن��َذكِّ َأْن  إاِّل  َيْبَق  َواْلَتَحْدلم  َتَوّلٰى  َمْشُهوٍر  بَِحَياِة 
بَِمَقاِمِه َع��اَلَق��ٍة  ِس��رَّ  َوَنُشدَّ َأْزَر الَبْعِض في َعْصِر الَكَمْدَوَن��ُص��وَن 
ُعْصَبٍة ِم��ْن  بِ��ِه  طِْبُتْم  َرَغْدإِْخَواَننَا  َطاُبوا  َأَخَواُتنا  َوبِِمْثلُِكم 
ُمَتَبتِّاًل َسيِّدًا  َواْرَح���ْم  َربِّ  َواْجَعْل َلُه في الَقْلِب ِذْكرٰى ال ُتَحْديا 
بَِحالِِه اِلْق��تِ��َداَء  َعَلْينَا  َغْدَوَأِدْم  َيْوَم  اَلَمَة  السَّ َنْرُجو  ِه  َوبِِسرِّ
وآلِ��ِه النَّبِيِّ  َعَلٰى  ��اَلُة  ال��صَّ ْحِب َواألَْتَباِع في ُطوِل األََبْدُث��مَّ  َوالصَّ
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الَمْعُدوِد بِ��َي��ْوِم��ِه  َأَط���لَّ  الَمنُْشوِدَب���ْدٌر  َوالنَّدٰى  الُبطوَلِة  ِذْكرٰى 
َرْحَمًة َل  ُن��زِّ الُفْرقاُن  بِ��ِه  البِيِدَي��ْوٌم  َخْلَف  الَجْمَعاِن  اْلَتَقٰى  َوبِِه 
بِِه َيْرُجو  َمْن  ُكلَّ  ُتنَاِزُع  الَمْحُموِدِذْك��رٰى  ��ِة  بِ��ُأمَّ َي��ُق��وُم  َدْرس���ًا 
َنْصِرِه َتَجلِّي  في  َب��ْدٍر  َبْيَن  ُعنُْقوِديَما  َذَوٰى  فِينَا  َوَهِزيَمٍة 
اّلتي الُكْبرٰى  الَبْطَشِة  َيْوَم  َكاَن  بِالَمْوُجوِدقد  النَّْصِر  ُشُروَط  َحَمَلْت 
ٍة ُع��دَّ ِم��ْن  وال  َع��َدٍد  بال  الَمْوُعوِدَجْيٌش  إلٰى  َوْع��ٍد  بال  َج��اُؤوا 
َواَجُهوا بِالَعِزيَمِة  ِصْدٍق  ِصنِْديِدُفْرساُن  ِمْن  األَْلِف  في  َوَكْم  َأْلفًا 

َوَنبِيِِّهْم  بِِدينِِهْم  َج��اِل  ال��رِّ الَمْعُبوِدِع��زُّ  ِرضٰى  في  َأكِيٌد  َسَبٌب 
َلُه ُكتَِبْت  َمْن  إِيماُن  الَمْعُقوِدإِيَماُنُهْم  بِاْللِوا  الّسعاَدِة  َعْيُن 
ُمَميٌَّز الطَِّويِل  ْهِر  الدَّ ِمَن  الَمْشُهوِدَي��ْوٌم  الَعاَلِم  في  َغْيِرِه  َعْن 
اِلْصطِفا ُعُيوَن  يا  َب��ْدٍر  َأْه��َل  التَّْمِجيِديا  في  اِلْس��اَلِم  َمْفَخَر  يا 
َتْرَتِقي التَِّحيَِّة  َمَع  عاُء  الدُّ بِالتَّْحِديِدَلُكُم  ال��ُع��ْل��ِويِّ  لِْلَعاَلِم 
ُقْرَبًة الَمَحبََّة  َجَعَل  َواّل��ِذي  بِالتَّْأكِيِدال  الَخْلِق  َخْيِر  َذاِت  في 
ٍد ُمَحمَّ النَّبِيِّ  َعْيُن  بُِكْم  ْت  الِجيِدَق��رَّ في  ٍة  َك���ُدرَّ اْل��لِ��َزاِم  َي��ْوَم 
بنا ما  ُد  ُتَجدِّ ْكرٰى  الذِّ زاَل��ِت  بِالتَّْرِديِدال  األَْش��َواِق  َخالِِص  ِمْن 
َبْينَُكْم َياَنَة  الدِّ َأْحيا  التَّْوِسيِدَفَزَماُنُكْم  َقْبَضِة  في  َوَزماُننا 
ٍة ِع��زَّ في  ُكنُْتُم  َق��ْد  التَّْعبِيِدوَزَم��اُن��ُك��ْم  ِذلَّ����ِة  ف��ي  وزم��اُن��ن��ا 
وَمِصيَرنا َحاَلنا  َنْشُكو  ��ِه  التَّْبِديِدلِ��لّٰ َح��اَل��ِة  ِم��ْن  بنا  ِم��ّم��ا 
َأْوَلْيَتُه اّل��ذي  َرِف  بِالشَّ َربِّ  الِجيِدَيا  َقْطِع  َي��ْوَم  َب��ْدٍر  َأْب��َط��اَل 
ُجْرَحنا واأْلَْم  األَْسَباَب  لنا  ْء  التَّْسِديِدَهيِّ إِل��ٰى  ْقنا  َوَوفِّ َواْصلِْح 
الَم ُمضاَعفًا بِالتَّْوِحيِدَواْجِزْل َصالَتك َوالسَّ َج��اَء  َم��ْن  ٍد  لُِمَحمَّ
اِلْقتِفا َأْهِل  واألَْصَحاِب  بِالتَّْجِويِدواآلِل  ال��ُق��ْرآُن  ُرتِّ���َل  م��ا 
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بِالَقَدْر المنايا  الَخْلِق  علٰى  َوَشْرُكتَِبْت  َخْيٍر  ِمْن  النساِن  وَمِسيَرُة 
ُمْبَرمًا َقَضاًء  الَمولٰى  قضٰى  بِالِعَبْروإذا  ُمْثَقاَلٍت  الَحواِدُث  َتْجِري 
َقنَواتِها في  َتِسيُر  األُُموَر  الُمنَْتَظْرَوَترٰى  الَقِريَب  الَوْقَت  َتْسَتنِْفُد 
ِحْرِصِه ِمْن  الَفتٰى  َرِغَب  الَخَطْرولُربَّما  َعْيِن  ِمْن  َيْحَفَظ األَْشَباَه  َأْن 
بِِه ُتْفِضي  وما  َيْجِري  ما  بالَخَبْرٰلكِّن  َيْأتِي  األَْمِر  َسْيِر  َأْقَداُر 
َأْدَواِرِه ِمْن  الَعْصِر  في  َنرٰى  والنََّظْرَوَلَكْم  بالَجداَرِة  الّتباهي  َغْيَر 
َيْرَتِضي ال  َمْن  َأّن  َتْجِزُم  الَقَدْروَتكاُد  َشّر  َيْصَطِفي  الِهَداَيِة  َسْيَر 
َحِقيَقًة الُوُهوِم  َبْحِر  في  َوالَهَذْرَوَيُتوُه  الّتسامي  الَوْهِم  وَحِقيَقُة 
علٰى َمْوُهوٍم  ُكلِّ  َجَداِوُل  َعَبْرَوَجَرْت  َمْن  حارقاٍت  الظَِّهيَرِة  َرْمِل 
الَفتٰى ُهِزَم  متٰى  ُيْغنِي  ال  َقْروالماُل  الِحْقُد  ما  إذا  ُيْشرٰى  ال  والجاُه 
َفاِرسًا الّزعاَمِة  في  َرَأْينا  اْسَتَقْرَوَلَكْم  وما  الّزماِن  َأّياُم  َنَكَبْتُه 
َيْوَمُه َرّبي  أياِم  ِمْن  ْت َعِن الَوْصِف األََمْروَأَتاُه  في َلْحَظٍة َدقَّ
َماِء َترٰى األَماني َقْد َزَهْت َوْروِمَن الدِّ لِلصُّ التََّحّدي  ُمتَِّقِد  َعْقِل  في 
َيَزْل لم  َثأرًا  اآلالُف  الَبَشْرَواْسَتْمَرَأ  َأْجنَِحِة  َبْيَن  َعْصٍر  ُكلِّ  في 
َأْغَرُقوا التََّخلُِّف  َعلٰى  َوَبْروالّثائُِروَن  َبْحرًا  َيْهَوْوَنُه  ما  ُصنِْع  في 
ُعوَب َتُموُت في أوكاِرها وَتِعيُش َعْيَش الَبْدِو في َثْوِب الَحَضْرَتَرُكوا الشُّ
َمَضْت مشحونًة قد  الَمراِحُل  ُمنَْتَظْروبِنَا  َعْيٍش  استِقراِر  َعِن  َبْحثًا 
ٍة َهِويَّ َمْسُخ  ُثمَّ  الّتجاِرِب  َيَذْرَنْسُخ  ال  ِصَراٍع  في  بِِجيٍل  ِجياًل 
َنخَتِفي َكالّثعالِِب  َغَدونا  ُزَمْرَحّتٰى  أو  ِخداٍع  أو  َمْكٍر  َبْيَن  َما 
َمْقَصِدي ِة  َهِويَّ َعْن  ُأْفِصُح  َوْرَوَأكاُد  والَمْقَصُد األَْسنٰى احتِكاِمي لِلسُّ
َجرٰى قد  ِمّما  ليس  َحِزيٌن  الُمنَْحَدْرَيْوِمي  لَِذاَك  بنا  َيِسيُر  ما  َبْل 
اْنَتَحْرَسئَِمْت ُشُعوُب الَوْحِي َنْعَي ُرُموِزها بِالُمَواَجَهِة  َوِحينًا  َقْتاًل 
قاِدمًا َخالصًا  ُمنَْتظٌِر  ْعُب  الُمْعَتَبْرَوالشَّ الَمزاَد  َدَخُلوا  َوُرَعاُتُه 
َمْوُهوَمٍة ٍة  بِِعزَّ الَمَقْروُيَساِوُموَن  باب  علٰى  ُدفَِعْت  َأْثماُنها 
الُغثا ٰهذا  في  ولِلتَّْفكِيِر  لي  َوَفْرما  َكّرًا  ِشعاَرنا  الُغثاُء  َصاَر 
َصاِمتًا انِعزالي  َقْبِو  إلٰى  َنَخْرَعْوِدي  إِْفٍك  َعْن  التَّْعِريِض  ِمَن  َخْيٌر 
َمْأُسوَفٍة َيٍد  علٰى  الَيَراُع  َتِعَبْت ِمَن الَحْرِف الَيتِيِم الُمْحَتَضْرَجّف 
ُصْغُتُه َقْد  بما  ال  بَِرّبي  َفاْنَفَجْرَأَملِي  َتَزاَحَم  َزَخٌم  ُقْلُتُه  ما 
َفرَقْد طاَب لِي َصْمتِي وَصْمتِي َمْوِقٌف السَّ َنْحَو  تِي  ِهمَّ َفَسائَِل  ُيْحيِي 
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َفرا السَّ َأْطِوي  الِهنِْد  َشْرِق  الُحوَراَنْحَو  ال��ُف��ؤاُد  اشتاَق  ُكّلما 
َسابِحًا ُأْمِسي  حِب  السُّ َمْتِن  َحراَفْوَق  السَّ ُأناجي  َساعاٍت  َبْعَض 
اِلْنتِما َم��ْه��ُد  َس��ْي��اَلُن  َواْع��َت��ِذراٰه���ِذِه  بها  ْح��َل  ال��رَّ ُاْح��ُط��ِط 
َمتٰى الُخْلِد  َجنَِّة  ِم��ْن  اْن��َب��َه��راِقْطَعٌة  فيها  ال��نّ��اظِ��ُر  َن��َظ��َر 
َتْزَدِهي بِْكرًا  َع���ْذَراَء  َت��َزْل  َمنَْظراَل��ْم  َأحلٰى  الَمْلَحِظ  ُحْلَوَة 
ُرْم��َت��ه��ا إِْن  َغ��نَ��ج��ًا  َوَراَت��َت��َوّل��ٰى  َس��اَرْت  إِْن  اْلَلْحَظ  َوَتُغضُّ 
ِجْئُتها ما  َمتٰى  إِْل��َه��اِم��ي  َمْصَدراِه��َي  َص��اَرْت  لإِْلِبداِع  َوْه��َي 
بٰى الرُّ َخ��ْض��راُء  َس��ْي��الُن  الّثرٰىإِّن��ه��ا  َظْهِر  َعلٰى  نيا  الدُّ َجنَُّة 
َأْسَفراُطْف َمِعي ِمْن َحْيُث َتْبُدو َشْمُسها ما  َمتٰى  ْبِح  الصُّ َساَعَة 
ُم��ْس��َت��ْوفِ��زًا ُحْسنُها  َتْسَكراَيَتَجّلٰى  َحّتٰى  األَْل��َب��اَب  َيْسَحُر 
با الصَّ ِريُح  َأْم  األَْشَجاِر  َجرٰىُخْضَرُة  ماٌء  أم  األَْزَه��اِر  َن��دٰى  َأْم 
ُيْشَترٰىُم��ْزُن��ه��ا ال��َه��ّط��اُل دأب���ًا َم��اطِ��ٌر ال  بما  وَح  ال��رُّ ُينِْعُش 
َأْلَحانِها ِم��ْن  ال��َغ��اِب  ُمْضَمراوُط��ُي��وُر  ارتِياحًا  النَّفَس  َتْمأَلُ 
َعاِمٌل َنِشيٌط  َش��ْع��ٌب  الَمْظَهراَشْعُبها  ُي��ِح��بُّ  ال  وَب��ِس��ي��ٌط 
َج��اِم��ٌع فيها  الن��س��اِن  الُمْسَتْثَمراَق��اِس��ُم  ال��َوَط��َن  َيْصنَُعوَن 
َيْبَتِغي م��ا  َل��ُه  ِدي���ٍن  ِذي  الَورٰىُك��لُّ  َأصناِف  َبْيَن  ُحُقوٍق  ِمْن 
ًة َغضَّ لِ��ي  َب���َدْت  َأْرٌض  انَصَهراإنها  َه��واه��ا  في  وِم��زاِج��ي 
ُكرَبتِي َوأزاَل�����ْت  ْت لي الُعرٰىآَن��َس��ْت��نِ��ي  وَشَفْت ُروِحي وَشدَّ
َأْع��َه��ُدُه ما  َغْيَر  أخشٰى  لقرٰىَلْسُت  ا  ما جابوا  الفساِد  ُاولي  ِمْن 
َحْيُثما ُصنْعًا  الِحْقَد  الُفَقَراَيْصنَُعوَن  َبْيَن  األرِض  في  َخيَُّموا 
إذا َي��ْب��َرا  ال  الَعْصِر  انَتَشراَس��َرط��اُن  ما  َمتٰى  الِجْلَد  َلَصَق 
بها َح��لَّ  وَم��ْن  َواْحَفْظها  الِمَراَربِّ  ُعّشاِق  الِفْكِر  ُغ��زاِة  ِم��ْن 
إِّن��م��ا َت��ْرض��ٰى ب��ٰه��ذا  فراِه���َي ال  السُّ بِ��َأْي��ِدي  َي��ْأتِ��ي  ُرّب��م��ا 
وابَتِهْج وٰه��ذا  ٰه��ذا  ِم��ْن  بِ��َج��َم��اٍل َأْرَي���ِح���يٍّ ُع��طِّ��راَدْع��َك 
َعسٰى فيها  ما  ُحْسِن  ِمْن  َجرا َواْقَتبِْس  الضَّ وَتنْسٰى  َذْوق��ًا  َتْرَتِقي 
َمضٰى َعْهٍد  ِمْن  اِلْنَساِن  ُم��ْس��َت��ْغ��ِف��راَمْهبُِط  َغ���دا  فيها  آَدٌم 
َذاكِ��َرتِ��ي في  َس��ْي��الُن  يا  َأْحُضراطِْبِت  َكْي  َواِجبي  َدعاني  إِِنْ 
َيْمنَُعنِي ال  َح��اَن  إِْن  َكُبراَس��َف��ِري  َفَشْوِقي  َتَرانِيِمي  َع��ْن 
الُمنٰى َس��ْي��الُن  الّتاِريِخ  امتِراَغ��اَب��ُة  َغْيِر  ِمْن  الُحْسِن  وَزُب��وُر 
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نصابر صبرا الصون الجدارسنبقى على الدرب بين الديار
حولنا من  العواصف  الثمارتمر  الباسقات  فتقتلع 
جديد ببذر  الرياح  البحاروتأتي  كماء  عقيم  وم��اء 
يستميل كي  الجيل  وقد مال في ضعة وانكسارتجرعه 
نبيع ال  أرضنا  على  وال نشتري منتجات القمارونحن 
جيل كل  في  التصبر  الكبارألفنا  الشيوخ  سر  نعانق 
يشتهون ما  للناس  مع العدل والصدق والعتبارنقدم 
فاقد من  الحق  نطلب  القراروال  مليك  من  ونطلبه 
ومانح أهل الهدى االنتصارهو المالك الحق نبض الحياة
حكمة خلقه  ف��ي  تبين لمن عاش في النتظارول��ل��ه 
على النور واذهب لتشعل نارفدعني أخا العذل في خيمتي
أرتجي ذاتي وما  النور  وذاتك راحت على النشطارففي 
بالختياروكل على ما ارتضاه يعيش أع��ل��م  ورب���ي 
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الَخْضرا الُقبَِّة  َف��ْوَق  ال��نُّ��وِر  َط��اَق��َة  يا 
 

ْه��را وال��زَّ ال���ّذاِت  بِِسرِّ  َعَلْينَا  ُع��وِدي 
 

َم��أَلَْت لِ��ّل��ِذي  اْنِعكاٌس  إاِّل  َأْن��ِت  َم��ا 

 

الَبْدرا  الُمْصَطفٰى  ٰطَه  الَكوَن  َأْن���َواُرُه 
 

ُضحًى اَلِم  السَّ َرْم��َز  يا  َشِهْدُتِك  ِس��ّرا َمتٰى  الُمْمَتلِي  نُْدِسيِّ  السُّ بِ��َل��ْونِ��ِك 
 

َم��دًى َم��اِن  ال��زَّ َخْلَف  َذاكِ��َرتِ��ي  َأحرٰى  َت��ُع��وُد  بِي  الَعْهِد  َماِضي  َكاَن  َحْيُثما   ِمْن 
 

َشَبٌه  َل��ُه  َم��ا  ِس��ْف��ٌر  ال��َم��ِدي��نَ��ُة  َأْق��َرا  ٰه��ذي  َأْن  َح��اَوْل��ُت  إِْن  الَكْوِن  ��ِة  َدفَّ في 
 

َجوانِبِها  ف��ي  َذاتِ���ي  َج��وانِ��ُح  َتْحيا 
 

ْكرٰى الذِّ ُرب��ٰى  في  بِ��ِذْك��ِري  َأُع��وُد  َلّما 
َمظَهَرها  َش��اَب  بَِجِديٍد  لي  َش��ْأَن  إِْغ��را  ال  َمنْطِِقي  في  َغ��دا   الَجِديِد  ُك��لُّ 

 

َحَمَلْت  ما  األَْلَباِب  أولي  ِعنَْد  ْأُن  الشَّ
 

إِْث��را  ِم��ْن  الَمْيُموِن  ال��َح��َرِم   َمَساَحُة 
َمْرَحَلٍة  ِس��رَّ  َتْحكِي  ال��َم��زاراِت  األَْم���َرا َح��يِّ  لِ��ْل��َع��اَل��ِم  َح��َم��َل��ْت    َعظِيَمٍة 

َمْكُرَمًة  الَمْشُحوُن  األَْفَيُح  َفالَمْسِجُد 
 

واألَْج���َرا الَمنَْح  فيه  ُه  اللّٰ  ُيَضاِعُف 
ُوِصَفْت  َقد  الُخْلِد  ِرَياِض  من  َوَرْوَض��ٍة 

 
األُخ��رٰى  َم��َع  نيا  الدُّ َجَمَع  َزاَره��ا  َم��ْن 

َم��ْرَت��َب��ًة   ال��َف��ْض��ِل  لِ��ُم��ِري��ِد  بها  ُض��ّرا  َوَك���ْم  َشكٰى  َش��اٍك  بها  َأَج���اَب   وك��م 

ُينَاِزُعني  َش���ْوٌق  َن��ْح��َوه��ا  الُعمرا َيُسوُقني  َأْرَج��ائِ��ه��ا  ف��ي  َد  ُأَج����دِّ  َكيما 

َأَملِي  الّرجا  َق��ْص��َواِء  َم��ْب��َرِك  َأْدرٰى  َوَت��ْح��َت  بي  َفْهَو  ُض��ّري  لَِمْواَلَي   َأْشُكو 
ُمْعَتكِفًا  َط��اَل  َكْعٍب  َمْجلُِس  َغْفرا  ُه��نَ��اَك  أت��ٰى  قد  فيما  ��ِه  ال��لّٰ ِم��َن   َي��ْرُج��و 

ُرُه  ُتَبشِّ ال��َم��ْول��ٰى  َت��ْوَب��ُة  َأَت���ْت  َح��ّت��ٰى 
 

َصْبرا  َمَضْت  َقْد  َيْومًا  َخْمِسيَن  َبْعِد   ِمْن 
َمَثٍل  ِم��ْن  ال��َك��ْوِن  في  َل��ُه  ما  َبْحرا  َوِم��نْ��َب��ٌر  َغدا  ْنَيا  الدُّ في  الِعْلُم  َفْوِقِه  ِمْن 

 

َب���َرَزا إذا  َت��ْب��َرْح  وال  ب��ٰه��ذا  الَغّرا َأْك����ِرْم  الُحْجَرِة  ُشعاُع  َخْلِفِهنَّ   ِم��ْن 

َت��ْذكِ��َرًة  ُرْم���َت  م��ا  إذا  الَبِقيُع  َتْترا  ٰه��ذا  ���ٍة  ُأمَّ ِم��ْن  َم��ض��ٰى  َع��ّم��ا   ُينْبِيَك 
َب��ْرَزُخ��ُه��ْم  ال��َب��ْي��ِت  آِل  َم��َراِق��ُد  ْهرا  بها  الزَّ ِت  َضمَّ ُن��وٍر  بَِحْوَطِة  َأْك���ِرْم 

 

ُف���وا َق���ْدرا  وَص��ْح��ِب ٰط��َه وَزْوج����اٍت ل��ه وك��ذا   َع��ّم��اُت��ُه وَب���ن���اٌت ُش���رِّ
الُكْفرا  وف��ي ُرب���ٰى ُأُح���ٍد ِم��ْن ِس��رِّ َم��ْع��َرَك��ٍة  َح��اَرَب  بَِسْفٍح  ُرحاها  َداَرْت 

 
َأْسَلَمها  وَح  ال���رُّ َأْل��ق��ٰى  َح��ْم��َزُة  واألُْخ���رٰى  هناك  ِه  اللّٰ َسبِيَل  في  ُم��َج��اِه��دًا 

 

َمْسِجِدها  َأْن��َف��اُس  َس��َرْت  ُقباٍء  َسْطَرا  وف��ي  َتاِريِخنا  ِم��ْن  للنَّْفِس  ُتِعيُد 
 

ترٰى  الُعَرْيِض   َسْفُح   كذا  ُعرٰى والِقْبَلتيِن  النّاِقُضوَن  َعَلْيِه  َت��َع��ّدٰى   َرْم��زًا 
َمْطَلَبها  الّذاُت  َتْلقٰى  َحْيُث  إلٰى  بي  ُعْد 

 
ِذْك��را بِالُمْصَطفٰى  ُملَِئْت  َساَحٍة   في 
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 ُه��نَ��اَك ُش��ّب��اُك ٰط��َه ال��َم��نْ��ِزُل األَْح���رٰى  ُه��ن��اَك ُم��طَّ��َل��ُع األَْن�����َواِر َم��ْص��َدُره��ا 
َشَغٍف في  ّواُر  ال��زُّ َيْجَتِمُع  َحْيُث  الَقْبرا  ِمْن  َتْلَحَظ  َك��ْي  ُم��َق��ٌل   ُقُلوُبُهْم 
اْجَتَمَعْت بِ��ِه  َقْبٍر  َعلٰى  َرّب��ي   آه��اُت َأْه���ِل ال��َه��وٰى في َزْف���َرٍة َح��ّرا َص��الُة 
َن��دًى األَن���اِم  َخْيَر  يا  ال��َك��ْوِن  َسيَِّد  اِلْقَرا  يا  َنْرَتِجي  ِجْئنا   الُحبِّ  َساَحِة    في 

ُمنَْشِغٌل  َوالح��س��اُس  ��ِه  وال��لّٰ َصْبرا  َأَت��ْي��ُت  ُأطِ���ْق  ل��م  وَح��الِ��ي  َل���َدّي   بما 

َنَهَبْت  اّلتِي  بَِأْخَطائِي  ُغِشْشُت  وقد 
 

ِصْفرا  َغ��َدت  وَأْع��َم��الِ��ي  َوْق��تِ��ي  َعَليَّ 
 

ُت��َراِوُدن��ي  َزاَل���ْت  ال  النَّْفِس  َع��ْذرا  َوَس���ْوَرُة  َت��َزْل  َل��ْم  َب��ْل  َأَب���دًا  َتُمْت   َوَل��ْم 
َجَمَحْت  إِْذ  النَّْفِس  لَِمْوِت  بِيُل  السَّ َيْبرا  َكْيَف  لم  النَّْفِس  ُجُموُح  الُمَربِّي  َرْغ��َم 

َشَرفًا   ُكْم  َكفِّ ِمْن  النّدٰى  َأْرُج��و  َجْهرا  َأَتْيُت  ك��ذا  ِس��رٌّ  َل��ُه  َأْن��ُت��ْم   َف��ال��ُج��وُد 
َطَلُبوا  وَم��ْن  َوُأَصْيَحابِي  َمِعي  الُبْشرٰى  َوَم��ْن  َه��بَّ��ِت  ما  إذا  ع��اَء  ال��دُّ  ِمنّي 
َوَع��ُدوا  ِمْثَلما  َتْقَبُلوني  َأْن  الُعْذرا  ُب��ْش��َراَي  َيْقَبُل  ال  ضا  الرِّ َأْه��ِل   َف��َوْع��ُد 
َسنَِدي َسيِّدي  إمامي  َعْصِري  َشْيِخ  الَكْبرٰى  َعْن  لِْلَحْضَرة   بِِه  َدَخْلُت  َقْد   َمْن 

األُْخرٰى  َج����َزاُه َم����ْواَلَي َع��نّ��ي دائ��م��ًا َأب���دًا  في  الِفْرَدْوَس  كذا  الَحَياِة   َخْيَر 
��ُه َب��ل َأْع���اَلُه���ُم َق��ْدرا  ووالِ�����َديَّ ُه��َم��ا ِم��ْف��َت��اُح َت��ْربِ��َي��تِ��ي  َج��َزاُه��ُم ال��لّٰ

 
َواِرُدُه���ْم  ف��اَض  َم��ْن  أَشياِخنا  ��ْدرا  وك��لُّ  وال��صَّ الي���راَد  لنا  َأَش���اَد   َفْيضًا 
ُمْرِسُلُه  الَغْيِث  ُمنِْشي  ِه  لِلّٰ َوالَحْمُد 

 
الَقْطرا  َفْوَقنا  َيْهِمي  َت��َراَك��َم   ُم��ْزن��ًا 

َطَلَعْت  ما  التَّْسلِيِم  َم��َع  ال��ّص��الُة  باِلْسَرا ُث��مَّ  الَمْخُصوِص  َعلٰى  النّهاِر  َشْمُس 
 

َصَدُقوا  َم��ْن  األَْص��َح��اِب  وك��ذا  كرٰى  وآلِ��ِه  الذِّ بنا  عاَدْت  ما  يِن  الدِّ ِخْدَمِة   في 
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الُقَرى ُأمَّ  َيا  إَِل��ْي��ِك  الَحِجيُج  َوالِقَرى َوَف��َد  َفْضلِِك  لِنَْيِل  َيَتَزاَحُموَن 
 

ِهْم  لَِربِّ ُمْخبِتِيَن  ��وا  َوَث��جُّ ��وا  ��َرا َع��جُّ ��ا َدَع��اُه��ْم ف��ي ال��نِّ��َداِء َوَب��شَّ َل��مَّ
 

ُهْم َشدَّ الَمنَاِسِك  إَِلى  الُقُلوِب  َشْوُق 
 

َرا ُحسَّ َج��اُؤوا  ��ْوِق  ال��شَّ هذا   َوبِ��ِس��رِّ 
بِِه َوَم��ا  ال��َح��َراِم  الَبْيِت  إل��ى  ال��َوَرى الُذوا  في  َتَجلَّْت  َأْس���َراٍر  ِس��رِّ   ِم��ْن 

الَّ��ِذي  األَْص���ِل  َع��ِن  ُينْبِي  َت��اِري��ُخ��ُه 
 

َرا َق��دَّ فيما  الَخْلِق  َم��ْوَل��ى   َأْواَلُه 
َرا َح��َس��نَ��اُت��ُه ُم��َت��َض��اِع��َف��اٌت لِ��لَّ��ِذي ُمَشمِّ الَجِميِل  بِ���األََدِب  َي��ْأِوي��ِه 

 

ٍة ِقصَّ ِذْك����َرى  فِ��ي��ِه  َع��ظِ��ي��ٌم  َح���َرٌم 

 

َوَه��اَج��َرا َوالَخلِيِل  بِ���آَدَم   َب���َدَأْت 
َوالبِنَا َزْم���َزَم  َوَم��اُء  بِيُح  الذَّ َوَك��َذا 

 
 َرَف��َع ال��َق��َواِع��َد َوال��َم��َق��اَم األَْش��َه��َرا

َلُهْم َربِّ  َي��ا  إِْب��َراِه��ي��َم  َوُدَع����اُء 
 

َمْظَهَرا لِْلَجاَلَلِة  َرُس���والً   َفاْبَعْث 

بِ��ِرَس��اَل��ٍة ٌد  ُمَحمَّ الَحبِيُب  َف��َأَت��ى 
 

��ا َت��َب��تَّ��َل ف��ي ِح���َرا ���ٍة َل��مَّ  َن���َب���ِويَّ

َأَت��ى َق��ْد  فِيَما  الَفْتُح  َف��َج��اَء  ُم��نْ��ِذَرا اِْق���َرْأ  فِيِهْم  َوَك���اَن  لِْلَعاَلِميَن 
 

َمَكاَنًة  ِريِف  الشَّ لِ��ْل��َح��َرِم  را َوَأَع���اَد  َوَح���وَّ الَكافِِريَن  ِش���ْرَك   َوَأَزاَح 

َذلِيَلٌة َوْه���َي  األَْص��نَ��اُم  ُي��َرى َوَت��َه��اَوِت  َصنٌَم  َيُعْد  َل��ْم  َفْتٍح  َع��اِم  في 
َرى ال��ل��ُه َأْك��َب��ُر َدْوَل����ُة ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد في  الذُّ َفْوَق  َعَلْت  َقْد  الَجِزيَرِة  َقْلِب 

في  الَكْونِيُّ  الَعاَلُم  اْسَتَجاَب   َش��تَّ��ى ال���ُوُج���وِد ُم��َل��بِّ��ي��ًا َوُم��َك��بِّ��را َوَلَها 
ِمْن اُر  وَّ ال���زُّ ُيْكَتَسى  َع��اٍم  ُك��لِّ  ِخ��َل��ِع ال��َق��ُب��وِل َق��اَلئِ��دًا َوَم��َف��اِخ��َرا في 

 

ُجَمَعًة َجْمٍع  َجْمُع  َي��َوافِ��ُق  َوإَِذا 
 

َوَأْك��َث��َرا الَمِزيِد  َم��َع  ِزي��َد   َفالَفْضُل 

َما الَجْمِع  هذا  ِس��رِّ  ِم��ْن  لنا  َوَيْجُبَرا َفَعَسى  ُروِب  الدُّ َعَلى  اَلَم  السَّ َيْحِمي 
ُف��ْرَق��ٍة  ِم��ْن  بنا  وم��ا  الُقُلوِب  َك��ْس��َر 

 
ُعَرى َنَقَضْت  كما  ِجياًل  َأْفَسَدْت   َقْد 

َوَك��ْع��َب��َة ال اِلَل���ِه  َح���َرَم  َزائِ���رًا  ��َرا يا  ��َل��نَّ َوَف��كِّ َأْم����ِن ال��تَّ��لِ��ي��ِد َت��َأمَّ
 

ِعنَْدَما الَخاَلِخِل  ُحْسَن  َت��َرى  َمنَْظَرا َأَوَم��ا  َأْزَه��ى  الَحْسنَاُء  َل��َك  َتْبُدو 
 

َعِفيَفٌة َوْه���َي  اَج  الُحجَّ َجْوَهَرا َتْسَتْقبُِل  َأْنَقى  َوْهَي  الَمَحاِسَن   ُتْبِدي 
بَِوْجِهَها ال��َج��اَلِل  َخ��اُل  َب��َدا  ُي��َرى َوإَِذا  ا  ِممَّ ��ُه��ْم  َأُك��فَّ الَجِميُع   َرَف���َع 
ُهْم ُكلُّ َربِّ���ي  بِ��اْس��ِم  َأْك��َب��ُر  ال��ل��ُه 

 
َرا َت��َح��دَّ الَوْجنََتْيِن  َف��ْوَق  ْم��ُع  َوال��دَّ

َي��َت��َه��اَف��ُت��وَن لِ��ِق��ْب��َل��ٍة َوَش���َه���اَدٍة 
 

ُعنُْصَرا َط��اَب��ْت  ��اَء  َش��مَّ َوْج��نَ��ٍة  في 
 

بِالَهَوى ُس��َك��اَرى  َوُه��ْم  ُفوَن  َيَتَطوَّ
 

ُمْسَكَرا َكاَرى  السُّ ِمَن  َرَأْي��ُت  َوَلَكْم 
بِِه  َي���ْدِري  َوْه��َو ال  َف���ُؤاِدي  َأْح��َي��ى 

 
 َوَم��َض��ى َول��كِ��ْن َب��ْع��َدَم��ا َق��ْد َأثَّ���َرا
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ُمَتَعطِّشًا َراِج��ي��ًا  َأْل��َه��ُث  ��ي َع��َس��انِ��ي َأْن��ُظ��را َف��َأَت��ْي��ُت  ح��ًا َك��فِّ  َوُم��َل��وِّ

��ٌة َس��َح��ِريَّ َن��ْف��َح��ٌة  بَِقْلبي  َأْن���َورا َف��َس��َرْت  َقْلبِي  ع��اَد  َق��ْد  ه��ا  ِس��رِّ ِم��ْن 
 

َتَدلُّهًا ال��ِوص��اِل  ُع��ّش��اَق  َت��َس��تُّ��َرا زاَح��ْم��ُت  َع��َل��يَّ  َف��َأَب��ْت  ُحبِّها  ف��ي 
 

َوَأْك��َب��را َق��بَّ��ْل��ُت��ه��ا َوَل��ِزْم��ُت��ه��ا َح��تَّ��ى َب��دا ال��ِوص��اِل  في  اتَِّصالي   ِس��رُّ 

َلَها َتْقبِيلِي  َبْعَد  َع��ْه��ِدي   َجَرى َوَت��َل��ْوُت  َوَم��ا  الُعُهوِد  ِحْفَظ   َوَرَجْوُتها 
لِِحبِِّه ال��ُم��ِح��بِّ  َرْم���َق  وَرَم��ْق��ُت��ه��ا 

 
َأْن��ُظ��َرا َأنِّ���َي  َأْح��َس��ْس��ُت  هَكذا   َأْو 

َمِعي َوَم��ْن  الُفَؤاِد  ُمْمَتلَِئ  الِقَرى وَرَجْعُت  َأْه��ُل  َحظِي  بَِما  َحظِيُت  ا  َلمَّ
 

َمِعي َوَمْن  َن��َداَك  ِمْن  لي  َهْب  َربِّ  ُمْسَتْحِضرا َيا  َأَت��ى  َوَم��ْن  اِمِعيَن   َوالسَّ
بَِها إِْذ  الَمنَاِسِك  في  التََّجلِّي  ِس��رَّ 

 
َفُتْمطَِرا َكالُغُيوِث  الَمَواِهُب  َتْأتِي 

 

دًا ُمْسَتْبِصرا َأَوَل���ْي���َس ه��ذا َم��ْوِس��م��ًا ُم��َت��َف��رِّ َأَتى  َوَمْن  الَحِجيَج   َيْغَشى 
َغْفَلتِي َنِصيبِي  َتْجَعْل  ال  َم���ْواَلَي 

 
ُمْسَتْغِفَرا َأَت��ى  َم��ْن  إِلِهي   َواْغ��ِف��ْر 

فِْتنٍَة ِم��ْن  َواْحِمنِي  ُذُنوبِي  لي  َه��ْب 

 

َتَغيَّرا بِ��ال��َف��َس��اِد  َزَم��ان��ًا   َواْص��لِ��ْح 

َوالتُّقى  ال��ِواَلَي��ِة  َأْه��َل  َلنَا  َأْزَه��َرا  َواْح��َف��ْظ  َنْجمًا  الَعْصِر  َشْيَخ   َوالُقْطَب 
َبَدا َمنَْسَكُهْم  اُج  الُحجَّ َقَضى  األَْفَخَراَوَمَتى  َطَه  َنْحَو  َش��ْوٌق  الَقْلِب   في 

َضى َوالرِّ َعاَيُة  َوالرِّ كِينَُة  السَّ َحْيُث 
 

َمْشَعَرا َط��اَب��ْت  ال��َخ��ْض��َراُء  َوالُقبَُّة 
ظاِللِها  َتْحَت  ُهناَك  الَحبيُب  الَورى َحْيُث  في  َرّب��ي  َون��وُر  الُوجوِد  َزْي��ُن 
 

َمَضْوا إِذا  الَحجيِج  َمَع  إَِلْيِه  َتَبْلَوَرا َشْوقي  الّطِريِق  في  الَمِدينَِة   َنْحَو 

َضى الرِّ َدْرِب  في  ْه��راِء  ال��زَّ ��نَ��ا  َرى َوأِلُمِّ الذُّ َعالي  َسَمْوا  َمْن  ُة  األَئِمَّ َحْيُث 
 

َم��ْزم��وَم��ٌة َوِع���ْت���َرٌة  ال��نَّ��بِ��يِّ  َأْش��َه��را آُل  َم��ق��ام��ًا  بِ��ه��ا  الَبقيُع   َن���اَل 

اِلْه��تِ��دا َأْه��ُل  الُمَختاِر   َونِ��س��اُؤُه وك��ذا ال��َق��َراَب��ُة َف��اْذُك��َرا َوَصحاَبُة 
ُنِحبُُّهْم الَّ��ِذي��َن  الَحقِّ  ُعْصَبُة  الُعَرى ُه��ْم  َأْق��َوى  الُمْصَطَفى  بَِطَه  َوَلُهْم 
األَْزَه���َرا َص��لَّ��ى َع��َل��ْي��ِه ال��ل��ُه َم��ا َل��بَّ��ى اْم���ُرٌؤ الَمَقاَم  َزاَر  َأْو  َح��جَّ   َأْو 
��ٍة َأئِ��مَّ َخ��ْي��ِر  َواألَْص���َح���اِب  َواآلِل 

 
َوال��َح��ْي��َدَرا َوُقْطبَِها   َوالتَّابِِعيَن 
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العلل الكبرى

َرا َوَعكَّ الُمْسلِِميَن  َأَصاَب  َجَرى َماَذا  فِيَما  َبْينَُهْم  الَعاَلَقِة   َصْفَو 
وَغَدا الَجِميُع َعَلى ِخاَلٍف َهالٍِك

 

َوالُقَرى الَمَدائِِن  في  َوُدْنَيا   ِدينًا 

ُروا َكشَّ َق��ْوٍم  بِ��اَلَد  َأَتْيَت  َواْمتِرا َوإَِذا  َوَشّكًا  ِحْقدًا   َأْنَياَبُهْم 

َوَعَواُمُهْم اُرُهْم  ُتجَّ ُعَلَماُؤُهْم 

 

 بِالظَّنِّ َوالتَّْحِريِش َصاُغوا الُمنَْكرا
إذا  إال  َم��ِري��َرًة  الَحَياَة  َأْكَثرا َوَأَرى  َصْبرًا  َوَصَبْرَت  َجاَمْلَتُهْم 

 
َشْأنِِه ِمْن  َما  ُكلَّ  ِمنُْهْم  َوَرِضيَت 

 

َوالُعَرى َوالَقِضيَِّة  ِة  الَهِويَّ  َطْمُس 

َها َأمَّ َمْن  َأَتى  إِْن  الَمَساِجُد  َواْزِدَرا َحتَّى  َرْيٍب  بَِعْيِن  إَِلْيِه   َنَظُروا 

َأْوَطانِنَا في  الُكْرُه  َجاَء  َأْيَن  اِلْفتِرا ِمْن  هذا  َحلَّ  َقْد  َمَتى  لي   ُقْل 

ُعوِب َوَأيُّ َخْطٍب َقْد َطَرا َوَمَتى َتَظاَفَرِت النُُّفوُس على األََذى  َبْيَن الشُّ
بَِشْأنِِه الُوُضوَح  َنْرُجو  الَِّذي  َهَذا 

 
 ِمْن َقْوِل َطَه الُمْصَطَفى َخْيِر الَوَرى

بَِها َوَما  الَحَياِة  َعَلى  األَِميُن  ��َرا َفْهَو  ُدبِّ َقْد  َناِقٍض  َأْو  َثابٍِت  ِمْن 
 

بِِدينِِه َأَق��اَم  َمْن  َربِّ��ي  ُسْبَحاَن 
 

الُعَرى بِِه  َتُقوُم  َما  َأْحَمَد   َوبَِشْرِع 
َمْوُروثِنَا في  الِفْقِه  ِعْلَم  َوَأَفاَض 

 
َوالِفرا ِه  التََّرفُّ ُدْنَيا  كذا  ِدينًا 

 

��ًة ُأمَّ َي��ْغ��ُزو  حَّ  الشُّ َأنَّ  َوالِقَرى َوَأَب���اَن  الَمَحبَِّة  في  ِمَثاالً  َكاَنْت 
 

َأْن َبْعِد  ِمْن  َأَصاَبَها  الُغَثاِء  َمْظَهَرا َداُء  الَحَضاَرِة  َمَضاِميَن   َتبَِعْت 
َوِحْزبِِه اْلَلِعيِن  َتْحِريِش  َبْيَن  َما 

 
َأْخَبَرا َقْد  َكَما  ْنَيا  الدُّ  َوَتنَاُفِس 

بِنَا َوَم��ا  فِيِه  َنْحُن  َما  َعَلى  ِفيِق َوَما َعَرا آٍه   ِمْن َسْوَرِة الَجْهِل الصَّ

ِدَياَنٍة ِرَجاِل  ِمْن  األََفاِضُل  َحتَّى 

 

األَْطَهَرا الَحِديَث  َتَرُكوا   َوَأَماَنٍة 

َقائٌِم ِل  التََّحوُّ َتْرِك  في  َرى َوالُعْذُر  الذُّ َفْوَق  َوِعْلِمِهْم  لِيَن  لأِْلَوَّ
 

َمْطَلٌب َفالَحِقيَقُة  َزَماني  ��ا  الَبَرا َأمَّ َمْدُلوَل  الُكلِّ  َجْهِل  َبْعِد   ِمْن 

َحْيُثَما َبْل ُسَكاَرى  ِصْرَنا َحَياَرى 
 

للورا الَمَواِقِف  في  ُذُيوالً  ِعْشنَا 
 

بَِأْرِضنَا َوُمْكَرِهيَن  ُمَتنَابِِذيَن 
 

َرا وُمَدمِّ َهالِكًا  َوُبْغضًا   َحَسدًا 
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 الَح َبْرٌق وَتاَلال

وَت�����اَلال َب�����ْرٌق  اَلْنَوْر الَح  ْعِب  الشِّ ُسُفوِح   ِمْن 
اَلْكَبْر َح��اِم��اًل َغ��ْي��ث��ًا َت��َوال��ٰى الَفْتِح  ُغُيوِث   ِمْن 

َأْخ��َض��ْر َع��َل��ٌم ُي��ْح��يِ��ي األََم��انِ��ي الَقْفَر   َوُي��ِع��ي��ُد 
الَيماني الُقْطِر  ُرب��ٰى  ُتنَْشْر في  األَْع���اَلُم   َحْيُثما 
َعَلْينا ��ْع��ُد  ال��سَّ َخ��يَّ��َم 

 
ن��ي��ا َت��نَ��اَث��ْر َوَع��ل��ٰى ال��دُّ

 
َم�����اٍم ِم��نْ��ُه ُن��ْذَك��ْر ِذْك���َري���اٌت َص��الِ��ح��اٌت  ِلِ

ِعيسٰى ْب��ِن  َنْسُل  ْر َأْح��َم��ٌد   َج���اَء ِم��ْن َب��ْي��ٍت ُم��نَ��وَّ
الُمَعّلٰى الَمْجَد  َرَس��َم 

 
ْر الُمَطهَّ الهادي   ِع��ْت��َرُة 

ُيَضاهٰى ال  ِس��رٍّ  َوَأْك��َث��ْر َب��ْي��ُت  األَْرَض   َي��ْم��أَلُ 
َأْج��َدْر َص��نَ��ُع��وا َع���ْدالً َوج��اه��ًا الَفْضِل  بٰهذا   ُهْم 
الُمَهاِجْر َح��لَّ  َأْن   ف��ي ُرُب����وِع ال���واِد َأثَّ���ْر ُمنُْذ 
َتَبْعَثْر َداِع��ي��ًا لِ��ْل��َح��قِّ َن��اَص��ْر َش��ْم��اًل   َج��اِم��ع��ًا 
َبْعثًا األَْخ����اَلَق  ْر َب��َع��َث  ُم��َس��وَّ ِحْصنًا  َوَب��نَ��ٰى 

َوَح��ْرث��ًا  ِعْلمًا  ْر َواْن��َب��َرٰى  َص��ان��ع��ًا َع��ْه��دًا ُم��َط��وَّ
 

َمِجيدًا َت��اِري��خ��ًا  َأْث��َم��ْر َأسَّ  ال��نّ��اِس   لَِجِميِع 

َتلِيدًا َش��ْع��ب��ًا  ُينَْحْر َوَه����دٰى  بِ��اآلف��اِت   َك���اَد 
الَمِجيَدْة َل��ِذْك��َران��ا  بَِمْظَهْر ي��ا  َج���اَدْت   ُكلَّما 
ِعيَدْة السَّ َتَضاِريِس  ��ُه َأْك��َب��ْر في   ِوْح�����َدًة ال��لّٰ
َينَْخْر َق��ْد َن��َب��ْذن��ا ُك��لَّ ُف��ْرَق��ْة ك��ان   َوِص���راع���ًا 
َوُرْف��َق��ْة َص��ْح��ب��ًا  نا  ْر ُكلُّ ���َة ال��َع��ْه��ِد ال��ُم��َؤزَّ  ُأمَّ
ُم��ْس��َت��نِ��ي��ِري��َن بِ��ِع��ْل��ٍم

 
َجْوَهْر َط��اَب  كَِتاِب   ِمْن 

 َوبِ���نَ���اٍء ُه���َو َأْج����َدْر وك����ذا ُس���نَّ���ُة ُح��ْك��ٍم
بِ���اَلِدي ي��ا  َفْلَتطِيبِي 

 
ْر ُك��لَّ��م��ا ال���َع���اُم َت��َك��رَّ

 
ال��ُم��نَ��اِدي ن���ادٰى  ْر ُكلَّما  الُمنَوَّ ْعِب  الشِّ  َجانَِب 
ُيْشَهْر بِ����َص����اَلٍة َوَس������اَلٍم ��ِه  ال��لّٰ  لِ���َرُس���وِل 

كِ����راٍم آٍل  ُتْذَكْر َوَع����ل����ٰى  األَْص��َح��اُب   وك��ذا 
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نُْدِس الَخْضَراِء َلْسُت َأرٰى َنَظرا يا ُقبََّة السُّ َشاَقنِي  َقْد  َطْيَبٍة  في  ِس��َواِك 
 

َمْلَحَمٍة َتاِريِخ  إلٰى  ُروحي   ِمْن َعْصِر َمْن َسَلُفوا ِمْن َساَدتِي الُكَبرا َتْشَتاُق 

َفاطَِمٍة آِل  ِم��ْن  َأِحبَّتِنا  ِذك��رٰى 

 

َأَثرا َبْعَدُهْم  لَِتْبقٰى  الِقباَب   َشاُدوا 
بَِأْنُفِسنا ُتْحيِي  َكْم  الَمآثَِر  َخَبرا َحيِّ  ِذْكِرها  ِمْن  َأِجْد  لم  َمواِقفًا 

 

َزَمنِي في  الُجدَراُن  َنِت  َتَلوَّ  َأْو ُشيَِّدْت ِمْن ِقَباِب الُحْسِن ما َبَهرا َمْهَما 

ُجُدٍر ِمْن  الَمْكنُوَن  األََثَر  َتْبُلَغ  َحَجرا َلْن  َأْو  الَقْوُم  َبنَاَها  ِقَباٍب   َوِمْن 
َمْدَرَسٍة اْبَن  يا  إٰلهي  َرعاِك  لي   َطاَبْت ُأصوالً َوِمنْها الَفْرُع َقد َصَدرا ُقْل 

َأَثرًا رأٰى  إِْن  لَِصْدٍر  َيُجوُل  ماذا 
 

َكرا ُمدَّ َكالّتاِريِخ  َيْشَمُخ  الَجوِّ   في 
َشاِمَخًة الَخْضَراِء  الُمْصَطفٰى  َكُقبَِّة 

 
ُمْشَتَهرا الَكْوِن  في  َمْأَثرًا  بها   َأْكِرْم 

َمنِْزَلًة الُمْخَتاِر  ُقبََّة  يا  نِْلِت  َقْد 
 

َورا الصُّ ِمْثلِها  َعْن  َفَسْل  الِقَباِب   َبْيَن 

َبَصٍر لِِذي  الّزاِهي  َلْوُنِك  َبدا  إَِذا 

 

َنَظرا َأْن  ُمنُْذ  َشْوقًا  ْمُع  الدَّ  َتَرْقَرَق 
ُتْرَبَتُه األَْرَواُح  َتْعَشُق  َمْن  اْنَتَشَرا أِلَنَّ  طِيُبُه  بَِقْبٍر  هناك   َث��اٍو 

َمواطِنِِه في  َعنُْهْم  رُّ  السِّ َيْخَتِف  َلْم 
 

الُخَبرا َصاَغُه  فيما  ِل  التََّحوُّ  َرْغَم 
َصُغَرْت الَبال  ُدنيا  يا  َأكَبُر  ُه  اللّٰ

 
واْبُتكِرا ِشيَد  فيما  نِْع  الصُّ َظَواِهُر 

 

َمنَْظُرُه َزاَن  َقْد  وما  لِْلُقُلوِب  َبَهرا ما  وما  ٰهذا  ف��َدْع  َوَشْكاًل   َلْونًا 
َقِمٌن َمْطَلٌب  فيها  الَمواطِِن  ِسرُّ 

 
ُمْسَتتِرا َظلَّ  ُرْكٍن  ُكلِّ  في   بِالَغوِص 

ُقْل لي َعِن الِجْذِع فيما َصحَّ ِمْن َخَبٍر
 

َجرٰى َكيَف  ِه  اللّٰ لَِحبِيِب  َحنِينُُه 
 

َمْكُرَمًة ْفِن  بالدَّ َأْم��ُرُه  اْنَتَهٰى  َحّتٰى 
 

بِِه َظَفَرا  في َرْوَضِة الُمْصَطفٰى َوعدًا 

ُقْل لِْلُمِحبِّيَن َكْيَف الُحبُّ ِمْن َخَشٍب
 

ُمنَْتِصرا لأِلَْحَباِب  الَمَشاِعَر  َأْبدٰى 
 

ُمْحَتِماًل واِلْب��اَلِغ  الَوْحِي  ِحرا َوِمنَْبُر  َغ��اِر  َأّي��اِم  ِم��ْن  ِل  التَّنَزُّ ِس��رَّ 
 

ُمتَِّجهًا ِه  اللّٰ َرُسوُل  َصّلٰى  اْفَتَخرا َوَحْيُث  ِمْحَراُبُه  اّلذي  الَمقاِم   َشْطَر 
َعَرَفْت اّلتِي  الَقْصوا  النّاَقِة  َمْبَرُك  ِمرا َوَ ُدوَن  ِه  اللّٰ بِ��إِذِن  الَمكاِن  ِسّر 

 

ُحِشَيْت َجنٍَّة  ِمْن  َرْوَضًة  بها  َحَضرا َأْكِرْم  َوَمْن  َأوعٰى  لَِمْن   بِالطَّيِّباِت 
اتََّحَدْت ُكلما  الّتَجّلي  ِمنُْه  واْبَتَدرا َوالَقْبُر  جاَء  ما  إذا  الُمِحبِّ   ُروُح 
ُمطَِّرحًا الَقْلِب  بُِحُضوِر  الُفَقرا ُمَسلِّمًا  َمْجَمُع  فٰهذا  ُؤوِن  الشُّ  ُكلَّ 
َوِسيَلَتنا ٰط��َه  يا  النّاِس  َسيَِّد  َوَقرا يا  َقْد  ْنِب  الذَّ َوَحْمُل  إَِلْيَك   ِجْئنا 

َخالِِقنا الَكْوِن  إٰل��َه  ُمْسَتْغِفِريَن 
 

َقْد َنَخرا ْنَب  ْنَب إِنَّ الذَّ َيْغِفَر الذَّ  َكْي 
َوَمْكُرَمًة َمنْحًا  َسيِِّدي  بُِكْم  َنْرُجو 

 
والَقَذرا األَْدَراَن  َتْغِسُل   َوَت��ْوَب��ًة 
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َتْشَمُلنا وِح  الرُّ ِمْثَل  الجْسِم  ُة  َقَدرا َوصحَّ بها  َنْحظٰى  َخاتَِمٍة   َوُحْسَن 
َشَرفًا أْوالِدن���ا  َوِم��ْن  ِمنّا  لِلُكلِّ 

 
ْحِب واِلْخَواِن َوالنَُّظرا  َواألَْهِل َوالصَّ

َمْسَأَلٌة ِه  اللّٰ في  َلُه  ُم��وٍص  واألَُج��را َوُك��لُّ  واألَْتَباِع  الُمِريِديَن  ِمَن 
 

ُهُم ُخصَّ الَفْضِل  َأْهِل  الَعْوِن  ُنَصرا َوباِذلي  َسيِِّدي  يا  َفُهْم  َأَراُدوا   بِما 
َوَمْكُرَمٍة بَأْفَضاٍل  إِٰلِهي  َواْمنُْن 

 
ِه َقْد َصَبرا لَِشْيِخنا الُقْطِب َمْن في اللّٰ

 

َوَحاِشَيٍة األَْب��نَ��ا  ِم��َن  َيلِيِه  َوَم��ْن 
 

اْشَتَهرا ُنوُرها  َطِريقًا  واآلِخِذيَن 
 

َشَمٍم َعلٰى  َنْحظٰى  َكْي  األَْمَر  ِء  َوَهيِّ
 

الثََّمرا َنْقطُِف  َع��َواٍف  في  بَِعْوَدٍة 
 

َمَدٍد ِمْن  ْبِع  الرَّ في  َوَكْم  ٰطَه  َرْبِع  َخرا ِمْن  ُمدَّ اِليَماَن  َحوٰى  بَِرْبٍع   َأْكِرْم 
َوِعْتَرتِِه الهادي  بِالُمْصَطفٰى  والَخْتُم 

 
اْنَهَمرا الّسما  ُمْزُن  ما  الُغرِّ   َوَصْحبِِه 

َنَظٍر ِمن  األَْب��َص��اُر  َتَمتََّعِت  وما 
 

ترٰى َحْيُث  الَخْضَراِء  نُْدِس  السُّ  لُِقبَِّة 
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عيد التهاني واألماني

الَحّرا َأْوَط��انِ��نَ��ا  في  الِعيُد  وما  ْدراِعيٌد  الصَّ ُيوِغُر  َما  ِسوٰى  فيها  الِعيُد  ما 
��ُل��ُه ُن��َؤمِّ فِيَما  َض��ا  ال��رِّ ِع��ي��َد  الَغّراٰل��كِ��نَّ  اْلَلْيَلَة  في  لنا  ال��َق��ُب��وِل  ِم��َن 
ِمنٍَح ِمْن  الَقْلِب  ُس��ُروُر  إاّل  الَعْيُد  َيْقراَما  َلْيَلٍة  في  َسَرٰى  َمْن  َعَلٰى  َفاَضْت 
َسَحٍر في  النَّْفِس  اْبتَِهاُج  إاّل  الِعيُد  األَْج��راما  َأْكَسَب  َنَهاٍر  ِصياِم  ِم��ْن  َأْو 
ُمْعَتكِفًا َظ��لَّ  َقد  لَِمْن  إاّل  الِعيَد  ُم��ْزَوّراما  الَفّياِض  ال��َح��َرِم  َساَحِة  في 
ُمنَْجِردًا َط��اَف  َقْد  لَِمْن  إاّل  الِعيُد  َق��ْدَراما  به  َيْرُجو  َج��اِه��دًا  َسعٰى  َوَم��ْن 
َكُمَلْت َطْيَبٍة  في  لَِمْن  إاّل  الِعيُد  الَخْضَراما  الُقبَِّة  َتْحَت  األََس��اِري��ُر  َل��ُه 
َوَم��ْك��ُرَم��ٍة َم��اٍل  لِ��ِذي  إاّل  الِعيُد  اِلْط��َراما  َيْطُلُب  ال  ِرْزِق��ِه  ِم��ْن  َيِفيُض 
َخَطأٍ َعْن  الَعْفِو  َوِعيُد  الّثواِب  َأْحرٰىَعيٌد  ُهْم  األَْهُلوَن  كذا  الُخُصوِم  َبْيَن 
َب��َدَرْت َلْو  الَبْين  َذاِت  ِلْص��اَلِح  َق��ْت في األُْس���َرِة اِلْص��راِعيٌد  َب���َواِدٌر َف��رَّ
ُمْكَتئِبًا األَْوَط��اِن  َعَلٰى  ُع��ْدَت  ِعيُد  َأْسَرٰىيا  ُذلِِّهْم  في  َوُهْم  حاٍل  ُسوِء  في 
َخَرَجْت إِْن  الِعيِد  َيْوَم  ْعَث  الشُّ ُيْفِرُح  َفْخراَمْن  َمْلُبوِسِهْم  في  النّاِس  َجَحافُِل 
َعَبَرْت إِْن  َولِْلَمِسْكيِن  لِْلَيتِيِم  َصْفراَم��ْن  َأْو  َح��ْم��َراَء  َيِجْد  َل��ْم  َأّي��اُم��ُه 
َوَج��ٍع ِم��ْن  َأنَّ  ما  إذا  لِْلَمِريِض  ْبَراَم��ْن  الصَّ َج���اَوَز  َم��ا  َلَظٰى  ِم��ْن  ُيِغيُثُه 
َأَح��ٍد ِم��ْن  َلْيَس  إِٰلهي  الِغَياُث  ُمْضَطّراَأْن��َت  َي��ْرُج��وَك  َم��ْن  َمْلَجَأ  إاِّلَك 
َواْخَتَلَطْت اِلْفَصاِح  َعِن  َماُن  الزَّ ُأْخ���رٰىَضاَق  ���ٍة  ُأمَّ ف��ي  ��تِ��نَ��ا  ُأمَّ َأْوَراُق 
َكَتَبْت بَِما  َنْرَضٰى  َأْن  َوِعيُدَك  ْكراِعيِدي  َوالشُّ الَحْمَد  َوُنْبِدي  الَقَضاِء  َأْيِدي 
َيْرُزُقنَا الِمْعطاَء  ال��َواِح��َد  الُكْبرٰىَوَن��ْس��َأُل  َأْق���َداِرِه  في  ِب  ال��تَّ��َأدُّ ُحْسَن 
َشَمٍم َعَلٰى  بِالُحْسنٰى  الُعْمَر  الَمْسرٰىَوَيْختُِم  َسرٰى  َمْن  َأْو  لنا  وَمْعنًى  ِحّسًا 
َمنَْهِجنا َأْشَياِخ  ِمْن  األَِحبَِّة  األُْخ��رٰىَمْسرٰى  وفي  ْنيا  الدُّ في  الّلُه  َحّياُهُم 
َتْترٰىَوَخ��ْت��ُم��ه��ا َص��َل��َواُت ال��ل��ِه َدائِ��َم��ٌة َخ��ْي��َراُت��ُه  اّل���ِذي  النَّبِيِّ  َعلٰى 
َطَلَعْت ما  َواآلِل  الُمْصَطفٰى  ِد  َوالِوْزَراُمَحمَّ ْنَب  الذَّ َتْجلِي  الّتَساُمِح  َشْمُس 
ْحِب َمْن َجاَهُدوا في اللِه واتََّصُفوا األَْج��راَوالصَّ َفاْسَتْمَطُروا  َصالَِحٍة  بُكلِّ 
َفْرَحتِنا َع���ْوِد  ف��ي  َأَم���ٌل  لنا  الّشّراَوَك���ْم  َنْشَهُد  ال  َدَع���ٍة  في  بِالِعيِد 
لَِمْن الُمِجيُب  َأْن��َت  َرّبنا  يا  األَْم��َراآمين  َفاْسَتْعَجَل  َمَذاِهُبُه  َضاَقْت 

غرة شوال 1438
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وهذه قصيدة قديمة قيلت في 23 شعبان 1405 ه� وقرئت في مجلس الحضرة عند )آل البار(، وسببها ظهور 

بعض المعترضين على عادات السلف الصالح وتجريهم على نقض األعمال الصالحة فقلت:

للورى ما الشأُن ما أمُر الحديِث وما جرى  َينَْصُح  األسالِف   وخليفُة 
أحمٍد  ساللِة  من  قلوبًا  يحدو 

 
بالعرى توّثق  ولمن   ومحبِّهم 

ِمن  بالظُُّلماِت  الَعْصُر  اْدَلَهمَّ  والُهرا َلّما  والمخارِق  الّدعاِوي   َأْهِل 

بما  وإسفافًا  َجهاًل  ُمنكرا وَت��َف��ّوُه��وا  ق��والً  الشرع  في  ينبغي   ال 
َغ��ي��ُرُه ال  دائ��م��ًا  َحْسبي  ال��ل��ُه 

 
وُيفترى ُيقال  بما  العليُم   وه��و 

شأَنها الحضارِة  أخباَر  عنك  فأسكرا َدْع  إليه  بلغوا  ما   وج��دي��َد 

َخيَُّموا َقْوٍم  ساحاِت  إلى  بي  الِمرا ُعْد  باَب  وَأْغَلُقوا  الُفَرْيِط  تحَت 
 

ال�  وَشنَُّفوا  الفهوِم  ُلبَّ  فَأثمرا واْسَتْرَوُحوا  ُؤوِب  ال��دَّ بالعمِل  َأْك��واَن 
 

ِهْم َجدِّ َطْلَعُة  األُْفِق  في  لهم  َتَرى وَبَدْت  َأْن  ِر  الُمَقصِّ عيِن  على  ْت   َعزَّ
َمْجِدِهْم َعبائَِر  َنَطُقوا  وما  فاحزرا ذاقوا  الَمَشاِهِد  ِصْدِق  على  إاِلّ 

 

َمنِْصبًا وأعلى  أحلى  را غاياتُهم  َتَصوُّ َي��ُف��وُق  س��اٍم  وَم��راُم��ُه��ْم 
َزمانُهْم   وطاَب  َمطاِمُعُهْم  طاَبْت 

 
َأْسُترا وزال��ْت  ُحُجٌب  َقْت   فَتَمزَّ

سيدي  يا  عصِرنا  مسامَع  َترى َشنِّْف  َأْن  َأْحَرى  فهي  اللَة  السُّ  واْحُد 

بحاضٍر  األكرميَن  ُقُلوُب  َمْظَهرا َصِدَئْت  المفاتِِن  ُدنيا  نَْت   وَتَزيَّ
جملًة  الضمائُر  فيها  َعرا وَت��داَرَك��ْت  قد  مّما  الوجُه  اْكَفَهرَّ  حتّى 

 
كَأنّما  النّاِشئِيَن  ُعُقوَل  َأْغ��َرْت 

 
الَمْفَخرا الُمرَسلِيَن  لخيِر   كانْت 

حالًة  ُتباين  َأْن  لِساني  ُتذكرا َعَجَزْت  عقوالً  بها  الفساُد   َم��َزَج 
ُمَعْشِعشًا الُعُصوِر  إِْغ��َراُب  ُيرى الزال  َأْن  المصالُِح  َأْخَفْتُه   والحقُّ 

حالٍة  َأْس��َل��َم  كان  أهلي  األنورا وطريُق  الطَِّريَق  َحِفَظ  الذي   وهو 

دًا ُم���َردِّ ال��زم��اِن  نجُم  َب��دا  َم��ْن  يا 
 

را وُمَبشِّ ُم��نْ��ِذرًا  األِح��بَّ��ِة   َخ��َب��َر 

ًة  َم��رَّ َحْفٍل  ُك��لِّ  في  بنا  رى َت��ْس��ِري  الذُّ أقصى  إلى  َبَلَغْت   بنَماِذٍج 

ٍة  ِعزَّ في  َمَضْوا  وقد  األُُصوُل  تلك 
 

واْذُكرا  ��ْر  وَذكِّ بِذكراُهْم   فاْصَدْع 
َنبِيِِّهْم  اتِّ��ب��اِع  َعيُن  رى ِمنهاُجُهْم  وال��ذُّ المعالي  نيُل   وُم��راُدُه��ْم 
َحقائٌِق  الزماِن  بِفتياِن  َقُصَرْت 

 
جرى  قد  ما  أهلنا  ِمن   فاْسَتنَْكُروا 
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بَعْجِزِه  َيئِنُّ  َأْشَبُقُهْم  ُمْسَتْكبِرا  فَيبِيُت  ُمْسَتْشبِعًا   ُمْسَتْثِقاًل 
شبهٍة  ِمن  َعْقلِِه  َنقائُِض  ُبنَِيْت 

 

َسرائرا الحراُم  ْحُت  السُّ واْسَتْفَرَغ 
دليُلكم   أي��ن  ق��ال  ى  َتنَ�زَّ ُهرا وإِذا  وِعْلُمُكْم  ِش��ْرٌك   إيماُنُكْم 

إنما  المرّكِب  الجهِل  أخا  أصُل المعارِف عنَدُكْم َنْقُض الُعرى مهاًل 
غثائكْم  زم��ان  في  العالمُة  ال��َوَرى وهي  خيُر  قالها  قد   ون���َذارٌة 
تلبيسهم  ع��زوا  َظ��َه��ُروا  إذا   ل��إِلتِّ��ب��اِع وه���م ب��ه م��ن��ه ُب��را ق��وٌم 
َرتَّ��ُل��وا  ما  إذا  َل��ْح��ٌن  َل��ُه��ْم  َحناجرا ق��وٌم  َيُجوُز  وال  ال��ُق��راِن   آَي 
َمن  وك��لُّ  النبيِّ  آُل  كافرا أع��داُؤه��م  ُيْصبُِح  اآلِل  لحبِّ   َيْدُعو 
أحمٍد  ِشْرَعِة  تطبيِق  عن  َيْهُذوَن 

 
القهقرى نحَو  عنه  َت��ْرَزُح   والناُس 

َب��دا  ق��د  َربِّ���َي  اللهمَّ  سبحانك 
 

نرى  ما  حقائِق  في  النبوِة  صدُق 
 

َحبا  بما  الكريِم  للِه  ُتنَْكرا  والحمُد  لن  شواهدًا  الطريق   أهَل 
ظاهرا  أحمَد  ُن��وُر  َتَجّلى  را  منها  ُمَبشِّ المناِم  في  أو  باطنًا  أو 
وُقوبَِلْت  الل��ُه  ُذكِ��َر  ُرُؤوا  َمْفَخرا وإذا  الجاللِة  باسِم   أنواُرهم 
َأْمَرُهْم  َأْوَض��َح  الحّداَد  أرى  قوٌم 

 
وَتَدّبرا  فاقرَأْن  البصائِر   ل��ذِوي 

ُجْمَلًة  الحقائَق  َيْلِوي  ال  ��را  والحمُق  وَأخَّ ع��اَع  ال��رِّ َص��َرَف   ولربما 
َأْن  الجهِل  في  وَمن  ألمثالي  وتُحَصرا  َأنّى  ُتَعدَّ  لن  فضائَل   يُحِصي 
َش��ْأِوِه��ْم  عن  أّننا  َرِضينا  أب��دًا 

 
أحقرا وصرنا  بل  َيباٌب   ِصْفٌر 

جاهلي  ِم��ن  نرتضي  ال  وَتَمْسُخرا  لكنّنا  َتَحْذُلقًا  باِء  الرِّ  عصِر 
الورى  س��اداِت  أجِل  ِمن  ولِِغيَرٍة 

 

َثرا  أو  لجاٍه  َطَلبًا  ال  اللِه  في 
 

ُقُلوَبنا  الُمِميِت  الصمِت  ِمَن  خيٌر 
 

َمْظَهرا  َأْصَبَح  يُن  والدِّ  وُتراُثنا 
الُعرى  َعَفُن القلوِب وُظْلَمُة الَكْسِب الذي  فَأْفَسَدِت  َجَواِرَحنا   َغَمَرْت 
َأراُه��ُم  ِحيَن  األَْبنَاِء  على  َخوفي 

 
إِْجتِرا َأْكَثَر  التَّْشكِيِك  َلْثَغِة  في 

 

َأْهلِِه  ِسيَرَة  الَمْخُدوُع  ُم��نْ��َك��را  َيَتنَاَوُل  عنيفًا  َرّدًا  ف��َي��ُردُّه��ا 
 

أج��درا  وَي��ُظ��نُّ أّن���ُه ف��ي َم��ق��اٍم َط��يِّ��ٍب  األس��اف��ُل  فيه  م��ا   وب���َأّن 

بالعمى  مصابًا  الدنيا  في  كان  َمْحَشرا  من  كذلك  به  الجديُر   فهو 
الَوَرى  ُرح��م��اك َرب���ّي فِ��ْت��نَ��ًة َم��ْق��ُدوَرًة  في  ُث  ُيَحدِّ بها  النبيُّ  جاَء 

َهِزيَلٌة   فالُقُلوُب  َتْمَتِحنّا  َطرا  ال  قد  َشرٍّ  َعْصِر  في   وَضِعيَفٌة 

األُلى  مع  الطريِق  خيَر  بنا  َرى  واسُلْك  الشَّ ُأْسُد  والُهدى  الحقيقِة   َأْهل 

والُقرا ِد  والتََّهجُّ المساجِد  أهُل 
 

نرى  لو  فيما  ْكِر  الذِّ ُنوِر  وَأْه��ُل  ِن 
 

وُسْفنُها  النجاِة  إلى  السبيُل  َعرا وهُم  إذا  البالِء  ِم��َن  األم��اُن   وُه��ُم 
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ُمَتَولِّيًا  لنا  ُك��ْن  َرب��ّي  َرْج���واَك 
 

َأْق��َف��را  ِم��نّ��ا  فالحاُل  وُم��راع��ي��ًا 
 

لساُنه  منه  َزلَّ  لَعْبٍد  َمْظَهرا  واْغ��ِف��ْر  ُي��َث��ْرثِ��ُر  فَكَبا   وَجناُنه 
إِنّما  الكواِمِن  َكْتَم  َأْسَتطِْع  فأمطرا  لم  هاَج  المكتوِم  من   بعٌض 
وسالُمنا  صالُتنا  النبيِّ  َقرا وعلى  ت��اٍل  ما  واألص��ح��اِب  واآلِل 
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عاٌم َأَطلَّ كإِْطالِل األََزاِهيِر 

تهنئة بعام 1407 ه� قرئت بمن�زل مكة المكرمة، وأّلفُت القصيدة في الطريق ما بين جدة ومكة في يوم االحتفال 
بالعام الهجري بمن�زل الحبيب :

َت��دوي��ِر ع����اٌم أط����لَّ ك���إط���الِل األزاه���ي���ِر خيِر  ف��ي  شمُسه   وأش��رق��ْت 

ُمبَتَهجًا األرواَح  ُيكسُب  تصويِر ت��ف��اؤٌل  ف��وق  يسمو  اللطائِف  م��ن 
 

أرى الين  الشباب  قلوُب  تهفو  حيث  بتبشيِر من  ُي��وح��ي  مقتَبسًا  األُْف���ِق   ف��ي 

وط��ٍن على  أش��ت��ات��ًا  ال��ّل��ُه  يجمُع  تسخيِر م��ا  دون  وص��وٍب  ح��دٍب  ُك��لِّ  من 
 

ال� ُت��َك��يِّ��ُف��ُه  ِه م��ا ال  ِس���رِّ التقاريِر ف��األم��ُر م��ن  وض��ِع  مستوى  ف��ي   أل��ب��اُب 

مذاهُبهم  ِقيَسْت  إذا  شتى  َتْغيِيِروال��ن��اُس  ِس��رِّ  م��ن  ينتهي  م��ا  َف��ْه��ِم  ف��ي 
 

وذا ب��ال��ح��ادث��اِت  ُم��ْك��َت��ئِ��ٌب  تفكيِر ف���ذاك  س���وِء  م��ن  ��ُه  ِح��سُّ ���ٌر   ُم���َدمَّ

ُمنَْغِمٌس األخباِر  َره��ِج  في  وتدميِر والبعض  ك���رٍب  ف��ي  ويصبح   يمسي 

ُيناسبهم َك����ْوٌن  ل��ه��م  م��ا ب��ي��ن ل��ه��ٍو وإس���ف���اٍف وت��خ��دي��ِر وال��ع��اب��ث��ون 
 

خبٍر على  يلوي  ال  الحصافة  تدبيِر وذو  أس���راِر  ف��ي  ب��األم��ِر  راَض  ق��د 
 

لمقصِده يسري  َف��َل��ٍك  ف��ي  فالكلُّ 
 

يِر الدَّ في  األرواِح  مجمُع   وَمْقَصِدي 

واغتبقوا األحباُب  جلَس  ما  حيُث  وتقديِر من  ُح���بٍّ  على  ُأْن����ٍس   بِ����راِح 

أع��واُم��ه��م َف����َرٌح أّي��اُم��ُه��ْم ِم��نَ��ٌح
 

ْيِر بالسَّ التَّْعِريِف  َق��َدُح   َمْشُروبُهم 
ُس��ُك��ون��ُه��م َس��َك��ٌن وَق��ول��ُه��ْم َس��نَ��ٌن

 
َغ��ْي��ِر م��ن  فيه  م��ا  َوَط����ٌن   وَدي���ُرُه���ْم 

اجتمعوا إذا  َمْرًقى  َنْهِجِهْم  في  ن��وِر العاُم  على  ن���ورًا  أس���راره  فيض   م��ن 

عبدوا ما  ِس��رِّ  من  َش��ِه��ُدوا  لقد  ال��طُّ��وِر ق��وٌم  ���َة  َدكَّ ف��اس��أْل  ال��ُع��ُب��وَدة   عيَن 
ناحيٍة ك��ل  ف��ي  َم��واِج��ي��َدُه��ْم  َسيِر وَس���ْل  ع��ن  ُينْبِيَك  خليفَتهم   وَس���ْل 
شرفًا أخبارهم  عن  السمَع  َشنََّف  َط��وِر كم  َط���ْورًا على  وم��ا ج��رى وس��رى 
تِِهْم ِهمَّ أس���راَر  ال��م��رت��دي  وَتْطِهيِر إم��اُم��ن��ا  ِص���ْدٍق  ف��ي  األم���ِر  وق��ائ��ُم 

 

َحَسٍن َمنَْهٍج  من  َجَمَعْت  كم  واألرُض 
 

الخيِر ج��ام��ُع  أه��ل��ي  م��ن��ه��اَج   ل��ك��ّن 
م��ب��ارك��ٌة وط���اع���اٌت  وش����وٌق  وتشميِر ذوٌق  ِج���دٍّ  ف��ي  ال��ّل��ِه  ف��ي  ل��ّل��ِه 

 

تزويِر َأْك�����ِرْم ب��ك��لِّ ف��ت��ى أح��ي��ا م��آث��ره��ْم  َعهِد  في  ُطِمَسْت  َأْن  بعِد  ِمن 

 

برحْت م��ا  األع��ن��اِق  ف��ي  ال��ّل��ِه  أم��ان��ُة 
 

المناكيِر ع��ص��َر  ش��اك��ي��ًة   َت���ُع���جُّ 
ومنهجٌة وت��ب��دي��ٌل  ون��س��ٌخ  تنكيِر م��س��ٌخ  نحو  تسري  ال��م��ع��ارُف  منها 

َشَجٍن من  النفِس  في  كم  العاُم  أيها  المغاويِريا  نهِج  ف��ي  ال��ع��زَم  ُك   ُي��َح��رِّ
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ُعِرُجوا ُمذ  الِصدق  في  درجوا  سادٍة  لتقصيِر من  َي��نْ��َأْوا  ال  ��ِة  ال��َم��َح��جَّ  على 

َعَرفوا لقد  َفْهمًا  المصطفى  هجرِة  والَغيِر من  النفِس  وَحظ  المعاصي   َهْجَر 
عابثٍة ك��ل  ف��ي  م��أَم��نْ��ُه��ْم  الطوِر وال��غ��اُر  في  اثنيِن﴾  ﴿ثاني  آي��ِة  ِس��ّر  في 

 

علموا ب��ه��ا  ب��ك��ٍر  ألب���ي  يِر وص��ح��ب��ٍة  السَّ في  لألحباِب  التوافِق  ِص��ْدَق 
 

يعالَجُه ك��ي  ري��ق��ًا  أح��م��َد  لتفكيِر ووض���ُع  إس��ق��اٌط  ��مِّ  ال��سُّ نفثِة   م��ن 

محتسبًا ال��َح��ْب��ِر  ع��ل��ِي  م��ن��اِم  تسطيري وف��ي  يحويِه  ما  أعظُم  الفرِش   في 

توصيٍة ِس��رُّ  يأتي  الوقِت  َأْح���َرِج  في 
 

لتأشيري فافهم  خ��اَص��تِ��ه   ل��خ��اِص 

رجولتِه ف��ي  ت��ب��ّدى  ال��ف��داِء  معنى 
 

الخيِر حيدِر  من  َوْق��َف��ًة  بها  َأْع��ظِ��ْم 
 

لهجرتِه ب��ان��ْت  ق��د  مفاهيَم  تفسيِر وك��م  ُع��ْم��َق  ذك��رى  ك��ل  ف��ي   ُتِعيُد 

مضاعفٍة ع��ن  أغ��ن��ْت  ال��ّل��ِه  ِوق��اي��ُة 
 

 م��ن ال�����دروِع وع���ن أم���ٍن وت��دب��ي��ِر

وال��ن��وِر ال��ح��م��ُد ل��ّل��ه ح��ب��ُل ال���ودِّ ُم��تَّ��ِص��ٌل الفضِل  َربِّ  ال��رس��ِل  بسيِد 
 

طلعْت م��ا  الخلِق  إل��ُه  صلى  بتدبيِر عليه  ال��ق��اري  ق���رأ  وم���ا   ش��م��ٌس 

قاطبًة واألت��ب��اِع  وال��ص��ح��ِب  يِر واآلِل  الدَّ في  األح��ب��اِب  جامِع   وسيدي 
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مثوى السعادة والبشر
وفي افتتاح من�زل الحبيب عبدالقادر بمكة عام 1404ه� قلت هذه األبيات ..

والبِْشِر السعادة  مثوى  يا  والبِرِّ تباركَت  والفضِل  بالنعاِم   وُب��ورك��َت 
سرى بما  فيك  األن����واُر  الطُّهِر وأش��رق��ِت  كعبِة  من  الشرقيِّ  الجانِب  من 

 

جانٍِب ُك��لِّ  ِم��ْن  النوِر  َسْيُل  َت���راَدَف 
 

الَبْدِر كالمطلِع  ال��ِح��اّلِن  على  والح 
 

طلعٍة كل  من  األحباِب  على  وف��اض 
 

َرٍة ب��ال��ن��وِر ِم��ن َن��يِّ��ِر ال��ثَّ��ْغ��ِر ُم���نَ���وَّ
 

ساحٍة ك��ل  ف��ي  ال��ّل��ِه  ب��ن��وِر  ف��َأْن��ِع��ْم 

 

والفخِر العّز  ذي  يِّ  الَمكِّ الحرِم   ِم��َن 

حبيبِنا  ط��ه  ال��م��خ��ت��اِر  طلعِة  وم��ن 
 

الحشِر في  قام  لَمن  الوثقى  العروُة   هو 

والهدى الحقيقِة  شيِخ  ُقْطبِنا  وِم��ن 
 

العصِر ُمطلِق  في  المشكاِة  الندى  إماِم 
 

س��راِج��ِه ش��ع��اِع  م��ن  وج��ٍه  ك��ل  ففي 
 

السطِر في  ُد  ُت��َح��دَّ ال  فيٍض   مشاعُل 

مدينٍة ب��ك��ل  م��رف��وٌع  ال���َق���ْدُر  يسري ل��ه  حيثما  من  الج���الُل   ويسبُقه 

ف��ًا ُم��َش��رَّ ي��ك��وَن  أن  إال  ال��ّل��ُه  رِّ أب��ى  السِّ م��وط��ِن  ِم��ن  رِّ  للسِّ  وُمْقَتَبسًا 
موطٍن كل  في  األرج���اِء  على  وغيثًا 

 
هِر الزَّ شذا  تلقى  التطواُف  انتهى   وحيث 

فإنما ك��ن��َت  حيث  ُم��ق��ام��ًا  الصدِر هنيئًا  في  السرائِر  طِ��بَّ  يا   ُمقاُمك 

َت��ُق��وُل��ُه ب��ق��وٍل  أو  ب��َس��ْم��ٍت  لألمِر َه��َدْي��َت  أب��ل��غ��َت  الهيئاِت  م��ن   ف��أّي��ًا 

عهُدنا وال��ُم��ِح��بُّ��وَن  وَح��َي��ات��ي  العمِر أن��ا  مطلِق  في  التجديِد  دائ��ُم  بكم 
 

ومسلكًا ق��والً  المختار  سنِة   على 
 وح��س��َن اتِّ���ب���اٍع ل��ل��ج��ه��اب��ذِة ال��ُغ��رِّ

ُدون��َه��ا ال��ع��زائ��َم  ُيْثنِي  لِ��َم��ا  العصِر وَن��ْب��ذًا  َحْمَأِة  في  المنهاِج  على  وصبرًا 
 

ُمنَْعمًا ُع��ْم��َرَك  ال��ّل��ُه  أط���اَل  الخيِر أب��ان��ا  صاحب  يا  الخيَر  عنا   وج��ازاك 

ًة وَم�����َودَّ رض���ًا  تبغي  م��ا  والجهِر وأوالَك  رِّ  السِّ في  بالنعاِم   وَأْج���َزَل 

وَص��ل��ى إل��ه��ي ُك���لَّ وق���ٍت وس��اع��ٍة
 

باألمِر للخلِق  المبعوِث  المصطفى  على 
 

َسْيَرُهْم س��ار  وَم��ن  وأص��ح��اٍب  وآٍل 
 

العطري الشذا  أهِل  الُغرِّ  التابعين   من 
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ُأِضيَئْت لي الظَّْلَماُء..

ُألقيْت هذه القصيدُة أمام الشباك النبوي في أوِل زيارٍة للقبِر الشريِف في شهِر ذي الحجة عام 1401ه�.

بُرُأِضيَئْت لَِي الظَّلماُء يوَم انقضى األَْمُر الصَّ َينَْفَذ  َأْن  األَقَداُر  لَِي  َوَشاَءْت 
بينَنا طاَل  قد  العهَد  َأنَّ  بِرُّوَأيَقنُْت  َوْصلِها  في  َشكَّ  ال  َرِحٌم   ولِْي 

ِمْحنَتْي وجاَوْزُت  َأشيائِي  الَقهُر فَلْمَلْمُت  َوَيدَفُعني  َشْوِقي   ُيَهْدِهُدنِي 

ما السَّ َقَدِر  إِلى  َأْوَصابي  َب��ْدُر َتجاَوزُت  وُيْؤنُِسني  نجٌم   ُيساِمُرني 
األَْسُر وَأْذَرُع َدْرَب الموِت َشْوقًا إلى اللِّقا َقني  وَمزَّ َحالي  بي  ضاَق   فقد 
َمنْطِِقْي يانِة  الدِّ َأع��داُء  َم  ُذْعُروَكمَّ َمْوطِني  في  رِّ  الشَّ َأْهُل   وَأْبَدَع 
للطَّْمِس واألَذى األسباُب  الّسْتُر وُجنَِّدِت   وُأْهِدَرِت األَخالُق وْانكشَف 

َتَألُّمًا المُؤمنوَن  َيفنَى  والَخمُر ُهنالَِك  والُعْهُر  الشيطاُن  وَينتصُر 
وُينَْحُر صوُت الحقِّ في َمذبِح الهوى 

 
 وُيْبَعُث َصوُت الِحقِد َيْصُفو له األمُر

الِعدا ن�زَغِة  ِمن  اليماِن  محنَة  فيا 
 

َنْصُر يِن ِمن َفيِضُكْم   إذا لم يكْن للدِّ

ُأّم��ٍة لموقِف  تقديري  ُس��وَء  ويا 
 

الغيُر ها  فاْبَتزَّ السالِم  َوْحَدَة  َأَبْت 
 

جانٍب كلِّ  من  األع��داُء  َعْمُرو َتضافرِت  وال  سعٌد  لإلسالِم  يبَق   ولم 
وأرتجي أشكو  الّله  حبيَب  ْكُر  إليَك  الذِّ وامُتِهَن  القرآُن  ُأْهمَل  فقد 

ِحيَلٌة  بَأرِضَي  ضاقْت  وقد  إاِلَم 
 

 وُيْخَشى على األجياِل من َبْغيِِهْم َعْقُر
إغاثًة أرج��و  الَكفَّ  َأُم��دُّ  َفْقُر إليكْم  ونازلهم  جهٌل  ساَمُهْم   لَِمن 
عطائكْم فيوَض  الراجي  ُعْسُر وعبُدُكُم  حالِِه  وفي  َيْجُثو  بابكْم   على 
والَعيا والعيُب  األْخَطاُل  ِوْزُر َتَراَكمِت  َدربِكْم  عن  األقداَم  أثقَل   كما 
ٍة َمَعرَّ في  َمَضْت  ُعْمِرْي  ِمن  ْعُر وأياُم  الشِّ ُيَهْدِهُدني  إِغفاٍل  حاِل   على 

وَعاَقني فاتْت  اللَّه  أهِل  ُر ركائُِب  الَبْذْ ُيْلَحُق  َمَتى  أدري  وال  َرَجائي 
بخيبتي  َأجُثو  النوِر  جناِب  في  أنا 

 
 وضعفي وتقصيري وفي باطني ُضرُّ

وِسيَرتي ي  ِسرِّ إصالِح  إلى  َنْذُر وشوٌق  تي  ِذمَّ في  اللَّه  ديِن   وخدمُة 

َأَتْوا َبابكْم  على  وأْحَبابي   ُضيوفًا وما قد حاَد عن َضيِفُكْم َخيُر وأْهلِي 
َجا  وفي روَضِة الحَساِن َيْسُمو لنا الَقْدُر َنُمدُّ َأُكفَّ الَضْعِف في َساَحِة الرَّ
َبنُوُكُم نحُن  اللَّه  رس��وَل  بِْشُر ِغياثًا  َقْلبِِه  وفي  يأتِي  َمن  خاب  وال 

 

وِذلَّ��ٍة افتقاٍر  َوْف��ِد  على  فُمنُّوا 

 

بحُر ُيعانُِقُه  َش��طٍّ  على   أن���اَخ 
وَموِردًا َصْدرًا  يفاِن  الضِّ على  وها نحُن يا ُمخَتاُر في َحيُِّكْم َصْدُر كراٌم 

َتحيٍَّة  بِ��أل��ِف  أب��َي��اتِ��ي  وَأْخ��تِ��ُم 

 

ُه القبُر امْي وَما َضمَّ إلى ُروِحَك السَّ
الورى  سيِِّد  َثَرى  شوٍق  في  ْتُر وَأْلُثُم  السِّ لِْي  ين�زاُح  اْلَلْثِم  ببعِض   َلَعلَّ 



نسخة حتت التعديل129 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
نَا والسَّ الحقيقِة  أن��واَر  ِقرى َضيَفتِي فالحاُل يا سيِِّدي ِصْفُر وأشهُد 

 

وُدْنَيتي ديني  الرحمَن  ْهُر وأستودُع  الدَّ خاَنُه  وَمن  وأوالدي   وَأهلي 
قالئدًا َت��ْت��رًا  الّله  ص��الُة  الُغرُّ عليكم  ساداُتنا  واألصحاُب  اآلُل   كذا 
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اْنَهْج إلى الَعلياِء َنْهَج ُمثَّابِِر

وفي 3 ذي الحجة 1401ه َطلَب ِمنّا بعض أهل العلم أن نستشير الوالد في الرحلة إلى مصر لطلب العلم في 
األزهر للتخصص في علوم الشريعة السالمية وأصولها . كما َطلَب ِمنِي تصحيح وتنقيح المشرع مما كان مخالفًا 

لظاهر الشرع . وبعد ألي وجهد ومحاولة لفهم المقصود بظاهر الشرع جاءت هذه األبيات ..

ُمثَّابِر َنْهَج  الَعلياء  إل��ى  الَقادِر اَن��ْه��ُج  َعْبِد  أبواِب  َعلى  واعكِف 
 

واْنَطرح اختِياِرِه  في  اختِياَرَك  وَاْرِم 
 

َسافِر بنُوٍر  َتحَظى  أن  ِشئَت  إن 
 

وَطالُبها نا  الدُّ إلى  الُطموَح  َتنافِر وُدَع  َبعَد  ��َداِن  ال��ضِّ َيْلَتِقى  ال 
 

الَمال َساداِت  الَقوِم  َطريَق  الَعاقِر واْسُلْك  الَزماِن  ُأنَثى  ُقوا  َطلَّ َمن 
 

ِرضا  الوثقى  بالُعروِة  الَغافِِر واسَتْمَسُكوا  الل��ه  ُح��بَّ   واسَتْشَعُروا 

وأْهَلَها  للُمْكرَماِت  وَذخ��ائ��ِر وَتَعرُفوا  بِ��م��ع��اِرٍف  ُعوا  وَتَضلَّ
 

وَما َبالُغهم  ْنيا  الدُّ ِمن  الَساهِر اَخ��ُذوا  الَحريِِص  َجمَع  َلها   َجْمُعوا 
َتنَْكِفي ال  ُلْج  الَخْيراِت  َمدخِل  ِمن 

 
الَفاِخِر الَمقاِم  أعَتاَب  ُجْزَت   َقْد 

َمجالٍس َبخيِر  للُحْسنَى  وُم���ؤاِزِر وَدلفَت  وُم��َج��انِ��ٍس   وُمْجالٍس 

والُعال للَمعارِف  َف��جٍّ  ُك��لِّ  ال��َوافِ��ِر ِم��ن  الَعطاِء  إل��ى  ِهِفين  ُمَتلَّ
 

نَا بالسَّ بِل  الُمسرَّ الَفيِض  َمنَْبِع  الَقادِر ِمن  َعْبِد  األَس���راِر  ُمسَتوِدِع 
 

للُمْصَطَفى َخليَِفًة  ُفوُه  َخلَّ َكابِر ِم��ْن  إِم���اٍم  ِم��ن  ُك��ْم  َأْس��الُف��ُه 
 

والِحجى والَحقيَِقِة  الَطريقِة  َأْهُل 
 

الَعاِمِر والبِنَاِء  الَشريعِة  َأْه��ُل 

 

َصْفَوَها َفَذاُقوا  الَتَقوى  َعلى  ُمَتواتِر ُجبُِلوا  ٍم  ُسلَّ في  ارَت��ُق��وا   وبِها 

َأْشرقْت َحَتى  األَعْماِل  على  الَهاِجِر َعَكُفوا  َشْمٍس  ُشُروُق  الُوُجوُه   ِمنَها 

لَِقائهم ِعنَد  َحمُن  الرَّ الَطاِهِر ُيْسَتْشِعُر  النَبِيِّ  َأْن��َف��اَس  وُت��ش��َم 
 

ُمتَّعطٍش َبْركاتِهم  ِم��ن  ُمَكابِر وَي��نَ��اُل  َعْقُل  بالُخْسراِن   وَيبوُء 
ِشرعٍة عن  بمَقاِمهم  َيْخرُجوا  َلْم 

 
َبشائِر َعيُن  ال��َع��اداِت   وَخ���وارِق 

لْت َعجَّ َقد  التِي  الَبراهيُن  َظاهِر تِلَك  بِنٍص  َوردْت  لهم   ُبَشرى 

واْكَرُموا الَكثيُر  ِمنها  لهم  الَطاِهِر وَجرْت  الَمقاِم  فِي  استَقاُموا  َلما 
 

للَوَرى اثَبُت  الَخلِق  َخْيِر  الَغابِر وَحديُث  الرعيل  في  الَخوارِق  صدَق 
 

ِسيرتِي َب  ُأه��ذِّ أن  إالَّ  رُع  الشَّ َما 
 

َمَشاِعِر ِس��رَّ  ألَُذوَق  وَسريرتِي 
 

َمْشُهودًة َبدْت  َقْد  الَحقائَق  واَرى 
 

َسافِر َب��ْدٍر  كَضوِء  الَيِقيِن  َعيُن 
 

وَحاَلُهم الَعاذلِين  َعْذَل  َعنَْك  َبصائِر َدْع  َظ��الُم  اُهم  َتْغشَّ  َفلقْد 
ِف َتخوُّ ُدوَن  الِت  الزَّ َعلى  َعَكُفوا 

 
ؤ ف��ي ِخ��ْس��ٍة وَت��آُم��ِر  وَت���ج���رَّ

َقا َشعائِر َعصفْت بِهم ُنوُب النُّفوِس إلى الشَّ بَطمِس  َبصائرُهم   َطمسْت 
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الِّذْي  الِسرِّ  َمَكاِمَن  َي��ْدُرُك��وَن  َدفاتِِرْي ال  ُحروُف  َسطعْت  َفْيِضِه  ِمن 

 

َرْزيٌة الِحَجاُب  وَحْسُبهم  َحَجُبوا 
 

َدائِر ِص��راٍع  فِي  وَهاُهم  ُمِسُخوا 
 

َمْوَجًة منهم  الَتنْظِيُر  َه��ادِر َيتجاذُب  َبحٍر  َتيار  على   َسبحْت 

ُدوا وَتبدَّ وُجوِدهم  بُرْغِم  الَزاِخِر َماُتوا  الُمِحيِط  في  مِع  الَتجَّ ُرْغَم 
 

َأَرى َفال  الُمِعين  هذا  إلى  بِي  َمَشاِعرْي ُعْد  في  َأن��اَر  ِس��واُه   ُن��ورًا 

الُهدى َنحو  وَقادني  الِعناِن  َمْن َغْيُرُه في األرِض طمأَن َخاطرْي َملُك 
ٍد  ُمَحمِّ الَحبِيِب  َعلى  الُة  الصَّ َبَصائرْي ُثمَّ  ُنوُر  واألْصَحاِب   واآلِل 

َكذا بإحساٍن  َلهم  الَسائِر والتَّابِعيَن  َعْصِري  إماُم  الطريِق   َشيُخ 
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ْبِر بِالصَّ ِل  الُمَجلَّ بِالِعيِد  ُأَهنِّيَك 
 

َأْج��ِري لي  َيْعُظُم  ْبِر  الصَّ بٰهذا  َلَعلَّ 
أِلَنَّ���ُه إالَّ  بِ��ال��ِع��ي��ِد  َف��َرِح��ي  وم��ا 

 

الُحرِّ لِْلُمْؤِمِن  ِه  اللّٰ لَِمنِْح   َت��َم��اٌم 

مًا َتَكرُّ فِيِه  ��ُه  ال��لّٰ َتَجّلٰى  َق��ْد  الَقْدِر َوَم��ا  َلْيَلِة  في  األف��راِد  ِع  كَّ الرُّ َعلٰى 
 

ضا الرِّ ُصُحِف  في  ْحٰمُن  الرَّ َأْثَبَت  َوَما 
الَبرِّ  لِلّصائِِم  الُغرِّ  الَحَسنَاِت   ِم��َن 

َألِيَمٌة َفْهَي  ْه��ِر  ال��دَّ ُص��ُروُف  األَْم��ِر َوَأّم��ا  َواِق��ِع  في  بِ��اِلْس��اَلِم  َحلَّ  َوما 
 

َهَمزاتِِه ِم��ْن  ْيَطاُن  الشَّ َصنََع   َوَم��ا 
َوالّشرِّ َوالَفْتِك  الَهْتِك  َبَصَماِت   َوِمْن 

فِْعلِِه ُس��وِء  ِم��ْن  النَّاِس  بِ��َربِّ  َأُع��وُذ 

 

َوالَقْهِر النَّْزِغ  ِمَن  َيْأتِي  ما  َشّر  َوِم��ْن 
 

الَورٰى علٰى  الَقِديَم  الَوْعَد  َأْنَفَذ  والَبْتِر وقد  دِّ  َوالصَّ التَّْزيِيِن  في   َوَأْب���َدَع 
واألَذٰى واِلْفِك  الَبْغِي  َجْيَش  َز  َوالُكْفِر َوَجهَّ بِالِفْسِق  يِن  الدِّ َأْهَل  لُِيْهلَِك 

 

بها وما  ال��ّرافِ��َدْي��ِن  َأْرَض  َوالُجْدِر َوَم��ْس��َرُح  الِحجاَرِة  فَِلْسطِيَن  َكِمْثِل 

 

َمْلَحظًا َراَم  َوَم��ْن  َأْوع��ٰى  لَِمْن  الِغرِّ ِمثاٌل  اآلدِم  في  الشيطاُن  ��َخ  َرسَّ  لَِما 
َرِخيَصٌة  َوْه��َي  اِلْع���الِم  َوَم��َع��َرَك��ُة 

 
بِالِعْهِر يَن  الُمَصلِّ َأْب��ن��اَء  ��ُر   ُت��َدمِّ

َعِقيَدٍة َوَح���ْرُب  َتْشِويٍش  َوَأْب���َواُق 
 

الُمرِّ الَواِقِع  في  يِن  الدِّ َأْه��َل  ُق   ُتَفرِّ
والِعدا لِْلَحْرِب  األَْرِض  في  ما  َوَتْسِخيُر 

 
والَفْقِر بالَجْهِل  الَحقِّ  َأْه��ِل  وإِْذالُل 

 

شاهدًا َي��نْ��ِزُف  ال��ُج��ْرُح  وٰه��ذا  يجِرْي َأِعيٌد  ما  ُر  ُتَفسِّ فينا  َغْفَلٍة   َعلٰى 
ُقتُِّلوا ي��اَن��ِة  ال��دِّ َوإِْخ�����واُن  َأِع��ي��ٌد 

 
وال��َج��ْوِر ِخ  التََّفسُّ َأْم��ِري��ِك  بِ��آَل��ِة 

 

َم��ْت ُع��ْذِر َأِع��ي��ٌد َوَأْب��نَ��اُء ال��ِح��َج��اَرِة ُه��دِّ ِم��ْن  َث��مَّ  وم��ا  َبْغيًا   َمنَاِزُلُهْم 

َحاِضرًا َتْرُسُم  الُكْفِر  َوُروُح  َوالِفْكِر َأِعيٌد  الُحْكِم  في  التَّْدِويِل  لُِمْسَتْقَبِل 
 

َجْهلِِهْم  ُعْمِق  في  يِن  الدِّ َوَأْه��ُل  َأِعيٌد 
 

ّجاِل في الُواِقِع الُمْزرْي ْجِل والدَّ  َعِن الدَّ
ٌر ُم��َق��دَّ فيِهْم  ��ِه  ال��لّٰ َق��َض��اُء  َأْمِر َوَأّم���ا  ِمْن  َم��ْوالَي  َيْقِضيِه  بما  َوَأْه��اًل 

 

َت��َواُك��ٍل َبْيَن  اِلْن��س��اُن  َخَلَط  ْفِر َوَق��ْد  الصِّ َساَعِة  في  األَْمِر  ُصُروِف   َوَبْيَن 

الَفتٰى َحّداُدنا  قاَل  قد  كما   َحيارٰى ُنَخبُِّط ال َنْدِري الطَِّريَق وال َندِرْي َوِصْرنا 

َبدا غيُرها  وال  عوٰى..  الدَّ ُعْصَبَة  َأَيا 
 

بِالَجْذِر َيْعِصُف  الَوْعِي  َوُس��وُء   إالَم 
َسلِيَمٌة َوْه��َي  اآلراُء  ُتْجَمُع  َمتٰى 

 
الُغرِّ لِ��أْلَْوُج��ِه  التَّْفكِيِر  ِوْح��َدِة  علٰى 

 

َت��َج��اُوٍز  ُدوَن  ْيِر  السَّ َنْهَج  ��ُد  ُن��َوحِّ
رِّ  الشَّ ُعنُْصِر  ِمْن  الَغْيِر  َفْهَم   َوَنْرُفُض 

َمْوِقفًا والِعْلِم  الَوْعِي  َأْه��َل  َيْجِرْي َوَنْمنَُح  َأْه��لِ��ِه  في  األَْم��َر  َأنَّ  ��ُد   ُي��َؤكِّ

َطِريِقنا َنْهَج  األَْض���َداُد  اْخ��َت��َرَق  الَغْدِر إذا  َحاَفِة  علٰى  ِصْرنا  بُِفْرَقتِنا 
 

َشاِهٍد  َمْلَحُظ  ْهَراِء  الزَّ بني  في  ولي 
 

ْيِر والسَّ ِة  األُُب���وَّ َمْعنٰى  َعلُِموا   إذا 
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ضا الرِّ اْجَتَمَع  بها  َأْه��َداٌف  الَعْصِر َولِْلِعيِد  َسالِِف  في  األَْسالِف  َمنَْهِج   َعلٰى 

الُهدٰى  َخَلِف  في  الَقْوِم  ِسرُّ  زاَل  الطُّْهِر وال  آَيِة  في  األَْسَباَب  َأْدَرُك��وا   إذا 

َأْهُلُه داَم  ما  يِن  الدِّ َح��قُّ  َض��اَع  الَعْصِرْي وما  الَمْطَلِب  في  اآلباِء  َقَدِم   علٰى 
ها ِسرُّ َف��اَح  إذا  َأْن��ف��اٌس  َولِْلِعيِد 

 
َيْسِرْي ها  ِسرِّ ِمْن  األَْرواِح  َحاِضِري   َعلٰى 

َوُوْص��َل��ٌة َوْص��ٌل  ِه  اللّٰ َأْه��ِل  بِإِْسناِد 
 

ُعْمِر علٰى  ُعْمرًا  اِلْنَساِن  في  ُد   ُتَجدِّ
َأْمَرنا ُيْصلُِح  الَمنّاُن  الَواِحُد  ْكِر َعسٰى  الذِّ َمنَْهِج  علٰى  ُط��ّرًا  َوَيْجَمُعنا 

 
��ُق م��ا َن��ْرُج��وُه ِم��ْن َوَس��طِ��يَّ��ٍة النُّوِر ُن��َح��قِّ ُس��وَرِة  في  ِه  اللّٰ كِتاِب  في  َأَتْت 

 

ُمَسْلَسٍل َعْهٍد  بِالَعْهِد  َوَأْختُِمها 
 

والَحْشِر ق�  في  الُمْخَتاِر  ُسنَِّة   َعلٰى 

با الصَّ َهبَِّت  ما  الَحقِّ  إِٰل��ُه  َوالُيْسِر َوَص��ّل��ٰى  الُعْسِر  في  الَمْقُبوِل  الّشافِِع   َعلٰى 
الَورٰى َساَدُة  ُهْم  واألَْصَحاِب  اآلِل  َمَع 

 
ْبِر بِالصَّ الِهَداَيِة  َدْرِب  في  َساَر   َوَمْن 

َشْوَقنا َأْرَجْعَت  الَمْيُموَن  ِعيَدنا  ْعِرْي ويا  الشِّ الَهاِجِس  في  اِليماِن  َيَمِن   إِلٰى 

َشْمَلنا  َيْجَمُع  األَْك��َواِن  َفاطُِر  الِفْطِرْي عسٰى  النّدٰى  َوِعيِد  األَْضحٰى  َمْوِعِد  َعلٰى 
 

والخا يِن  والدِّ ِه  اللّٰ في  ٍة  ِع��زَّ َعلٰى 
 

َوالنَّْصِر الِهداَيِة  لِ��َراَي��اِت  َوَرْف���ٍع 
 

 



نسخة حتت التعديل134 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
دواعي الشوق في زيارة سيد الكون المعشوق

االثن� 6 شوال 1437ه�

ْوِق ِمْن َحْيُث ال َأْدِري َأْم��ِريَدَعْتنِي َدَواِعي الشَّ لِي  ُك  ُتَحرِّ َأْسَبابِي  َفَأْلَفْيُت 
الِفْطِريَوَت��ْدَف��ُع��نِ��ي َدْف��ع��ًا إَِل��ى َخ��ْي��ِر َم��نْ��ِزٍل َم��ْأِرُزَن��ا  اِلينَاِس  َطْيَبَة  إَِل��ى 
الَهنَا ُتْرَبِة  إلى  َأْحَبابي  َرْك��ُب  ُع��ْذِريَس��َرى  َفنِي  َوَخلَّ َقْبلِي  بها  َوَن��اُل��وا 
َخْلَوٍة ُسَوْيَعاُت  فِيَها  َلُهْم  َوالَخْيِرَوَطاَبْت  الَمنِْح  ِمَن  َناُلوا  بما  َوَع��اُدوا 
َمنَْزِعي َوَتْسِويُف  َجْهلِي  يَوآَلَمنِي  ِسرِّ َتْكُتِمي  َمَتى  أِلَْنَفاِسي  َوُقْلُت 
َسْلَوتِي َوَي��ْم��نَ��ُع  ُب��ْع��ِدي  ُق��نِ��ي  ْعِرُي��َؤرِّ لِلشِّ َفَأْخُلُد  َأْعَصابِي  َوَي��ْح��ِرُق 
َشاِهِدي َتْدَفُع  ْوِق  ال��ذَّ َمَراِقي  فِْكِريأِلَنَّ  َهاَجنِي  َمَتى  َتْفكِيِري  َوُتْقلُِق 
��ْم��ُت َن��ْح��َو َم��اَلِذَن��ا الَفْخِرَوَه���ا َأَن���ذا َي��مَّ ُمْسَتْوَدِع  األَْصلِيِّ  َوَمنَْزِعنَا 
بِِه َم��ا  الَفْيِض  ِم��َن  َنْلَقى  بِ��َأْن  ْهِرَن��َودُّ  الشَّ َمْطَلِع  في  الِفْطِر  ِعيِد  َجَوائَِز 
َمَكاَنًة َع��ْب��ٌد  َن��اَل  َق��ْد  َهاُهنَا  َوال��بِ��رَِّف��َك��ْم  ِة  ال��َم��َودَّ ِعيِد  في  اللِه  ِم��َن 
ٍة ُحلَّ َأْش��َرَف  الَمْقُبوُل  ُأْلبَِس  َكالَبْدِرَوَك��ْم  ُيَشْعِشُع  التَّْقَوى  ِمَن  لَِباسًا 
َرْت َتنَوَّ ُخْذَها  ِقيَل  َما  إَِذا  ْدِريُحُظوٌظ  رِّ في الَقَفِص الصَّ ُظاَلَماُت َكْوِن السِّ
ُبْقَعٍة َأْش���َرُف  الَخْلِق  َخْيِر  الَعْصِريَمِدينَُة  الَعاَلِم  َعَلى  فِيَها  بَِمْن  َتُفوُق 
ِرَح��ابِ��َه��ا َن��ْح��َو  اُر  وَّ ال����زُّ َوَف���َد  َفاْسَتْقِريإَِذا  ِشْئَت  إذا  َساٍم  َمْقَصٌد  َلُهْم 
ني َيُهزُّ َحنِيٌن  َقْلبِي  وف��ي  الَبْدِرَأَت��ْي��ُت  َمْطَلِع  إل��ى  َدْف��ع��ًا  َوَيْدَفُعنِي 
ٍع ُمَشفَّ َخْيِر  ال��نِّ��ْب��َراِس  الَعَلِم  الَقْدِرإل��ى  َعالَِي  َرَق��ى  َمْرسوٍل  َوَأْف��َض��ِل 
َف��ِت األَْس��َم��اُء َوْه���َي َج��ِدي��َرٌة ْدِرَت��َش��رَّ الصَّ يِِّد  لِلسَّ بِ��اِلْس��ِم  بِنِْسَبتَِها 
ُف��وا َت��َش��رَّ الَّ��ِذي��َن  اآلِل  ِم��َن  الُغرِّفهذا  َساداتِنَا  األَْص��َح��اِب  من  وه��ذا 
َأْح��َم��ٍد َمْسِجُد  ال��َح��يِّ  َم��نَ��اُر  َوالِعْطِروه��ذا  بِالِمْسِك  الَفْيَحاُء  َوَرْوَضُتُه 
َداَلَل����ٌة َوفِ���ي���ِه  إاِّل  َم���ْأَث���ٌر  ْكِرَوَم����ا  الذِّ َعلى  الَجاَلَل  ُيْضِفي  َشاِهٌد  لها 
َسْعِدَها ُسَوْيَعاِت  في  إَِلْيَها  َوالَجْهِرَأَتْينَا  رِّ  السِّ في  الَفيَّاِض  النََّدى  بِِعيِد 
َن��ْظ��َرٍة َل��َواِح��ُظ  فِيَها  َلنَا  ُعْمِريَوَط��اَب��ْت  ُمنَى  الُفَؤاِد  ُسَوْيَداِء  في  َبنَْت 
بِنَا َلُهْم  ِص��ْدٍق  إِْخ���َواَن  بَِها  الُعْذِريَلِقينَا  بِالَهَوى  َسَمْت  إِيَماٍن  َرَوابُِط 
َضى الرِّ َحْضَرِة  في  األَْحَواُل  الَهنَا الُمْغِريَتَماَزَجِت  اِقي ُكُؤوَس  َلنَا السَّ َوَأْبَدى 
َحْوَلنَا األَِح��بَّ��َة  َوَأْس��َق��ْي��ن��ا  بِالَواِرِد الَخْمِريَش��ِرْب��نَ��ا  َعا الَمْمُزوِج  َشَراَب الدُّ
َمْشَهٍد ِة  َوُق���وَّ َوْع���ٍي  َعَلى  ْفِرَوِغ��ْب��نَ��ا  الصِّ َساَعِة  في  الَوْقِت  ُم��َراَد  َونِْلنَا 
لَِقائٍِل ه��ذا  َبْعِد  ِم��ْن  َأْلَتِفْت  ُعْذِرَوَل��ْم  ِمْن  َلَك  فما  َتْعَجْل  َواَل  ْث  َتَريَّ
لُِرْفَقتِي َوُقْلُت  َمَواِجيِدي  األَْجِرَحَزْمُت  َثابِِت  ِمْن  الَمْقُصوُد  َحَصَل  َلَقْد 
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الُهَدى َمْسِجِد  في  الَفْجِر  َصاَلِة  الَقْبِرَوَبْعَد  َصاِحِب  َعَلى  ْمنَا  َوَسلَّ َوَقْفنَا 
الَوَرى َسيِِّد  في  ْوِق  الشَّ َوَداَع  رَِّوُقْلنَا  السِّ ُعْصَبِة  ِمْن  رِّ  السِّ َبِقيِع  في  َوَم��ْن 
الَفَضا َواِس��ِع  في  ْيَر  السَّ ُنِغذُّ  ْحِرَوُعْدَنا  السِّ َوافِ���َرِة  ال��تَّ��اُب��وِت  بِ��َس��يَّ��اَرِة 
َمْلَحٌظ َث��مَّ  ول��ي  َمَعانِيَها  َأْدِريَعِشْقُت  َم��ا  َتْعَلُم  ْحَمِن  الرَّ َماَلئَِكُة 
نِْعَمٍة ُك��لَّ  َلنَا  َأْس��َدى  لَِمْن  ْكِرَوَح��ْم��دًا  َوالشُّ لِْلَحْمِد  التَّْوفِيَق  َوَنْسَأُلُه 
َغاَيتِي َأْب���ُذُل  النَّْظِم  َخ��ْت��ِم  الطُّْهِرَوآِخ���ُر  الُمْصَطَفى  على  َوَتْسلِيمًا  َصاَلًة 
َماطٌِر اْنَهلَّ  ما  َواألَْصَحاِب  اآلِل  الَبْحِرَمَع  َتْسُكُب في  الَغْيِث  َوَساَلْت ُسُيوُل 
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الُوُقوُف َعلى الِميَراِد.

في أول ارتباط روحيٍّ بسيدي الحبيب عبدالقادر، حملُت هذه األبيات ومعي واسطتي الُكْبَرى للدخول على 
الرجال، وَمدِّ وسائط االتصال، سّيدي الوالد علي بن أبي بكر المشهور، فاستأذنُت الحبيَب صبيحًة المثوَل في 

مجلسه من شهر رجب من عام 1401ه� وقرأُتها عليه بصوت النشيد

خاطِِري ُيْثلُِج  الِميراِد  على  الَمواطِِرُوُقوفي  ُف��ُي��وِض  ِم��ن  ُروح��ي   وَي��ْم��أُل 

الهدى مجلس  في  الِفرَدوَس  ناظري وَأستشعُر  وي��رت��اح  أنفاسي   وَت���ْأَن���ُس 
جوانحي وتحيا  ذات��ي  على  البشائِر وَأْس��ُم��و  َف��ي��َض  األح����داُق   وتمتلُئ 

بالُمنى  َيْطَفُح  البحُر  وه��ذا  الجواهِر وكيف  طِيَب  طِّ  الشَّ في  َمن   وَيْمنَُح 
َن��ْث��ِرِه ��اِت  َط��ِريَّ ف��ي  المعاني  َج���الُل 

 
الخواطِر اجتذاِب  في  التََّساِمي   وَروُح 

ُوُروِدِه ُوُروِد  ف��ي  األم��ان��ي  وَن��ْي��ُل 
 

الَعواطِِر الثَّنايا  في  الَحنايا  وَغيُث 
 

الورى َسيِِّد  ِمن  الطِّيِب  َنْفِح  وَأْنفاُح 
 

األزاه��ِر َف��ْوَح  ال��ُج��اّلِس   َت��ُف��وُح على 
ينحني ال��ُك��لُّ  أع��ت��ابِ��ِه  على  َفِسيٌح 

 
��رائِ��ِر َغ��نِ��يٌّ وم��ُح��ت��اٌج وأه���ُل ال��سَّ

 

زمانِنا َص���ْدُر  ال��م��أذوُن  الغايُة   ُم��ن��اُخ ُف��ُي��وِض ال��نُّ��وِر َن��ْج��ُل األك��ابِ��ِر ُه��َو 

فَأْينََعْت العطاِء  مرقى  إل��ى  ��ى  الذخائِر َت��َرقَّ ب��َزي��ِن  وان��ث��اَل��ْت  َمجانِيِه 
 

��ْل ع��ط��اَء ال��ّل��ه ف��ي ك��لِّ م��ا ترى الشعائِر َت��َأمَّ جليَل  يحوي  َنَفسًا  َت��ِج��ْد 
 

مشاربًا تلقى  الَفيِض  ُش��ُه��وَد  ���ْق  وِرّي�����ًا ل��َظ��ْم��آٍن وأم���ن���ًا لِ��ح��ائِ��ِر وَدقِّ
 

ُج��وِدِه َكن�ز  ِمن  الُجوِد  َكِريُم  َحباُه 
 

األواخ���ِر َع��ْص��َر  الُمختاُر  بِ��ِه   وَق���رَّ 
عصره أه��ل  على  ن���ورًا  ب��ه   ف��ك��ان ل��ه��م ك��ال��ل��ؤل��ؤ ال��م��ت��ن��اث��ِر أف���اَض 

نا السَّ ترى  القلوِب  عمُي  به  ُمثابِِر وأضحْت  َن��ْه��َج  األع��م��ال  ف��ي   وتنهُج 
مثَله َت��ْل��َق  ل��ن  ال��ّل��ِه  وَأْي����ُم  مشاعري َم��ِع��ي��ٌن  ُيحيط  َأْن  وصفي   َتقاصر 
مثالبي َرْغ��َم  الشوِق  دواع��ي  وظاهري َدَعْتني  خفائي  في  شاني  ��ِة   وِخ��سَّ

سادٍة محاريِب  عن  ُنُكوصي  وَرْغ��َم 
 

ياِجِر الدَّ س��واد  َأْح��َي��وا  ال��ورى   نجوِم 

ص��دوره��ا وأن��ت��م  فيكم  المشاعِر ِخ��الَف��ُت��ُه��ْم  وَربِّ  طبعًا  لها   وَأْه����ٌل 

الُمنا غ��اي��ُة  أب��وابِ��ُك��ْم  على  لخاطِري ُوُق��وف��ي  َأْم��ٌن  الِميراِد  ِم��َن  وَرْش��ِف��ي 
 

قاِصٍد ُبْلَغُة  َش��كَّ  ال  ُق��ْربِ��ُك��ْم  وف��ي 
 

 وغ���اي���ُة م��ا َت���ْرُج���وُه آم���ال زائ���ِر
َت��راُك��ُم  َع��ي��ٌن  الرحمِن  نعمِة  الغوامِر وِم��ن  للُفيوِض  َم��ُث��وٌل   وَق��ْل��ٌب 
َهَمْت إذا  للغيوِث  َخْصٍب  األوام���ِر وَمنَْبَت   امتثال  ف��ي  يقيٍن  وِص���ْدُق 

 

للُعال َح��يَّ  َأْن  األق���واَم  َخ��بِّ��ُروا  البصائِر َأالَ  ان��ف��ت��اِح  َش��آبِ��ي��ُب   ف��ه��ذي 

نبيِّكْم ِم��ن  العطا  َمقالِيَد  وش��اكِ��ِر وه��اُك��ْم  راٍض  بيَن  ف��ِس��ي��روا  إليها 
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وِس���ي���َرُة آب����اٍء ُك��م��اِة ال��َع��ش��ائِ��ِر َي��لِ��ي��ُق ب��أب��ن��اِء ال��ك��رام َم��ق��اُم��ُه��ْم
 

����ِة ال��ق��وِم َع���ْوَدٌة يَّ الخواطِر وَي��ْح��ُس��ُن ِم��ن ُذرِّ أم��ُن  األق��وام  َمْسَلِك   ففي 

َرْغَبًة أهلِْه  َنْهِج  في  َيِسْر  لم  المصائِر وَم��ْن  لِ��َش��رِّ  َوْع����ٍي  ب��ال   َت����َردَّى 
البنا وانصدع  األح���واُل  به  األب��اِع��ِر وض��اَق��ْت  َض��ي��اَع  الدنيا  على   وض��اع 

تَحنَّنُوا  ال��ك��راِم  ال��ق��وِم  ُع��م��دة  الجرائِر َأي��ا  انهزاَم  َيْرُجو  بكم  َمن   على 
ٍل ُمَقفَّ َق��ْل��ٍب  إح��ي��اَء  بكم  وف��ي��ض��ًا ب��ال ح��دٍّ ل��ِم��ْلِء ش��واغ��ري وي��رج��و 

 

َقْت تَحقَّ إِْن  ِمنُْكُم  َع��ْط��ٍف  فنظرُة 
 

مائِِر الضَّ ُش����ُروَد  َش��كٍّ  ب��ال  ُت��ِع��ي��ُد 
 

ف��ال َت��ْت��ُرُك��ون��ا ل��ل��زم��اِن وأه��لِ��ِه
 

المساخِر غيُر  البؤس  زم��اِن  في   فما 

وانقضى َتَبْعَثَر  م��اٍض  على  الَمحاِضِر َأِس��ْف��ُت  َص��ْدَر  الَمْغُبوُن  َيْشَهِد   ولم 
��ى ف��ي بِ����الٍد وبِ��ي��َئ��ٍة زم����اٌن َت��َق��ضَّ

 
الَمناكِِر ُس���وَد  يطاُن  الشَّ بها   َأق���اَم 

الهدى عن  َتعاَموا  ب��أق��واٍم  المَجاِزِر ُأصيَبْت  نحَو  الحقِّ  ُدع��اَة   وس��اُق��وا 

َمعالٍِم َطْمُس  األبناِء  على  ُمغايِِر وُيْخَشى  بِ��نَ��ْه��ٍج  ُأخ���رى  وَتنِش�َئ�ٌة 
 

والُمنى األِح��بَّ��ِة  أرَض  يا  ال��ّل��ُه  ل��ِك 
 

ودع���وُة َأْه���ِل ال��ّل��ِه ف��ي ُك���لِّ ب��اكِ��ِر
 

حالِنا إص��الَح  الَخْلِق  مولى  فاِجِر ونسأُل  ُك��لِّ  ِم��ن  األرِض  تلك  وإب���راَء 
 

والتُّقى وال��بِ��رَّ  الخ���الَص  وُح��ّب��ًا أله��ل ال��ّل��ه ِم��ن ك��لِّ ك��ابِ��ِر ويمنَحنا 
 

وِمثلُهم وف��ي��ه��ْم  منهْم  المنابِر((  ويجعَلنا  فوَق  الحبِّ  ))أهُل  جاء   فقد 
قلوبِنا ب��ن��وِر  أب��ي��ات��ي  وَأْخ����تِ����ُم 

 
م��ح��م��ٍد ال��م��خ��ت��اِر َزي����ِن ال��َم��آثِ��ِر

 

ال��ورى في  كواكَب  وأص��ح��اٍب  المنائِِر وآٍل  أذاَن  نيا  الدُّ على  َأذاُع����وا 
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للنظِر الُمشتاق  ��ه��ا  والَظفِرأيُّ الَخيِر  في  َراغبًا 
َسفِرَراِج��ي��ًا ِم��ن��ا رض���ًا أب��دًا أو  َك��ان  َم��ق��اٍم  ف��ي 
لزلتِِه َص��ْف��َح��ًا  ُمنَْكسِرَط��ال��ب��ًا  بالباِب  واق��ف��ًا 
ُمنَْطرحًا حمن  الرَّ مع  والُيسر ُكْن  الِعسر  ف��ي  ول��ه 
َلُه َدَع���اَك  فيما  وَذِروانطلْق  ِعْصياَنُه  واْجَتنْب 
َسَلٍف عن  َجاء  َما  واَصطبِر والتزْم  الَخيِر  طريِق  في 
َجَمحْت  َمَتى  النَّفِس  الُعمِر واقهْر  ُف��رص��َة  ق��ْب  وَت��رَّ
ُسنٍن  على  َشيخًا  َتجْد  ُمعتبِرأن  ال��َزه��راِء  َبنِي  من 
والِفكرَح���ام���ٍل ل��ل��س��ّر وارث���ه للِعلم  َج��ام��ِع 
الِغيِرَذاك����ر ل��ل��ه ُم��ْح��َت��ِم��ِل  م��ن  َي��أت��ي  ُكلَّما 
َتربيٍة ش��أِن  ف��ي  الغرِرَح���اذٍق  للطالِب  َج��ال��ٍب 
َمعُه الُهدى  َدْرَب  وانتظِر فالتزْم  بالباِب  وانطرْح 
َطالبُه َأْن���َت  َم��ا  الَقدِرَس��َت��رى  َساعة  من  َس��اع��ًة 
ُمتصٍل ال��ّص��دِق  حِروَبشير  السَّ في  الصدِق  برجاِل 
بِح من َخطِرف��اق��ْم ل��ل��ي��ِل َح��اج��ُت��ُه واحتمي في الصُّ
ُمنِْقصٍة ُك��لَّ  والِسَيروَت��ج��ن��ْب  الَسير  ُعيوِب  من 
َتْبَلُغُه الِعلِم  في  َح��ِرْيواجتهْد  أنت  الِعلم  وبسرِّ 

َعلى  الَجميل  بُر  الصَّ هِرَشْرُطُه  والسَّ األْش��ي��اِخ  أدِب 
َمْكرمٌة  ال��طُّ��الِب  واألث��ِرَس��ه��ُر  ين  الدِّ ُع��ُل��وِم  في 
ُمنَى  نِلَت  الّصبِر  كالَصبر وبقدِر  الفتح  وط��ري��ق 
ِمّرُتها  ُذْق���َت  م��ا  باألثِر وَم��َت��ى  هد  الشُّ س��َت��ذوق 
��وِروَزم���انِ���ي ُك��ّل��ه ق��ّل��ٌق وال��صُّ ال��ظِّ��ِل  وَثقيُل 

والَكدِرف��إذا َم��ا ُرم���َت َم��ْع��ِرف��ًة  الَهّم  زم��ان  عن 
ُق��ُدم��ًا وانطلْق  حِرَفتوكْل  السَّ في  حمن  الرَّ واذكر 

َمكرمة  الليل  ف��ي  النّظِرف��ل��ُه  راغ���ِب  ل��م��ري��ٍد 
��اك��ي ُم��َف��ارق��ًة  ��ه��ا ال��شَّ َرِرأيُّ وال��دُّ الِعلِم  ِرب��اِط  َعْن 
َتْجَمعنُا األرواُح  ال��دَي��ِرإّنها  ِم��ن  ُك��نْ��ا  َحْيُثَما 
َحملْت ما  الوصِل  ُصوِروأساُس  من  األرواِح  َدول��ُة 
ُم��ْرَت��ب��ٌط َدام  ِق��َص��ِر وب��ه��ذا  ُذو  َط���اَل  وب��ه��ذا 
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ُمّدخِروب��ه��ذا ُخ���ْذ َوص��ي��َت��نَ��ا  َخْيِر  من  َتْمَتليء 
َطلٍب ذي  ُك��لَّ  َر  ُمنَْكسِر ولُتَبشِّ الَعْدنِي  ُرَب��ا  في 
ُمْجتمٍع َخ��ي��ِر  ف��ي  والَخِضِر أنهم  الّيأس  ظِّل  َتحَت 
َم��ّدٌد َشْيِخنَا  من  النِظِِرولهم  َعبدالقادر  َذاَك 

َصالحٍة  ُك��لَّ  نِ��ْل��نَ��ا  َض��رِرمنه  وال  َك���دٍّ  ُدوَن��م��ا 
َتْصلِيًة عِر  الشِّ الَبشِروِخ��ت��اُم  َس��يَّ��د  تتَغَشى 

ُق��دَوُت��نَ��ا  اآلُل  ُمْفَتخِريوَك����ذاَك  األصَحاِب  وَعلى 
ُمْبَتِهَجًا الطَّْيُر  َتَغنَى  َجِرما  الشَّ من  َأْغَصاٍن  َفوَق 
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محاورة النسيم

تحرك الخاطر لكتابة هذه األبيات بمناسبة إقامة مولد عام، بمنزل السادة آل الجفري 19 رجب 1410ه� وأنشدت 
في المولد

البحري الجانب  من  قلبي  على  الفجر تهب  ساعة  في  الحي  ذاك   ُنسيماُت 
جرى كما  قالت  األخبار  وم��ا  عمِرو فقلت  وال  ب��زي��د  تعبأ  ال  األم���ر   ب��ه 

إنها النفس  س��ور  م��ن  ح���ذرًا  يستجري وُك���ْن  شذ  ومن  شذت  جمحت   إذا 
هائج والبحر  الفلك  تجري  أين  البحر إلى  في  السفائن  ترسو  ت��رى   وأي��ن 
هزها بعد  م��ن  ال��ش��رق  ري��اح  للجذر  وق��رت  تقلع  ال��غ��رب  ري���َح   ول��ك��ن 
وال��رج��ا ب��ال��ي��اس  األي���ام  العصر وتشغلنا  واق��ع  من  األح���وال   ومنطلق 
بدت عاصفة  ال��ط��ود  يستفز  الدهر وم��ا  سابق  في  مر  قد  عاصف  وكم 
الوفا انتظر  ال��ش��وق  ب���وادي  الصبر  أب��ي��ت  غاية  على  أط���وادي   وأل��م��ح 
 وخوض عن المحقوق بالمنصب الفخري وف���ي ك��ل ف��ج ص��رخ��ة وع��ج��اج��ة
جرى حيثما  من  األس��ب��اب  ��نَ��ِت  األم��ر وُزيِّ عالم  ف��ي  المقدور  ال��ق��در   بنا 
يرى لما  ال��ع��ج��ول  ال��غ��ر  الشر ويحتكم  ف��ي  يوقع  الظن  وبعض   يظن 
بدا إذ  ال��ق��وم  م��وق��ف  م��ا  لنا  يجري وق��ي��ل  بالذي  الرضا  قلت  الرجا   مناخ 
ذرة ي��غ��ي��ر  ال  ات���ك���ال  الُمجري  ف��ق��ي��ل  من  الجميع  أمُر  إذ  األمر   من 
علمنا مبلغ  ال��ق��در  ب��ه��ذا  كالبدر فقلت  يسطع  ال��ل��ه  أم��ر  ي��ك   وإن 
محلقًا ال���ف���ؤاد  ب���ات  ليلة  الغر وك���م  ل��ألوج��ه  األش����واق   ت��ج��اذب��ه 
حيثما األك��اب��ر  رب���ع  م��ن  الخضر ول��ل��ح��ي  األودي  في  األنفاس   ت��رددت 
اشتياقه مثل  الن��س��ان  في  ش��يء  الفطري وال  والمنزع  التكوين  منبع   إلى 
ارتياحها  بعض  النفس  ذكريات  بالسروفي  ال��ت��ح��دث  ه���ذا  م��ن   وأك��ب��ر 
الرضا موطن  في  األحباب  مع  الفخر لقاء  أول��ي  ال��ك��رام  أث��ر  على   وسير 

كالنهر أول��ئ��ك آب��ائ��ي وأه��ل��ي وق��دوت��ي ال��م��ودات  تجري  حيهم   وم��ن 
أئمة م��ن��ه��م  ال��رح��م��ن  ه��ي��أ  والبدر وق���د  كالشمس  العصر  هذا   يضيئون 
بالقدر وي��ح��ي��ون آث����ار ال���ك���رام وراث���ة المواهب  تسري  ذاتهم   وم��ن 
يديهم ب��ي��ن  ال��ل��ه  أه���ل  الفقر أم���ان���ات  ب��أه��ل��ي��ة  ي��أت��ي  م��ن   ي����ؤدون 
قلبه وي��ح��ي��ون  وص����اًل  والجهر ي��ن��ي��ل��ون��ه  السر  في  الوصف  تفوق   حياة 
وموئل منهم  العصر  ف��ي  سند  والعصر ول��ي  الصبح  في  ال��وراد  ترى   إليه 
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محصنًا درب����ًا  ال��ل��ه  ف��ي  ل��ن��ا  الخيري أق���ام  منزعها  ل���ألرواح   وأوض���ح 
��ر م��ا ت��رى للحبر ول��ل��ه ك��ل ال��ح��م��د ي��سَّ ال��ت��ق��رب  أس��ب��اب  ��ر   وي��سَّ
به ي��م��ت��ع��ن��ا  م���والن���ا   وي��ص��ل��ح��ن��ا ح��ت��ى ن��ؤه��ل ل��ألم��ر ون���س���أل 
محققًا ص��الح��ًا  وادي��ن��ا  القطر وي��ص��ل��ح  واس��ع  ف��ي  االص���الح   وينتشر 
والفكرون���رج���ع ف���ي ع���ز ون����ور وه��م��ة  والوعي  الدين  م��وات   لنحيي 
لحظة   ك��ل  ف��ي  الخلق  آل��ه   على المصطفى المعدود في اليسر والعسر وص��ل��ى 
سيرهم س��ار  وم��ن  وأص��ح��اب  القمري وآل  غ��رد  ما  الرحمن  طاعة   على 



نسخة حتت التعديل142 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

ُتساِءُلني َعْذَرى الَيراِع
وعند عودة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف من الخليج في شعبان 1402 ألقيت هذه األبيات في أول يوم من 

افتتاح مدرس الصباح..

ال��َب��ْدِر َع��ِن  ال��َي��راِع  َع���ْذرا  َيْسِري ُتسائُِلني  ُأْفِقِه  في  الَبْدَر  َعَرْفُت   فُقْلُت: 

َراِه���ٍب ُع��ْزَل��ُة  ال��َك��ْوَن  َأنَّ  الَقْصِر َتُظنِّيَن  َباطِِن  في  ال��َب��ْدِر  َمكاَن  وَأّن 
 

إِنّما  ال��َغ��َب��اَوِة  في  ال��تَّ��َم��اِدي  َدِع��ي��ِك 
 

األَْم��ِر َأْب��َس��َط  َجْهلِِه  َع��ْن  الَفتى   ُي��الُم 

ُن��وَرُه ُي��ْرِس��ُل  ال��َب��ْدُر  ُه��نَ��اَك  َأْو  رِّ ُهنا  الشَّ َف��ْج��َأِة  من  األرِض  أله��ِل  َأمانًا 
 

بِِه وَم��ْن  َرْح���ٌب  ال��ّل��ِه  ف��َك��ْوُن  َأفيِقي 
 

 ِمَن الَخْلِق َيْرُجوَن النََّدى الَوْهبَِي الِفْطِري

ف��َك��ْم ِم��ن أس��ي��ٍر ف��ي ق��ي��وِد ُذن��وبِ��ه
 

كالَحْبِر يِن  الدِّ في  صار  َعليٍل  من   وكم 

ُشُهوَده َأْحَيا  النَّفِس  مريِض  ِمن  والجهِر وكم  السّر  في  الح��س��اَن  َمُه   وَعلَّ
الَوَرى َسائِر  في  َفاَض  التََّجّلي  ْدِر ُشعاُع  والصَّ ال��ِوْرِد  في  التأثيُر   ومقياُسه 

َما والسَّ األرض  في  الروح  منادي  األِمر ونادي  عالِم  في  أحببُت  ال��ذي  َأِح��بُّ��وا 
 

دليُلها  المباني  في  األم��ان��ي  ْفِر شهوُد  بالدَّ تغشاه  ال��ودي��اَن  عانَق   وَم��ن 

َشفا قد  فالُمْزُن  الَوْجِد  ُب��ُروَق  يا  البدِر ِقِفي  مطلِع  عن  األن���واُء  وَأْق��َل��َع��ِت 
 

صادقًا الباِب  إل��ى  أوف��ى  َم��ن  ِع��زَّ  رِّ فيا  للسِّ وارت��اَض  التَّْشِميِر  في   وَأْخَلَص 

فُربّما  التََّملِّي  َت��ْه��َوْي��َن  كنِت  باألمِر إذا  فاز  َمن  البحريِن  مجمِع   على 

َمْت فُقسِّ ش��اء  الرحمِن  من  الَفْقِر حظوٌظ  َعِن  حاَد  المقسوَم  َرِض��َي   وَمن 
اْجَتَلى َب��ْدُرن��ا  ُكّلما  إلهي  البِرِّ وصلى  َمْجلِِس  في  العاداُت  ع��ادِت   وما 

إماَمها الفقيِر  َع��ْي��ُن  َش��ِه��َدْت  الُمْقِري وم��ا  َق��َرَأ  وما  الحادي  َأْنَشَد   وما 
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َبٌة َغنّاُء ُمَحجَّ

وفي ختم كتاب )) فيض األسرار (( عام 1403 ه� بمن�زل العم عبد الّله بن حامد البار في مناسبة الحضرة المعتادة 
قلُت هذه األبيات 

��َب��ٌة َغ��نّ��اُء َأْوَف����ْت ب��َأْس��َح��اِر َأْعَذاِر ُم��َح��جَّ ُدوِن  ِمن  الَوْعِد  بِصْدِق  وَجاَدْت 

 

لِسالٍِك  اِلتِّ��ص��اِل  ُش���ُروَط  وَأْوَف���ْت 

 

 وَأْوَل���ْت���ُه ب��الي��ص��اِل َوْص���اًل ب��َأْب��َراِر

بَسيِرها يسيُر  َم��ْخ��ُط��وب��ًا  الساري وَأْدَن���ْت���ُه  ُنورها  ِمن  الش��راَق   وَيْسَتْلِهُم 

ِه��ْم ِس��رِّ ُج��لُّ  َس���َرى  أق���واٍم  آلث��اِر طريقُة  َيْقُفو  ب��ال��درِب  س��رى  َم��ن   على 

بِهْم جليُسهُم  َيْشَقى  ال  ال��َق��ْوُم  ُه��ُم 
 

ناِر ِمن  َيْخَش  وال  بأٍس  ِمن  َيْخَش  وال 
 

با الرُّ عنهُم  وَس��ْل  ال��وادي  عنهُم  فَسْل 
 

أسفاِر بطِن  في  التاريِخ  سنا   وَقلِّْب 

قصده نحن  ما  ال��ش��اِن  ه��ذا  لِ��َت��ْذك��اِر  وش��اه��ُد  ُت��ْح��يِ��ي  األس���رار  فخاتمُة 
 

كشأنِها  ج��ادْت  الفيِض  أه��ِل  الباِر موائُد  ُعَمِر  ِمن  فاض  قد  العطا   ونبُع 

َحياَءها الَخيِِّريَن  ُم���ُزوُن  وَأْه��َم��ْت 
 

ألَْس���راِر الّذائِِقيَن  ُق��ُل��وَب  فَأْحَيْت 
 

وَأْج���َل���ْت ك��ث��اف��اِت ال��ف��ؤاِد َورانِ���ه
 

َأك��داِر ش��رِّ  ِم��ن  األرواَح  ��َرِت  وَط��هَّ
 

م��رات��ٍب  بأعلى  األدن���ى  وَأْل��َح��َق��ِت 
 

البارْي حضرِة  في  المخطوَب  وَأْوَقَفِت 
 

بيتِهم سلماَن  المنسوَب  العاري وش��ّرَف��ِت  وسيفهُم  ال��راق��ي   لساَنهُم 
بفعلِه س���اد  ب��ب��اس��وداَن  إقراِر وي��دع��ى  صدِق  مْع  الخلصاِء  وبالخدمة 

 

والَجنَى النظِم  درِة  معاني  أطهاِر فهاك  ف��رع  م��ن  األق��ط��اِب  وح��اوي��ِة 
 

ُجوِدِه َج��ْوِد  من  جاد  قد  الَجوى  جواُد 
 

آث��اِر بقيمِة  َي���دري  لِ��م��ن  ك��ن��وزًا 
 

بابهم  مفتاَح  الشوِق  َأه��َل  وَأت��ح��َف 
 

 وع��ّرف��ه��م س��رَّ ال��دخ��ول إل��ى ال���داِر
لُمْبِحٍر ال��ن��ج��اِة  ط���وِق  على  ودّل 

 
َت��ّي��اِر خشيَة  ال��ق��وِم  محيِط   ُع��ب��اَب 

َمكاِمنًا السالكين  ك��لَّ  ألَح���راِر وأش��ه��َد  راق���ْت  رِّ  ال���دُّ َيتِيَم   َت��ُف��وَق 

األَن��ا جاهدوا  َم��ن  الّلِه  أه��ِل  إظهاِر مراتُب  غيِر  من  النفِس  امتداَد  ��وا   وَدكُّ

به ُيقتدى  غ��ي��ُره��ْم  ال  ق���دوٌة  وه���ْم 
 

بأنواِر َشّعْت  األرِض  في  ُس��ُرٌج   وُهم 
ًة ُحجَّ الشرع  في  ص��ار  قد  الباري وفعلهُم  إلى  القلوِب  جذُب  قولهْم   وفي 
بمقاِمهْم استحقاِقهْم  َمنِْصِب  وِم��ن 

 
أقطاِر ك��ل  ف��ي  األف���ذاذ  َس��لَّ��َم   لهم 

معانٍد ك��لُّ  ال��تَّ��س��ي��اِر  َع��ص��ا  وأل��ق��ى 
 

إنكاِر غير  من  األع��ت��اِب  على   وق��ام 

ظاللِهْم نحَو  العرفان  أخ��ا  بي  أخباِر فُعد  نفحَة  ال��ُج��اّلِس  على  ْد   وَردِّ

معارفًا تلق  ال��ح��ق  ش��ه��وَد  ����ْق  ألس��راِر ودقِّ تهفو  الع���الِن  مطلع  وم��ن 
 

مقاَمهْم تهوى  أن��ت  من  يا  ال��داِر ودون��ك  من  أدن��ى  ال��ش��أِو  بلوِغ  ِح��ب��اٌل 
 



والَرجا الوصُل  هُم  قطعًا  الندى  أخياِر شيوُخ  بروضِة  العاتي  َرْح��َل��َك  َأنِ��ْخ 
 

بالمنى أن��ت  َتُفْز  ظنًّا  بهم  بإبصاِر وأح��ِس��ْن  تحظى  الميثاِق  ُعَرى  وَأْص��ِدْق 
 

ع��اذٍل لتلفيِق  ي��وم��ًا  َت��ْل��َت��ِف��ْت  وال 
 

وإي����اَك ب��ل إْي����اَك م��ن ق���وِل أغ��ي��اِر
 

ساللٍة ش���أَن  ال���ُع���ّذاُل  ُي����ْدِرِك  ول��م 
 

الجاري العمل  في  القوم  علُم   َتداَخَل 
عندما والجمِع  الفرِق  بيَن  فصَل  َخّماِر فال  ك��فِّ  من  الكأس  مزيُج   ُي��ذاق 
امتزاُجها إال  ال��ت��ق��ري��ِب  ل���ذُة  ب��وص��ٍل وإي��ص��اٍل وع��ل��ٍم وإع��م��اِر وم��ا 

 

ٍف َتَصوُّ بفصِل  يهذي  من  عنك  أقماِر ف��دْع  ش��أِن  من  نال  من  أو  العلم  عن 
 

َمقاُلُهْم ال��َع��اذل��ي��َن  ِع��ْل��ِم  وم��ب��ل��ُغ ِع��ْل��ِم ال��ع��ارف��ي��َن ب��أس��راِر فَمْبَلُغ 
 

وإنما ال��ُم��ْب��لِ��ِغ��ي��َن  بين   ُي��ش��اِه��ُد ه��ذا األم���َر ص��اح��ُب أن��واِر نقيضاِن 

ِح��ْك��َم��ًة ��ُذ  ُي��نَ��فِّ ال��دن��ي��ا  على  أقداِر وك���لٌّ  َتْصِريُف  يِن  دَّ الضِّ َطَرفِي  وِمن 
 

َسِجيًَّة منك  التفريَط  تجعِل  إظهاِر ف��ال  مقصَد  الف���راَط  تجعِل  وال 
 

أمِرها أوس��اُط  الناِس  ش��ؤوِن  أط��واِر وخيُر  وإدراك  باألعلى  العلِم   م��ع 

أفكاري وت��ل��ك م��ق��ام��اُت ال��رج��ال ع��زي��زٌة  يجمع  القول  ه��ذا  مثل   وم��ا 
وَدْل������ُوُه ال���ُم���ِق���لِّ  زاُد  إدراِر ول��ك��ن��ه  منهُل  الفيض  أه��ِل  ومنهُل 

 

قلوبنا من  بهم  ُيْحيِي  أن  الّله  أس��راِر عسى  فيِض  من  الكل  وُيعطي   مواتًا 

معطرًا ي��ف��وح  م��س��ك��ًا  الباِر ونختمها  دوح��ة  من  للفرِع  الرضى   مقاَم 

ويرتقي الحاضرين  جميع  إبصاري ويغشى  َسيِِّد  القلِب  فتِح  شيِخ   إلى 

القضا سرى  حيث  الَمعالِة  إلى  َتذكاِر ومنه  َأْع��َظ��ُم  األع��م��اِق  في  َل��ُه  بمن 
 

ول���أله���ِل واآلب�����اء ف��ي ك��ل ت��رب��ٍة
 

بشاِر  بتربة  أغ��ف��ى  بمن   وَأْك�����ِرْم 

رحمًة للخلق  المبعوث  إستاِر وبالمصطفى  س��دل  وال��رج��ا  القوافي   تتمُّ 

ونيتي وفعلي  أق��وال��ي  ع��ي��ِب  أوزاِر على  حمل  سوى  عندي  وما   وقصدي 
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دربي المنيع.. خلف سور البقيع..

َمْشُكوَرا التَّْرَحاِل  َأَخا  ْج  َوَعرِّ بي  وَراُخْذ  السُّ َواْقِصِد  َشْوقًا  الَمِدينَِة  َنْحَو 
َأْعَشُقُه ِزْل��ُت  ال  الَّ��ِذي  الَبِقيِع  ُن��وَراُس��وَر  ِج��ْئ��َت��ُه  َم��ا  إذا  َت��َج��ّل��ٰى  َدْرٌب 
ِوَصاَلُهُم َأْه��َوٰى  َمْن  َمَراِقَد  َوَمنُْشوَراَواْقِصْد  َمْضُمومًا  الَحيِّ  َس��اَدُة  ُهْم 
ُمنَْعِقٌد الَفْيُض  َحْيُث  األُُموَمِة  َح��ْوَراَحْوُض  َمْعُشوَقًة  َض��ٰى  ال��رِّ آِل  أِلُمِّ 
ُمْبَتَعٍث َخْيِر  ِسْبَطْي  اِلَماَمْيِن  َمْحُصوَراُأمُّ  الِعْلِم  َب��اِب  َحْيَدَر  َوإِْل��ُف 
َطَلَعْت َمْن  َخْيُر  ٰى  الُمَفدَّ الَحبِيِب  وَرٰىبِنُْت  َحٰى َكاَنْت لها الشُّ َعَلْيِه َشْمُس الضُّ
َعاَلِمنَا َك��ْوِن  في  َشَرفًا  ِمْثُلَها  َمْسُطوَراَم��ْن  َج��اَء  َق��ْد  َنَسبًا  ِمْثُلَها  َم��ْن 
َتْعِرُفَها ِشْئَت  إِْن  الُهَدٰى  لَِباِب  َم��ْق��ُدوراُقْفٌل  َك��اَن  َأْم���ٌر  الَمِدينَِة  َب��اُب 
َمنَاِزَلَها َواْدُخ���ْل  بَِها  الَبِقيَع  َمْأُجوَراَح��يِّ  الَمنَْح  نِْلَت  ْفَت  َطوَّ َحْيُث  ِمْن 
َجَدٍث ِمْن  فِيِه  َكْم  َأَملِي  َضٰى  الرِّ ���َة واآلَب����اَء َم��ْع��ُم��وَراَحْوَض  َض���مَّ األَئِ���مَّ
َوآَل��َم��نِ��ي  إاِّل  َأَب����دًا  ُزْرُت���ُه���ْم  َم��ْوُت��وَراَم��ا  َج��اَء  ْن  ِممَّ الَمَعالِِم  َمْسُخ 
بِ��َزْوَرتِ��َه��ا َم��ْن  َي��ا  َض��ٰى  ال��رِّ آِل  ُأمَّ  وَراَي��ا  والدُّ النُّْزَل  َوِش��ْدُت  األََمانِي  نِْلُت 
َزْوَرتِ��ُك��ْم َقْصِد  َعْن  َأَب��دًا  َعاَقنِي  َم��ْأُس��وَراَما  ِص��ْرُت  َق��ْد  َوٰلكِنَّنِي  َش��ْأٌن 
َقَلٌق ��ُه  ُك��لُّ َوَح��ال��ي  َم��اِن  ال��زَّ َمْيُسوَراَح���اُل  َأْرُج���وُه  بَِما  َأِذْن��ُت��ْم  َه��الَّ 
َرِضَيْت نَا  ُأمُّ َما  إَِذا  الَحنَاُن  َمْوُفوَراَط��اَب  الُمْخَتاِر  ِرَضٰى  ِرَضاَها  َوِمْن 
َذاكَِرتِي َأْلَفْيُت  َما  َحْيُث  ِمْن  َمْجُروَراَأَتْيُت  األَْص��ِل  َنْحَو  الَعْزَم  ُك  ُتَحرِّ
َم��ْص��َدُرُه َواِلي��نَ��اُس  األُْن��ِس  َمْمُطوَراَمِدينَُة  َداَم  َوَح���ْوٌض  ٰط��َه  ُش��بَّ��اُك 
ْرِب َأْرُق��ُب��ُه ��ا َأُم���رُّ بِ��ٰه��َذا ال����دَّ َمْعُذوَراَل��مَّ َعنُْه  َوَأْم��ِض��ي  َش��ْوٍق  بَِعْيِن 
َخَلِدي في  الَمْوُعوَد  األََمُل  َمْذُكوَراَيْحُدونَِي  زاَل  ال  الَِّذي  َشْيِخي  َعْهِد  ِمْن 
َوَلُكْم ِمنُْكُم  َب��ْل  بُِكْم  َعْهِدي  َمْبُروَراَأَق��اَم  َص��اَر  َعْهِدي  نُْت  َتَيقَّ َحتَّى 
ُسُفنًا َي��ا  ��رِّ  ال��سِّ ُح��َم��اَة  ٰط��َه  آَل  َمْبُهوَراَي��ا  َعاَش  َمْن  اْنِقُذوا  الَغِريَق  ُتنِْجي 
َلُكُم َم��ا  ��ِه  ال��لّٰ َرُس���وِل  بِ��نْ��ِت  ُزوَراَأْب��نَ��اُء  َواالُك���ُم  لِ��َم��ْن  ُغ��َث��اًء  ِص��ْرُت��ْم 
َغَدْوا َكْيَف  األَْطَهاِر  َعِن  َقَرْأُتْم  َمْغُموَراَهالَّ  َداَم  َوَبْيتًا  ُشْعثًا  َقْبُل  ِم��ْن 
ُأولِ��ي إِْف��ٍك وال َدَخ��ٍن َم��ْغ��ُروَراَوَل��ْم ُي��َواُل��وا  َك��اَن  َم��ْن  َوال  اْقتَِتاٍل  َوال 
َمَواِقَفُهْم َحيَّا  َب��ْل  ��ُه  ال��لّٰ َمْسُروَراَح��يَّ��اُه��ُم  ِعْشُت  َما  إذا  اْقتَِدائي  َعْيُن 
َأَب��دًا َدائِ��م��ًا  َوفِيِهْم  ُس���ُروِري  َمْخُموَراِمنُْهْم  ِصْرُت  َقْد  َمْشَربِِهْم  َذْوِق  ِمْن 
ُمْشَتكِيًا ِجْئُت  َما  َضٰى  الرِّ آِل  ُأمَّ  النُّوَراَيا  َأَرٰى  َكْيما  ُمنَْطِرحًا  ِجْئُت  َبْل 
َشْواِغلِِه في  َوَقْلبِي  َعْقلِي  َزاَل  َوَمْأُسوَراال  َمْأُخوذًا  وِح  الرُّ َمْطَلِب  َعْن 
َدَرك��ًا َأْن��ُت��ُم  َتُكوُنوا  لم  إَِذا  لي  َمْحُصوَراَم��ْن  الَزاَل  َدنِ��ف��ًا  َتْسَتنِْقُذوا 
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ُمْكَتَسٍب بِالظَّنِّ  َوَك��ْم  َجِميٌل  َمْطُموَراَظنِّي  َك��اَن  ا  ِس��رًّ بِالظَّنِّ  نِْلُت  َقْد 
ُمنَْتَظٌر الَمنُْح  َوِمنِْك  الَهَداَيا  َمْشُهوراِمنِْك  َك��اَن  َسْيفًا  َح��ْي��َدَر  َبْعَل  يا 
َكنَِفي في  َأْنَت  َوُقولِي  بَِوْصٍل  َمْجُبوَراُجوِدي  َأْلَقاِك  َعَسٰى  َوُأْخ��َرٰى  ُدْنَيا 
بِِهْم َحْيُث  اِلْخ��َواِن  ِمَن  َيلِينِي  ُسوَراَوَم��ْن  َحْولِِهْم  ِمْن  اْجَعلِي  َوَأْهلِي  َأْصلِي 
َناَصَرنِي ِه  اللّٰ في  َوَم��ْن  ذات��ي  َوَمنُْصوراَوَف��ْرُع  َمْحُفوظًا  يِن  الدِّ ِخْدَمِة  في 
َوَطنِي في  ِه  اللّٰ َش��ْرِع  ِعْلِم  َتْشِميَراَوَطالُِبو  األَْخِذ  ُشُروُط  َقاَمْت  َوَحْيُث 
َمنَْهِجنَا َراَي��اُت  َس��َرْت  َفجٍّ  ُكلِّ  َتْعطِيَراِمْن  اآلََف���اِق  في  َتْعبُِق  َعْلَياَء 
ُمْجَتِهدًا َربَّ��اِك  بَِمْن  َنْظِمي  َم��ْأُم��وَراَوَخْتُم  ِه  اللّٰ َرُس���وِل  الَحبِيِب  ٰط��َه 
َقَلٌم َج��َرٰى  َم��ا  إِٰل��ِه��ي  َعَلْيِه  ٰى  َتْحِريَراَصلَّ األَْوَراِق  َعَلٰى  َسْطرًا  َيُخطُّ 
َخْيَراَوآلِ���ِه ال��ُغ��رِّ  َم��ا  ُزْرَن���ا  َم��َراِق��َدُه��ْم آَماُلنَا  اْحَتَمَلْت  َما  ْحِب  َوالصَّ

مع زيارة المدينة المنورة بعد العودة من فرنسا 
17 محرم 1437
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َبَرَزْت ِمْن َخْلِف طاِق الَمْخَدِع..

قصيده في ختم »عوارف المعارف« لإلمام السهروردي المقروء على الحبيب عبدالقادر من تاريخ 1401ه� إلى 
1402ه�.

الَمْخَدِع طاِق  َخْلِف  ِمْن  الُبْرُقِع َب��َرَزْت  تَحَت  الَفْيِض   ُسُبحاِت 
ضوُؤها ال��ُف��ؤاِد  ف��ي  الطالِع وَت��َج��ّل��ى  ِس��رَّ  ال��ّذاِت  في   َزَرَع���ْت 

؟ السنا  هذا  في  األسباُب  ما  المطلِع ُقْلُت:  وق��ُت  ح��اَن  قد  لي:   قيل 
شامٌخ َم��ْرق��ًى  األش���واِق  َدَرُج 

 
الَمْهَيِع ش��ي��وِخ  ف��ي  َي��َت��َج��لَّ��ى 

 
أتى قد  »ال��ع��وارْف«  في  إم��اٍم  »ال��َم��ْش��َرِع« كم  ف��ي  فاقه  أو  مثَلُه 
جاهدوا َلّما  الكوِن  ُص��دوُر   وَت��َح��لَّ��وا ب��ال��س��ل��وِك األرف���ِع ُهْم 

وال� والمحضاِر  ّقاِف  السَّ الَلْوَذِعي مثَلما  ذاك  ال��َح��ّداِد  �عارِف 
 

ق��دوٌة »ال��ع��وارْف«  في  األَْوَرِع ورج���اٍل  ��ْه��َرَوْرِدي  ال��سَّ  كالماِم 
المنتهى الرفيِع  الثَّْبِت  األن��ف��ِع صاحِب  ال��س��ل��وِك  ُج���لَّ   محتٍو 

َن��ْف��َح��ًة  منهْم  ُرْم����َت  م��ا  واْتَبِع ف���إذا  واْلَزْم  الطاعاِت  في   فاْمِض 
ثابَِرْن المكرماِت  في  ِع واصطبْر  َت���َورَّ القبيِح  ال��ِف��ْع��ِل   وع��ن 
الرضا َي��مِّ  في  باألسباِب   وَت��َخ��لَّ��ْص م��ن ع��ي��وٍب أرب��ِع وارِم 
لّلهوى واتِّ���ب���اٍع  دن��ي��ا  ِعي ُح���بِّ  َيدَّ َمن  أو  دِّ  الضِّ  واصطفاِء 

إِنَّ��ه��ا ال��ظُّ��نُ��وِن  س���وُء  الَمْطَمِع مثلها  ذا  في  الحرماِن   سبُب 
اْعَتال الُعليا  ْرَوَة  ال���ذُّ أراَد  َم��ن 

 
الَمْطَلِع ُدوَن  األغ��ي��اَر  وَرَم���ى 

 
الَقضا واخ��ت��اَر  المألوَف  الَمْهَيِع َت��َرَك  ُش��ي��وِخ  إْث���َر   واقتفى 
لنا المثلى  ال��ُق��دوِة  األَلَمعْي كالحبيِب  نِْعَم  ّقاِف  السَّ  شيِخنا 

للرجا َي��ْرَق��ى  ال��ح��ي��راُن  ال��ُم��ْف��ِزِع ف��بِ��ِه  للسلوِك   وي��ُج��اف��ي 

يا زائ��رًا ض��ا  ال��رِّ َمْطَلِع َح��يِّ س��اح��اِت  بأعلى  ال��ب��دَر   واش��َه��ِد 

ْب وت��ح��بَّ��ْب وارت��ِش��ْف الَمنَْبِع وَت�����َأدَّ َع��ي��َن  واَف��ْق��َت   فَلَقْد 
به ُي��َم��تِّ��ْع��ن��ا  َم���والن���ا  واْدُع 

 
َم��تِّ��ِع إل��ه��ي  ي��ا  ْد:  وَردِّ  ُق���ْل 

والَهنا ال��ع��واف��ي  م��ي��م��وِن  واْن��َف��ِع م��ع  ْد  َس����دِّ َربِّ  ي��ا   وبِ����ِه 
اْك� أحمَد  َتْغَشى  الّلِه  ��ِع وص��الُة  ����ِرْم بِ���ِه ِم��ن ش��افِ��ٍع وُم��َش��فَّ

 

َصْحَبُه وتغشى  اآلِل  َفاْسَتْتبِِع وع��ل��ى  َت��اَب��َع��ُه��ْم  َم���ْن  ُث���مَّ 
 



قصيدة بمناسبة زيارتنا إلى المدينة في أيام عيد األضحى 1422 ه� 

ساعي َنْحَوَك  وِجْئُت  الحجيُج  َيراعي َوَق��َف  وَن��ْب��ُض  َش��ْوِق��ي  َل��ُه  َم��ن   ي��ا 
الهدى ُن���وَر  ي��ا  ال��ل��ِه  َخ��ْل��ِق  خيَر   ي���ا َس���يِّ���َد األك������واِن ب��الج��م��اِع ي��ا 
عا بالدُّ َت��ْل��َه��ُج  َع��َرف��اَت  ف��ي  الّداعي ال��ن��اُس  َخ��ْل��َف  ب��األص��واِت  وَت��ِض��جُّ 

 

الورى استجاباِت  في  َأْص��ٌل  وألَن��َت 
 

 وألَن����ت َوْص�����ٌل ب���الل���ِه ال��راع��ي

َأَعاَقني ال��وق��وِف  في  َحظِّي  ك��ان  إِْن 
 

باِعي ب��ابِ��ك  تحت  ذات���ي   ف��وق��وُف 
���ٌة ُأمَّ المدينِة  ف��ي  وِش��ْب��ِه��ي  ِم��ْث��لِ��ي 

 

 َوَف�����َدْت إل��ي��َك َألِ��ي��َم��ُة األوض���اِع

���ٍة َم��ْك��ُل��وَم��ٍة ج���اَر ال���زم���اُن ب���ُأمَّ
 

م��ّم��ا ب��ه��ا ِم���ن فِ���ْت���نَ���ٍة وِص�����راِع
 

َكْسبِها َم��َس��اِوِئ  ِمن  َظْمَأى  وَيفاعي  وال��ذاُت  تي  بِهمَّ ال��زم��اُن   َذَه����َب 
َأّن��ن��ي ف��ق��ري  وزاد  ال��ف��ق��ي��ُر   م���ّم���ن ُي���ش���ار إل���ي���ه ب���الب���داِع وَأن����ا 
به َأْدَرى  المصطفى  وأن��ت  أضالعي َأَم��لِ��ي  َح��ْت  ُج��رِّ سبيلِك  ف��ي   إذ 
ال��ورى خ��ي��َر  ي��ا  الكونيِن  َس��يِّ��َد  ِرضاعي ي��ا  وَع��ْه��ِد  ِص��ْغ��ِري  ِم��ن  أه��واك 

 

ي��ان��ي ُح��بَّ��ُك��ْم إشباعي وأب����ي وأم����ي َغ��ذَّ ِذْك���ِرُك���ْم  ِم��ن  َغ���دا   ح��ت��ّى 

كأّنني  ال��زم��اَن  أس��ت��ب��ُق  وسماعي وَن���َش���ْأُت  رؤي��ت��ي  ف��ي  بِ��ُك��ْم   َأْح��ي��ا 
متاعي وك��أن��ّم��ا َن��َس��َج ال��خ��ي��اُل ِم��ث��اَل��ُك��ْم ي��ح��ت��وي��ه  ش����يٍء  ُك����لِّ   ف��ي 

التي األم����ِل  ن��ف��ح��َة  ي��ا  س��ي��دي  أوج��اع��ي ي��ا  ك��ذا  ِع��َل��لِ��ي  بها  ُت��ْش��َف��ى 
 

َشافعًا  لِ��َب��ابِ��َك  َأْوف���ى  وَم��ن  لي   ف��ي م��وس��ِم الق���ب���اِل والش���ع���اِع ُك��ْن 

جميُعهم الَحِجيُج  ن��اَل  م��ا  ن���زاِع لِ��نَ��ن��اَل  ب����دوِن  ق��اس��ُم��ه��ا  أن���ت   إذ 
َرى ال���ذُّ عالي  ي��ا  الكونيِن  َس��يِّ��َد  األصقاِع ي��ا  في  الس���الُم  َسَما  قد   بِ��َك 
 وَه���َدْي���َت���ُه ل��ل��واح��ِد ال��ّص��نّ��اِع وَب��نَ��ْي��َت ل��إلن��س��اِن م��ج��دًا خ��ال��دًا
نا الدُّ َأْه��ِل  عن  ي��ِن  ال��دِّ َأْه��َل   وَن���َش���ْرَت ل��إلس��الِم َأْل����َف ِش���راِع َم��يَّ��ْزَت 

ًة َمكَّ َت��ْق��ِص��ُد  ْك��ب��اُن  ال��رُّ س���اَرِت  َوَداِع م��ا  َح���جِّ  ي���وَم  ب��َس��ْي��ِرَك   إاِلّ 
َعَرفاتِها ف��ي  ال��َع��َب��راُت  ج���اَدِت  داع��ي م��ا  َل  َأوَّ ك��ن��َت  ألَّن�����َك   إالّ 

بأهلِها َت��ُع��جُّ  ِم��ن��ًى   ِم���ن ح��ي��ث م��ا َخ��يَّ��ْم��َت ب��األت��ب��اِع وُم��َخ��يَّ��م��اُت 

سيدي  َرَمْيُتْم  كما  الِجماَر  َرَج��ُم��وا 
 

بِ��ق��اِع بخيِر  َح��َل��ُق��وا  ك��ذا   َذَب��ُح��وا 

إف��اض��ٍة  ي���وَم  التكبيِر  م��ع  األش��ي��اِع ط��اف��وا  بجملِة  ُط��ْف��َت  حيُث   م��ن 

فما َمناِسَكُكْم  َعنّي  ُخ���ُذوا  وِش��راع��ي ُقْلُتْم  شريعتي  غيُر  ال��ح��جِّ   ف��ي 
َمْحَفٍل َأْع��َظ��ُم  ال��َح��جَّ  أّن  َغ���ْرَو   ف��ي ال��ع��اَل��ِم ال��َك��ْونِ��يِّ ب��الج��م��اِع ال 



 ُب���ره���اُن���ُه ل��ل��ع��اَل��ِم ال��ُم��ْل��ت��اِع ل��ك��ّن ذاَت���ك ف��ي ال��وج��وِد َك��ي��اُن��ُه
أن��ت ال���ذي َأْج��َل��ْي��َت��ُه َب��ي��َن ال���َوَرى 

 
 ِم���ن َب���ْع���ِد إب���راه���ي���ِم ل��إلم��ت��اِع

ْك���ُن أن���ت لِ��نَ��اِس��ٍك َرّج����اِع رك���ُن ال��م��ن��اس��ك واج����ٌب إت��ي��اُن��ه  وال���رُّ

أن���ت ال��ن��ب��يُّ ال��م��ق��ت��دى ب��ف��ع��الِ��ِه
 

وم���ق���الِ���ِه وش���ري���ع���ِة الق���ن���اِع
 

ها  بَقضِّ الحجيُج  تأتي  ال��ذي  ال��ِم��ْض��واِع أن��ت  لضريِحه  وَقِضيُضها 
 

َجفا ق��د  َي��ُزْرن��ي  ل��م  لكْن  َح��جَّ  َم��ن 
 

ال��واع��ي فاستجاَب  ه��ذا  ق��ل��َت   ق��د 
فتى  َتْلَقى  َأْن  الُبْعِد  ُك��لُّ   َي��ِص��ُف ال��زي��ارَة َوْص��َف��َة األَْق��َم��اِع وال��ُب��ْع��ُد 

��ٌة َج��ِه��ُل��وا ب��ِع��ْل��ٍم وال��ج��ه��ال��ُة ِع��لَّ
 

األط��م��اِع ِم��َن  َض���ْرٍب  ع��ن   ُتنْبِيَك 

لَِطْيَبٍة َوَف���ْدَت  إذا  َحَجْجَت  َم��ن   ُق���ْم ب��ال��َم��ق��اِم ب��ِوْج��َه��ٍة ودواع���ي يا 
ف��إّن��ُه الحبيِب  ذاِت  على   َح����يٌّ ب��َق��ْب��ٍر ب���اِه���ِر الش���ع���اِع َس��لِّ��ْم 

ب��َس��م��اِع واْشَهْد ِرجاَل الّصدِق َمن َدَرُجوا على ال� ُه  َردَّ َح��ت��ى   ���تَّ��ْس��لِ��ي��ِم 
ُمطِيَفٌة ال��وج��وِد  على  النَّبيِّ  األَْب��ض��اِع ُروُح  ب��ُم��ْض��َغ��ِة  منه   وال��ن��وُر 

ال��َوَرى َش��ُرَف  كما  الدنيا  به  الساعي َش��ُرَف��ْت  يكوُن  األخ��رى  على   وغ��دًا 
الّشّفاِع أص�����واُت ك���لِّ األن��ب��ي��اِء رق��ي��ق��ٌة المصطفى  ص��وُت   والصوُت 
��ع��ًا ضياعي ي��ا َس��يِّ��دي ي��ا ش��اف��ع��ًا وُم��َش��فَّ ب��ي��وم  ل��ي  ُك���ْن  م��ًا   وُم��ق��دَّ
جميِعهم للمسلمين  وك��ْن  ل��ي  الداعي ك��ْن  َيْدُعو  َي��ْوَم  َصْعٌب  فالخطُب 

ُوْصَلٍة   أفضَل  فيك  َنِشيِدي  واجعْل 
 

 ُت��ْح��يِ��ي َم���وات���ي ل��ي��ل��َة الي����داِع
الُهَدى َع��َل��َم  يا  اللُه  صّلى  واألت���ب���اِع وعليَك  واألص���ح���اِب   واآلِل 

به قامْت  َم��ن  العصِر  شيِخ  واألرب�����اِع والقطِب  ���رِّ  ال���سِّ أه����ِل   أدواُر 
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ُبْشَرى لَِمن كان في اْستِْقَبالُِكْم َيْسَعى

وقلت عند رجوع سيدي الحبيب عبدالقادر ومن في معيته من رحلتهم إلى ُعمان وهم السيد عبدالله بن حامد 
البار، وأحمد بن عبدالله المحضار، وعلي بن عبدالله السقاف، وعلي بن عبدالقادر السقاف، وعبدالقادر خرد، 
وعلوي بن محمد بلفقيه، حيث أقاموا أربعة أيام زاروا خاللها المام محمد بن علي صاحب مرباط وغيره من 

البارزين هناك وعادوا مساء الثالثاء 11/محرم/1409 ه�.

ُبْشَرى لَمن كان في استقبالكم َيْسَعى
 

المسعى ذا  طاب  قد  ُكنُْتُم   وحيُثما 
برؤيتكم  أحظى  أم��ٌل  لي  أدعى وك��ان  اللقا  شوُق  إذ  الَعود   بساعة 
كسبت  بما  أني  وكفى  الَقْبعا ولكنّني  منزلي  في  مستحِسن   يداَي 

ُمتَِّخٍذ غيُر  ف��إّن��ي  ه��ذا  ورغ��م 
 

قطعا بها  أرضى  وال  دلياًل   نفسي 
معكْم ومن  أهاًل  مرحبًا  سيدي  جمعا يا  كذا  فردًا  َشُرَفْت  رحلٍة   من 

ُمْشِرَقٌة الخيِر  ُعَماِن  في  بعا َأّياُمُكْم  والرَّ واآلف��اَق  السهَل  ْرُت��ُم   َن��وَّ
هدايَتهم  قوٌم  َفْيِضُكْم  من  والنفعا ونال  واليصاَل  الوصَل  وُأوِرُثوا 

 

به  خليَج  ال  بحرًا  البحُر  طبعا وشاهَد  ُه  َم���دُّ ولكْن  فيه  َج���ْزَر  ال 
 

ِجْئُتُم  ما  حيث  من  أّنكُم  َشفعا ُأْنبِْئُت  كذا  ِوْت��رًا  مقاصَدكم   نلُتم 

تِه بِهمَّ أوف��ى  َم��ن  عنَد   في أرض مرباَط مخّضرًا به المرعى دخلتُم 

مجتَمعًا كالحشر  َمْدَخُلُكْم  َدْفَعا وكان  َأْبَلْتُكُم  قد  الشوِق   وساعُة 

أوعى وَأمطرْت ُسُحُب الجود العظيم على قد  القطُب  فهذا  الزمان   كون 
به المنام  طيُف  وس��رى  ْرُتُم   بشرى لكم ولنا ما خاب ذا المسعى ُبشِّ
اتصلْت به  وصٍل  من  كان  ما  فرعا وكان  كذا  أصاًل  فطِْب  الوفوِد  كلُّ 

 

َكَدرًا َذا  بعد  ِمن  سّيدي  ترى  الَشْرَعا ولن  أوَطانِنَا  في  اللُه   وُيعلُِي 
ُحِمَلْت وقد  بالبشرى  اللُه  الُرْجَعى ويأذن  ُأْفِقها  في  وُي��َرى   راياُتُه 
َشافُِعنا الُمخَتاِر  سيِدنا  بجاِه 

 
َيْرَعى لنا  َمولًى  ِمن  نعَم   محمٍد 

قدوتِنا األص��ح��اِب  وك��ذا  وآلِ��ه 
 

َنْقعا الُعال  في  وأثاروا  جاهدوا   َمن 
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ء �ل���ب��ا ��حر��ب ا
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حقوق الدين والتمسك بها

َتْهُفو ُلْقياُكُم  إلى  بُِروحي  َيصفو َعْهِدي  جئُتكْم  ما  ما  إذا  ِسري   وِس��رُّ 

سلفًا دَتها  عوَّ ما  وح  ال���رُّ من  ُتوُفوا ول��ي  موعوِدكْم  في  ال��روح  سيَِّد   يا 
مبتِهٌج وال��ح��يُّ  بأيامها  ل��ي  والكشُف َم��ن  الل��ه��اُم  حوَلها   بطلعٍة 

مأل فى  المشغوَف  النََّظَر  ُأَق��لِّ��ُب 
 

اِلْل��ُف َص��ْدِره  في  مجلٌس   َيُروُقهم 
َتْصَطفُّ ح��ّي��اك ي��ا س��ي��دًا ال زل���ُت أش��ه��ُده واألرواُح  القدِس  حضرة   في 
َنَظٍر سوى  ألقى  ال  َجْفنَْيَك  بين  ْرُف ما  الذَّ فاضها  ما  إذا  القلوَب   ُيْحيِي 
مرحلٍة أش��ت��اَت  َشَمَلْت  يصفو َوَرْح��َم��ٍة  كي  جاء  َمن  َكَرمًا   وَأْغ��َدَق��ْت 
مسافُتها ذات��ي  على  طالْت  تجفو وال��ي��وَم  بي  واألي���اُم  الُبعد  غمرِة   في 
َمنَاِزُعها أوصالي  ُكلَّ  والعطُف واستوَحَشْت  ال���ُودُّ  عنها  َت��َب��اَع��َد  ا   َلمَّ
َخطٍِر ه��ائِ��ٍج  كَبْحٍر  ال��زم��اُن  ه��ذا 

 
والَحْتُف والتَّْدِميُر  الَهمُّ  خوِضِه   في 

ُتنَاِزُعني ِح��ي��ت��اٍن  غيَر  أرى  َخْطُف وم��ا  َخْلَفه  وَنْهٍش  الوجود   ِس��رَّ 

ُكُم َيمِّ َش��طِّ  في  س��وى  األم��اُن  الَوْصُف وم��ا  دون��ه  بحاٍل  التََّغنِي   حيُث 

َتْمنَُحني اللِه  سبيِل  في  ْرُف وُع��ْزَل��ٌة  الصِّ ال��واِرُد  حيُث  الحقيقِة   عيَن 
اْجَتَمَعْت به  َعْهٍد  على  اليتيُم  الُعنُْف أنا  دينُه  فيَمن  الُيْتِم   كفالُة 
َشَمٍم في  اآلم��اَل  َأْص��نَ��َع  َأْن  الَخْوُف ُأِري���ُد  َيْعُروُهُم  َسيِِّدي  يا  والَقْوُم 

َقُهْم  َفرَّ والتَّْحِريُش  وُر  وال��زُّ والَحْيُف واِلْف��ُك  والتسييُس  والقبُض   والنّقُض 
بمصلحٍة يأتي  ال  الرجولِة  َن��ْه��ُج 

 
الَكفُّ ُت��ْب��َذِل  ل��م  إذا  َي��ُق��وُم   وال 

َنافَِعًة ال��َق��ْوِم  َط��ِري��ُق  َت��ُع��وَد  ْعُف ول��ن  الضَّ َيْطِويِهُم  أرباُبها  كان   إِْن 
َينَْهُجُه ك��ان  قد  ما  اَلَمِة  السَّ َنْهُج 

 
َأْوُف��وا قد  بِالَعْهِد  َمْن  الطَِّريَقِة  َأْه��ُل 

 

ُمنَْطَلقًا لِْلَمْجِد  َوَبنَْوا  الِحَمى  والخوُف َصاُنوا  والخ��الُص  العلُم   َقَواُمه 
َوَرٍع على  والتقوى  اللِه  من  ُألِ��ُف��وا خ��وٌف  حيثما  ط��ه  َدْع����َوِة   وَن��ْش��ُر 

َمَلَكْت ما  الَخْيِر  في  َب��اِذٌل  َيْجُفو َغنِيُُّهْم  ال  المحتاُج  والُمْعَدُم  َي��داُه 
ُولُِدوا  ُمْذ  األسالِف  منهَج  خاَلُفوا  واما  َلفُّ أو  األس��واق  على  َت��نَ��اَدوا   وال 

َنَفٍر في  العيَب  إنَّ  السوِق  في  َعْيَب  وا ال  اْلَتفُّ حيثما  سوٍق  كهيشاِت  صاروا 
 

َم��ْك��ُرَم��ًة ال��ل��ِه  ل��دي��ِن  يحفظون  وا ال  َكفُّ قد  الخيرات  عن  وفعاًل   ق��والً 

َمْبَدُؤُهم صاَر  حتى  ْفُق  الصَّ َأْعَماُهم 
 

َس��َرُف كلُّه  وُشغاًل  الحطاِم   جمَع 
منهُجُكْم قيل  ما  إذا  َي��ْرَع��ُووَن  ال 

 
ُع��ْرُف له  َم��ن  ُينادي  السالِم  َنْهُج 

ِعْرَضُكُم  الله  بأمر  وُصوُنوا  الَحْتُف ُقوُموا  دونه  معنًى  ْوِن  لِلصَّ كان   إِْن 
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شرفًا ُق��وا  ُم��زِّ َحتى  ال��نَّ��اُس  وا َتَعْوَلَم  ُصفُّ قد  بالفالِس  الكفَر   واسَتْتَبُعوا 
وطني بني  َأْلَقى  َأْن  النَّْفِس  في  َأْغَفْوا َيُحزُّ  إذا  َأْو  َصباحًا  َهاِت  التُّرَّ  في 

منطلِقًا الِفْسِق  َعْبَقِريُّ  وا َيُسوُقُهْم  َخفُّ قد  للِفْسِق  وُهْم  الحجيم   نحو 

َع��َدٍم من  النساِن  َخَلَق  والَّ��ذي  الَعفُّ ال  لنا  ب��ل  ُخلِْقنَا  للفساد   م��ا 

ُمْبَتَعٍث َخ��ْي��َر  فينا  ال��ل��ُه  َيْقُفو وأن���زَل  َمن  ُكلَّ  لَِيْهِدي  الُقَراَن   َيْتُلو 
عروتِنا ال��دي��ن  بحقوِق  ليَتنا  ْرُف ي��ا  الصِّ الموعُد  َلَكاَن   ُمْسَتْمِسكِيَن 
َزَم��ٍن في  َح��لَّ  قد  ال��ذي  ه��ذا  النَّْسُف لكنَّ  َساَمَها  حّتى  الناَس  ُيَشتُِّت 

األَُمنا  يجمُع  َق���َراٍر  من  َيُعْد  ْخُف وَل��ْم  والسُّ الف��ُك  وزاد  القراُر   ضاَع 
قاطبًة الس��الِم  بني  واْن��ِق��ْذ  َربِّ  ال��نَّ��ْزُف يا  ُيْلَثَم  َأْن  عسى  َأَل���مَّ  ا   ِممَّ

َعَمٍل إلى  ��ْق��ُه��ْم  َوَوفِّ َبنِينا  الَحْتُف واْص��لِ��ْح  َقَضى  إِْن  وَعنَّا  َعنُْهْم   ُيْرِضيَك 
ُقْدَوتِنا المختاِر  على  َربِّ  َأْوُفوا وَص��لِّ  َقْد  بِالَعْهِد  َمْن  ْحِب  والصَّ واآلِل   
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العهد والسالم

الَجافِي الَعُبوَس  الَوْجَه  َسنَُغيُِّر 
 

َواِلْن��َص��اِف َوالتَّْقِريِب  بِالُحبِّ 
 

ُمْفِسٍد َة  ُحجَّ ِه  اللّٰ بِاْسِم  َسنُِزيُل 
 

اِلْسَفاِف َلْوَثَة  َيْخِدُم  األَْرِض  في 
 

ِحْكَمٍة َمنَْهَج  بِاألَْشَباِل  َسنُِقيُم 
 

األَْك��نَ��اِف َعلٰى  َتْسُمو   َوَع��َداَل��ٍة 

َأتٰى وما  ِخيَص  الرَّ الِحْقَد  ُد  َواألَْح��اَلِف َسنَُبدِّ التَّْحِريِش  فِْتنَِة  ِمْن 

 

بِِدينِها ُعوِب  الشُّ َتْرتِيَب  َسنُِعيُد 
 

َوال��َع��ْوَد لِ��ْل��ُق��رآِن َواألَْس����اَلِف
 

َمنَاُلها َط��اَب  الُمْخَتاِر  َواألَْوَص����اِف َولُِسنَِّة  اآلداِب  ِة  َوُب��نُ��وَّ
 

جاَءنا َقْد  اّل��ذي  األََم��َل  ُد  الّصافي َسنَُجدِّ الَمِعيِن  ِمَن  ُدوِر  الصُّ  ُمنُْذ 

َأْوَطانِنا في  اِلي��م��اِن  ُعْصَبَة  يا 
 

ِخالِف ُك��لِّ  ِعنَْد  الَمِة  السَّ َنَمَط 
 

بُِكْم َتْحيا  َأْن  لأِْلَْجَياِل  َحاَن  الَوافِي َقْد  الثَِّميَن  الَمْجَد  َس   َوُتَؤسِّ
ُجْمَلًة  النَّقائُِض  ُدُه  ُت��َب��دِّ ب��اِلْس��َف��اِف ِجيٌل  اِلْع����الُم   وُيِهينُُه 

نا َعُدوُّ اْصَطَفاُه  َقِد  َماُن  الزَّ األَْج���الِف ٰهذا  ِسَياَسَة  فِيِه  َوَأَق���اِم 

 

َفاِجٍر َج��ْع��َض��ِريٍّ  ِغ��رٍّ  ُك��لِّ  ِم��ْن 
 

َواِلْج��َح��اِف لِلنَّْهِب  ُمْسَتْوفٍِز 
 

َأْرَزاِقها في  الَوْحِي  ُشُعوُب  التَّْجَفاِف ُظلَِمْت  بِِعصاَبِة  َوَمِصيُرها 
 

َوِح��ْزبِ��ِه الطَِّريِد  إِْبلِيَس  َأْت��َب��اِع 

 

بِاِلْرَجاِف األَْوَض��اَع  ُروا  َسعَّ  َمْن 
َكْي والتَّْحِريِف  اِلْفِك  في  اِلْس���َراِف َوَتَفنَّنُوا  في  األَْج��َي��اُل   َيَتَتاَبَع 

��ُه َأْك��َب��ُر ال َت���ُدوُم َض��اَلَل��ًة واِلْنَصاِف ال��لّٰ الَحقِّ  ُن��وُر  َج��اَء   َقْد 

واألنا ِب  التََّعصُّ َطَواِغيُت  واألس��الِف َسَقَطْت  الِعْلِم  ُن��وِر  َبْحِر  في 
 

َوَفْهُمُه ِريِف  الشَّ ْرِع  الشَّ الّشافي َوَسطِيَُّة  الُمنِيِر  ْكِر  والذِّ بِالِفْكِر 
 

َش��اَدُه َقد  اّل��ذي  الِعْلِم  الِمْضَياِف َوإَِش��اَع��ُة  بَِعْهِدِه  األَن��اِم  َخْيُر 

 

َسرٰى َنْجٌم  ما  ُه  اللّٰ َعَلْيِه  َصّلٰى 
 

بِ��األَْط��َي��اِف األَْن��َس��اُم  َه��بَّ��ِت  َأْو 
 

َوَتابٍِع الكِراِم  ْحِب  َوالصَّ اِلي��الِف َواآلِل  بَِمنَْهِج  َوالَقائِِميَن 
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َأْوَفيَت َوْعَدَك سيَّدي الَسقاُف

َقاُف السَّ َسيِِّدي  َوْع��َدَك  َرْت بِ��ُوُع��وِدَك األَْح��َق��اُف َأْوَف��ْي��َت   َف��َت��نَ��وَّ

َحثِيَثًة النَّجاِة  ُسُفُن  بنا  ِخفاُف َوَج��َرْت  َوْه��َي  الطُّوفاِن  َحْوَمِة   في 

ضا بِالرِّ ِس  التَّنَفُّ ِسَوٰى  الّزماُن  والِمْخالُف وَأبٰى  ْس��َت��اُق  ال��رُّ َف��َت��أَلْأَلَ 
 

باِلِدنا َس��َم��اِء  َع��ْن  َه��مٌّ  َد فِ��ْت��نَ��ٌة َوِخ���اَلُف َواْن����َزاَح   َوبِ��ُك��ْم َت��َب��دَّ

بِِحْكَمٍة الُفَؤاُد  َنَطَق  َوْحيُِكْم  ِمْن 
 

األَْس��الُف  َخلََّف  ما  بُِكْم   َصاَنْت 
ُهْم  ِسرَّ َرَأْي��ن��ا  َق��ْد  َوِمنُْكْم  َوالّسّقاُف فِيُكْم  الِمْحَضاُر   َوأَلَْن��ُت��ُم 
َوِسَماَتُهْم َسْمَتُهْم  َعلَُّمونا  َق��ْد 

 
األَْوَص��اُف َفَعاَشِت  الَعَياِن   َرْأَي 

َمَحاِسنًا الَجِديُد  الِجيُل  التَّْطَواُف َواْسَتْلَهَم  َواْرَتقٰى  َوِمنُْكْم  َعنُْكْم 
 

إماُمنا َوالَعْيَدُروُس  الُمنٰى  َع��َدُن 
 

َأْوَص��اُف بُِحبُِّكْم   َوالُمْشَغُفوَن 
َكاِمٍل إَِم��اٍم  َعْن  َأْبَحُث  ُكنُْت  واِلْس��َع��اُف َكْم  وال��نُّ��وُر  ال��ُه��دٰى   فِيِه 

ِمْثَلها َأْط��َم��ُع  ِزْل���ُت  ال  ٰلكِنّنِي 

 

ُل األَْل��َط��اُف َوبِ��ِم��ْث��لِ��ه��ا َت��َت��نَ��زَّ
 

َباطِني َوَتْشَغُل  بي  َتْلُهو  بِ��ال��تُّ��ّره��اِت َوح��اَل��تِ��ي إِْرج���اُف َوالنَّْفُس 
 

َسيِِّدي يا  َأْوَلْيَتنِي  ما  َجَفاُف َوبِ��َرْغ��ِم  فِ��يَّ  َزاَل  ال   َوَمنَْحَتنِي 
ُمنِْعٍم َوْصٍل  بَِكْأِس  الُفَؤاَد  َفاْسِق 

 
َواألَْع��ط��اُف األَْن��ف��اُس  بِ��ِه   َتْحيٰى 

َأِحبَّتِي  َطِريِق  في  َيْسُمو  َوالَحاُل 
 

األَْش��َراُف َساَدتِي  الَحِقيَقِة  َأْه��ُل 
 

��ٍة َأئِ��مَّ َخ��ْي��ُر  ال��ُغ��رُّ  ال��نَّ��بِ��يِّ  آُل 
 

 بِ��ي��ُض األَي����اِدي َس����اَدٌة ُع���ّراُف

ٍد ُمَحمَّ آِل  فِ���َراِخ  َأَم���اَن  َش���اُدوا 
 

التَّْجفاُف ���ُه  ُأسُّ َوِع����ّزًا   ُزْه���دًا 
سرٰى وإِْخ��الٌص  َعَمٌل  كذا  ٌع َولِ��َربِّ��ِه��ْم َق��ْد َخ��اُف��وا ِعْلٌم   َوَت�����َورُّ
الُهدٰى ُسُبِل  في  الُعْمَر  َطِريَق  اِلي��الُف َقَطُعوا  َشْأُنها  ُص��ُروح��ًا   َوَب��نَ��ْوا 
غًا َوُمَبلِّ َحافِظًا  فيها  ُقْمَت  ِقَطاُف َق��ْد  َل��َدْي��َك  ِمّما   َوَغ��َذْوَت��ه��ا 

ِمنَْبرًا لأِْلَماَنِة  َعْصَرَك  َوَجَعْلَت 
 

ِخالُف َعَلْيَك  وما  َسَمْوَت   َحّتٰى 
َجائٌِر َعْصٌر  َم���ْوالَي  يا  َوال��َي��ْوَم 

 
األَْع��اَلُف ُهُموُمها  الُعُقوِل   ُج��لُّ 

وِعْجُلُه م��اِن  ال��زَّ َمْعُبوُد   َوال��ّس��اِج��ُدوَن َل��ُه بِ��ِه��ْم إِْت��الُف ال��َم��اُل 

األنا َعلٰى  الُمَهاُن  الَوْعُي  َوَتَهاَلَك 
 

َأْص��نَ��اُف َعَلْيِهُم  ال��َب��الُء   َف��أت��ٰى 
ال� َوِمْثُلُه  الَبِغيُض  َوالُكْفُر  إِْبلِيُس 

 
لِحاُف َعَلْيِه  َث��اُل��وٌث  ّج��اُل  ���دَّ

 

َأْحَوالِِهْم في  النّاَس  ُرَعاُف َيَتنَاَزُعوَن  الُحطاِم  َعلٰى  الَجِميُع   َفَغدا 
الَفتٰى النَّْدَب  َعْبَدالَقاِدِر  الِمْضَياُف َم��ْواَلَي  أِلَنَّ���َك  إَِل��ْي��َك  َأْش��ُك��و 

 

لنا وما  َعِهْدَت  ما  َتْرعٰى  ِزْل��َت  َعفاُف ال  ِمنَْك  ْمُت  َوالصَّ َعْهِدُكْم   ِمْن 
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وَبْذَلُه  الَحِديِث  ِص��ْدَق  ْدَتنِي  َعوَّ

 
َأَخ��اُف َوَلْسُت  ِعنِْدي  ما  َفَبَذْلُت 

 

واْرَتضٰى الَجواِرَح  َسّوٰى  اّلذي  إالَّ 
 

َعّطاُف َواِه��ٌب  الَجوانِِح  ِص��ْدَق 
 

َساحاتِنا في  َأَط��لَّ  الَحبِيِب  اِلْتحاُف َشْهُر  َوحاَجتِي  َأَتْيُت   َوَلَقْد 

الُمْصَطفٰى  َمَقاِم  في   َع��ْرض��ًا بِ��ِه اِلْم���داُد واِلْس��ع��اُف َوْلَتْعِرُضونِي 
َمراتِبًا الَقُبوِل  َفْيِض  ِم��ْن  َوَن��نَ��اُل 

 
واألَْك��نَ��اُف األَْب��ع��اُد  بها   َتْحيا 

َصاِدقًا َق  َتَعلَّ َوَم��ْن  َأَح��بَّ   ِم��ْن ُك��لِّ ُم��نْ��َط��ِرٍح َل��ُه َأْه���َداُف َولَِمْن 

َوالتَّقٰى  َياَنِة  الدِّ ِعْلِم  َولَِطالِبِي 
 

اِلْن��َص��اُف ��ُه  َه��مُّ داٍع   َولِ��ُك��لِّ 
َوفِيُكُم الَحبِيِب  في  ذاتي  األَْوص��اُف َوبُِعْمِق  ُدوَن��ُه  ُص  ُتَخصَّ  َأَم��ٌل 
نِي  َوَيُشدُّ َباطِني  َيْشَغُل  زال  ِعَجاُف ال  نُوُن  َوالسِّ الَحظِيَرِة   َنْحَو 

َوأَلَْنُتُم َسيِّدي  ُهُموِمي  الّسّعاُف َفاْحِمْل  ُكنُْتُم  َق��ْد  كما   َأْه���ٌل 
َفْتِحِه َصاِحُب  َأْن��َت  بَِعْصٍر  َواْهنَْأ 

 

واألَْس��َي��اُف  وال��ِم��ْف��َت��اُح   الُقْفُل 

حاِماًل َيْخِفُق  الَمنُْصوُر  ِة م��ا َع��َل��ْي��ِه ِخ��الُف والَبْيَرُق   ُن���وَر ال��نُّ��ُب��وَّ

الُمْصَطفٰى  ٰطَه  بِالُمْخَتاِر  َطاُفوا والَخْتُم  َقْد  َمْن  واألَْصَحاِب   َواآلِل 

َواْرَتَقْوا  ِل  الُمَبجَّ ْكِن  َوالرُّ آالُف بِالَبْيِت  َوِم��َئ��اُت��ُه��ْم  َفا  الصَّ  َج��َب��َل 

4 / ربيع أول / 1425ه�  بعد العودة من اليمن
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أنا الفقير بباب المصطفى

وبعد زيارتي للحبيب ى يوم األحد 28 شوال 1411 ه� بنية السفر إلى الوطن وقضاء الحوائج كتبت هذه 
األبيات 

َأِقُف  المصطفى  بباِب  الفقيُر  َيْعَتِرُف  أنا  الحاِل  َضِعيُف  حقيٌر   َعْبٌد 

َأَسفًا ُمْسَتْغِفرًا  َأَت��ى  َذْن��ٍب  َكثِيُر 
 

األََس��ُف  َينَْفُع  وأن��ّى  َجنَاُه  مّما 
 

َأَمٌل  ال��َوَرى  َخْيَر  يا  باَبَك  لكنَّ 
 

َينَْتِصُفوا  َج��اُؤوك  إذا   للّتائبيَن 
ُكُم  َأنَّ التِّبياُن  أت��ى  البياِن  َرُف  وف��ي  والشَّ الفتُح  منه  اللِه  إلى   باٌب 
لنا  األن��اِم  خيَر  يا  اللَه  والنََّكُف  فاْسَتْغِفِر  الَهمُّ   َعَراُه  َمن  إلى  واْنُظْر 

ُمنَْهِمٌك   الَغْيِن  َكثِيُر  الَيَديِن  َيْلَتِحُف  ِصْفُر  وباآلثاِم  الّسيِّئاِت   في 

َهوًى اْعَتراُه  ِمّما  ُمْشَتكِيًا  َينَْحِرُف  َأَت��اَك  كاد  حتّى  التََّعثُِّر  َرْه��َن 
 

َعَمٌل  وال  َسْيٌر  ال  الَوْقِت   وال اْقتِداٌء بَمْن في الَخْيِر َقْد َسَلُفوا  ُمَشتَُّت 
َلِعٍب  وفي  َلْهٍو  في  الُعْمُر  َد  َرُف  َتَبدَّ والسَّ الهماُل  َيْغلُِبُه   والطبُع 
ْيُب في َمْفِرِقي قد َخطَّ ُمْشَتِعاًل َتْخَتلُِف  والشَّ واألَعراُض  الَعْجِز  َمَشاتَِل 

 

وَداهَمني  َأْم���ٌر  راَب��ن��ي  َخْطٌب َأَتْيُت وَأْنَت الُمْسِعُف األَلُِف  وكلَّما 
 

ُأخاطَِبُكْم  َأْن  لُِجُروِحي   ِمن َحْيُثما اْعَتَكَف الُعّشاُق أو َوَقُفوا  وَبْلَسٌم 
ِمن ُكلِّ ُمْسَتْغِرٍق في الُحبِّ ُمْشَتِغٍل 

 
َيْرَتِجُف  اللِه  بِِذْكِر  الُوُجوِد  َعِن 

 

َمْكُرَمٌة  الباِب  بهذا  لي  َيُكْن  لم  نُِف  إِْن  الدَّ ُيْكَرُم  فَأنّى  الذنوَب   ُتْمَحو 
ُيَخيَِّبني  ال  َأْن  بُِكْم  َرب��ّي  َأْن��َص��ِرُف  َسَأْلُت  ثم  بِعْتِقي  َيُمنَّ  وَأْن 

 

ولدي  كذا  وأحبابي  أهلي  ُشِغُفوا  وكلَّ  وَمن  وإخواني   ووال��ديَّ 

سالَمُهُم  َأْوَص��ْوا  ولكم  َيكُِف  بذاتِكم  الَحَيا  أرجو  به  َمن   وَسيِّدي 
َفْتِحُكُم  ِميزاُب  بابُِكُم  َطَرُف  مفتاُح  َلُه  ما  َبْحٌر  الدوائِر   ُقْطُب 
َأْجَمِعِهْم  اللِه  بأمِر  والقائموَن 

 
 وَمن لكاِس الخا والشوِق َيْرَتِشُف 

وِس ُمْجَتِمٌع   والعبُد ِمن حوِض ُحْسِن الظَّنِّ َيْغَتِرُف  والظَّنُّ في الواهِب الُقدُّ

َسَفِري  في  التوفيَق  َأْسَأُل  َتْأَتلُِف  وَخْتُمها  واألرواُح  الَباُب   وُيْفَتُح 
َمْرَحَلٍة  ُكلُّ  ُتْطَوى  اللِه  في  باللِه 

 
َشُرُفوا  لنا  َق��ْوٍم  بُهدى   وَنْهَتِدي 

َنتَِّصُف  وَيْحُصُل الفيُض ِمن باِب الَقُبوِل لنا  وبالحساِن  ي  ُنَرجِّ  فيما 

َح��َرٍم  إل��ى  أخ��رى  ًة  َم��رَّ وَنْقَتطُِف  وَننَْثني  َنْجني  ِرضًا  في  ُمباَرٍك 
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َألِْفُت كثيَر الجود

وضاق صدري بعد تأخر موعد الدروس الصباحية، وطرأت علّي مهماٌت َأَقّضْت عليَّ المضجع، وشعرُت بمسافٍة 
َعزلْت بيني وبين َمن أحب مما طرأ على السمع من أذى وبالء وابتالء، واتهمُت نفسي وعبرُت عن حقيقة المدى 

بين الحالين فجاءت هذه األبيات في ربيع الثاني 1409 ه�:

اللطِف مع  منك  الجوِد  كثيَر  َألِ��ْف��ُت 

 

الوصِف عن  ُيغني  َأْوَليَت  ما  وَشاِهُد 
 

تبادرْت َدْل���ِوي  َأْلَقْيُت  حيُثما  وِم��ن 
 

ُخْلِف بال  إَِل���يَّ  الحسنى  بِ��ش��اراُت��ك 
 

ُمجاِزفًا  فيك  القوِل  بُمْبِدي  َحْرفي وَلْسُت  ُه  َضمَّ ما  ُك��لِّ  في  ُمْسِرفًا   وال 
شاهٌد وال��م��رُء  الح��ظ��ُت  بما  َيْشفي ُأِش��ي��ُر  ما  أفضل  والصدُق  يرى  ما   على 
َتَخيُّاًل ُرَؤاَي  ك��ان��ْت  وم��ا  ُع���ْرِف رأي���ُت  على  يقيٍن  ُرْؤي����ا   ولكنّها 

غ��الِ��ٌب ل��ل��م��رِء  ال��طَّ��ْب��َع  َأنَّ  نِْف َت��َب��يَّ��َن  الصِّ عالِِي  ِمن  الَمْرِء  طبِع  وَأْحَسُن 
 

َنْفُعُه ف��اَض  َم��ن  ال��ّل��ِه  ع��ب��اِد  ْرِف وَخ��ْي��ُر  الصِّ بمطبوِعِه  َمقرونًا  الناس  على 
 

بديهًة  فيك  ل��ألح��واِل  ُأْخِفي وَوْص���ِف���َي  له  فكيف  يَخَفى  ال  فحاُلك 
 

جاللُها  التجلي  أس����راِر  الَكْيِفي وأن����واُر  َتجاُذَبها  َأْوَع��ى  لَِمن   ُيِضيُء 

ِحيالَها ضعيفًا  َوْصِفي  في  ُكنُْت  َضْعِفي إذا  منطقي  إلى  َيْسِري  حالتي   فِمن 

ُمَطْلَسٌم  ِس���رٌّ  ال��ّل��ِه  أه���ِل  َوْصِفي  أم��ان��اُت  َينَْتِهي  ال  َعبَّْرُت  حيثما   وِمن 
ج��اِذٌب للقلِب  ��ْوَق  ال��شَّ إِّن  الطَّْرِف يقولون  في  َتْظَهُر  المرِء  قلِب  وَجْذَبُة 

 

ضا  والرِّ ِق  التََّعلُّ فَحوى  إلى  باللطِف وَتْسِري  الُمِحبِّيَن  َأْح���واَل  ُتَتْرِجُم 
 

ترى كما  َنْفِسي  َفتَّْشُت  حيثما  وِم��ن 
 

ُسْخِف ِمن  بي  وما  ْع��َوى  ال��دَّ َتَبيَّنَِت 
 

غافٌل والقلُب  ال��ذاِت  َشتاِت  َرِهيُن 
 

ْوِف  للسَّ ��ْوِف  ال��سَّ من  لَِلّذاتي   وَعْبٌد 

بباطني  تحيط  أس��وائ��ي  ُأْخِفي ك��ث��اف��اُت  َأْن  ِشْئُت  إذا  َتْخَفى  لها  وَأن��ّى 
 

ظاهٍر عند  َتنَْتِهي  ال  وِف وَن��ْظ��َرُت��ُك��ْم  الصُّ والُجّبِة  البيضاِء  الِعّمِة  من 

 

بَمْلَبٍس  تأتي  األح���واُل  كانِت  الصوفي وم��ا  هو  اللباَس  َصّفى  َمْن  ُكلُّ   وال 
قوابلي استطعُت  ما  سأشكو  يكفي إليَك  ال  والوصُف  َبْلَواَي  َكُبَرْت   وقد 
ُمَضيَّعًا الجهوُل  ب��ات  كما  الخلِف َأبِ��ي��ُت  َش��َرِه  من  كالمعتوِه   وُأْص��بِ��ُح 

حالتي س��وِء  ِمن  ال��ذوِق  ُم��رَّ  وَأْط��َع��ُم 
 

الَحْتِف ُمعاَجَلَة  ذات��ي  على  وَأْخَشى 
 

خالقي إرض��اِء  بعد  ِرضاُكْم  في  الخوِف ولي  من  األم��اُن  فهو  الرجا  َمِزيُد 
 

ت��ي  وأه��ل��ي وآب��ائ��ي ِع����داِدي وُع��دَّ
 

ُأوِف لم  كنُت  وإْن  الُفضلى  وقدوتَي 
 

شافٍع أع��ظ��ُم  ال��ّل��ه  رس���وُل  ي  فِّ وَج���دِّ الصَّ في  ُأَث��بَّ��َت  حتى  به   ِصُلوني 

وإخوتي وأهلي  حالي  لي  َخْلِفي وَيْصُلُح  وَم��ن  وِحّبي  ُأَصْيَحابي   ك��ذاك 

والُخْلِف وُي��ْم��تِ��َع��ن��ا ح��ق��ا ب��ك��م وُي��ِع��ي��نَ��ُك��م  والغدِر  التسويف  َزَمِن  على 
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بابكم  فيِض  ِم��ن  بالعلِم  ��ْرِف وَينَفعنا  ال��صِّ لِ����واِرِدِه  َأه���اًل  وَيْجَعَلنَا 

 

حالٍة  خيِر  في  ال��وص��ِل  ِس��رَّ  والكشِف وَيظهَر  والفتح  والتمكين  الحفظ  مع 
 

خامٍل ك��لِّ  ِم��ن  ال��ّل��ِه  أله��ِل  وُح��ّب��ًا 
 

مستخفي الحال  أشعِث  سرٍّ   وصاحِب 

ُه ِس���رَّ َأْوَدَع  ال��ّل��َه  أن  ش��ك  َخْسِف ف��ال  من  الخالئُق  ُتكفى  بهم   عبادًا 

وبحالِهم بهم  وانفعنا  َربِّ  والُلطِف فيا  النفِع  مع  الرجوى  لنا  ْق  وَحقِّ
 

محمٍد الحبيب  ذاِت  على  وص���لِّ 
 

وفي الصُّ المال  وقطِب  وأصحاٍب   وآٍل 
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بمناسبة الزيارة السريعة إلى المدينة المنورة بعد ظهر الثاني والعشرين من رمضان 1423 ه.. والسالم على 

الحبيب ى ثم العودة على عجل إلى جدة..

األل��وُف إليه  تسعى  حبيبًا  الضيوُف ي��ا  ترتجيه  الباب   وعلى 
اشتياقًا  ُيبدي  المئاِت  ف��ي ف���ؤاٍد م��ن ال��ب��ع��اِد َأِس��ي��ُف وزح��اُم 

 

فذاتي  ذات��ي  ش���ؤوُن  َسعيُف أرهقْتني  لي  أج��د  ول��م   َقيََّدْتني 
كأنّي قومي  ع��ي��وُن  َرَم��َق��ْت��ن��ي 

 
ضعيُف أموري  في  الذوِق   قاصُر 

مكاني  أن  الكثيُر  ظ��ّن  الرديُف حيث  استطال  إِذ  غيري   مثل 

مرادي طاب  حيث  من  الشريُف ومكاني  المقام  ه��و   وم���رادي 
أرجو الخواتيِم  مع  أعدو   ِذْكَر إسمي من حيث ُتقرا الحروُف جئُت 
سالمًا الوفود  مع  أرج��و  أطيُف جئت  ال��م��ق��ام  على   وب��ذات��ي 
حساٍن وج���وٍه  م��ن  العين  أم��أل 

 
الصفوُف استقام  إذا   تتباكى 

وصٍل نقطُة  الشريف  نظيُف والضريح  قلٌب  ي��رج��وه   ووص���وٍل 

عجيٌب أم���ٌر  للِحبِّ  لطيُف ي��ت��راءى  س��رٌّ  ال��س��الم   وم��ع��ان��ي 
مقيٌم أنت  حيث  القرب  شغوُف حضرة  فيك  صار  قد  ف��ؤاٍد   من 

سرًا القلُب  شاهَد  الباب  حليُف وعلى  وال��ق��راُن  جبريُل   حيث 
فيضًا يزخر  الفسيح  تطوُف والبقيع  فيه  النبي  آِل   روُح 

جديٌر بَتيِن  الالَّ في  ش��يٍء  وص��وُف كل  وللتسامي   بالتسامي 
أني ال��زي��ارة  م��ن  حظي  الحصيُف ك��ان  يبتغيه  ما  أبغي   جئُت 
عريٍق ص��رٍح  اجتثاُث  قلبي  شريُف َح��زَّ  رمٌز  الُعَريَض  يأوي   كان 

ُسكارى  وه��ي  ال��ق��روُد  الحنيُف أخربْتُه  دينهنَّ  الهدم  ت��رى   إذ 
فشاني عجلُت  إذا  تلمني  تطيُف ال  ب��ي  عجالٌة  حياتي   م��ن 
مطيفًا شهرًا  أق��ام  غيري  شغوُف ُربَّ  وه��و  األنيس   بالمكان 
فخرًا السرِّ  موطن  في  لطيُف يتهادى  فالمكان  الفخُر   ول��ه 
يوحي التحّوَل  أرى  أن��ي  الظريُف غير  منها  يحتار   ب��أم��وٍر 

حتمًا وال��دي��ان��ة  العقل  الُحتوُف وذوو  الظهور  ففي   يتوارى 
 ق��د ي��راه��ا زي����ارٌة وض��ي��وُف وش��ؤون��ي َت��ُش��فُّ ع��ن ك��ل نِ��دٍّ

احتكامًا أردن��ا  لو  الوعُي  سعيُف َقُصَر  وه��و  الخموَل   وكفانا 
اس��ت��ت��اٍر س���رَّ  األي����ام  يخيُف سترينا  كيف  الظهوُر   وترينا 
نبيٍّ خ��ي��ِر  ب��ح��بِّ  أح��ي��ا  الحليُف أن���ا  ن��ع��َم  إل��ي��ه   وان��ت��م��اٍء 
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اتصافي رغ��َم  إليه  دع��ان��ي  أستضيُف ق��د  ف��ج��ئ��ُت��ه   ب��ع��ي��وب��ي 
بوصٍل لي  ُج��ْد  المقام  كريم  العفيُف يا  الشريف  أنت   ووص��اٍل 

أمينًا ُول���دَت  ُم��ذ  الخير  عطوُف قاسُم  ربٌّ  وال���ربُّ   وكريمًا 
ذاٍت خ��ي��َر  ي��ا  عليك  ال��وق��وُف وص���الٌة  حتى  ي���دوم   وس���الٌم 
جمعا وال��ص��ح��اب��َة  صفوُف يتغشاك  استقامت  ما  اآلل   وكذا 
اتصالي سر  وهو  القطب  ح��روُف وعلى  ط��اب��ت  وف��ي��ه   بحبيبي 
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ُبْشَراَك َيا ُمْخبِِري

وفي شهر شوال من عام 1402ه� عزم سيدي ا لوالد على السفر إلى بريطانيا للعالج ورافقه األخ أحمد في هذه 
الرحلة حتى عادا في 14من ذي القعدة الحرام، وقد تحسنت صحة الوالد تحسنًا ملحوظًا وعقدت في البيت 
يوم وصوله حفلة صغيرة الستقباله حضرها بعض خاصته وأهله ومنهم عدد من األوالد والخوان واألخوال 

واألحباب، ومنهم السيد الوفي الولي أبو بكر بن صادق الكاف رحمه الّله تعالى .. وفي تلك الحفلة ألقيُت هذه 
األبيات ..

الَحِصِف باألَْهَيِف  ُمْخبِِري  يا  ُبْشراَك 
 

الَلَهِف َغ��اَي��ِة  في  َغ��دا  قلبًا  طمأنَت 
 

َوَكَفْت فَقْد  الُبْشَرى  في  ُأِجيُزَك  َغِف ماذا  الشَّ ِة  ِش��دَّ ِم��ن  َأْدُمَعها  َجْفنَاَي 
 

َهوًى ااِلْضطِراِب  داُء  النَّْفَس  َتَلِف واْسَتْعَمَر  إلى  َأْوَدْت  قد  َنْفِسَي  وِخْلُت 
 

َخَبٍر ف��ي  ب��اِلْب��ه��اِج  ِج��ْئ��َت  كَِسِف وه��ك��ذا  ِم��ن  ك��ان  ق��د  م��ا  َع��نِّ��ي  َأزاَح 
 

َطْلَعتِِه إِْش���راِق  ِم��ن  الَحيُّ  وَأْش���َرَق 

 

باِللِِف الَيوَم  الَوِجُلوَن  واْس��َت��ْأَن��َس 
 

عاَدَتُه الَغيِث  وادي  بالَغيِث  والَعَلِف وج��اَد  ب���األَْرزاِق  األَْرُض  ِت  فاْهَتزَّ
 

َصلِفًا بِ��ْرَذونِ��ِه  على  ��ُروُر  ال��سُّ َلِف ع��اَد  بالصَّ الَمْوُصوَف  العاِشَق   فَأْبَهَج 

َطَلَعْت قد  ْمَس  الشَّ َأنَّ  ل��أَلْرِض  ُد األََم���َل ال��َم��ْم��ُزوَج ب��األََس��ِف وب��اَن   ُت��َج��دِّ

بَِغيَبتِِه ُك��نّ��ا  وم��ا  َص���ْدٌر  ��ْدُر  الُعُجِف ال��صَّ َمْسَحُة  علينا  ِخماصًا  إاِلّ 
 

وم��ك��ُرم��ًة خ��ي��رًا  بِ��نَ��ْا  َي�����ُروُم  ��َرِف أٌب  ال��شَّ ُس��لَّ��ِم  في  َش��َرف��ًا  بنا   َي��ْرَق��ى 

َسكنًا ِم��ْح��رابِ��ِه  ف��ي  لِ��ْل��َح��قِّ  َأق���اَم 
 

َظِف والشَّ ��ب��ِر  وال��صَّ بالتُّقى  وزاَن���ُه 
 

ُمنَْتِهجًا يِف  الزَّ َعْصِر  َخوخاِت  َأَل��ِف وَسدَّ  َن��ْه��َج األَك��ابِ��ِر في َص��ْب��ٍر وف��ي 
 

فَأْخَضَلها منّا  الهدى  ُج��ُدوَب  ��َل��ِف َأْسَقى  وص��اَن��ه��ا ب��كِ��ت��اِب ال��ّل��ِه وال��سَّ

 

حاِضِرنا َمْضُموِن  في  الطَّْرَف  ُجِف وَقلََّب  السُّ رافِ���َع  ف��َأْرَخ��ى  َي��ُرْق��ُه   فَلْم 

ُمْشَتِغاًل ال��ُق��رآِن  َك��نَ��ِف  في  وع��اَش 
 

َت��َرِف على  َي��ْل��ِوي  ال  الَخْلِق  َع��ِن  بِ��ِه 
 

َدْع��َوتِ��ِه َت��ْرِس��ي��ِخ  في  الُعْمَر  َد  الَخَلِف وَب���دَّ ع��اَل��ِم  في  ُأْن��ُم��وُذج��ًا  فكاَن 
 

َت��ْس��َأُل��ن��ي  وه��ي  بُلْبنى  َأَل����مَّ  ؟ م���اذا  ��َرِف  ال��شَّ ِم��َن  شيئًا  بالثَّنا  َأَتْرتجي 
 

ذاكَِرتي َفيِض  ِمن  َتْسَخِري  ال   : فقلُت 
 

َوف��ْي فِيِه  ُكنُْت  إِْن  الوفا  َمقاُم   ه��ذا 
ُنِسَجْت قد  كيف  أدرى  وْهو  أبي  ��َدِف هذا  ال��صَّ َمْكنُوَنِة  في  رِّ  ال���دُّ َف��رائِ��ُد 

 

َمْكُرَمتي إِظ��ه��اُر  َش��َرف��ًا  لي  َي��ُج��وُز 
 

الظََّرِف ِم��َن  َش��يٌء  الَفَتى  َيِعيُب  وال 
 

بها ال��َك��ِري��ُم  ج��اَد  قد  ال��ّل��ِه  ونِ��ْع��َم��ُة  ُص��َدِف   ِمن  وليس  َعَجٍب  ِمن  فليَس 
 

َف��َرٍس على  ُمختاالً  األُْن���ُس  التََّرِف وزاَرن���ا  ِم��َن  واٍد  في  َت��ْرُك��ُض  ��اَء  َش��مَّ
 

 : ُمْطِرَبٌة  الشوق  َرْوِض  َفوَق  َدْت  وَغ��رَّ َلِف   والسَّ ال��َق��ْوِم  بِِحبِّ  وَسهاًل  َأه��اًل 
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قصيدة أنشدت في حضرة الحبيب عبد القادر ليلة العواد العام بجدة في 11 شوال 1416 ه�، وكان الحبيب قد 
صمت عن الكالم

 
َأِسيُف وْه��و  َع��اَد  قد  الَهنا  َنِصيُف ِعيُد  ال��زم��اِن  َه��مِّ  ِم��ن  وعليِه 

 

ألمِره  اعتراَض  ال  رب��ّي  التَّْصِريُف سبحان  وشأُنه  القبوُل   منه 

دائِ���ٌم  ِش��ع��اٌر  ب��ل  َرم���ٌز  َم��ْع��ُروُف  العيُد  وَم��ْظ��َه��ٌر  لإلبتهاِج 
 

دائمًا  تبدو  األش��ي��اِء   ف��ي ث��وب��ه��ا وك��أن��ه ال��م��أل��وُف وظ��واه��ُر 
ونظيُف  ال��ن��اُس َت��ْأَل��ُف ع���ادًة وإع���ادًة  الم���ٌع  ج��دي��ٌد   ث���وٌب 
والتَّْخِفيُف أك��ٌل وش��رٌب وارت��ي��اٌح ِم��ن َعنا  الُيْسُر  وع��اَد   ص��وٍم 
على  مطبوٌع  األم��َر  أنَّ   ِس��رٍّ َخ��ِف��يٍّ م��ا َع��َرْت��ُه ُك��ُش��وُف والحقُّ 
َلطِيَفٌة  وْه��ي  األح���واُل  والموصوُف َتَتَغيَُّر  الَوْصُف  فيها  فَيَحاُر 

 
ِه  وبُمرِّ بُحْلِوِه  القضاُء  ُمِخيُف  َيْجِري  وه��و  األي��اِم  َب���ْرَزِخ   في 
أَتى  عيٌد  وب��ع��َده  الصياِم  التَّْعِريُف شهُر  َحظُّها   ومناسباٌت 
إذا  فيها  وَم���ن  فيها  م��ا  وَحِصيُف ل��ك��ّن  ح��ازٌم  َق  التََّحقُّ  ش��اء 
َب��َدوا  متى  بالرجاِل  عيٌد  وتطوُف العيُد  وترتقي  القلوُب   تَحيا 
ٍة  ُح��رَّ ُوُج����وٍه  ف��ي  عيٌد  الَمْشُغوُف العيُد  بها  َيْحيا   ومحافٌل 
ٍة  الملهوُف ال��ع��ي��ُد ع��ي��ٌد ف��ي ق��ل��وٍب َب���رَّ ال��ش��ارُد  إليها   ي��أوي 
َمن  السقاِف  عبِدالقادر  كالفرِد 

 
وَت��نُ��وُف  بُقربه  الحياُة   تحلو 

ٍة  َنَبِويَّ َطْلَعٍة  في  ال��ِرض��ا  عيُد 
 

ُأُنوُف  بِ��َذاك  ُرِغَمْت  أشرقت   إِْن 

ُح��ُض��وَرُه  للزماِن  ُأب���ارُك  ولطيُف  دعني  رائ���ٌق  التهاني   ك��أُس 
بالرضا ح��اف��الٌت  الليالي  َحليُف وب��ه  واألم���اُن  عيٌد   والعيُد 

َأِحبَّتي  القلوَب  اللُه  َأْوَح��َش  َضِعيُف ال  فالُمِحبُّ  علينا   صبرًا 

ه��ا  وِس��رُّ الحياة  ن��وُر  لنا  الَمْرُجوُف أنتم  العاَلُم  َيِزيُن  وبكم 
 

أرى  ما  ُر  ُأَق��رِّ بل  َأْغُلو  َلْسُت  َمُخوُف  أنا  فالزماُن  ارتكاسًا   يكفي 
ُنْخَبًة  ِمنّا  ْهِر  الدَّ ُصُروُف  َيُطوُف َأَخ��َذْت  الحياِة  ِس��رُّ  بهم   ِمّمْن 

بعصرنا  النجاَة  تريدون  َم��ن  َمْوُصوُف يا  مقاُمها  النجاِة   ُسُفُن 
َتْطِفيُف ِع��ْل��ٌم وَأْع��م��اٌل وإخ���الٌص كذا  وال  ُخ��ْل��ٌف  وال   َوَرٌع 

بطريِقنا  قائٌِم  َوْح���َدُه  العلُم  والتَّنْظِيُف  ال  األوراُد  َقْبَلُه   بل 

وِمنَْحٌة  الطريِق  في  ركٌن  وُيِضيُف والشيُخ  مشى  إذا  الُمِريَد   ُيْغني 
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َفعصُرُه  الم��اَم  هذا  معي   َحيُّوا 
ُوُصوُف  َتِفيِه  ولن  الِقطاِف  َجنُْي 

 

إِْخ��َوًة  ِه  ظِلِّ تحت  وعشُتم  ِعشنا 
 

َعُطوُف  وْه��و  الم��داَد   َنْسَتْمطُِر 
المقتدى  العلوم  أستاُذ  والموصوُف وك��ذاك  النَّْدُب   الشاطريُّ 
وبالتَُّقى  الجميِل  والُخُلِق  بالِحْلِم 

 
التَّْألِيُف بِ��ه  ما  الَجِميَع  يدعو 

 

ُيْحَتَذى  مّمن  األش��ي��اِخ  تشنيُف وبقيُة  ولكأسهم   بطريقهم 
ال�  رايِة  حامِل  والهّداِر  كالكاِف 

 
َتْشِريُف زاَدُه  الُمَرّجى   �فيِض 

تحيٍة  أل��َف  العيِد  في  ُأْه��ِدي��ِه��ُم 

 

ُأُل��وُف الخافقيِن  في  بها   َيْشُدو 

وآل��ه  النبيِّ  على  ال��ص��الُة  ُمطِيُف ث��م  الَشريِف  بالَبيِت  َطاَف  ما 
 

لتابٍع  ثم  واألت��ب��اِع  َمْشُغوُف  والصحِب  وف����ؤاُدُه  أت��ى   ولمن 
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نيا.. نَِت الدُّ َتَزيَّ

وفي مناسبة ختم ))صحيح المام مسلم(( بمن�زل سيدي الوالد علي بن أبي بكر المشهور في تاريخ 
1402ه،ألقيُت هذه األبيات في حفل بهيج حضره الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعدد من السادة 

العلويين:

بإتحاِف وَأْف��َض��ْت  نيا  الدُّ ��نَ��ِت  َت��َزيَّ
 

الوافي بالمطلِب  الجوِد  َكِريُم   وَم��نَّ 

مسلٍم أن��ف��اُح  األَن��ف��اَس  الصافي وم��اَزَج��ِت  َموِرِدنا  أطياِب  من   فُبوركَت 

َأْب��ِدع��ي القريحِة  لِ��ع��ذراِء  وق��ي��َل 

 

بإسراِف ُج��ودي  الشأِن  هذا  مثِل  وفي 
 

محمٍد فيِض  م��ي��داِن  ف��ي  أن��ِت  أم��ا 
 

بإِصرافي َهَمْمِت  إِْن  َتُجودي   فأين 
َحبِيَبه َي��نُ��وُب  َأْوَف����ى  ق��د  إِْلحاِف إِم��اُم��ِك  غيِر  في  الِمعطاَء  فاسألي  َأالَ 

 

ب��أم��ِرِه ْت  ُم���دَّ ْس��ِل  ال��رُّ خيِر  م��وائ��ُد 
 

بَألطاِف َتْحَظْي  اِلضماِر  َق��َدِر  على 
 

وه���ذا أب��ي َأْوَف����ى ال��ع��ه��وَد أله��لِ��ِه
 

الكافي بالَمْقَصِد  الرحمُن  لُه   فجاد 
وق��تِ��ِه م��وائ��ُد  ج���ادْت  لِ��َم��ن  هنيئًا 

 
الفي َجنْيِها  ِم��ن  المختاِر  بفاكهِة 

 

والُمنى والماِل  الحاِل  في  َجِذالً  َيِعْش 
 

بإيالِف َيْحَظى  المحبوِب  ��ِة  ِذمَّ على 
 

وت��أت��ي��ِه أس��ب��اُب ال��ح��ي��اِة ُت��ِع��ي��نُ��ُه
 

آالِف بِ��ْض��َع��ُة  ال��ّل��ِه  ف��ي  وَي��ْخ��ُدُم��ُه 
 

 )) ُمْسلٍِم   (( َنْثِر  عن  األفناَء  هذه  يِن (( في نهِجِه الشافي َسُلوا   و)) َشرٍح لُِمْحِي الدِّ
التَُّقى خدمِة  في  الُعْمُر  م��رَّ  أصداِف إَم��اَم��اِن  بطِن  ِمن  العلِم  ُنوِر  وإِخ��راِج 

 

بطولِها ال��ب��الَد  ج���اَب  ق��د  وإنصاِف فمسلُم  بعدٍل  ُي���ْرَوى  ما  ��َص   وَم��حَّ

والقرى المدائِن  في  َخطاها  قد  السافي ُخطًى  الَبْلَقِع  على  راح��ْت  قد   وَأي��ام 

بهمٍة ال��ِص��ع��اب  أث��َق��ال  ��َل  ت��ح��مَّ
 

َألطاِف نيِل  عن  األه���واُل  ُتْثنِِه  ول��م 

 

نا بالسَّ َت��َس��ْرَب��َل  ِس��ْف��رًا  ب��ه  أصناِف وج���اء  خيِر  ِم��ن  يجنِيِه  بما  محيطًا 

 

َمْحَفٍل كلِّ  في  المقبوُل  الحجُة  الوافي هو  ب��إس��ن��اِده  ُع���ّذاٍل   وُم��ْخ��ِرُس 

 )) ُمْسلٍِم   (( مثِل  ِمن  الطُّاّلُب  يجُد  نا (( الكافي وال  ِسوى الحجِة الكبرى )) ُبخاِريِّ
 

سما قد  باُعْه  الدين  علوِم  ألق��ط��اِف وُمْحيِي  وَج��نْ��ٍي  وت��ق��ري��ٍر  ببحٍث 
 

مبحٍث ك��لِّ  في  األق���راِن  على  وف��اَق 
 

إجحاِف غيِر  من  الديِن  علوَم  وَأْث��َرى 
 

حياُته ج���ادْت  األي���اِم  ِق��َص��ِر  وَأحقاِف على  بِمْصٍر  نفٌس  تجْد  لم  بما 
 

َنْهِجِه نيُة  ال��م��رِء  ف��ي  َح��ُس��نَ��ْت  إذا 
 

َت��ط��واِف ك��لِّ  ف��ي  التوفيُق  ت��ج��اَذَب��ُه 
 

والرضا ب��ال��ذوِق  الرحمُن  ��َق��ُه َف��ْض��اًل إل��ى َن��ْه��ِج أس��الِف وَأت��ح��َف��ُه  وَوفَّ
 

ِم��را ب��ال  ُفْضلى  ال��ّل��ِه  أه��ِل  طريقُة 
 

 وَمن سلك الُفضلى استَحق الَعطا الَضافي
َهدَيُه َي��ُذوُق��وَن  الصافي  المنبِع  َتجفاِف ِم��َن  غيِر  ِم��ْن  وَيْسَتْسِقي  فُيسقى 

 

جوانحي ي  ُأَغ���ذِّ ي��روى  بما  الخافي فَدْعني  نا  السَّ شعَّ  األنهاِر  هذه   فِمن 
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َم��ْوِرِدي ط��اَب  فقد  ُع��ْذرًا  عاذلي  أعطافي ويا  َس���ْوَرَة  اليوم  قبَل  ْع���ُت  وَودَّ
 

ترى م��ا  الطريقِة  شيَخ  ي��ا  الصافي ف��ُدون��ك  للمنبِع  ُمنقاُدوَن  األم��ِر   ِم��َن 
الرضا وعانقني  خلفي  َمَضْت  إتحافي ُجروِحي  حيث  إلى  بي  ُق��ْم  سيدي   فيا 
محمٍد ِوْرِد  أف��ي��اِء  ع��ل��ى  َت��ن�����زْه 

 
الوافي بالمنطِق  األسماَع  به   وَشنِّْف 

حالِنا ُظ��ْل��َم��َة  الفيِض  ب��ن��وِر  ْد  إسفاِف وَب���دِّ َعْصِر  في  اليماَن  َلنا  وَثبِّْت 
 

ُأصولِها نحَو  القوِم  ُف��ُروَع  وَأْوِص���ْل 
 

الشافي والغايِة  اآلم���اِل  منتهى  إل��ى 
 

محمٍد ال��م��ت��ق��ي��َن  ج��م��ي��ِع  إم����اِم 
 

أضياِف ُمْتِحِف  السرِّ  فيِض  ومنبِع 
 

ُقلوُبنا َت��ْه��ُف��و  ال��ّل��ِه  رس���وَل  الكافي إل��ي��َك  ِح��ْرِزك  ِمن  الم��داَد   وَتْسَتْمطُِر 

أهُلُه أن��ت  ما  ال��ّل��ِه  رس��وَل  يا  بإسعاِف فُجْد  َأْس��ِرْع  القلِب  ج��روَح  وداِو 
 

راغبًا ج��اءك  الجمِع  َمنَصِّ  في  إسَعاِف وَم��ن  ُبْلَغَة  الجوِد  َمِعيِن  ِمن  َأفِ��ْض 

 

حبيَبنا َأْب��لِ��ْغ  ال��ج��وِد  ك��لَّ  ربَّ  وي��ا 
 

أضعاِف ضعِف  في  التسليِم  من  مزيدًا 
 

بالُهدى َس��ار  وَم��ن  وأص��ح��اٍب  أْصنَاِف وآٍل  َخيِر  ِمن  الُغِر  اَلتابِِعيَن  مع 

 



نسخة حتت التعديل169 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

��ب ��ا
ة
�ل��� ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل170 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
شكوى ونجوى للحضرة المحمدية

مع زيارة الفقير أبي بكر العدني ابن علي المشهور واألخ علوي واألخ أحمد  وولده حسين وولدي سقاف في 
الخامس من محرم 1439ه�

ْوِق الشَّ َساَعَة  َيْرُنو  لَِطْيَبَة  َمْن  ُخْذنِي إليها َفَقْلبِي َشبَّ َعْن َطْوِقييا 
بتحقيِقَطاَلْت َعَليَّ ليالي الَهْجِر واْنَتَزَحْت أهوٰى  َمْن  مناِزُل  َعنِّي 
َمنُْطوقيما ُكنُْت أعهُد ٰهذا الَهْجَر في ُعُمِري َلْفُظ  فِْعلِي  َيْسبُِق  َكاَن  َبْل 
الَبتِها أكناِف  في  لأِْلَِحبَِّة  ْوِقُقْل  والذَّ الُحبِّ  َيتِيَم  اْفَتَقْدُتْم  َهاّل 
بِِه الّزماُن  جاَر  فتًى  َذَكْرُتْم  َتْحلِيِقَهاّل  ُطوَل  ُيَعانِي  وَغْربًا  َشْرقًا 
ُي��َراِوُدُه َش��ْأٌن  َلُه  َأْرٍض  ُكلِّ  وِقفي  يِن ال في ِخْدَمِة السُّ في ِخْدَمِة الدِّ
َتَعطَُّفُكْم َيْرُجو  ُمعاناتِه  َوَغْوَث إمداِدُكْم ِمْن َحْيُث َتْوفِيِقيعانٰى 
ِرَعاَيتُِكْم في  أّني  َأْشُعُر  ِزْلُت  َوَتْشِويِقال  ِعزٍّ  ُكنُْت علٰى  َحْيُث  ِمْن 
َعْبُدُكُم الَكْونِيِّ  الَمَدِد  ساَدَة  َضا ِمْن َعاَلٍم َفْوِقييا  في َرْحِب َكْوِن الرِّ
َقَوابَِلُه ُيْحيِي  أماًل  بُِكْم  َتْغلِيِقَيْرُجو  ُدوَن  َفْتحًا  الباَب  وَيْفَتُح 
ِجْئُتُكُم ولإِْليصاِل  ٰهذا  َتْعِويِقأِلَْج��ِل  َغْيِر  ِمْن  َكَرمًا  النّدٰى  َأْرُجو 
َحَضُروا لنا  َوأِلَْب��نَ��اٍء  َمَواثِيقيَوإخوتي  َأْوف��ٰى  َوَمْن  والَغائِبِيَن 
َشَغٍف في  السعاِد  َطْيَبَة  يا  َرْغَم اّلِذي َقْد َعرٰى ِمْن َأْمِر َتْفِريِقُزْرناِك 
لَِمنِْزلِِه َن��ْأِوي  أخًا  َفَقْدنا  َقْد  َتنِْسيِقإذ  َغْيِر  ِمْن  َعَجٍل  علٰى  َوّلٰى 
ُمتَِّخذًا الَحيَّ  ٰهذا  َيْعَشُق  َكاَن  لَِتْوثِيِقَقْد  َيْأتِي  َمْن  ِلي��واِء  َقْصرًا 
َمْسَكنُُه الِمْعاَلِة  َبْرَزِخ  في  َتْحِديِقَوالَيْوَم  ِِسرِّ  َعْن  َمناِزُلُه  َخَلْت 
يِقيا َصاِحَب الُقبَِّة الخضراِء يا َعَلمًا نيا وفي الضِّ يا َشافَِع الَخْلِق في الدُّ
َمْقَصِدنا َنْيِل  في  َمشاِهُدنا  َتْوفِيِقَطاَبْت  َكُمَلْت في ُحْسِن  َزْوَرٍة  ِمْن 
ُمنَْشِرٌح ْدُر  والصَّ َرَغٍد  في  وَتْحِقيِقَنُعوُد  ِصْدٍق  علٰى  الَقُبوِل  َمَع 
َيْقَبُلُه ْرُف  الصِّ الدعاُء  يِقَوُيْسَتَجاُب  في َساَحٍة َجَمَعْت ِمْن ُكلِّ ِصدِّ
َخَلٍل ِمْن  َحلَّ  َقْد  ما  ُه  اللّٰ ِزْنِديِقَوَيْرَفُع  فِْعِل  ِمْن  أوطانِنا  َأْمِن  في 
َوَمْكُرَمٍة ِعزٍّ  في  ْتَر  السَّ َوَتْوفِيِقَوُيْسبُِل  َجْمٍع  َعلٰى  لِْلُمْسلِِميَن 
َتنِْميِقوالَخْتُم بِالُمْصَطفٰى َمْن َطاَب َمْرَقُدُه َخْيِر  في  َمْسِجُدُه  َوَطاَب 
َطَلَعْت ُكّلما  إٰلهي  َعَلْيِه  الَفْوِقيَصّلٰى  ُأْفِقها  في  بَِرْوَنِقها  َشْمٌس 
أبدًا بدا  َنْجٌم  ما  ْحِب  والصَّ الَعَمالِيِقواألِل  َأْرِض  علٰى  ُمْزٌن  واْنَهلَّ 
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قصيدة ألقيت في مجلس الحبيب عبد القادر بمناسبة اختتام دروس البخاري بمنزل الحبيب في رمضان 1423ه� 

َوالّساقي الَكْأُس  َوَطاَب  اْللَِقاُء  ؟؟؟؟َطاَب  من  الَكْوِن  في  لها  ما  َحْضَرٍة  في 
بها أِلَنَّ  نيا  الدُّ علٰى  ِس��َواه��ا  َوالّراقيوم��ا  واِلْل��َق��اِح  الَغْيِث  َمَطالَِع 
ُم��َع��بِّ��َرًة َدالالٍت  ف��ي��ه��ا  آماقيأِلَنَّ  ال��َب��ْي��ِت  وآِل  ٰط��َه  ِس��رِّ  َع��ْن 
بَِطْلَعتِِه وراع��ي��ه��ا  الم����اُم  َوَأْش��َواِق��يفيها  ُحبِّي  َل��ُه  َم��اِن  ال��زَّ ُقْطُب 
َيْجَمُعنا زال  ال  اّل��ذي  بٰهذا  بِ��َأْخ��اَلِقَأْك���ِرْم  وَي��ْح��ُدون��ا  الَمعالي  علٰى 
َم��ْرَح��َل��ٍة َتْشيِيِد  ف��ي  ال��ُع��ْم��َر  وأذواِقق��د   َم��واري��ٍث  بِ��نَ��ْش��ِر  َط��اَب��ْت 
اْخَتَلُفوا  ما  النّاِس  َجِميِع  اْجتِماِع  َوإِْش��ف��اِقوفي  ِرْف���ٍق  في  ال��َم��ك��اِرِم  على 
َدْع��َوُت��ُه َوالتَّْعلِيِم  الِعْلِم  الَباقيَمَجالُِس  لِ��ل��َواِح��ِد  َأْف���ئِ���َدٍة  َوَح����ْدُو 
َمْدَرَسٍة أرج��اِء  في  الُكلُّ  وإِْش����َراِقَيْسَتْأنُِس  ُودٍّ  َع��ل��ٰى  وَي��ْخ��ُرُج��وَن 
ال� َم��ْدَرَس��َة  الَعْصِريِّ  لِْلَعاَلِم  آب���اِء ف��ي َن��َم��ٍط َع���اٍل َوِم���ْص���َداِقَأَع��اَد 
لَِبْهَجتِها َع���اَدْت  بِ��ِه  بِِميثاِقَفَحْضَرَمْوُت  َأْح��َي��اه��ا  ال��َق��ْوِم  َوِس��ي��َرُة 
فِ��ي��ِض��ِه وَح��ْي��ُث��م��ا َب��َل��َغ��ْت آث���اُر َدْع��َوتِ��ن��ا ِم����ْن  َواِرٌد  ه���ا  َف���ِس���رُّ
َمْكُرَمًة اِلْس���الِم  َع��ِن  َرّب��ي  الواقيَج���َزاَك  ضا  الرِّ باَب  يا  الَوْقِت  َصاِحَب  يا 
َتْرُمُقنا ُدْم���َت  ما  َم��ْأَم��ٍن  في  ال��ّراِق��يال��ُك��لُّ  ُك��ْرِس��يِّ��َك  َعلٰى  ُودٍّ  بَِعْيِن 
ِسوٰى ُهوُد  الشُّ ٰه��ذا  فما  َرّب��ي  َم��ق��اِم َم��نْ��ٍح وإِْم�����َداٍد َوإِْط�����اَلِقَرَع��اَك 
َنَطَقْت َقْد  اآلالُف  الواعُد  َصْمتَِك  َتْرَياِقيفي  الَفْيِض  ِس��رُّ  ُش��ُه��وِدَك  َوِم��ْن 
َم��ْرَت��َب��ًة ��ِه  ال��لّٰ أِلَْه����ِل  َأنَّ  والّساِقيآَم��نْ��ُت  ْرُب  الشُّ فطاَب  ااِلْصطاِلِم  في 
َمْدَرَستِي َأْن��َت  إَِم��ام��ًا  يا  َسيِِّدي  آفاِقييا  َرْح��ِب  في  ُمْبَتَهِجي  َوَأْن���َت 
َأرٰى الباِلِد  َرْحِب  في  طِْرُت  َحْيُثما  َأْعَماقيِمْن  ُعْمِق  في  بُِكْم  اتَِّصالِي  ِسّر 
َأَب��دًا ِذْك��َراُك��ُم  في  َتْلَهُج  َك��َأنَّ��ُه��ْم َب��ْي��َن َم��ْأُخ��وٍذ َوُم��ْش��َت��اِقَوال��نّ��اُس 
لنا طِ��ْب��َت  الَخّفاُق  الَعَلُم  ��ه��ا  َأيُّ َخ��اّلِقيا  ِس��رِّ  ِم��ْن  َمْجلُِسنا  َوَط���اَب 
ُبِسَطْت َقْد  الَخْيَراُت  بِِه  الَعَطاِء  ِم��ْص��َداِقَشْهُر  النَّْفِس  َك��ِري��ِم  َعْبٍد  لُِكلِّ 
َأَماًل بُِكْم  َنْرُجو  َحيِّكِْم  في  ِم��َن ال��َق��ُب��وِل َوِم���ْن َأْج���ٍر َوإِْع��ت��اِقَوَنْحُن 
َقائِمها َط��اَب  َخ��ْي��ٌر  ال��َق��ْدِر  القيَوَل��ْي��َل��ُة  ِم��ْن  ��ِه  ل��لّٰ فيا  َش��ْه��ٍر  َك��َأْل��ِف 
َأَب���دًا َدائِ��م��ًا  َمنْحًا  ��َه  ال��لّٰ َراِقَس��َأْل��ُت��َك  َم��ْن  ِقيَل  إِْن  َخاتَِمٍة  َوُح��ْس��َن 
َمْكُرَمًة َم���ْواَلَي  َي��ا  ال��ُك��لَّ  إِْق��الِقَوَأْم��تِ��ِع  َغْيِر  ِمْن  ٍة  ِصحَّ في  بِالُقْطِب 
َوِعْتَرتِِه ال��َه��اِدي  َعلٰى  َربِّ  الّراِقيَوَص��لِّ  الَمنَْزِع  َأْهِل  ْحِب  والصَّ واآلِل 
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َدَع��ٍة في  َم���ْواَلَي  يا  األُْن���َس  ِد  في ُك��لِّ َع��اٍم بِ��ِس��رِّ ال��ب��اِب وال��ّط��اِقَوَع���وِّ
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ٰهذه القصيدة ألقيت في مجلس خاص بعد ظهر الجمعة 6 جماد أول 1421ه� بمنزل الحبيب عبد القادر وبحضرة 

جملة من أوالده ، ونالت القبول إن شاء الله

َأْش��َواُق األَْرَض  َأنَّ  ال��َع��ْوِد  إِْش���َراُقبِ��َش��اَرُة  َف��اْل��َك��وُن  ُكنُْتُم  َوَحْيُثَما 
َطْلَعتُِكْم  ُنوِر  ِمْن  َزَهٰى  َقْد  َفاُقوا َوَعْصُرُكْم  َقْد  الُحبِّ  َوَأْه��ِل  ُحْسنًا  َف��اْزَداَد 
ُم��َؤلَّ��َف��ٌة آاٰلٌف  لِ��ْل��َح��قِّ  ِميَثاُقَواْن���َص���اَع  األَْوَط����اِن  فِ��ي  يِن  لِلدِّ َأَق���اَم 
ال� َمنَْقَبَة  اِلْي��َم��اِن  َيَمِن  فِي  َذاُق��واَوَع��اَد  لِْلَهوٰى  فِيَمْن  الَيَمانِيِّ  فِْقِه 
َعالَِيٌة اُء  ال��َغ��رَّ ْع���َوُة  َوال���دَّ آَفاُقال��َع��ْل��ُم  األَْرِض  ُرُب��وِع  فِي  بَِها  ُتْطَوٰى 
َسائَِدًة الَمْيُموِن  الَيَمِن  َمْشِرِق  َأْط���َواُقِمن  الَمنِْح  َوَم��ِع��ي��ُن  لِ��َم��ْغ��ِرٍب 
َمْظَهُرُه الَعْصِر  إَِم��اَم  َيا  َسيِِّدي  َوتِ��ْرَي��اُقَيا  إِْم���َداٌد  الَفْتِح  َج��ْوَه��ُر  َب��ْل 
َمْطَلُعنَا َزاَل  اَل  َأْنَفاِسُكْم  ِس��رِّ  َوإِْح���َراُقِمن  إِْن��َب��اٌت  َتْسَطُع  ْمِس  َكالشَّ
ُم��طَّ��ِرٌد َوالتَّْعلِيِم  ال��ِه��َداَي��ِة  اُقَن��ْب��ُت  ُعشَّ الَفجِّ  َوَح���ْوِل  َف��جٍّ  ُك��لِّ  فِ��ي 
َبَلٍد فِ��ي  الِعْلِم  ُن��وُر  اْم��َت��دَّ  َما  َوَأْع��َم��اُقَوُكلَّ َأْن��َف��اٌق  بِإِْبلِيَس  َض��اَق��ْت 
��َه إِْخ��اَلص��ًا َوَم��ْك��ُرَم��ًة َغ��ْي��َداُقَف��نَ��ْس��َأُل اْل��لّٰ َوال��َف��ْي��ُض  َأَب����دًا  نَا  َتُعمُّ
َمْظَهُرَنا الُقْطِب  بِ��ِس��رِّ  ُموَن  َرْق���َراُقُمنَعَّ ��رُّ  ال��سِّ َعَلْينَا  َن���َداُه  َوِم���ْن 
اِل َمْرَحَلَة  األَْرِض  فِي  بُِكْم  ُيِديَم  اُقَوَأْن  َخفَّ األَْك���َواِن  فِي  ي��ُن  َوال��دِّ ِش��َراِق 
َوَيْربُِطنَا َي��ْرَع��اَن��ا  الَفْضِل  َذاُق��وْاَوَع��ائِ��ُد  َق��د  رِّ  لِلسِّ َم��ْن  الُغرِّ  بَِأْهلِنَا 
َأَب��دًا َدائِ��م��ًا  َوفِيِهْم  إَِلْيِهم  اْشَتاُقوْاِمنُْهْم  َل��ُه  ا  َعمَّ َب��َدالً  َنْرَتِضي  اَل 
بَِحاَجتِنَا ِجْئنَا  َأْب��نَ��اُؤُك��ْم  َوَن��نْ��َس��اُقَوَن��ْح��ُن  َنْسَعٰى  َوَل��ُك��ْم  لَِبابُِكْم 
تِنَا لِِهمَّ َوَت��ْج��ِدي��دًا  ال��ِوَص��اَل  ِميَثاُقَنْرُجو  ��رَّ  ال��سِّ إِنَّ  رِّ  لِلسِّ َوال��ِح��ْف��َظ 
َأَب��دًا َضا  الرِّ َعيِن  ِمن  ال��ُودِّ  َتْفَتاُقَوَن��ْظ��َرَة  األَْرَواُح  َفَلَها  بَِها  ُج���وُدوا 
َشُرَفْت َحْضَرٍة  فِي  َعْرَضنَا  ُدوا  ال��َع��اُقَوَج��دِّ ُك��وِش��َف  َم��ا  إَِذا  ٰط��َه  بِ��ِس��رِّ 
َمْطَلُبنَا َوْه��َو  َعَلْيُكْم  ُحِسْبنَا  الطَّاُقَفَقْد  َفْلُيْسَتِر  ِحْسَبتِنَا  بِ��َرْغ��ِم 
َعَدٍن َساكِنِي  ِمن  َلُكم  الِخَتاِم  َأْنَساُقَوفِ��ي  الُحبِّ  فِي  َوُهْم  اَلِم  السَّ طِيَب 
َساِقَيًة الَعْدنِيِّ  ِج��ْدَوِل  ِمْن  َوإِْغ���َداُقُيْسَقْوَن  إِْش��َب��اٌع  الَعيُن  بَِها  ْت  َق��رَّ
ُه تِْلَك األَرِض ِمن َنَفِس الر ِمْصَداُقاَل َأْوَحَش اْللّٰ الَقْوِل  فِي  َوالُمْصَطَفٰى  ْحٰمِن 
َهَمَلْت َما  الَعْرِش  إِٰل��ُه  َعَلْيِه  ٰى  ُمْشَتاُقَصلَّ َيْشَتاُق  َوَم��ا  الُمِحبِّ  َعْيُن 
َقاَدُتنَا َواألَْت��َب��اِع  ْحِب  َوالصَّ َوَسبَّاُقَواآلِل  اٌف  َسقَّ ال��َوْق��ِت  َوَص��اِح��ِب 
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وهذه شكوى شعرية إلى رسول الله ى عام 1415ه� تقريبًا أنشدت في حضرة الحبيب عبد القادر، وفي حضرة 

الحبيب أحمد مشهور الحداد : 

بأشواقي  ِجْئُت  اللِه  َرُس��وَل  آماقيإَِليَك  ُح  ُي��َج��رِّ َأْم���ٌر  َك��بِ��ِدي  وف��ي 
إَِل��ْي��ُك��ُم  ال��زم��اِن  مسافاِت  إِشفاقيَط��َوي��ُت  أحمُل  الميموِن  الوطِن  ِمَن 
جرى  لما  الدؤوَب  الصفَح  إشراقي وأستمنُح  المشتِِّت  الذنِب  من  علّي 
ُمَقاُمه عصيٍب  درٍب  على  الراقينزلُت  الَمنَْزِع  عن  َقْفٍر  بُمْجَتَمٍع 
جواَرهم  أحيا  كنُت  رج��االً  أذواق��يفقدُت  ُك��لُّ  بِ��ِه  َتْحيا  َم��نْ��َزٍع  على 
ببابِهم  الرقيَق  العطَف  آفاقيوأستشعُر  ���ُع  ُي���َوسِّ وإم�����دادًا  وف��ت��ح��ًا 
دًا ُمَسهَّ َوْح��ِدي  الُيْتِم  بوادي  ُأع��الِ��ُج آف���اِت ال��زم��ان وأخ��الق��ي فصرُت 

أرى  وما  ِحينًا  األسباُب  من الخلِط والتحريِف في الَمْسَلِك الواقيوتزعُجني 
والِحَمى  يِن  الدِّ على  أحداٍث  أب��واِقوُج��ْرَأُة  لخدمة  إس���الٍم  وَت��ْس��يِ��ي��ِس 
ُفّساِقوت��س��ف��ي��ِه آب����اٍء وت��ك��ف��ي��ِر س���ادٍة َن��ْزِغ  س��وى  ميزاٍن  غيِر  على 
المدى  على  َب��ن��اه  أع���داٍء  َأْط��واِقومنهجُ  ُصنَْع  َأْب��َدُع��وا  غثاٍء  رج��اُل 
وُسْلَطٌة  َصْوٌت  الُبْؤِس  زماِن  في  َأرزاِقلهم  وِم��نْ��َح��ُة  وت��أث��ي��ٌر  وش���أٌن 
َأْم��ُرُه��ْم  َتَضاَفَر  قومي  بني  الباقيوليَت  إِرثنا  من  فات  قد  ما  لحياِء 
فتنٍة أق��م��اُع  ُت��ب��دي��ه  م��ا  إشفاِقوت��ق��دي��ِر  غيِر  من  القوِم  طريِق  لحرِب 

ُه  ُيِهمُّ َم��ن  أو  ل��ألم��ِر  ُم����ْدِرٌك  إغ��راِقف��ال  َي��مِّ  إل��ى  ُيفضي  ما  ُق  َتَحقُّ
ُهُموَمنا أشكو  اللِه  رس��وَل  إحراِقإليَك  ناِر  من  األوط��اَن  َيْعَتِري  وما 
بَقوِمنا َحلَّْت  يِن  الدِّ في  فِْتنٍَة  ُف��ّس��اِقومن  ن��اِر  م��ن  ال��َف��ّت��اُن  ُهها  ُيَؤجِّ
قطرنا تخريَب  األع���داُء  َفِت  َأْس��واِقَتَلقَّ وَتوِسيِع  التقوى  بَتْزيِيِفها 
والَعنا  بالجوِع  الَخْلِق  ُكلِّ  لُرْستاِقوإشغاِل  َعبِيدًا  باألدنى  لِ��َي��ْرَض��ْوَن 
وِمْحنٍَة  ِص��راٍع  ِمن  َخَرْجنا  َأْن  وإط��ب��اِقوما  وث���وٍب  ف��ي  ب��أخ��رى  ُبلِينا 
ونرتقي ال��زم��اِن  َه��مُّ  ينجلي  وِميثاِقمتى  وَع��ْه��ٍد  بيضاء  شرعة  إل��ى 

إخ��ف��اِقُن���َربِّ���ي ألج��ي��اِل األح��ب��ِة دون��َم��ا  بمنهِج  أع����داٍء  ���لُ  َت���َدخُّ
وَمنِْصٍب منيٍع  كهٍف  إل��ى  أع���راِقون��أوي  خ��ي��ُر  ب��ه  واٍد  ف��ي  ��َس  َت��َأسَّ
ٌع  أوراق��يَأبِ���ي إِّن��ن��ي وال��ح��اُل ِم��ن��ّي ُم���َوزَّ ُيَشتَِّت  أن  زماني  وأخشى 
قوابلي  وَت���ْذوى  أنفاسي  وُعّشاقي وَتْضُعَف  ألهلي  نفٍع  ما  غيِر  على 
إش���ارًة  منكم  األي���اُم  ُت��ْظ��ِه��ِر  الساقيول��م  َوَع���َد  كما  فيها  أم��ٌل  ول��ي 
وزادني  َسقاني  الساقي  ُروِح��َي  إره��اِقفدْت  دون  من  األسباَب  لَي  أن��اَخ 
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ِوْجَهتي  وس��اوَس  حولي  ِمن  َد  إغداقيوَب��دَّ ِمفتاَح  ال��ل��ِه  ب���إذِن  وك��ان 
الُمنَى  َع���َدِن  في  ب���الذِن  لي  م��ن��ازَل َت��ْش��ِري��ٍف ب��َف��ْت��ٍح وإش���راِقوَه��ّي��َأ 
َعَطواتِِه  ِم��ن  الرحمُن  أظهَر  ���َه ُط����اّلٍب وت��وب��َة ُف��ّس��اِقوق��د  َت���َوجُّ
َيْجَتنِي  حيث  من  العلِم  لصافي  ف��وائ��َده األب��ن��اءُ م��ن ك��لِّ َس��ّب��اِقوَأْخذًا 
َعْزَمنا  ُتْشِغُل  الف��ِك  دواع��ي  إغ��الِق ول��وال  غير  على  َف��ْت��ٌح  لنا  ل��ك��ان 
أهلِنا  م��ي��راُث  ال��ل��ِه  رس���وَل  إمالِقول��ك��ْن  عصِر  في  والناسُ  وانطوَى  َذَوى 
ُدوُرن��ا ذل��ك  أج��ِل  من  بنا  ألَْعناِقوضاقت  ُتْبِدي  األوب��اَش  نرى  ونحن 

له  ُق��َوى  ال  بل  لإلنسان  ح��وَل  الباقيوال  َرّزاِق���ن���ا  ال��ل��ه  م���راِد  ب���دون 
دعوٍة  منهاَج  القوِم  َصْمُت  كان  بإطباِقفإن  الهموَم  وقاَبْلنا  َصَمْتنا 
رًا ُم��َق��رَّ األن����اِم  إب���الُغ  ك��ان  بترياقيوإن  ُمنُّوا  والتسليم  الصبِر  مع 
والندى  الخير  أبا  شأني  ُتهملوا  بإطالِقيفال  وُم��نُّ��وا  أم��ري  َتْتُركوا  وال 
لقالقيوراع����وا ف����ؤادًا أرع��ب��ْت��ُه ح���وادٌث  الغثاِء  عصُر  بها  َت��َب��ّدى 
قضاَءها  أرجو  النَّْفِس  في  حاجٌة  ميثاِقولي  خيِر  على  بالحسنى  الختِم  مع 
َسْعَيُهْم  الله  ب��ارك  ص��دٍق  وإنفاِقوإخ���واُن  َن��ْف��ٍع  َب���ْذِل  في  َرَغ���ٌب  لهم 
عا  الدُّ َطَلَب  وَم��ن  وأبنائي  آفاِقوأهلي  كلِّ  ِمن  والِخاّلِن  الصحِب  من 
تحيٍة  َأْل���َف  الفيِض  مقاَم  أعماقيوُن��ه��دي  ُعْمِق  ِمن  خلصاَء  وَتْصلَِيٍة 
ُكّلما  والصحِب  البيِت  وآلِل  تِرياقيلكْم  فيه  ال��ذي  الَحيِّ  إلى  َأَت��ْي��ُت 
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عن حي ذات النطاق

ذي القعدة 1405 ه� ..

النطاْق ذات  َحيِّ  الفتراْق عن  أصعَب   ما 
الفتراْق ول��و ك��َق��ْدِر َف���َواْق أصعَب   ما 
ال َوْج��ُد  يا  ُكنَْت  الَبال ال  َع��ي��ُن   فالبعُد 
امتال فيك  الفتراْق والقلُب  َوْح��َش��َة   يا 
اللِقا َألِ���ْف���ُت  أن���ا 

 
والنَّقا الَصفا   بين 

اْرتِقا ال��ف��ؤاُد  من َرْشِف كأِس الِوفاْق َي��ْرَق��ى 
 

الَهوى ُك��ؤوَس   وَوْص���َف���َة الرتِ���وا ُذْقنا 

والتالْق ف��ي ح��ان��ِة الس��ت��وا الهنا   خمَر 
الُمشَتهى  الُمنتهى ورش��ف��ُة  ِس���ْدَرِة  ِم��ن 

 

 وس���ك���رٍة وَف����واْق م��ا ب��ي��ن ب����اٍء وه��ا

وبها بِ��ُك��ْم  لها ُف��ْق��ن��ا  ِم��ن��َه��ا   ف��ن��ح��ن 

الشتياْق وُك��لُّ��ن��ا َح��ول��َه��ا َلَظى  ُنْطِفي 
 

الُمْسِعِفيْن رشفَة  الطَّيِّبِيْن يا  سادتي   ِمن 

المرسليْن والعناْق ب��س��ي��ِد  اللقا   ط��اَب 
الكؤوْس بتلك  النُّفوْس فخرًا  َمواَت   ُتْحيِي 
بالُحُسوْس الطباْق وترتقي  َسْبِع  فوِق   ِمن 

َمْشَربي ي��ا زائ���ري���َن ال��نَّ��بِ��ي  ِشْربُِكْم   ِمن 

َمْطَلبِي التَّالْق وِع��نْ��َدُك��ْم  عهِد  قبِل  ِمن 
 

ف��ال��وع��ُد ِم��ن ُق��ْربِ��ِه ُم���نُّ���وا ع��ل��ي��ن��ا بِ���ِه 
 

ق��د ك��اد ِم��ن َج��ْذبِ��ِه
 

الَمساْق َعلِيَّ   َيْطِوي 

جا الرَّ ِذي  على  الُمْرَتَجى ُمنُّوا  ُقوا   وَحقِّ
النَّجا عيُن   وُب��ْل��َغ��ُة الن��ط��الْق فالوصُل 

��ه��ا بِ��ه��ا  أن���ا ق��ت��ي��ُل ال��سُّ إال   وَل���س���ُت 

لها ِم��ن��ه��ا   ما كنُت في الحبِّ عاْق أع��ي��ُش 

ي��ا َب����ْرُق ِم��ن َح��يِّ��ِه
 

ِشْعبِِه على  َأم��س��ى 
 



المذاْق ُي��ْس��َق��ٰى ال��ظِّ��م��اُء به ُحْلِو  كأِس   من 

ُقبا وادي  أه���َل  با ي��ا  الرُّ قتيَل   َأْح��ُي��وا 
بالنَّبا بالتَّالْق وَأْس��ِع��ُف��وا  ��ُل��وا   وَع��جِّ
ُمْسَتهاْم َتْتُرُكوا  ال 

 
الغراْم بخمِر   ُيْشَفى 

حراْم منكم  ��دُّ والف��ت��راْق فالهجُر   وال��صَّ
الوصوْل الَْجِل  بالوصوْل غوثاُه  علْي   ُمنُّوا 
َتُحوْل ال��رزاي��ا  البراْق قبَل  لي  اْسِرُجوا   هيا 
الهدى أه��ِل  المدى ُب���َراُق  ط��وَل   َيُجوُل 
دا ك���لِّ  ِم���ن  اف��ت��راْق دواُء  لكلِّ   جمٌع 
األصفيا إل��ى ِح��َم��ى األول��ي��ا  وم��ن��ت��دى 
َم��راْق وم��رت��ق��ى األت��ق��ي��ا وأجلى   أعلى 
الفؤاْد ال��ُف��ؤاُد  امتداْد َيلقى  بِ��س��اِط   على 

َي��ك��اْد استباْق ف��ي ع��اَل��ٍم ال  بغيِر   ُيْرَجى 
المثاْل ال��ن��واْل سلطاُن عصري  كثيُر   َأٌب 
اْنغالْق حاوي َحِسيَن الخصاْل ُك��لِّ   مفتاُح 
الَهنا  وط���اَب  ��ن��ا طِْبنا   ِم���ّم���ا ب���ه َخ��صَّ
الُمنى بهذي  ِوث��اْق َأْن��ِع��ْم  ِم��ن  به  َأْك���ِرْم 

 

بالمصطفى والَوفا والختُم  فا  الصَّ َمْولَى 
 

والَخفا الظاهرْة   وآلِ������ه ب���اتِّ���ف���اْق في 

والتابعيْن اليقيْن والصحِب  ب��َح��قِّ   وَم��ن 
ُمْسَتِعيْن  الهدى  الطِّباْق على  َأع��ال��ي   إل��ى 



ِمن َحْيُث ما َأْهلِي َثَوْوا َأشتاُق
وفي حفل االستقبال عام 1404 بمن�زل السيد علي بن عبدالّله السقاف ألقيت هذه القصيدة ..

َأشتاُق َث��َوْوا  أهلي  ما  حيث  ولِ��ُت��ْرَب��ِة ال��َغ��نّ��اِء ب��ي أش���واُق من 
 

أحبَّتي َحيِّ  نحو  من  َس��َرْت  وإذا 
 

األَح���داُق َأْع��َي��ْت��نِ��َي   أطيابُهم 

سادٌة َحشاها  في  َت��َرْع��َرَع  وُرب��ًا 
 

اآلف��اُق بها  َش��ِه��َدْت   أس��راُره��م 

تِ��ري��اُق وم��واط��ٌن وم��س��اك��ٌن وأم��اك��ٌن مضى  فيما  لنا   كانت 

لِقاُهُم ال��زم��اُن  َق��َط��َع  األوراُق وأح��ب��ٌة  بها  تسري   أش��واُق��ن��ا 

َه��َوْت قد  واألماني  رحلنا  الره��اُق َلّما  يُطنا  يُحِ الظالِم   ُجنَْح 

ُعنوًة َن��نْ��َأى  األحباب  تربِة  َرْق���راُق عن  س��ائ��ٌل  ال��ط��ه��ارِة   وَدُم 

اْنَتَأى وال  عنه  األكفاُن  ِت  َجفَّ إح��راُق ما  مخلٍص  قلٍب  ك��لِّ   عن 

كا والرَّ الليالي  هاتيك  ُح��زَن  َتْستاُق يا  َمَضْت  قد  ُمثقالٌت   ئِ��ُب 
نا والضَّ الحوادِث  َهمُّ   وم��ه��اج��رون ُدم��وُع��ه��م ُت��ْه��راُق أحمالُها 
إِن��ّم��ا ذن���ٍب  بغيِر  وِش��ق��اُق وُم��َش��تَّ��ُت��وَن  َت��َق��لُّ��ٌب  الحياِة  ذن��ُب 

 

َمهاجرًا الل��ه  َمقاِديُر  إِش���راُق وَق��َض��ْت  لها  ُأخ���رى   وَم��ن��ازالً 

بأحبٍة  أرواُح���ن���ا  أذواُق وت��م��ازج��ْت  بهم  تجمعنا  ال��ّل��ِه   ف��ي 

ومعاهدًا مدارسًا  الحياَة  األخ��الُق بذلوا  بها  ترقى   ومجالسًا 

ِعناُق صارْت بهم أرُض الحجاز عروسًة وط��اب  ط��اب��ْت   أوق��ات��ُه��ا 

َأْشَبَعْت فيها  ْهَتُ  َوجَّ َحيُثما  األرزاُق من  وج���ادِت  ال��ف��ؤاِد  َنهُم 
 

متجرٍد َن��اس��ٍك  م��ن  بها  ولكم 
 

ِمصداُق حالُهم  ش��رٍع  ورج��اِل 
 

الرضا مفتاُح  الفتِح  شيُخ  األذواُق والتاُج  صدره  في  َعْت  ُجمِّ  َمن 
أثماُرهم أينعْت  دي��ٍن  الش��راُق وُدع���اُة  حشُوه  قلٍب  ك��لِّ   في 

َمْوطِني في  َلْيَتها  َلألماني  َخّفاُق يا  ُنوُرها  المجالُس   هذي 
َسَرْت إذا  كرياُت  والذِّ ِحيَلتي  األش��واُق ما  َأْوَه��ْت��نِ��َي  َنْحِوها  ِمن 

 

َنْشَتِهي مهما  باألوطاِن  ِع��ْدَل  ال 
 

األط��واُق تُحيطها   واألُْم��نِ��ي��اُت 

َسَرى َوِرق  على  َوْجٌد  ال  الخفاُق والحقُّ  َح��ظُّ��ُه  شعٍر  بيِت   أو 

جلسٍة ف��ي  َم��نْ��ِس��يَّ��ٍة  ح��ال��ٍة  أو 
 

اآلم���اُق بنا  ل��ذك��راه��ا   ه��اج��ْت 
لنا وأب���ن���اٌء  ت��رب��ي��ٌة  الُفّساُق األم�����ُر  بها  َنَكَصْت   وعرائٌس 
الزٌم وَح���قٌّ  ُه��تِ��َك��ْت  األخ��الُق وشريعٌة  بها  ُسِحَقْت   وعرائٌك 
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��ٍة ُأمَّ وغ��رب��ُة  ُطِمَسْت  ومعالٌِم 
 

وَف��واُق ثمالٌة  الجميَع   َي��ْط��ِوي 

مواسٍم شوُق  والشوُق  متى  األس��واُق وإلى  بها  َش��ِه��َدْت  ���ٌة   وَرِزيَّ

نا والدُّ الدناءِة  إلى  األع���راُق ومهاجروَن  مثُله  دي���ٍن   وض��ي��اُع 

األلى ع��ادات  خيِر  عن  ٌب  ��ٌر ل��س��ُل��وكِ��ِه��ْم وفِ���راُق وَتنَكُّ وَت��نَ��كُّ
 

ما حيث  ِمن  أحواُلنا   ُك��نّ��ا وت��ل��ك َب��لِ��يَّ��ٌة وَم��ح��اُق وتشابهْت 
وَصْحُبُه النبيُّ  ك��ان  هكذا  ما 

 
الميثاُق ج��رى  وال   والتابعوَن 

النّ� َجنََّة  عيسى  ابُن  َهَجَر  هكذا   ���ه��َرْي��ِن َل��ّم��ا آَل��َم��ْت��ُه ِع���راُق ما 
وحولها حضرموَت  فيما  كان  وِس��ب��اُق ما  دائ����ٌم  ان��ت��ه��اٌض   اال 

وُن��ْص��َرٌة للَمْكُرماِت  ٌع  وَتَجمُّ
 

واستِحقاُق ي��ِن  ل��ل��دِّ وإق��ام��ٌة 
 



نسخة حتت التعديل180 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com



نسخة حتت التعديل181 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

م
�ل���ل� ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل182 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
صفحة الذكرى األليمة

بمناسبة مرور ذكرى عام على وفاة األخ المرحوم برحمة مواله شهاب الدين بن علي بن أبي بكر المشهور عظم 
الله أجر الجميع فيه وفي كل من فقدناهم من أهلنا الكرام

واكَتَمْل عاٌم  َوَم��رَّ  ماُن  الزَّ الُمَقْلداَر  ُتْدِمي  َتَزْل  َلْم  ِذْكَرياٍت  ِمْن 
َناتٍِج ِم��ْن  َل��ُه  وما  ال��ِف��راِق  َأَف��ْلَأَل��ُم  َب��ْدٌر  ُكلَّما  األَِح��بَّ��ِة  َبْيَن 
الَمال علٰى  الثَِّقيَل  الَخْطَب  ُر  َفَعْلَنَتَذكَّ ��ُه  ال��لّٰ بما  آَم��نّ��ا  وَن��ُق��وُل 
َحياتِنا ِص��راِع  َعْن  األَِحبَُّة  فَغَدْت ُهُموُم الَفْقِد َتْرِوي ما َحَصْلَوّل��ٰى 
وَكَأنَّما لنا  ِذك��راُه��ْم  بِاألَْمِس َماُتوا ِمْن َتصاِريِف األََجْلوَت��ُع��وُد 
َمضٰى َوَمْن  لِلَفِقيِد  َرّبي  َأَعلُرْحَماَك  فينا  َفِفَراُقُهْم  أهلِنا  ِم��ْن 
ًة ِقصَّ َتْحكِي  األّي��اُم  بنا  َتْرِوي َقضاًء ُمْبَرمًا في الَوْعِي َجْلَع��اَدْت 
إٰلِهنا الَعظِيِم  ِه  بِاللّٰ َخَلْلآَم��نْ��ُت  ِمْن  وأبدٰى  فينا  َقضٰى  فيما 
َفا َوالصَّ والَمجالُِس  اْلَلَيالِي  الَمَحْلَأيَن  الُكلِّ في ذاك  َأْيَن اجتماُع 
َثابٍِت َع��ْق��ٍل  ُك��لَّ  ُيَحيُِّر  الُمْحَتَمْلَأْم���ٌر  الطَِّويَل  األََمَل  ُر  وُيَدمِّ
نَِهاَيًة َرَحْلَت  وما  َرَحْلَت  َمْن  الَمَثْليا  َصنََع  َمْن  َخْيُر  فينا  َأْنَت  بل 
انَدَمْلَلَمَعْت ُبُروُق العاِم َعْن ُحْزٍن َمضٰى كاَن  ما  األَشجاُن  فَأعاَدِت 
ُمْقلٌِق فينا  الَخْطَب  إِّن  َجَلْلَرّب���اُه  الُكلِّ  في  الَخْطَب  إِّن  َرّباُه 
َحَصْلال َوْصَف َيْكِفي ما جرٰى في َأْهلِنا َقْد  ِمّما  وَبنِيِه  وُمِحبِّنا 
َدائِ��م��ًا َأْول���ٰى  ��ِه  لِ��لّٰ ُتَحْلَتْسلِيُمنا  ال  ُأم��وٍر  ِم��ْن  ُنَعانِي  ِمّما 
نا ِسرَّ َيْطِوي  ال���ّرّزاُق  َفَعْلالَخالُِق  شاَء  وما  شاَء  َحْيُثما  ِمْن 
َسَأْلإِّن���ا َل��ُه َدْأب���ًا ُرُج��وع��ًا َدائِ��م��ًا ما  لَِعْبٍد  الُمْعطِي  ُسْبَحاَنُه 
الُمْجَتَبٰى ٰطَه  بِالُمْخَتاِر  َأَطْلوالَخْتُم  َب��ْدٌر  ما  ُه  اللّٰ َعَلْيِه  َصّلٰى 
التُّقٰى أرباِب  واألصحاِب  األََجْلواآلِل  َمْوالنا  ْحٰمِن  لِلرَّ والَحْمُد 

ليلة 19 ذي الحجة 1439



نسخة حتت التعديل183 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
خلوة مع الزمان

4 ربيع الثاني 1439

ُمَتَسائاِل َوَج��اَءنِ��ي  ال��ّزم��اُن  الَجالَت��ِع��َب  َأِزَف  وَهْل  ِمنّي  َمضٰى  َقْد  َكْم 
َقضٰى قد  فيما  ف��األَْم��ُر  اْنَتظِْر  ُمْثَقالُقْلُت  ِمْثلِي  وِص��ْرَت  الُوُجوِد  َمْولٰى 
َغْفَلتِي في  ِجْئَتنِي  بماذا  لي  ُمَتَبْلباِلُق��ْل  وَج��َع��ْل��َت��نِ��ي  َف��اَج��ْأَت��نِ��ي 
الورٰى ِمَن  َرَأْيَت  َوَكْم  َسِمْعَت  َقْد  َمراحالَكْم  وِع��ْش��َت  أرت���االً  وَش��ِه��ْدَت 
المدٰى ُطوِل  ِمْن  َعَلْيَك  ُحوُب  الشُّ الطِّالَيْبُدو  َمَع  اْسَتَبدَّ  َقِد  الَمِشيَب  وأرٰى 
الِخَبا َه��َت��َك  َم��ْن  بِ��َس��َواِد  ْبَتُه  ُقتِّالَخضَّ َق��ْد  َم��ْن  ِدم���اُء  َي��َدْي��َك  وعلٰى 
َأْس���َق���اَك ُم���رَّ اِلن��ت��ه��اِك َوَح��ّم��الَه��اّل َذَك����ْرَت َزَم���اَن َق��ابِ��ي��َل اّل��ذي
لِْلَمالَوَزَم����اَن ُن���وٍح َوْه���َو َي��ْدُع��و َق��ْوَم��ُه َيْمَسُخ  الطُّوفاُن  أت��ٰى  َحّتٰى 
لِ��ْل��َب��ْي��ِت َي��ْرَف��ُع��ُه لِ��َي��ْب��ق��ٰى َم��ْوئِ��الَوَزم�����اَن إب��راِه��ي��َم ِع��نْ��َد بِ��نَ��ائِ��ِه
َسائِرًا َيْحِفُز  َوْه��َو  ُموسٰى  اْبتاِلَوَزَم���اَن  اْنَشقَّ  الَبْحِراّلذي  َيابِِس  في 
بِِه َغ���َدُروا  ِعنَْدما  ِعيسٰى  ُمْبَتلٰىَوَزَم���اَن  َشْعبًا  ال��َغ��ْدِر  بٰهذا  وَغ���َدْوا 
ُجْمَلًة النَّصارٰى  َم��َع  الَيُهوُد  َتَبتُّالَكَفَر  َأراَد  َم��ْن  َتْشَهُد  وَم��َض��ْي��َت 
َسْيَرها َتنُْظُر  َوَأْن��َت  نُوُن  السِّ ��الَس��َرِت  ِج��ي��اًل بِ��ِج��ي��ٍل َوال��َج��ِم��ي��ُع َت��َرحَّ
الُمْصَطفٰى ٰط��َه  ِم��ي��الُد  أت��ٰى  َف��َرَأْي��َت إِع��ج��ازًا وَأم���رًا َأْع��َض��الَح��ّت��ٰى 
ٍن اْنَجلٰىم���اذا ج���رٰى ف��ي َع��اَل��ٍم ُم��َت��َك��وِّ ال��َح��قُّ  بها  آي��اٍت  ِس��رِّ  ِم��ْن 
َع��اَي��نْ��َت األنا ال��َب��ْدِء  ُم��نْ��ُذ  َعالَوُه��ن��اَك  وَق��ْد  اْلَلِعيِن  إبليَس  َق��ْوِل  في 
عاَصْرَتها اّل��ت��ي  ال��ّش��رِّ  تالوَم��ِس��ي��َرَة  وم��ا  ِهيِد  الشَّ َهابِيَل  َم��ْوِت  ِم��ْن 
ُمَساِعدًا الَحياِة  َزَم��َن  يا  ُكنَْت  إف��ك��ًا لِ��َم��ْن َل��بِ��َس األن��ا َوَت��َس��ْرَب��الَه��ْل 
ُمَسلِّمًا َت���َراُه  ما  َت��ْك��َرُه  ُك��نْ��َت  الَأْم  َوُمَفصَّ ُم��ْج��َم��اًل  َربِّ���َك  لِ��َق��ض��اِء 
َكاِمٍن َضِميِرى  في  ُس��َؤاٍل  ِم��ْن  َتَعّطالَك��ْم  الجواَب  وأرٰى  الَمدٰى  َط��اَل 
ما بِِعْلِم  ُغوُف  الشَّ وأن��ا  ق��د ك��ان َع��ْب��َرَك ي��ا َزَم����اُن ُم��َدلِّ��الَوَأَتْيَتنِي 
ُمَبيِّنًا اْعَتنَْيُت  بما  َعلِْمَت  الَأَوم���ا  َتَرسُّ الحياِة  في  َس��ْي��ِرَك  فِْقِه  ِم��ْن 
َواْسَتْقَبُحوا َج��راَءتِ��ي  الَكثِيُر  الالَم  َت��َق��وُّ ال��ّس��ابِ��ق��وَن  رآُه  ِع��ْل��م��ًا 
لِ��َم��ْن إاّل  َأْل��َت��ِف��ْت  َل���ْم  ال��َوالٰل��كِ��نَّ��ن��ي  ُيشاطُِرني  ِع��ْل��ٍم  ذا  ك��ان  َق��د 
َمْن ُنُصوِص  َطِريِق  ِمْن  باَبك  ��كُّ َع��ْب��دًا ُم��ْرَس��الَفَفَتْحُت  ال َي��ْع��َت��ِري��ِه ال��شَّ
دًا ُمَصفَّ ُكنَْت  ُمنُْذ  َك  ِس��رَّ ُمَكّبالَوَق���َرْأُت  ُكنَْت  ُمنُْذ  َأْم���َرَك  وَع��َرْف��ُت 
��ث��ًا وَب����َراَءًة ُمَسْلَسالوَع��ِش��ْق��ُت فِ��ي��َك َت��َريُّ الَحِديُث  ج��اَء  ما  َل���ْواَلَك 
��الإّن��ي َن����َذْرُت َب��ِق��يَّ��َة ال��ُع��ْم��ِر اّل��ذي َت��َأصَّ َح��ْي��ُث  ال��ِع��ْل��ِم  ل��ٰه��ذا  أحيا 
ُمنَاِسبًا َت����َراُه  بما  َع��َل��ّي  ُسْلِسالَف��اْم��نُ��ْن  ب��ال��ِوَراَث��ِة  ِعْلٍم  َفْيِض  ِم��ْن 
بها أرج��و  اّلتي  إج��اَزَت��َك  الَواْك��ُت��ْب  ال��دِّ ��ُرُه  ُت��َع��كِّ اْرتِ���َب���اٍط ال  ِس���رَّ 
عًا ُمَودِّ َعنَْك  غاب  إِْن  فتًى  الَواْذُك���ْر  ُمَتَوسِّ مضٰى  َوَق��ْد  الَمماِت  َي��ْوَم 
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َدائِ��م��ًا ُلْطفًا  ال��ُج��وِد  َك��ِري��َم  اَنتَقالَي��ْرُج��و  ما  إذا  بِالُحْسنٰى  وال��َخ��ْت��َم 
َما َق��ْب��َل  َق��ْول��ي  ِم��ْث��َل  ُقْلها  الَخالآِم��ي��َن  َمتاهاِت  في  َحثِيثًا  َتْسعٰى 
المصطفٰى ٰط��ه  بالمختاِر  تالوالختُم  ع��ب��ٌد  م��ا  واألص���ح���اِب  واآلِل 
حيُثما وت��اب��ع��ي��ه��م  الوالوال��ت��اب��ع��ي��َن  ص��دِق  على  محبُتهم  كانْت 
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ُف��ال ك��ذا  ِع��ْط��رًا  َتْهنَِئتِي  َأْهالبالِعيِد  لها  َمْن  َوُتْحيِي  الُقُلوَب  ُتْذكِي 
َمَثٌل  َل��ُه  م��ا  ِدي���ٍن  َم��ْظ��َه��ُر  َح��الَفالِعيُد  َح��ْي��ُث��م��ا  فينا  ��ِه  ال��لّٰ ���ُة  َه���ِديَّ
َصنَُعوا بما  ْنيا  الدُّ في  النّاُس  َيْفَرُح  َعْدالَكْم  َرْأيِ��ِه��ْم  في  َقْت  َحقَّ َث��ْوَرٍة  ِم��ْن 
ُمْخَتَرعًا األَْع��َي��اِد  ِمَن  َأَش��اُدوا  ما  َدالَأْو  َم��ا  وال��ُع��ّم��اِل  وال��طِّ��ْف��ِل  لِ���أْلُمِّ 
تِنا ِملَّ َأْع���َي���اِد  ُدون��م��ا  ُتْجلٰى ٰل��كِ��نّ��ه��ا  َأْف��راُح��ن��ا  بها  َوأم���رًا  َف��ْض��اًل 
ِرَعاَيتِنا الَمْولٰى  اْصَطفٰى  اّلِذيَن  َفْضالَنْحُن  لنا  نيا  الدُّ َم���أَلَ  َم��ْن  بِ��َخ��ْي��ِر 
بَِدْعَوتِِه الهادي  الُمْصَطفٰى  ِد  الُمْثلٰىُمَحمَّ الغايِة  وَمْرقٰى  األََمانِي  نِْلنَا 
َلُكْم إِنَّ  اِلْس���اَلِم  َبنِي  يا  َب��ٍخ  َتْبلٰىَب��ٍخ  ال  َعْلَياَء  َمْكُرَمًة  الِعيِد  في 
َمنَْقَبٌة  َوْه��َي  َرّب��ي  وِرْض���َواُن  الَمْولٰىِعْتٌق  ِرضا  لِلّراِجي  َصحَّ  إذا  ُتْلفٰى 
اْنَصَدَعْت بِِه  َحاٍل  َعلٰى  ُعْدَت  ِعيُد  الُفْضلٰىيا  ��ِة  األُمَّ َرْأِي  َوْح��َدِة  ُج��ْدراُن 
ُأِم���َرْت ���ٍة  ُأمَّ ف��ي  َض��ابِ��ٍط  ب��ال  َأْول��ٰىَذمٌّ  َبْينَها  فيما  ْفِح  والصَّ بِالَعْفِو 
َساَحتِها َأْك��نَ��اِف  في  َينَْساُح  مُّ  الّثْكلٰىَوال��دَّ َأْوَج��َع  وَهْرجًا  َوَج��ْورًا  ُظْلمًا 
َمْقَبَرًة َص��اَر  َق��ْد  ضا  الرِّ ش��اِم  ِعيَد  الَقْتلٰىيا  بها  ُيْحيِي  َفَمْن  لِْلُمْسلِِميَن 
َمْجَزَرٌة الَخْصُب  والُفَراُت  َكْهالَوَدْجَلٌة  وال  طِْفاًل  وال  َشْيخًا  ُتْبِق  َل��ْم 
َمْهَلَكٌة الَمْيُموِن  الَيَمِن  ُذرٰى  َوال��ّش��الوفي  ال��َع��ْرَج��اَء  الُبنَْيَة  ��ُر  ُت��َدمِّ
تِنا بُِأمَّ َي��ْأتِ��ي  وَك���ْم  َرَأْي��ن��ا  الُحْبلٰىَوَك���ْم  باطِِن  في  َت��َزْل  َلْم  فِْتنٍَة  ِمْن 
َقاطَِبًة ��ِه  ال��لّٰ بِ��الَد  َي��ْط��ِوي  ُذالوال��َف��ْق��ُر  َزاَده���ا  وِرْزٌق  َيْكِفي  ِرْزَق  ال 
َقِمٍن َمْخَرٍج  ِمْن  َوَه��ْل  اعَترانا  َأْصالماذا  َم��ْت  ُك��رِّ َق��ْد  ��ٍة  ُأمَّ في  ْرِح  بِالشَّ
َمْبَهُجنا الحاِل  ٰهذا  ِمْثِل  في  الِعيُد  والَعْدالما  األَْم��َن  َنِعيَش  َأْن  في  العيد 

َحاِضَرنا  َأّن  َل��ْو  ُف��ِق��َدا  َق��ْد  َأَع��اَده��ا َل��َرَأْي��نَ��ا ال��َخ��ْي��َر َق��ْد َح��اّل َأْم���َراِن 
ُمعاَمَلٍة  في  َوَت��ْق��وًى  ِص��ْدٍق  والَجْهالإِي��َم��اُن  الَفْقَر  وَتْطِوي  الَمواَت  ُتْحيِي 
ُمْجَمَلًة األَْع���َراِف  ُس��وَرَة  الَقْوالَوْلَتْقَرُؤوا  َيْفَهِم  َل��ْم  لَِمْن  لِيُل  الدَّ فيها 
��ُق��ُه األَْعلٰىٰل��كِ��ّن ٰه���ذا َل���ُه َش����ْرٌط ُي��َح��قِّ َمْزُموَمِة  إِل��ٰى  ال��َق��راِر  َع��ْوُد 
َمنَْزُعُه َط��اَب  ما  إذا  َوِع��ْل��ٌم  األَْول��ٰىُحْكٌم  الَمْطَلُب  َوَق��اَم  الّزماُن  َطاَب 
ُمْخَتَرٌق  التَّْأثِيِر  ِمْفَصُل  ���ًة  ُأمَّ الَخْباليا  ك��ال��َم��ْرَأِة  وَم��ْوِق��ُف��ن��ا  فيها 
��نَ��ْت بِ��َج��َم��اٍل َوْه���َي َف��اِق��َدٌة َعْقالَت��َزيَّ لها  َت���رٰى  وال  بِ����َزْوٍج  َع��ْق��دًا 
َهٍة ُمَوجَّ ُدْن��ي��ا  في  َيْخبُِط  ُجْعالوال��ُك��لُّ  لنا  َص��اَرْت  َقْد  ْجِل  الدَّ بِِفْتنَِة 
زمن في  المرجو  غيرك  ال  رب  حاليا  بنا  مما  الفضاء  فيها  ض��اق  قد 
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ذلتنا أه���وال  م��ن  ال��ي��وم  كاشف  األه��الال  غ��ي��رك  ال  ملتجئًا  إالك 
َصَدُقوا َمْن  الُغرِّ  بِالّصائِِميَن  َربِّ  َوالَقْباليا  الَبْعَد  وَقبِْلَت  َصْومِهْم  في 
َمحاِربِِهْم في  ُصُفوفًا  َب��ْذالَوالَقائِِميَن  َأْوَل��ْي��َت��ُه��ْم  َوَم���ْن  َوالَعاكِِفيَن 
َشِهُدوا َم��ْن  ال��ُق��رآِن  ُمطََّلِع  ُيْتلٰىَوَأْه���َل  ما  َمْجُموِع  في  ال��تَّ��َدبُّ��ِر  ِس��رَّ 
ُمْبَتِهجًا الُمْخَتاِر  َح��ْض��َرَة  الَخْضلٰىوزائِ���رًا  ْوَضِة  الرَّ في  ُيْجَتلٰى  ما  لِِسرِّ 
َطَلَعْت ما  الَخْلِق  إِٰل��ُه  َعَلْيِه  ْهالَصّلٰى  َوالسَّ البِيَد  ُتْحيِي  الِعيِد  َمَطالُِع 

َسَلُكوا  َمْن  واألَْتَباِع  ْحِب  َوالصَّ َقْبال َواآلِل  َساَرَها  َقْد  َكَمْن  الطَِّريِق  َنْهَج 
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رسالة مفتوحة إلى إخواننا من السادة بني علوي ومحبيهم..بدءًا بالعلماء والوجهاء من أحفاد المهاجر والفقيه 
والسقاف والمحضار والعيدروس والحداد والشيخ أبي بكر بن سالم وغيرهم ونهاية بالفروع التائهة في أودية 
العصر الغافلة عن الله ورسوله المشتغلة بالحطام واألفالم وثمرات األقالم ، إليكم جميعا نفثات محب مكلوم 

َوالِحْمال الَهمَّ  َأْطَرُح  ُتَرانِي  َمْن  َجْهال َعلٰى  َفْتَرٍة  ِمْن  الَقْوَم  َأصاَب  َقْد   لَِما 

َعْهُدها َط��اَل  إِْن  بالفالِس  َكْهال َوُت��نْ��ِذُر  كذا  َصِغيرًا  ُكالًّ  َنْسَتِفْق   َوَل��ْم 

َساَدٍة َعْهِد  َعْن  الَجْهِل  بَِبْحِر  فِْعال َغَطْسنا  كذا  قوالً  الَمْجِد  َسماِء  في   َسَمْوا 

َلْت  َتَحوَّ َحّتٰى  البِرِّ  ُع��ُه��وَد  َوُخ��نّ��ا 
 

َأْصال  لها  وليَت  بِْدعًا   َمفاِهيُمُهْم 
َسفائِنًا ِفيُع  الشَّ َن��صَّ  كما  إالّ َأَلْسُتم  يرقبوا  لن  النّّص  في   َوَغْيُرُكُم 
ُظوا َتَيقَّ ٰط��َه  أب��ن��اَء  ي��ا  ِق��ي��َل  األَْعلٰى وإِْن  للواِحِد  األمُر  َدْعَك   َيُقوُلوَن 
وَحْسُبنا  ك��اٍف  ال��لّٰ��َه  بِ���أّن  َخْتال وَح��ّق��ًا  ُي��ِرْد  َمْن  َأْو  الظُّْلِم  َشرَّ   ُيدافُِع 
َعْدال َل��ُه األَْم���ُر َق��ْب��اًل ُث��مَّ َب��ْع��دًا وَش��ْأُن��ُه  تال  وَصْرٌف  َتْصريٌف  الَكْوِن   علٰى 
بِنَاكٍِر َفَلْسُت  َق��ْوِم��ي  بني  ُكِفيُتْم 

 
أهال لذا  َفْهَو  الَكْوِن  َمْولٰى   ِحَماَيَة 

َحالِنا إي��ق��اَظ  َن���ْرُج���وُه  ُيْبلٰى وٰل��كِ��نّ��م��ا  َمْن  وِخْدَمَة  ألَْشَتاٍت   َوَجْمعًا 
ُسالَلٍة وِح��ْف��ُظ  َأْوض���اٍع  َحاّلوَت��ْرتِ��ي��ُب  َقْد  والَعْوِز  والتَّْشِريِد  الَفْقِر  ِمَن 

 

َأْهُلُهْم  ك��اَن  بما  أحفاٍد  َقْبال َوَتْعريُف  َمضٰى  فيما  التَّْمكِيِن  ِمَن   َعَلْيِه 

أِلَْجلِِهْم فينا  ال��ُودِّ  َعْهِد  َوَتْجِديُد 
 

األُولٰى َوَشائَِجنا  ُيْحيِي  ما   وَتْمتِيُن 
��ُروا  َت��َت��َف��كَّ َأاَل  َق��ْوِم��ي  بني  ي��ا  والَحاّل  أال  الَعْقَد  َأْحَكُموا  ونِ��دٍّ  لِِضدٍّ 

 

ُشْبَهًة َكاَن  وإِْن  نيا  الدُّ َعلٰى  الُكاّل  وَأْث��َرْوا  َواْسَتنَْوُقوا  األَْغَراَر  بِِه   وَأْرَضْوا 
َواْرَتَقْوا  َوالِعْلَم  الُبنَْياَن  بِِه  َواْنَحاّل وَش��اُدوا  ماَل  أو  طاَل  ِجنٍْس  ُكلِّ   َعلٰى 

َوالتُّقٰى َوالَفْضَل  الِعْلَم  َتَرْكنا  َأْعلٰى وَنْحُن  َض��ابِ��ٍط  وال  راٍع  بال   َوِس��ْرن��ا 

والَبال الّتناُقِض  ُدنيا  في  َخْبال ُنَسْرِسُر  وَنْعَشُقها  َع��ْرج��ا   ُن��َط��اِرُده��ا 
َعَرَصاتِها وفي  َنْفنٰى  َأْجلِها  ُذال َوِم��ْن  وُت��وِرُث��ن��ا  ِدي��ن��ًا  ُن��َس��اِوُم��ه��ا 

 

َمْهَجٍر ُك��لِّ  في  األرت���اُل  ٰه��ِذِه  َأَم��ا 
 

ُفْضلٰى َدْوَح��ٍة  ِمْن  الَبْيِت  آلِل   ُف��ُروٌع 

ُه َج��دَّ َيْلَعُن  ال��َف��ْرَع  َرَأْي���َت  ما  إذا 
 

األَْعلٰى لَِمنَْبتِِه  ُينَْمٰى  َأْن   َوَيْخَجُل 
َأْصَلها َت��ْك��َرُه  الَبْيِت  آلِل  األولٰى وبِنْتًا  لِطِينَتِها  َشْوقًا  َتْرَتِجي  وال 

 

والَهوٰى والَعْصُر  التَّْحِديُث  الُمثلٰى وَيْشَغُلها  وغاَيُتها  نيا  الدُّ وَمْطَمُعها 
ها  ِضدِّ َكْأِس  فِمْن  ِعْلمًا  َقاَرَفْت  َوإِْن 

 
ُسْفلٰى ُرْؤَي��ٍة  َفِمْن  َنْهجًا  َأَخ��َذْت   وإِْن 

َأُروَم���ٌة  فينا  ��ِه  ال��لّٰ وَأْي���ُم  األجلٰى وم��اَت��ْت  ُصوَرُتنا  الماِل  أِلَْجِل   وبِيَعْت 

بُِحبُِّكْم َم��ْن  يا  ال��َق��ْوِم  ُف��ُروَع  يا  أال 
 

فضاًل كذا  ُقْربًا  النساِن  بني   َينَاُل 

بنا وما  فينا  َح��ّل  َق��ْد  ال��ذي  ما  األَْعلٰى ُت��رٰى  بِالَمْطَلِب  وَن  الدُّ  َأَتْسَتْبِدُلوَن 
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بِكِْلَمٍة الَيُهوَد  َم��ْوالن��ا  ع��اَب  ُذالَلَقْد  َيناُلُكُم  ِم��ْص��رًا  اْهُبُطوا   فقاَل 

َوبِِجيلِنا  بنا  َح��لَّ��ْت  َوَق���ْد  الَقْتال إالَم  ُدونِها  ِمْن  ِه  َواللّٰ ال  َمَصائُِب 
 

ُه��دًى َل��ُك��ُم  أم��ا  َوْع���ٌي  فِيُكُم  َأْولٰى َأم��ا  ِوْجَهٍة  علٰى  َرْأي��ًا  ُتْجِمُعوا   أما 

وَمْطَلٌب َع��ْرٌض  يَن  الدِّ أّن  َتُظنُّوَن 
 

الّثملٰى ِق  لِْلُحمَّ وِق  السُّ في   وَسْمَسَرٌة 
ٍد ُمَحمَّ إِْرُث  اِلْرَث  أّن  األُولٰى َتُظنُّوَن  النُّْصَرِة  َواِجِب  َعْن   َسُيْعِفيُكُم 
أشال َت��ُظ��نُّ��وَن ي��ا أب��ن��اَء ٰط���َه وَح��ْي��َدٍر ُم��ْف��َت��ِرٌق  ي��ُن  وال��دِّ  َسالَمَتُكْم 
��ًة ِم��لَّ ال��ُم��رَّ  ال���َواِق���َع  أّن  ُنبال َت��ُظ��نُّ��وَن  َقْوِمنا  في  الِجيِل  َضَياُع   وص��اَر 

بَِحاَجٍة َأّن��ا  الَحقِّ  َرْأَي  ُت��ِري��ُدوَن 
 

الُفْضلٰى َأَماثَِلنا  َيْحِوي  َمْجَمٍع   إلٰى 
َمْجلِسًا ُيَعيِّن  َبْيٍت  ذي  ُك��لِّ   ُي��َرتِّ��ُب َأْوض��اع��ًا وَي��ْم��أَلُه��ا َع��ْدال فِمْن 
واح��دًا ُيَعيُِّن  َف��ْرٍع  ِذي  ُك��لِّ  َأْدل��ٰى َوِم��ْن  بِ��ِه  فيما  ��ْأُن  ال��شَّ َعَلْيِه   َي���ُدوُر 

وا َوال��دَّ بِالنُّْصِح  ال��ّداِء  َحْسَم  األحلٰى وَنْبَدُأ  والَمنْطِِق  والحساِن   وبِالُودِّ 

َم��ْوطِ��ٍن ُك��لِّ  لِ��أْلَب��ن��اِء في  وَن��ْع��ِق��ُد 

 

َقْبال ُن��َرتِّ��ُب��ه��ا  َت��ْع��لِ��ي��ٍم  َم��َج��الِ��َس 
فِْتَيٍة َمنَْهَج  ال��تَّ��ْأِدي��ِب  في  وَننَْهُج 

 
َنْقال كذا  َعْقاًل  التَّْثِقيِف  ُة  ِهمَّ َلُهْم 

 

َوَن���ْب���ُذُل َأْم����واالً لِ��َس��دِّ ُش��ُؤونِ��ن��ا
 

َأْولٰى َقْوِمنا  في  الَبْيِن  ذاِت   وإِص��الُح 

َذاتِنا ضعِف  ِس��وٰى  َه��مٌّ  لنا  َضاّل َوَل��ْي��َس  َأْو  َضاَع  وَمْن  ألَْشَتاٍت   وَجْمٍع 

ُرَقاِدُكْم ِمْن  اْنَهُضوا  َقْوِمي  َبنِي  يا  أال 
 

الَعْقال َج��اَوَز  َق��ْد  األَْم��َر  إِنَّ  ِه   َفواللّٰ

ِدينُِكْم ِخ��ْدَم��ُة  فيِه  ما  إل��ٰى  َتَعاَلْوا 
 

َشال فَأْعَضاُؤُكْم  ُدْنَياُكْم   وإص��الُح 
��ًة  َأئِ��مَّ ِمنُْكْم  ْح��ٰم��ُن  ال��رَّ َه��ّي��َأ  َفْضال َوَق���ْد  َلُهْم  َعَرْفُتْم  إِْن  َفْضٍل   َوس��اَدَة 
النُّهٰى ُأولِ��ي  ال��كِ��راِم  وبَِأبناِء  بِِهْم 

 

اِلْعال ِشْئُتُم  إِْن  الَقْوِم  َمْجَد   ُتِعيُدوَن 

َعِجيَبٌة ُش���ُؤوٌن  نيا  الدُّ في  ��ِه  َولِ��لّٰ
 

َأغلٰى َوَصنَْعُتُه  َأْج��ل��ٰى   وِحْكَمُتُه 
َأْه��ُل��ُه َأْن���َت  ما  َص��لِّ  ٰط��َه  َربَّ  الُمْثلٰى وي��ا  ُقْدَوُتنا  َفْهَو  ��ْم  َوَس��لِّ َعَلْيِه 

َقائٌِل  قال  ما  واألصحاُب  اآلُل  والِحْمال كذا  الَهمَّ  َأْط��َرُح  ُتراني  َمْن   علٰى 
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مقام العز ال يرضى بالذل 

الَمنَاِزْل َواَف��ْي��َت  الَهْجِر  ُط��وِل  َشاِعْل َبْعَد  الُهْجَراَن  َلظٰى  ِم��ْن  َوبَِقْلبِي 
 

حياتي ف��ي  َع��ران��ي  َق��ْد  َذْن���ٍب  الّتواُصْل َأيُّ  َأْه��ِل  ِمْن  الَوْصَل   َفُحِرْمُت 

َهْجِري َذْنَب  َيْمُحو  َسْوَف  ُعْذٍر   َوَج��ف��ائِ��ي َب��ْي��َن َم��ْش��ُغ��وٍل َوَش��اِغ��ْل َأيُّ 

ِمنّي  َف��اَت  َق��ْد  ما  ْعَر  الشِّ ُيِعيَد  َغ��افِ��ْل َل��ْن  ُك��نْ��ُت  بِ��َأّن��ي  َق��ْولِ��ي  وال  ال 
 

َهمٌّ  الَفْضِل  ُدُروِب  َع��ْن  ُأَح����اِوْل َف��بِ��َع��اِدي  فيما  ُذْق��ُت��ه  َواْغ���تِ���نَ���اٌم 
 

الَعواِمْل  َوَل��َع��ّل��ي َب��ْع��َد َع���اٍم ِم���ْن فِ��َراِق��ي  لي  َتْصُفوا  الَمْحُبوِب   َزْوَرَة 
َكاِمْل َف��َم��ق��اُم ال��ِع��زِّ َل���ْن َي��ْرض��ٰى بِ���ُذلٍّ األَْوَصاِف  في  َوْهَو  َيْرضٰى   َكْيَف 

َفْضاًل األَْك���َواِن  َسيَِّد  ُيَضاِهي  ��م��ائِ��ْل َم��ْن   َوَم��ق��ام��ًا َواْرتِ���َق���اًء بِ��ال��شَّ

َوَح��َي��اًة َذات���ًا  ال��َوْص��ِف  َحِسيَن  الُمَتفائِْل َي��ا  الُمِحبِّ  الَقْلِب   َس��ْل��َوَة 

َيَتَشّكٰى  ُح��بٌّ  الَفْضِل  َب��اِب  الُمَتواِصْل َتْحَت  ال��كِ��َراِم  َم��نْ��َح   َس��ائِ��اًل 

َوَم���ِزي���دًا ف��ي َم��ِزي��ٍد ِم���ْن َع��َط��اٍء
 

َي��َت��وال��ٰى لِ��َض��ِع��ي��ٍف ُم��َت��َواكِ��ْل
 

َعنَاٍء في  َيْحُبو  لِ��ْل��َب��اِب  َأت��ٰى  َق��ْد 
 

َط��الِ��ب��ًا َن��ْي��َل األم��ان��ي وال��َوس��ائِ��ْل
 

وٰل��كِ��ْن  بَِتْفِصيٍل  َأْرِوي��ه��ا  َل��ْس��ُت 
 

الَمسائِْل َب��ْي��َن  بها  َأْدرٰى   َأْن��ُت��ُم 
ُأُم���ورًا َعنّي  َواْح��ِم��ُل��وا  َأْت��َع��َب��ْت��نِ��ي َف��اْرَف��ُع��وه��ا أِلَُواِص����ْل َأْدِرُك��ون��ي 

 

َفْتٍح َب��اَب  ِرَض��اُك��ْم  ِم��ْن   َن����َب����ِويٍّ َأَب��������ِويٍّ ُم���َت���راِس���ْل َواْمنَُحوني 

وَواِصْل َواْك���ِرُم���ون���ي بِ��َق��ُب��وٍل َأْرَي���ِح���يٍّ َمْوُصوالً  ْكِب  الرَّ في  َوَمْن   لي 
سالمًا َوَوّص��ان��ي  َأْوص���ٰى   َوَدع����اًء فِ��ي��ِه إِْص����اَلُح ال��َق��َوابِ��ْل َولِ��َم��ْن 

إَِل��ْي��ُك��ْم  َب���اٌب  ل��ي  ك���اَن  َم��ا  ف��ي َق��ُب��ولِ��ي َف��بِ��َأْش��َي��اِخ��ي األََم��اثِ��ْل َوإَِذا 

 

َواِص��ْل َس��يِّ��دي ِم��ْف��َت��اَح َح��الِ��ي َوَم��َق��اِم��ي  ّقاِف  السَّ ال��َق��اِدِر  َعْبُد  َذاَك 
 

َوَيِمينِي ِحْصنِي  ال��ّس��ّج��اُد  َوَأبِ���ي 
 

األََف��اِض��ْل آب��ائ��ي  ِس��رَّ  َحبانِي  َم��ْن 
 

َأْهلِي َخْيِر  ِم��ْن  َوُه��ْم  ون��ي  َت��ُردُّ  َوأَلَْن���ُت���ْم َخ��ْي��ُر َأْه����ٍل َوَح��م��ائِ��ْل َه��ْل 

َكْربِي َم��ْع��ُق��وداُت  َتنَْحلُّ  وَسافِْل َوبِ��ُك��ْم  َع��اٍل  ِم��ْن  النّاِس   َوُك���ُروُب 

َأْهلِي  ُك��لَّ  وَيْحظٰى  َأْحظٰى  الُمماثِْل َفَعسٰى  ْفِح  بالصَّ ْكِب  الرَّ  َوَجِميَع 

الَبرايا َخ��ْي��َر  َي��ا  ال��َوْج��ِه  َك��ِري��َم  َذاِه��ْل ي��ا  الَجْمِع  َغ��َداَة  الَهْلكٰى   ُمنِْقَذ 

ُمْسَتِديٍم بَِفْضٍل  الَمْولٰى  َك  لِ��ُم��َط��اِوْل َخصَّ َم���ق���اٌم  ُي���َج���اِري���ِه  ال 
 

ال��تَّ��نَ��اُوْل َك��لَّ��ِت األَْف���َه���اُم َوْص��ف��ًا لِ��َم��ق��اٍم َمَقايِيِس  ِم��ْن  َأْع��ل��ٰى   ُه��َو 

َأَن���ا بِ��األَْع��َت��اِب َم��ْأُس��وُر األََم��انِ��ي
 

آِم���اًل إِْط����اَلَق َأْس����ِري بِ��ال��نَّ��َوافِ��ْل

 

بي  َينَْقِض�ي  َأْن  َعلٰى  الُعْمُر  َوُس��ُل��وكِ��ي َك��َص��ِف��ي��ٍق ُم��َت��َج��اِه��ْل َأِزَف 
 



نسخة حتت التعديل190 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
َفماذا  َنْفِس�ي  علٰى  َنْفِس�ي  َكَذَبْت 

 
ُمَتكاِسْل لِ��َك��ُذوٍب  َع��ْت��ٌب  ُي��ْغ��ِن 

 

َأْش��َع��َرْت��نِ��ي ٰه���ِذِه ال��نَّ��ْف��ُس ُغ���ُرورًا 
 

الَفضائِْل َأْرب���اِب  َح��اُل  َحالِي  َأّن 
 

بِاألََماني ُش��ُع��وٌر  َقْلبِي  الَبدائِْل َف��اْح��َت��وٰى  ُس��وِء  ِس��وٰى  َيْعنِي  ال  َوْه��َو 
 

طلبنا فيما  َس���اَدتِ���ي  َت��ُم��نُّ��وا  الّتداُوْل إِْن  ُسوِق  في  الحاِل  َصالِح   ِمْن 

الَمعالِي  َأْرب���اِب  َوْع���ُد  آُم��ْل َفَمِصيِري  ُك��نْ��ُت  َق��ْد  َحْيُثما   َوَم��ك��انِ��ي 
الَبرايا  َخ��ْي��َر  ي��ا  ال��َق��ْوِل  الَخمائِْل َوِخ���َت���اُم  أوراِق  َع��دَّ  ُأَص��ّل��ي  َأْن 

 

األَناِمْل َوِع����داَد ال��َق��ْط��ِر ف��ي ُم���ْزٍن َت��وال��ٰى َبْيِن  ِمْن  الَحْرِف  َوُخُطوِط 
 

ٰى الُمَصفَّ ْدِق  الصِّ َحْض�َرَة  َيَتَغّشٰى 
 

الَمحافِْل َمصابِيُح  فِيها  َأْن��ُت��ُم 
 

آٍل َخ��ْي��ِر  ال��ك��راِم  اآلِل  الَفصائِْل َوَع��ل��ٰى  ُكلِّ  ِمْن  األَْصَحاِب  َوَعلٰى 
 

َأْه��لِ��ي َن��ْح��َو  َأُع���وَد  َأْن  الّرسائِْل َوَع��س��انِ��ي  َتْسلِيِم  َبْعِد  ِم��ْن  َراِض��ي��ًا 
 

األَوائِ���ْل َأَم��لِ��ي وال��ل��ُه ُي��ْع��طِ��ي َم���ْن َي��َش��اُء األَراكِ��ي��َن  َأْع��ط��ٰى  ِمْثَلما 

 

10جماد ثاني 1434ه�
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أرجو قبولي
خالل زيارة المدينة في 4ربيع الثاني 1436ه� بعد انقطاع لعدة شهور قلت:

َخَجلي َباعٌث  وُبعدي  ُبعدي  َطاَل  ُسِل َقد  الرُّ َسّيِد  َعْن  َعاَقنِي  َما  ُسوِء   ِمْن 

َوَطنًا َأُزْر  َل��ْم  ُشهوٌر  َعلّي  ْت  َم��رَّ
 

 َوُم��ْس��َت��َق��ّرًا بِ��ِه األْن����َواُر َل��ْم َت��َزِل

َتائهٌة َوِه����َي  بِ��َذاتِ��ي  َأل���مَّ  َم����اَذا 
 

َوالَجَبِل ْهِل  السَّ َبْيَن  ْعِي  السَّ َغْمَرِة  في 
ينفُعني  الَش��ْيَء  في  بِالاّلَش  حَيلي ُشِغْلُت  من  الظّن  َوَبْعُض  الظُّنُوِن   َغْيَر 

َيْحِمُلني اْلَمْجنُوِن  بِاْلَقَلِم  َسكِرُت 
 

والُجَمِل األْوَراِق  على  الُحُروِف   َرْقَم 
َأَمٌل َعْطِفُكْم  في  َولِي  ِجْئُت  لي َواْلَيْوَم  تْظَهُر  اآلَث���اَر  َأَرى  َأْن   َوَرْغ��َب��ٌة 
َياَسنَدًا الغّراِء  الَحْضَرِة  َصاِحَب  َعَجِل يا  فِي  َج��اَء  َما  إَِذا  لِْلُمْسَتِغْيِث 

 

َقلَِقًا َي��َزْل  َل��ْم  َفَحالِي  علّي  َأْدِرْك 
 

ِعَلِل ِمْن  َمّر  َقْد  َما  َرْغ��َم  َيْسَتِفْق   َلْم 
َب��َرَزْت َأْن  َبْعَد  َذاتِ��ي  ُمَعاَناُة  َجَدِل َزاَدْت  ِمْن  ُخْضُت  ا  ِممَّ الّشْيب  َمَظاِهُر 

 

ُمنَجِرٌد اْلَوْعِي  َصَحاِري  في  ُمَسافٌر 
 

َمَهِل باَِل  اْلَغالِي  اْلَجْوَهَر   َأْسَتْخلُِص 

ُمّتِسٌع َوُه��و  ِج��َرابِ��ي  َم���أْلُت  َكَلِل َحتَّى  ُدُوَن��َم��ا  َعْصِري  َأْثَقال   لَِحْمِل 

َوَق��اَدَت��َه��ا نَِيا  لِلدُّ َأْس��ُج��ُد  الّدَجل َأَب��ْي��ُت  ِحَمى  في  لَِيْحَيا  ُي��َداَري  َوَمْن 
 

ُمَسَتنَِدي َوُه��و  لِرّبي  َوْجِهي  َوُمْرَتَحلِي َيمّمُت  ِحلِّي  في  ُكنُْت  َحْيُثَما   من 
َدَنْت ِحْيَن  اآلَماِل  َعِن  َطْرفِْي  ُكُحِل َغَضْضُت  باَِل  َعْيٍن  ِمْن  اْلَمَحاِسَن  ُتْبِدي 

 

بِثائَِرتِي َجْهلِي  َك��َل��َف��ًا  َوَزاَدنِ����ي 
 

في النَّْفِس َواْلَعْقِل َوِهَي األَْصُل في َمَللِي
 

ُمْرَتِهنًَا ْبِعيِن  السَّ َعَلى  َذَرْف��ُت  َوالَفَشِل َوَق��ْد  َوالتَّْسويِف  الَجْهِل  بِِعّلِة 
 

َعِجاًل َع��ابِ��ٍر  َكَطْيٍف  ال��ّزَم��اُن  َثِمِل َم��رَّ  َغافٍِل  ُعْمٍر  َمَضاِميَن  َيْطِوي 
 

َجَسِدي َعَرا  َما  َوَأْشُكو  ُعُيوبِي  َخبِِل َأْشُكو  َت��ائِ��ٍه  َك��ِرئ��ٍم1  َغ���َدْوُت   َحتَّى 
َمْكُرَمتي َأْطَياُف  ُعِجنَْت  َوَقْد  لِي  األمِل َمْن  َطْيَبِة  في  بَِمْن  َوَمْعنًى  ًا   ِحسَّ

َوَم��ْع��ِرَف��ًة طِْينًَا  َسَما  األََن���اِم  اْلِمَلِل َخ��ْي��ُر  َسالِِف  في  َكَما  َوَوْصَفًا  إِْرَث��ًا 
 

بَِها اِلل���ُه  َم��نَّ  اّل��تِ��ي  ��الِت  َف��بِ��ال��صِّ
 

َزَلِل ِمْن  فِيَّ  َما  َعلى  َقُبولِي  َأرُج��وا 
 

َولِ��ٌع بُِكْم  إِنِّ��ي  ِضْيَفتِي  َوَأْك��ِرُم��وا 
 

الوِجِل لِلطَّالِِب  بِالَعَطاء  َوَأْس��ِرُع��وا 

 

لَهٍف َعَلى  َأْوَص��ى  َولَِمْن  َمِعي  اْلَعَمِل َوَم��ْن  فِي  اللِه  أِلَْج��ِل  ُيَوالِي  َوَم��ن 
 

َكبٍِد َل��َظ��ى  ُتْطِفي  ِم��نْ��ُك��ُم  إَِش����اَرٌة 

 

ُبِل السُّ َواِس��ِع  في  َتِعَبْت  َق��ْد  اَء   َح��رَّ
ُمنَْطَلِقي َعاَق  َوِحْملِي  ِحْملِي  َحَطْطُت 

 
والُبُزِل النوُق  َكَقْيِد  ِرَه��انِ��ي  ُوا  ُفكُّ

 

َمْسَأَلتِي َعْيُن  َوَه���َذا  َقبِْلنَا  َواْلُحَلِل ُق��وُل��وا  الَفْيِض  بَِحْلِي  َأُع��وَد   َحّتى 
َمْسَأَلتِي تِ��ْك��َراَر  ُيْلِزُمنِي  ُمرَتَحلِي َواْلَخْتُم  َقْبَل  َعَلْيُكْم  ��اَلِة  ال��صَّ  َم��َع 
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َوَلَها َطْيَبٍة  في  بُِكْم  َوطِْبنَا  الُمَقِل طِبُتم  في  الّشْوِق  َدْمَع  ُك  ُيحرِّ  َجْذٌب 
أب��دًا دائ��م��ًا  وس��ّل��م  ص��ّل  رّب  َعلِي ي��ا  آِل  البيِت  وآِل  الحبيِب  على 

 

َطَلَعْت َما  الُغّر  والتابعيَن  الَهطِِل والصحِب  الَعاِرِض  بوْكِف  المُزوِن  ُغرُّ 
 

1 الرئم صغري الغزال.
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َربِْحنَا الَمَواِقَف َوَخِسْرَنا الَقَراَر

ه كلَّ األم��َر  َتَرْكنا  َأْن  َك��َف��اُه��ْم  ِذّل���ْةَم��ا  ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  وَرِض��ي��ن��ا 
ِملَّةواق��ت��َدْي��ن��ا ب��الم��ام��ي��ِن وِس��ْرن��ا  َص���ْرَح  نبني  العلِم  طريق  في 
جيٌل ج��اء  ب��ل  بنا  م��ا  كفاهم  ق��د رم��ى ب��ال��ش��رِك أب��ن��اَء األِج��لَّ��ةم��ا 
وأقعى بالسيِف  التوحيَد  الِمَظلَّهواصطفى  يحمون  ال��ك��ف��اُر  خلفه 
وعبدُتم ك��ف��رُت��م  ق��د  َم��ن  ي��ا  ق���ب���َر ط���ه وق���ب���اب���ًا م��س��ت��ِق��ّل��ةق��ال 
وظننُتم  ب��ال��ق��ب��ور  بِعلةواس��ت��غ��ث��ُت��م  م��ق��رون��ًا  ال��ش��رك  أه��ل  ظ��نَّ 
ح���ول ت��اب��وت ال���ول���يِّ وَم��ِح��لَّ��هت���ن���ذرون وت���ط���وف���ون س��راع��ًا
ضعيٍف عبد  م��ن  ال��غ��وَث  مثَلهتطلبون  ص���ار  ربٌّ  ال��ع��ب��َد  وك����أن 
تلَّةوت���ش���دون ال���رح���اَل ف��ي ُه��ي��اٍم ف��وق  أقيمت  أن��ص��اٍب  نحو 
ِقْبَلْةول��ك��م ش����وٌق إل��ي��ه��م وغ����راٌم تعظيم  على  فاقت  ِوْج��َه��ٌة 
غضًا  زال  ال  ال��ذي  ْعُر  الشِّ وأن���اش���ي���ٌد ألش���ي���اٍخ وَط��ْب��َل��ةَيْشَهُد 
ُكلَّهق��ل��ُت ي��ا س��ب��ح��ان رب���ي وإل��ه��ي والس��ف��اَف  الف��َك  أم��اَط  َم��ن 
يليه ق���د  ف��ي��م��ن  ال���ح���قَّ  غفلْةوأب�����ان  أت��ب��اِع  ع��ن  ال��س��ت��ر  وأزاح 
هاشميًا  نبيًا  ال��ه��ادي  لِ��ُي��ِري��ن��ا ِس����ّر أن���س���اٍب َأِه��لَّ��ةوارت��ض��ى 
َفْخٍر دوَن  َتسامى  ِس���ّرًا  وَغ������َدْوا ل��ل��ِه وال���دي���ن َأِدلَّ�����ْةَح��َم��ُل��وا 
الرعايا  أص��ن��اِف  ك��لُّ  ِجبِلَّةَح��َس��َدْت��ُه��م  منهم  األذى  الطبُع  واقتضى 
ُسعاٍر م��ن  سيفًا  إبليُس  داف��ع��ًا خ��ي��اًل أراج��ي��ف��ًا ورج��ل��هوانتضى 
ُح��بٍّ بين  فيما  ال��ن��اُس  خصلةلِ��َي��ِص��ي��َر  ك��ل  ف��ي  ح��اق��ٍد  وج���ف���اٍء 

ُغ��ُل��ّوًا فينا  َع���َت���ْوا  شغلهف��ال��م��ح��ب��وَن  التفريِط  في  الحاِل  وَبِغيُض 
وُجْمَلةوم��ض��ْت أي����اُم إع��ص��اٍر َت���َواَل���ْت  تفصياًل  المجموُع  ُأْرِج��َف 
وال��رزاي��ا حتمًا  الجهُل  فيها  وم��ن ال��ع��ادات م��ا ق��د ص��ار َوْح��َل��ةس��اَد 

َوَغّطى  ال��ج��ودْي  على  الماُء  ُعْزَلةوطغا  صار  قد  ال��ذي  الحكِم  َم��نْ��َزَع 
ِش��ْرٍك مفهوِم  إل��ى  البعُض  األدل��ْةفاهتدى  ف��ي  وع��اُث��وا  المصلين  ف��ي 
وي��رووا وال��م��اَل  العرَض  َقْتَلهيستبيحوا  َي��ْرَض��ْوَن  من  الناس  دم��اء  من 
بخصال المصلي  ُك��ْف��َر  وَنْفَلْهَزَع��ُم��وا  النقِض  في  الفرَض  جعلوها 
وَدْوَل���ْةوب��ه��ا ص����اروا م��ل��وك��ًا وش��ي��وخ��ًا توحيدًا  ال��ك��لَّ  يحكمون 
��ي ُي��َرجِّ م��ا  فيهم  الشيطاُن  ف���َأَم���دَّ ال��ق��وَم بِ���ت���روالً وُع��ْم��َل��ْةَوَج���َد 
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َنْقٍض ِس��رَّ  منهم  الكفاُر  ُجْمَلةوارت��ض��ى  والس���الِم  الدين  في  للُعرى 
يليه َم��ن  وص��ان��وا  األم���َر  ِمَظلَّةَدَع��م��وا  ال��نَّ��ْق��َض  وارت��ض��وا  عالميًا 
إليهم وال��دن��ي��ا  ب��ال��م��اِل  ��وا ص���رَح ت��اري��خ األَِج��ّل��ْةدف��ع��وا  لِ��َي��ُدكُّ
لِ���ُت���َؤدِّي ال����دوَر إس��الم��ًا وُخ��لَّ��ةوي��ص��ي��غ��ون ال��ح��ي��اة م��ن ج��دي��ٍد
وَت��َب��نَّ��ْوا ُل��َغ��َة ال��ت��ح��ري��ِش ِم��ّل��ةف��َت��َم��طُّ��وا م��ث��ل��م��ا ق���د ق���ال طه

واألم��ان��ي  بالقضايا  َأَح��لَّ��ْهواس��ت��ه��ان��وا  ق��د  م��ن  با  للرِّ واس��ت��ش��اروا 
ال��ف��ت��اوى ف��ي  ح����راٌم  ق��ال��وا  َق��ْوَل��ةوإذا  ُك���لَّ  منهم  ال��واق��ُع  َب  َك���ذَّ
بِذْكٍر وال��َوْج��َد  ال��رق��َص  َأَح��لَّ��ْهيرفضوَن  ق��د  فيمن  ال��ُج��ْرِم  باعتباِر 
المحلى والجنَس  الرقَص  َتلقى  ِقْبَلةثم  َولَّ���ْي���َت  حيثما  ب��األغ��ان��ي 
ُفنُونًا ج��اءت  ما  حيث  من  وث��ق��اف��اٍت م��ن ال��غ��رب وِع��لَّ��ةجمعوا 
وِحيَلهوت��ح��داه��م ع��ل��ى رغ���م ال��ت��راض��ي ب��أم��واٍل  الحكِم  َم��الِ��ُك��و 
المواني تحمي  ش��رط��ًة  وج���ن���ودًا ِض���دَّ ُص���وفِ���يٍّ وَأْب���َل���ْهجعلوهم 
ُي��ْب��ِدي  والع����الُم  ال��واق��ُع  َح��وَل��ْهبينما  الس��ف��اِف  حالة  ي��وٍم  ُك��لَّ 
ع��ت��اب��ًا  م��ن��ي  س��م��ع��وا  م���ا  بَحْمَلةوإذا  لي  قاموا  فيه  هم  ما  ح��ول 
دي���َن ط��ه ب��ال��ص��ف��اق��اِت ال��ُم��ِخ��لَّ��ْةح��ي��ث ظ��ن��وا أن��ه��م ق��د ج���ددوا
وأهلهآم���ن���وا ب��ال��ل��ه وال����ق����رآِن ل��ك��ْن فيهم  المصطفى  ُح��بِّ  ُدوَن 
َعْقَلْهق��م��ُة ال��ت��وح��ي��د ف��ي��م��ا أدرك����وه َس  َق���دَّ ال��ذي  إبليس  مثُل 
كبره ف��ي��ه  ال��ت��وح��ي��ُد  ْةف��اق��ت��ض��ى  الِجبِلَّ في  الجحوَد  الكبُر  واقتضى 
ْهَدْع����َك م��ن ه��ذا ودع��ن��ي ص��ارخ��ًا ِسِجلَّ ُأْق��ِري��ِه��ْم  القوم  وج��وه  في 
ُم��نْ��كِ��رًا ول���ك���ْن  أع��ادي��ه��م  ِص���َل���َة ال��ن��ه��ج ال��ع��ق��ي��م ب��األدل��ةال 
َقْبَلْهه��م ن��س��ي��ٌج م��ن م��زي��ٍج ح��اض��ٍر ك��ان  ب��َدْج��ٍل  ْج��َل  ال��دَّ رب��ط 
م��دًى ط��ال��ْت  ال��ت��ي  الهتِك  رحلة ِص��َل��ُة  عبر  ت��م��ادْت  أج��ي��اٍل  عبر 
للتسامي َدَع���ْون���ا  ل��م��ا  جملةليتهم  التفريَط  جانبوا  غلوٍّ  ع��ن 
َحْبَلهل��ي��ك��ون��وا ه���م ب���دي���اًل أري��ح��ي��ًا ب��الس��الِم  للناس  بسطوا 
بفقٍه م���ق���روٌن  األم����َر  أن  أخ��ب��ر ال��م��خ��ت��اُر ع��ن��ه وأط��ل��هغ��ي��َر 
أحابي  أن  تقضي  الحاجة  أرى  بوصلهال  مشفوعًا  الكفَر  ت��ولُّ��وا  من 
لما  ب��ال��ح��رب  ل��ه��م  ال��ل��ه  األِذلَّ��ةَأِذَن  واستْصُفوا  األخياَر  حاربوا 
ش��رك��اُء ال��م��ال وال��دن��ي��ا ال��ُم��ِذلَّ��هل��ل��ي��ه��ود وال���ن���ص���ارى ح��ل��ف��اٌء
بالقضايا اه��ت��م��اٌم  األم���ر  ومثلهظ��اه��ُر  ش���رٍك  م��ن  الشبهِة  خشيَة 
مستديٌم ص���رٌف  األم���ِر  وَزّل��ةوأس����اُس  َدْج���ٌل  ب��ل  الحق  طريق  ع��ن 
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علٍم غير  م��ن  أو  بالعلِم  حفلهبعضهم  الضب  جحر  نحو  َي��ْح��ِف��ُزون 
أرادوا م��ا  ي��زك��ي  الع����الُم  )المستقله(وأت���ى  في  أت��ى  ما  مثاالً  خذ 
وب��س��ي��ٍط وض��ع��ي��ٍف ق��د َت���َولَّ���ْهزه����دوا ف��ي ف��ع��ل دروي����ٍش وِغ���رٍّ 
وم��ج��وٍن ف��س��ٍق  نحو  ح��اص��وا  وأالع����ي����ِب ن������واٍد وَم���َج���لَّ���ةث��م 
رم��زًا ص��ار  حتى  ال��س��وَق  ل��ع��الق��اِت ال��ش��راك��اِت ال��ُم��َع��لَّ��ةوأش���ادوا 
ُثلَّةدف���ع���وا ب���األم���ه���اِت وب���ن���اٍت ال��ف��س��ِق  ط��ري��ق  ف��ي  وش��ب��اٍب 
المعاصي في  فعاثوا  الشرَك  َخْصَلْةَأِم��نُ��وا  ُك��لَّ  فيهم  الشرُك  فاستباَح 
�����ُدوا ال��ل��َه وص��ان��وا دي��ن طه  ِم��ن َب��نِ��ي��ِه وارت��ض��وا األع���دا أذل��هَوحَّ
سباٍت ف��ي  منهم  األش��ي��اُخ  فعلهوب���دا  ي��رض��ون  ال  ال��ش��رَك  يدفعون 
واستغاثوا قاموا  البيت  آُل  قبلهحيُث  ال��ش��ر  وك���اف  ��رُّ  ال��شَّ َب����َدَأ 
عاشوا الفك  في  ومن  الف��ُك  ُكْتَلةكذَب  ال��ُم��ْل��ِك  ألج��ِل  ع��اش��وا  إنما 
كلهه��ك��ذا ق���اَل ال��ن��ب��يُّ ف��ي ح��دي��ٍث السالِم  في  الشرَك  أخشى  )لسُت 
تصابوا أن  عليكْم  أخ��ش��ى  الُمِذبَّة(إن��م��ا  الصراعاِت  ُيْذكِي  بالذي 
ُأِص��ي��َب��ْت ق��د  فيما  األم���َة  ُشْعَلةف��ان��ظ��ِر  ُيوِقُد  َمْن  التحريِش  َلَظى  من 

وعلينا  عليهم  ال���َع���ْوُد  ُك��لُّ ِح���ْزٍب ف��ي ط��ري��ٍق ق��د َأَع��لَّ��ْهَص��ُع��َب 
عالميًا قبضًا  ال��ك��ف��ُر  فينا  قعدلهس��اد  ال��ن��صِّ  ف��ي  ج��اء  ق��د  مثلما 
ُظنُونًا ال��ُك��لِّ  في  البليُس  َق  الُمْسَتِحلَّةَص���دَّ للظنوِن  فاستجابوا 
كنتم حيث  ُع���وُدوا  الس��الم  بني  وَأْهَلْهيا  والف��َك  التحريَش  واح��ذروا 
بالُهَوْينَا وسيروا  األم��َر  ونِْحَلةَأْص��لِ��ُح��وا  تاريخًا  الجهل  ع��الج  في 

َغْفَلةواس��ل��ُك��وا َح���لَّ اع��ت��داٍل َوَس��طِ��يٍّ وت��ف��ري��ط��اِت  إف����راٍط  دون 
الرعايا إص���الُح  ال��ع��دِل  ب��رج��اِل ال��ع��ل��ِم إس���ن���ادًا وُخ��لَّ��ةوأس���اُس 
َدَرْس��نَ��ا قد  فيما  َتْسيِيَس  ال  بذلهحيُث  َس����اَء  وم����االً  ج��اه��ًا  وال  ال 
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نسيم القرب هبت بالوصال

بالِوصاِل َهبَّْت  ال��ُق��ْرِب  َنِسيُم 
 

لي ب��دا  قد  العنايِة   وَش����اُووُش 

َعظِيٌم  َشَغٌف  ُقْربُِكْم  في  ج��اِل ولي  وب��ي َظ��َم��ٌأ ألح���واِل ال��رِّ
 

لِسرٍّ َتْحُدوني  ْكِر  السُّ المعالي وِسيُن  معقود  الكاس   ككاِف 

ون���ي ب��َوْص��ٍل ُم��ْس��َت��ِدي��ٍم  الخياِل َأِم���دُّ م��ن��اج��اُة  ُت��ْغ��ن��ي   فما 

َغوالي ول��ي َأَم���ٌل وأن��ت��م خ��ي��ُر َأْه���ٍل ِم��نَ��ٍح  ِم��ْن  َأْرُج���وُه  لَِما 
 

المعاني  َك��ْأَس  ساَدتي  المثالي َأفِيُضوا  ال��َك��فِّ  ِم���َن   ُم��َع��تَّ��َق��ًة 
َحظِّي ِمن  َأْرُش��ُف  الَقْوِم  ب��واس��ط��ِة ال��ج��ه��اب��ذِة ال��ثِّ��م��اِل َش��راُب 

 

اْقَتَدْينا ب��َدْع��َوتِ��ِه  من  اِلتِّ��ص��اِل وَأْع��ن��ي  ُدُروِب  ف��ي  وِس��ْرن��ا 
 

����ُدُه م��ط��اب��ق��ُة ال��ِف��ع��اِل  وَم��ن ف��ي ُق��ْربِ��ِه َرْب���ٌط وَن��ْه��ٌج   ُت����َؤكِّ

َقْصٍد  ُك��لَّ  ُق  يحقِّ المولى  المعالي  عسى  ال��ه��ادي  ���َة  األُمَّ  ُيِعيُد 

فينا المختاِر  ُس��نَّ��َة   وَي��ْج��َع��ُل��ن��ا ُج��نُ��وَد الم��ت��ث��اِل وَي��نْ��ُص��ُر 
صدقًا واألع��م��اَل  العلَم   ون��رف��ُع راي���َة ال��ف��ت��ِح ال��ح��الِل َنِشيُد 

ِحيٍن  ك��لِّ  ف��ي  َربُّ��ن��ا  الآللي وص��ّل��ى  واآلِل  األص��ح��اِب   على 

َحيِينا م��ا  َدوام�����ًا  َرًة   وم��ا َه��بَّ��ْت ِري����اُح اِلتِّ��ص��اِل ُم���َك���رَّ
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َه��ال َب����ْدُرُه  َم��ا  إَِذا  َذْوٌق  لِْلِعيِد 
 

َوالَعْقال النَّْفَس  َوَيْشِجي  الُقُلوَب   ُيْحيِي 
َوافِ���َرًة فِيِه  َت��ْأت��ي  الَفْيِض  َج��َوائِ��ُز 

 
َجْذَلى َأْرَواُحنَا  َمَضى  َشْهٍر  َبْعِد   ِمْن 

َمَثٌل  َل��ُه  َم��ا  ِدي���ٍن  َم��ْظ��َه��ُر  ��ُة ال��ل��ِه فِ��ي��نَ��ا َح��ْي��ُث��َم��ا َح��ال َفالِعيُد   َه��ِديَّ

َصنَُعوا بَِما  ْنَيا  الدُّ في  النَّاُس  َيْفَرُح  َكْم 
 

َعْدالَ َرْأيِ��ِه��ْم  في  َقْت  َحقَّ َث��ْوَرٍة  ِمْن 
 

ُمْخَتَرعًا األَْعَياِد  ِمَن  َأَش��اُدوا  َما  َم��ا َدال َأْو  ��اِل  َوال��ُع��مَّ َوال��طِّ��ْف��ِل   لِ���أْلُمِّ 

تِنَا ِملَّ َأْع���َي���اِد  ُدوَن���َم���ا  ل��كِ��نَّ��َه��ا 
 

ُيْجَلى  َأْفَراِحنَا  في  َوالَفْيُض   َفالِعزُّ 

ِرَعاَيَتنَا الَمْوَلى  اْصَطَفى  الَّذيَن  َفْضال َنْحُن  َلنَا  ْنَيا  الدُّ َم��أَلَ  َم��ْن   بَِخْيِر 
بَِدْعَوتِِه الَهاِدي  الُمْصَطَفى  ِد  ُمَحمَّ

 
الُمْثَلى الَغاَيِة  َوَمْرَقى  األََمانِي  نِْلنَا 

 

َلُكْم إِنَّ  اِلْس���اَلِم  َبنِي  َي��ا  َب��ٍخ  َتْبَلى َب��ٍخ  ال  َعْلَياَء  َمْكُرَمًة  الِعيِد   في 
َمنَْقَبٌة  َوْه��َي  َربِّ��ي  َوِرْض���َواُن  الَمْوَلى ِعْتٌق  ِرَضى  اِجي  لِلرَّ َصحَّ  إَِذا  َتْكِفي 

 

اْنَصَدَعْت بِِه  َحاٍل  َعَلى  ُعْدَت  ِعيُد  الُفْضَلى َيا  ��ِة  األُمَّ َرْأِي  َوْح��َدِة   ُج��ْدَراُن 

ُأِم���َرْت ���ٍة  ُأمَّ ف��ي  َض��ابِ��ٍط  بِ��اَل  َذمٌّ 
 

َأْوَل��ى َبْينََها  فِيَما  ْفِح  َوالصَّ  بِالَعْفِو 
َساَحتَِها َأْكنَاِف  في  َينَْساُح  مُّ  الثَّْكَلى َوال��دَّ َأْوَج��َع  َوَهْرجًا  َوَج��ْورًا   ُظْلمًا 
َمْقَبَرًة َصاَر  َقْد  َضى  الرِّ َشاُم  ِعيُد  َيا 

 
الَقْتَلى بَِها  ُيْحيِي  َفَمْن  لِْلُمْسلِِميَن 

 

َمْجَزَرٌة الِخْصُب  َوالُفَراُت  َوَدْجَلٌة 
 

َكْهال وال  طِْفاًل  َواَل  َشْيخًا  ُتْبِق   َلْم 

َمْهَلَكٌة الَمْيُموِن  الَيَمِن  ُذَرى  ��الَّ وفي  َوال��شَّ ال��َع��ْرَج��اَء  الُبنَْيَة  ��ُر  ُت��َدمِّ
تِنَا  بُِأمَّ َي��ْأتِ��ي  َوَك���ْم  َرَأْي��نَ��ا  الُحْبَلى َوَك���ْم  َباطِِن  في  َت��َزْل  َلْم  فِْتنٍَة  ِمْن 
 

َقاطَِبًة اللِه  بِ���اَلَد  َي��ْط��ِوي  َوال��َف��ْق��ُر 
 

ُذال َزاَدَه���ا  َوِرْزٌق  َيْكِفي  ِرْزَق  ال 
 

َقِمٍن َمْخَرٍج  ِمْن  َوَه��ْل  اْعَتَراَنا  َأْص��ال ماذا  َمْت  ُكرِّ َق��ْد  ��ٍة  ُأمَّ في  ْرِح   بِالشَّ

َمْبَهُجنَا الَحاِل  َهَذا  ِمْثِل  في  الِعيُد  الَعْدال َما  َن��َرى  َأْن  إاِلَّ  الِعيِد  َبْهَجُة  َما 
 

َحاِضَرَنا  َأنَّ  َل��ْو  ُمْفَتَقدًا   َزاَل   َأَع����اَدُه َل��َرَأْي��نَ��ا ال��َخ��ْي��َر َق��ْد َح��الَّ  َم��ا 
ُمَعاَمَلٍة  في  َوَت��ْق��َوى  ِص��ْدٍق  َوالَجْهال إِي��َم��اُن  الَفْقَر  َوَتْطِوي  الَمَواَت   ُتْحيِي 
ُمْجَمَلًة األَْع��َراِف  ُس��وَرَة  الَقْوال َوْلَتْقَرُؤوا  َيْفَهِم  َلْم  لَِمْن  لِيُل  الدَّ فِيَها 

 

��ُق��ُه األَْعَلى ل��كِ��نَّ ه���َذا َل���ُه َش����ْرٌط ُي��َح��قِّ َمزُموِمِه  إَِل��ى  ال��َق��َراِر  َع��ْوُد 
 

َمنَْزُعُه َط��اَب  ما  إذا  َوِع��ْل��ٌم  ُحْكٌم 
 

األَْوَلى الَمْطَلُب  َوَق��اَم  َماُن  الزَّ  َطاَب 
ُمْخَتَرٌق  التَّْأثِيِر  ِمْفَصُل  ���ًة  ُأمَّ َي��ا 

 
الَخْبال َك��ال��َم��رَأِة  َوَم��ْوِق��ُف��نَ��ا  فِينَا 

 

��نَ��ْت بِ��َج��َم��اٍل َوْه���َي َف��اِق��َدٌة َعْقال َت��َزيَّ لها  َنْشَهْد  َول��م  بِ���َزْوٍج   ِعْقدًا 

َهٍة ُمَوجَّ ُدْن��َي��ا  في  َيْخبُِط  ُجْعاَل َوال��ُك��لُّ  َلنَا  َص��اَرت  َقْد  ْجِل  الدَّ  بِِفْتنَِة 
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َزَمٍن في  الَمْرُجوُّ  َغْيُرَك  ال  َربِّ  َيا 

 
َحال بِنَا  ا  ِممَّ الَفَضا  فيها  َض��اَق   َق��ْد 

ِذلَّتِنَا َأْه���َواِل  ِم��ْن  الَيوَم  َكاِشَف  ال 
 

األَْه���ال َغ��ْي��ُرَك  ال  ُمْلَتَجئًا  َك   إاِلَّ

َصَدُقوا َمْن  الُغرِّ  ائِِميَن  بِالصَّ َربِّ  َوالَقْبال َيا  الَبْعَد  َوَقبِْلَت  َصْوِمِهْم   في 
َمَحاِربِِهْم في  ُصُفوفًا  َب��ْذال َوالَقائِِميَن  َأْوَلْيَتُهْم  َوَم��ْن   َوالَعاكِِفيَن 
َشِهُدوا َم��ْن  ال��ُق��ْرآِن  ُمطََّلِع  ُيْتَلى َوَأْه���ِل  َم��ا  َمْجُموِع  في  ِر  التََّدبُّ  ِس��رَّ 
ُمْبَتِهجًا الُمْخَتاِر  َح��ْض��َرَة  الَخْضَلى َوَزائِ���رًا  ْوَضِة  الرَّ في  ُيْجَتَلى  َما   لِِسرِّ 

َطَلَعْت َما  الَخْلِق  إل��ُه  َعَلْيِه  ْهال َصلَّى  َوالسَّ البِيَد  ُتْحيِي  الِعيِد  َمَطالُِع 
 

َسَلُكوا  َمْن  َواألَْتَباِع  ْحِب  َوالصَّ َقْباَل  َواآلِل  َساَرَها  َقْد  َكَمْن  الطَِّريِق   َنْهَج 
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قصيدة أنشدت في مجلس الحبيب عبد القادر يوم السبت 22 شعبان 1416ه� بعد الرجوع من زيارتنا للمدينة 
المنورة، وكانت الزيارة بإذن من الحبيب يومًا واحدًا فقط ذهبنا صباح الجمعة 21شعبان، وعدنا بعد العشاء، 

والقصيدة خطاب للحضرة النبوية: 

َأَم��ُل ه  كلُّ وقلبي  ِجْئُت  ب��الذِن 
 

 والشوُق َيْعِصُف لكْن َخاَنني العمُل

َسنٌَد  عندُكْم  َقبولي  في  الِعَلُل وسيلتي  عنَده  ُت��داوى  كريٌم   َشْيٌخ 

علمًا ن��ي��رًا  س��راج��ًا  ُبُل َأَق��ْم��ُت��ُم��وُه  السُّ بِِه  َحاَرْت  َمن  اللُه  به   َيْهِدي 
فعسى  َسيِّدي  إليكم  ُخوُل  الدُّ َيتَِّصُل بِِه  الُودِّ  وحبُل  القبوَل   َنْحَظى 

مدينتِكم  في  قلبي  اللُه  َأْوَحَش   إذ َوْحَشَة الَعْصَر َأْعَيْت َرْفَعها الِحَيُل ال 
َوِجٌل هارٌب  إليكم  ذاتي  حرِّ  َتِصُل  ِمن  غ��ارٍة  ِمن  فهل  وُمْسَتِجيٌر 

 

عادتِها  غلواِء  من  الروُح  بها  تحيا 
 

وتغتسُل تطهيرًا  النفُس   وت�رتقي 
َبِرَحْت  ما  واألشتاِت  الذاِت  جنابة 

 
َخَجُل كلُّه  وحاالً  الحجاِب   َعيُن 

تِِه  ِعزَّ علياِء  إلى  يسري  والركُب 
 

َجَمُل أو  الركِب  ناقٌة في  لي   وليس 
يرمقني  عاش  وإمامي  ُمنِْقِذي  َخُل َمن  الدَّ َحْشُوُه  قلٍب  غيَر  يرَى   فال 
فاقتبِسوا الكوِن  مالُذ  أنتم  َتْشَتِعُل موالَي  َعّل  نارًا  القلِب  لَجْذَوِة 

 

منازُله  ناءْت  إِْن  الضيَف  ُيْكِرُم  ُمْحَتَمُل َمن  الشرِع  في  إكراَمه  أّن   إذ 
َدنِفًا  وارحموا  وا  ِرقُّ طيبَة  أهَل  يا 

 
َبَدُل غيَركم  لي  ما  الحاَل  ُلوا   وَجمِّ

َشَرٌف  ُحبُُّكْم  َمن  يا  طيبَة  أهَل  ُيْهَتَبُل يا  المعروف  أولي  يا   وَوْصُلُكْم 
وِمن ِرضاُكم َيُحلُّ األُْنُس في َكبِدي 

 
وَيْكَتِمُل قلبي  في  الكوُن   وُيْشِرُق 

اتَّصلوا  أهُل الهوى ربحوا في بيعهم وَشَرْوا  عندما  وَغاُبوا  الَجماِل   عيَن 
َبِخُلوا واسَتنَْوُقوا العمَر حتى صار ِمْلَكُهُم وما  أعمارًا  منُه   فَشيَُّدوا 
َأِحبََّتنا يا  ِمنُْكْم  اللُه  َأْوَح��َش  ُسُل ال  الرُّ بها  تأتي  َأخباِرُكْم   َتْذكاُر 

تجربٌة  فيه  لي  ما  الُحبَّ  أعرُف  فعلوا  ال  أو  قالوه  لما  أهاًل   ولسُت 
طربًا  إنشاُدهم  زادن��ي  َأْنَشِغُل لكنّني  الصوِت  بهذا  َبِرْحُت  فما 

 

فأنا  ِعلَّتي  ُي��داوي  الطبيَب  األم��ُل ليَت  عنده  لطبيٍب   مستسلٌم 
َطْلَعتُِكْم  أنواَر  أرى  َأْن  َأْنَثِمُل وحاجتي  والُحبِّ  الهوى  شراِب  وِمن 

 

ومبتهجي أستاذي  اللُه  َينَْصِقُل وُي��ْف��ِرُح  باألنواِر  القلَب  يرى   حتى 

ِمْتَعُتنا الوجِه  كريُم  الم��اُم  َتنَْدِمُل  هذا  األوص��اُب  به  َمن   إماُمنا 
جامُعه  الّسّر  حاوي  القوِم  َمَلُل خليفُة  وال  ُخْلٌف  ال  البشائر   رم��ُز 
َمْكُرَمًة  منه  ونلنا  اْهَتَدينا  تشتمُل  بِ��ِه  األس��راِر  َمَع  ِعْلٍم   وُن��وُر 
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َتَحنُّنِِه  في  خيرًا  َرّب���َي  الرجُل ج��ازاه  الوالُد  فنِْعَم  الجميِع   على 

ُي��ْم��تِ��ُع��ُه وال��ل��ه  يحفظه  ينهمُل  ال��ل��ُه  الفيِض  ومعيُن   بصحة 
حملت  ما  بعُض  هذا  طيبة  أهل  الثقُل يا  ُيرفع  أن  فعسى   جوانحي 
َعَجٍل  في  بالقبال  البِْشُر  َقبُِلوا وَيْظَهَر  قائاًل:  َبِشيري  ويأتَِينِّي 

 

ُمْجَتِمٌع  التسليم  مع  الصالُة  الُمَقُل ثم  تشتاُقه  الذي  المقاَم   َيْغَشى 
زائُرهم  قام  ما  إذا  التََّجلِّي  الَوَجُل حيث  ِمْلُؤُه  بقلٍب  السالَم   ُيْهِدي 

ُقْدَوُتنا  اآلُل  كذاك  الحبيِب   والصحُب والقطُب واألتباُع والبدُل على 
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عيد الفطر 1423ه�

قصدت بحضرة الحبيب عبد القادر السقاف في 8 شوال 

المتعاليال��ع��ي��ُد رم���ُز ال��م��ن��ِح والف��ض��اِل  م��ن  عظمى  وج���وائ���ٌز 
��ٌة َص��َم��ِدّي��ٌة  ِم��ن َب��ْع��ِد َش��ْه��ِر ال��ّص��ْوِم والق��ب��اِل ِخ��َل��ُع ال��َق��ُب��وِل َه��ِديَّ
مثلما  ال��تَّ��َع��بُّ��ِد  ف��ي  ِس���رٌّ  ق��د ك��ان ف��ي الم��س��اِك والق���الِلف��ال��ِف��ْط��ُر 
بذا َت��ْه��نِ��َئ��ٌة  ل��ألح��ب��اِب  ال��وال��يوَي��طِ��ي��ُب  الم���اِم  ال��ُق��ْط��ِب  وبطلعِة 
ظِ��اللِ��ِه تحت  األع��ي��اُد  ع���اَدِت  �������َة األن���ف���اِس والط����الِل َم��ن  َوْرِديَّ
ب��دا إِْن  إال  م��ع��ن��اُه  ف��ي  ِع��ي��َد  َن��واِل ال  ِس��رُّ  القطِب  ه��ذا  َف��ْي��ِض  ِم��ن 

��رُّ ف��ي إي��م��ائِ��ِه وُس��ُك��ونِ��ِه  وال��ف��ي��ُض ف��ي َخ��َط��راتِ��ِه وال��ح��اِل ف��ال��سِّ
��ٌد ف��ي ذاتِ��ه  ف���إذا َأَط����لَّ َأَط����لَّ بِ��ْش��ُر ِه���الِل ي��ا ِع��ي��ُد أن��ت ُم��َج��سَّ
رًا  َت��نَ��وُّ الفضيِل  ال��ّش��ه��ِر  ِة  م��ت��م��ازُج الط�����الِل واله����الِل وك��ُغ��رَّ
َع��ِش��يَّ��ٍة  ُك���لَّ  َت��ْل��ق��اُه  َأْن  بجماِل ت��ش��ت��اُق  ُم��ْش��ِرق��ًا  ِح��ي��ٍن  ُك���لَّ  ب��ل 
َرِض��ّي��ٌة  منه  الي��ن��اِس  العالي وم��َح��اِض��ُر  المقاِم  في  َص���ْدرًا  َت��رض��اُه 
َوالَءن���ا  للحبيِب  ْد  َج����دِّ ع��ي��ُد  الي��ص��اِلي��ا  حقيقُة  ال����والِء  ف��ي  إذ 
ًة  َم���َودَّ الحاضريَن  جميَع  ل��ل��ِه ف��ي��ه ع��ل��ى َم����َدى األج��ي��اِل وَأنِ����ْل 
وب��ق��ائِ��ِه  ُع���ْم���ِرِه  ف��ي  لنا  ���ٍة وس���الم���ٍة وك��م��اِل وَأطِ����ْل  ف���ي ِص���حَّ
ُكلَّها  ال��طَّ��ِري��َق��َة  ف��ي��ِه  لنا  المتوالي اْح��َف��ْظ  َسيُرنا  الطريقِة  ف��ي  إِْذ 
األُلى  َلِف  بالسَّ الجيِل  اتِّصاِل  م��ّم��ن ل��ه َس���نَ���ٌد إل���ى األب��ط��اِل َسنَُد 
ال�  ال��ك��راُم أئ��م��ُة  ال��ُغ��رُّ  األع��م��اِل أس��الُف��ن��ا  ومنبُر  ال��ش��ري��ِف  �علِم 
��ٍك  م��ّم��ن َح����دا ب��م��ق��ال��ه وال���ح���اِلِم��ن ك��لِّ َح��ْب��ٍر زاه���ٍد ُم��َت��نَ��سِّ
َجنًَّة  راِش��َد  اب��ِن  أرُض  بهم  ِم��ث��اِل كانْت  بخيِر  ن��ي��ا  ال��دُّ على  َت��ْزُه��و 
ُهوا  َتَوجَّ حيُث  رِّ  السِّ ُلَباَب  ِج��داِل َحَمُلوا  دوَن  الّرحمِن  إل��ى  وَدَع���ْوا 
سلوكِهْم  جميِع  في  مثاالً  كالغالي ع��اُش��وا  َأْف���َرُط���وا  أو  ُط��وا  َف��رَّ م��ا 
وج��م��اع��ٌة  ن��ُخ��َب��ٌة  م��ن��ه��ْم  اآلم���اِل الزال  َم��ْط��َم��ُح  ُه���ْم  عصرنا  ف��ي 
وِعْلَمُهْم  ال��رج��اِل  ِس��رَّ  لنا  وِرج���اِل َحِفُظوا  ُع��ْص��َب��ٍة  ِم��ن  بهم  َأْك����ِرْم 
ُي��رى  كما  ت��م��وُج  وال��دن��ي��ا  عيُد  م��ن فِ��ْت��نَ��ٍة وَت���نَ���اُح���ٍر وِق��ت��اِل ي��ا 
وُهتَِّكْت  المسلميَن  ِدم���اُء  والصوماِل ه��اَن��ْت  والشيشاِن  ال��ُق��ْدِس  في 
بالَفنا  َي��ْرُج��ُف  األَْرِض���يُّ  وم��ط��ام��ِع األش������راِر واألن�����ذاِل والعاَلُم 
ي���ِن واآلم����اِلوال��م��س��ل��م��ون ب��ه��م غ��ث��اٌء ج��اثِ��ٌم  وَت����نَ����اُزٌع ف��ي ال���دِّ
فيِهُم  الشريعِة  ِس��رَّ  َي��ْف��َق��ُه��وا  ��ُق��وا اآلف���اِت ف��ي األج��ي��اِل ل��م  ب��ل َع��مَّ
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وَتَقطَُّعوا  ُق��وا  وَت��َف��رَّ ُزُب������رًا وأح���زاب���ًا ب��ك��لِّ م��ج��اِلوَت��َش��ْرَذُم��وا 
أع��داُؤُه��ْم  وساَمُهْم  ال��ق��راُر  ُم���رَّ ال��ع��ذاِب وَوْح���َش���َة األق���واِل َسَقَط 
بِفْتنٍَة  األث��ي��ِل  المجِد  عن  واألم����واِلُشِغُلوا  واألوالِد  األه���ِل  ف��ي 
ال� َمنَْهِج  ِم��ن  َيْعنِيِهُم  َي��ُع��ْد  ِمثاِلَلّما  َض��ْرِب  غيُر  األماجِد  َلِف  �سَّ
أفهامهْم في  القوِم  طريَق  الحالي َح��َص��ُروا  المصيِر  في  َر  التََّفكُّ وَأُب��وا 
َرُضوا بما  الطريق  شرِف  على  لِ��َب��نِ��ي��ِه��ُم ِم���ن ف��ت��ن��ِة ال���ّدّج���اِل وَقَضْوا 

دليُلهم  ال��ب��ن��اِت  م��ع  ال��ب��ن��وُن  َتسالي َن��َش��َأ  وَع����ْرُض  ك��رت��وٍن  أف���الُم 
واألع��م��اِل ودراس������ٌة َخ���َدِم���ّي���ٌة أه��داُف��ه��ا  التوظيِف  ع��ن  ب��ح��ٌث 
وط��ري��ِق��ه��م وع��������داوٌة ل���آلِل وج��ه��ال��ٌة ع��م��ي��اُء ع��ن آب��ائ��ه��ْم 
يرتقي  َرِش��ي��ٌد  َرُج����ٌل  بينَنا  ��ِة ال��ت��رش��ي��ِد ل��ل��ُج��ّه��اِل ه��ل  ب��ُم��ِه��مَّ
َعرا  ما  َوَصْفنا  إذا  الفضاُء  األع��م��اِل ض��اق  ع��ن  ُيْغني  ال  وال��وص��ُف 
ج��ا  ال��رَّ م��ن  فيه  نحن  فيما  ��ِة األب���داِلول��ع��ّل  ُي��ْح��يِ��ي ال��م��واَت ب��ِه��مَّ
َعْصِرنا  ��ِة  ُح��جَّ القطِب  ه��ذا  وإم��اِم��ن��ا ش��ي��ِخ ال��نّ��دى ال���َب���ّذاِل وب��ِس��رِّ 
َي��ْق��ِض��ي بما  ال���ذي  ق��د ش���اء م��ن أم���ٍر وِم���ن أح���واِل وال��ح��م��ُد ل��ل��ِه 
خاطري  ووج��ه��ُة  ُتكالني  مآلي وعليه  جميِع  ف��ي  َأْرِج�����ُع  وإل��ي��ِه 
َأْم��ِرن��ا  ش���اِرِع  بالمختاِر  بالجالِل والختُم  المخصوِص  ال��ورى  خيِر 
وَت��ابِ��ٍع  ال��ك��راِم  واآلِل  م��ا ج�����اَءِت األع���ي���اُد ب��اآلم��اِلوالصحِب 

 

ُم��َت��َه��لِّ��اًل ب���دا  ق��د  فينا  ِس���رُّ ال��ق��ب��وِل وم��ن��ح��ُة الق��ب��اِلوال��ع��ي��ُد 
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إليك رسول الله جئت بآمالي

في زيارة المدينة 1425 ه� حجتي في حضرة الشوق

بِآمالِي ِجْئُت  ِه  اللّٰ َرُس���وَل  إَِل��ْي��َك 
 

َتْرَحالِي ُكلِّ  في  ِه  اللّٰ أِلَْج��ِل  َوَعْزِمي 
 

ُزْم��َرٌة َواألَْه���ِل  األَْب��ن��اِء  ِم��َن  َوَخْلِفي 
 

عالي َمْطَلٌب  َلُهْم  َأْحباٍب   َوُجْمَلُة 
بِِهْم َما  ُيْلُقوَن  َج��اُؤوَك  َل��ْو  َي��َودُّون 

 
إِْقَباِل َساَعَة  التَّْشِريِف  َحْضَرِة  َعلٰى 

 

َشواِهدًا َعنُْهْم  التَّْسلِيِم  ِمَن  بالَحاِل َحَمْلُت  ُي��َت��ْرَج��ُم  ُح��بٍّ  َع��ْن  ُتَعبُِّر 
َوِمْثَلها  ُهُموِمي  َعنّي  َسيِّدي  والقاِل َفُخْذ  الِقيِل  ِمَن  َصْدِري  في  َحاَك  َوما 
 

َمَطالٌِع َعنّي  ْنِب  بِالذَّ ُحِجَبْت  َأْعمالي َفَقْد  الِعْلِم  َمَع  بَِأْطماِعي  َوَضاَعْت 
 

َوَمْظَهِري َجاِهي  َأْح��الِم  في  الَماِل َوَأْسَبُح  َمْصَدِر  َعْن  الَبْحِث  في   َوُمنَْطَلِقي 

ُمْصلٌِح َأنِّ���َي  ��وِء  ال��سُّ َن��ْف��َس  آماليُأَع��لِّ��ُل  ��ُع  ُت��َوسِّ َنْفِسي  َف��تِ��َئ��ْت   فما 

َرِهينَها َوِص��ْرُت  الّشْكوٰى  َأْكَثَر  َأْشَغاِل َوما  بُِجْمَلِة  طاعاتي  َوَأْهَمْلُت 
 

َخاِماًل َع��اَش  َكَمْن  َمْغُموٌر  أنا  َوالَحاِل فال  الَوْصِف  علٰى  َمْشُهوٌر  أنا   َوال 
َفِضيَلٌة ٰهذا  الَعْصِر  في  لي  كان  َأْمَثالي َوإِْن  ُفْقُت  بِ��ِه  َشْيٌخ   َفَمْصَدُرها 

َفَزاَدني ي  ِس��رِّ ُعْمِق  في  ُحبُُّه  َأْوَصالِي َس��رٰى  َك��َواِم��َن  ُتْحيِي  ِصَلًة  بُِكْم 
 

تي ُحجَّ ��ْوِق  ال��شَّ َح��ْض��َرِة  في  ُم��ُه  إيصالي ُأَق��دِّ َمْصَدُر  َفْهَو  َتْقَبُلوني  َعسٰى 
ِعْلِمُكْم  َغَواِمَض  َعنُْكْم  بِِه  َعَرْفُت 

 
َأْن��َف��اِل َأْس���َراِر  ِس��رِّ  ِم��ْن  َمنِي  َوَعلَّ

بَِعاِجٍز َوَل��ْس��ُت  َح��االً  إِْهَمالي َوَأْوَدَع���نِ���ي  َم��َغ��بَّ��َة  َأخ��ش��ٰى   َوٰل��كِ��نَّ��نِ��ي 

َهْيَبٍة ُسْلطاَن  الَعْصِر  في  لِي  َوَأْطَلَق 
 

َبّطاِل ُكلِّ  ِمْن  اِلْف��ِك  ِجَماِح  لَِكْبِح 

 

َح��ْض��َرٍة َخ��ْي��ِر  إل��ٰى  َوإِْس��نَ��اٌد  َأْحَوالي َوإِْذٌن  ُكلِّ  في  َوالتَّْأيِيِد  النَّْصِر   َمَع 

َوَمْشِرقًا َغْربًا  ِه  اللّٰ في  لي  الَجاِف والغالي َوَوطَّ���َد  الَعْدَل في  ُأِقيَم  َأْن   َعلٰى 

َأِح��بَّ��ًة َوَي��ْرع��ٰى  َي��ْرَع��انِ��ي  زاَل  ِمنَْوالي وال  ذاِت  علٰى  َتْجِري  َصْوَلٌة   َلُهْم 

َجَفْوا َوَق��ْد  َم��اِن  ال��زَّ َأْب��نَ��اَء  َلْيَت  بِالّتالي َأاَل  َي��ْدُروَن  النّاِس  َخْيِر   َطِريَقَة 

ُيِعيُدنا َم��اذا  َي����ْدُروَن  َلْيَتُهْم  َأْبطاِل َأاَل  ��ِة  َوِه��مَّ َأْس���الٍف  َمْجِد  إِل��ٰى 

 

َوالُمنٰى بِالَفْتِح  ْحٰمُن  الرَّ َأِذَن  العالي َفَقْد  بالمكسِب  الفتَح  ٰهذا   َوب��اَرَك 
فإنما ِس���ّرًا  أب��دي��ُت  قد  كنُت  إدالِل َوإِْن  ب��اِب  ِم��ْن  بالنَّعماِء  تحدثُت 

 

معالمًا ُأِق��ي��َم  َأْن  أه��اًل  كنُت  وم��ا 
 

لي َأْس��دٰى  إمامَي  لوال  اْن��َدَرَس��ْت   َقِد 
َسلِيُلُكْم فإّني  بي  ُق��ْم  س��يِّ��ِدي  َترحالي فيا  ُطوِل  من  ِشْبُت  قد  ُحبُِّكْم   وفي 

َطْيَبًة ُزْرُت  إذا  َي��ْب��ُدو  َشَغٌف  الباِل َول��ي  ُمنَْهِمَك  الَقْبِر  َصْوَب  ْمُت   َوَيمَّ
َجنَاَبُكْم وَجْهِري  ي  ِسرِّ في  َأْخَطالي وناجيُت  لَِيْغِفَر  َرّب��ي   وُمْسَتْغِفرًا 

وِمنَْحتِي َوْصلي  َتْرَضْوَن  ُكْم  َأنَّ ِمْكَياِلَعسٰى  زي��ادَة  َوْع���ِدي  لي  َوُت��وُف��وَن 
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وبلدتي ألهلي  بالبشرٰى  إِْق��الِل وَأْرِج����ُع  بعِد  من  الُعْسِر  َقْيُد  وَينَْفكُّ 

 

َقبُِلوُكُم ق��د  قيَل  م��ا  إذا  العالي َس��ِع��ْدُت  المنصب  َقطُّ في  َظنّي   َوما خاب 
مطالبي ْق  َحقِّ الكوِن  ٰه��ذا  َربِّ  لُِعّذالي فيا  واْه��ِد  وِح  ال���رُّ بِعْتِق  وُم��نَّ 

 

عاقني فالَعْصُر  َق��طُّ  َتْمَتِحنّي  َأْوَص��ال��ي وال  ُتَقطََّع  َحّتٰى  َأْنَثنِي   َوَل��ْن 

أرٰى وال  فيك  الخلِق  جميَع  والي ُأِح��بُّ  َلُهْم  َمْن  أو  الشيطاِن  سوٰى   َعُدّوًا 
طريُقنا وهو  ْمِل  الشَّ لَِجْمِع  واآلِل وَأْدُع��و  والصحِب  المختاِر  َسنَِن  َعلٰى 

 

ُيقيمها فيَمن  ��ْرِع  ال��شَّ َع��ْدِل  آم��اِل َوَراي���ُة  توحيَد  الناس  جميَع   تنادي 

أهُله أن��َت  لِ��َم��ا  فاْلِهْمنا  َربِّ  والماِل فيا  والحكِم  ين  الدِّ ُدعاَة  َوَأْصلِْح 
 

ُصُدوَرنا ْر  وَن��وِّ الُعْقبٰى  لنا  إذالِل وَأْحِسْن  ساعَة  الَحْشِر  في  ُتْخِزنا  وال 
 

َزمانِنا ُقْطَب  الَعْصِر  إِم��اَم   َفَقْد َأْوَضَح األسباَب في عصرنا الحالي وإِْج���ِز 
ضا والرِّ والِعْلِم  يِن  الدِّ ُبنُوَد  َأْجياِل وَأْعَلٰى  ُصنِْع  في  بالَفْتِح  َلها   َوَجلَّ

َعْصِرِه َأْه��ِل  علٰى  قاَمْت  ُتُه  ��اِل َوُحجَّ َدجَّ َأْق��َم��اَع  ْحٰمُن  الرَّ َكَبَت   بها 
َطِريَقنا ْد  َس���دِّ اْلٰلُهمَّ  وأمثالي َفُسْبَحاَنَك  َصْحبِي  الَخْيَراِت  إلٰى  ْق   َوَوفِّ
ُمْرَسٍل َأْك��َرِم  الُمْخَتاِر  َعلٰى  َوَص��لِّ 

 
واآلِل الَحقِّ  في  األبطاِل  َوَأْصَحابِِه 

 

َطْيَبٍة بِ����َزْوَرِة  الُبْشرٰى  لنا  ْد  آم��اِل َوَج���دِّ َوَتْحِقيِق  َع��اٍل  َمْقَصٍد  َعَلٰى 
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هذه قصيدة كتبتها بعد الرجوع من زيارة الرياض والدمام واألحساء أثناء شهر جمادى األول 1418ه� : 

والسهِل  الوعِر  في  األفذاذ  علوي  ِرْس��ِل بني  على  أق��ام  نجٍد  ُرب��ا  في  وم��ن 
مجاورًا الحجاز  أرض  في  عاش  الَمْحِل وَمن  الواقع  في  األوطاَن  َنِسَي  ومن 
جاهدًا  السعِي  في  الّدّماَم  َسَكَن  قولي ومن  لهم  ُأْهِدي  المأنوِس  الُخَبِر  وفي 
َت��ِح��ّي��ٍة  وَأْل����ُف  ِم��ن��ّي  لكم  م��َع��نْ��َب��َرٍة ب��ال��نَّ��دِّ وال��ع��ط��ِر وال��ُف��لِّ س���الٌم 
ج��دي��رٍة  بُلقيا  أي��ام��ًا  والنَّْهِل َت��َم��تَّ��ْع��ُت  الَعلِّ  من  فيها  ما  بَتذكاِر 
ًة  ُحلَّ األُْن��ِس  من  ذات��ي  على  ال��َوْص��ِل َأَفْضُتْم  ذل��ك  إل��ى  َع���ْودًا  ُتنازعني 
َنِسيُتُه  ُس���رورًا  قلبي  إل��ى  والنُّْبِلَأَع��ْدُت��ْم  بالصدِق  األف��راَح  ْجُتُم  وَتوَّ
طريقٍة  َن��ْش��ُر  ال����وّد  ب��ه��ذا  األصليوك���ان  النََّمِط  ِم��َن  آب��اٍء  وت��ذك��اُر 
ُمهاِجٍر َنْسِل  الماضين  السادِة  الِمْثِل من  عن  وا  َع���زُّ األط��ه��اِر  أئمتِنا 
َحيهم تِ��ذك��ار  أن��س��اُم  َس��رت  ما  األصِلإذا  إلى  القلوُب  تهفو  مجلس  على 
ُقربِهم أنفاُح  األرواِح  إلى  الطلِّوَتسِري  مخضوضل  ِي  الحَّ ذاك  وأشواُق 
ُأِحُبكم إنِ��ي  األخ��ي��اِر  َعلوي  الفعلَبني  ساحة  إلى  صدقًا  وأَح��ُدوُك��م  
َتحقُقوا للذين  إال  ال��َع��ي��ُش  القتلفما  إل��ى  القلوب  س��وي��داء  ببذل 
بصارم النفوس  رع��ون��ات  الكلم��ات��ت  للمنهج  ال��ذوق  معاني  فذاقوا 
إنمام ال��رزق  عن  بحث  في  عيب  الضلوال  سابغ  عن  العراض  الفتى  يعيب 
عهودنا عليه  ق��ام��ت  م��ا  الرسلون��س��ي��ان  سيد  عن  التبيان  في  جاء  وما 
فتنة عصر  ف��ي  األم��ث��اَل  َن��َظ��َر  الجهلوم��ن  مسرح  في  األعراُض  له  تجلت 
وجهة ك��ل  ف��ي  األرواح  السفليت��ب��ددت  المطلب  في  األشباح  وفرقت 
غاية س��وء  في  الجيل  طموح  العقلوش��اه  ضيعة  إل��ى  يسعى  بالهدف 
زماننا  ع��ل��وم  حققنا  ن��ح��ن  العدلف��ال  من  صروحا  شيدنا  نحن  وال 
ضدنا خساسة  أدرك��ن��ا  نحن  الوحلوال  عن  القلوب  طهرنا  نحن  وال 
يعزنا ع��زي��ز  دي���ن  ف��ي  ن��ح��ن  النذلوال  ع��ن  تعز  دنيا  ف��ي  نحن  وال 
مشفق صرخة  األطهار  بني  للشملفهاكم  الجمع  ب��ه  رأي���ًا  يبادلكم 
مخاطبًا القلوب  ح��داد  ق��ال  الفصلوق��د  بالمنطق  المشحون  بديوانه 
موافق ال��زم��ان  ه��ذا  ف��ي  ع��ز  سفللقد  عن  وينهاك  مجد  في  يعينك 
مسرعًا لبيك  ق��ال  خ��ي��رًا  قلت  تقليإذا  أو  أقليك  قال  ش��رًا  قلت  وإن 
فاقدًا ويصبح  يمسي  من  عيش  والهزلفما  الجد  في  مامون  ثقٍة  أخ��ا 
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واألهلي������وازره ف���ي ك���ل أم����ٍر ي��روم��ه والمال  النفس  في  ويحفظه 
بالخلُم��ظ��اه��رة الخ�����وان أم���ٌر م��ق��رٌر فاستوص  الشأن  ي��دور  عليه 
أهله ض��ل  ق��د  ال��ده��ر  ه��ذا  أن  واألك��لأم��ا  ال��ف��رج  ل��ذة  ف��ي  همومهُم 
فأصبحوا فقٍر  خوَف  ماٍل  جمع  والُبخِلوفي  الُجبِن  من  قمصًا  لبسوا  وقد 
هؤال قبل  من  األس��الف  درج  والفضلوق��د  ال��م��ك��ارم  نيل  وهمتهم 
سعوا وما  الغرور  الدنيا  رفضوا  ه��ا وال���ذي ي��أت��ي ُي���َب���اَدُر ب��ال��َب��ْذِللقد  
منفٌق ال��م��ال  وذو  ح��ٌر  السبلفقيرهُم  صالح  في  الله  ث��واب  رج��اء 
الحيا وسيماهم  التقوى  والفعللباسهم  القول  في  الرحمن  وقصدهم 
هدى وأف��ع��ال��ه��م  ص��دق  والغلمقالهم  الغش  منزوعة  وأس��راره��م 
ِمثِلخ��ض��وع ل��م��واله��م م��ث��ول ألم��ره َع��ن  َج��لَّ  سبحانه  ل��ه  قنوت 
��ُل��وا َت��َرحَّ لما  الخير  جميع  والسهِلق��دن��ا  البسيطة  وج��ه  خال  ومنهم 
جهلنا م��ف��اوز  ف��ي  ح��ي��ارى  الُغْفِلوص��رن��ا  ال��ُس��وي��ِرَح��ِة  بالبهم  نشبه 
الهدى إلى  الطريق  ن��دري  ال  والعدلنخبط  البر  سنة  نمحو  بالجور 
الفنا داه��ي��ة  ل��ي��ت  عليهم  بحزب الردى َحلت وحزب الهدى ُخلِّيف����آٍه 
بعبرة ماحييت  عليهم  بالشكلسأبكي  يشهد  الخد  في  مدمع  لها 
اقتفا على  استطعت  ما  نفسي  الرملوَأحمل  ف��ي  ُأَوّس����َد  حتى  َسبِيلِِهُم 
مضوا قد  كان  إن  الله  سالم  بالنقلعليهم  ش��اع  وق��د  ب��اق  ف��ذك��ره��م 
الكلح��ي��ات��ه��م خ��ي��ر ل��ه��م وم��م��ات��ه��م على  وسادوا  فازوا  لهم  فطوبى 
الغسلإل��ه��ي ب��س��رِّ ال��ق��وم ُم����نَّ ب��ت��وب��ٍة أبلغ  بها  تغسلنا  الذنب  من 
قلوبنا المستغيث  مغيث  يا  المحلأغ��ث  عن  القلوب  يحي  هنيِّ  بغيث 
شفيعنا البشير  الهادي  على  الرسلوص��ل  خاتم  الندى  بحر  الهدى  نبي 
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َة الَغّراِء ِجْئُت بآَمالي إلى َمكَّ

بآَمالي ِج��ْئ��ُت  ال��َغ��ّراِء  ��َة  َم��كَّ الغالي إل��ى  الَمْعَدِن  ِمَن  فيها  ما  أِلَْشَهَد 
 

َوَأْط����ُرَق َأْب���واَب األَِح��بَّ��ِة َراِج��ي��ًا
 

العالي الَمْطَلِب  ُذَرى  ُيْعطِيني  اللِه  ِمَن 
 

خاطري وي��ش��رَح  أّي��اِم��ي  بالي وُي��ْس��ِع��َد  لي  وُيصلَحَ  ذنبي  لي   ويغفَر 
ُم��َوّف��ًق��ا َح��ِف��ّي��ًا  ع��ب��دًا  أقوالي وَيكُتَبني  وبالصدِق  منصورًا   وبالحّق 

َمنازٍل لخيِر  ش��وٌق  وب��ي  ِمنواِل َسَعْيُت  كلِّ  على  َهّتاٌن  الفيُض  بها 
 

والَعطا والمنُح  األجُر  فيها  بأعماِل َتضاعَف  ُت��ن��اُط  نِ��ّي��اٍت  َق���ْدِر  على 
 

جا الرَّ لَِي  ضاِعْف  موالي  يا  أفعالي َسَأْلُتَك  َة  ِصحَّ النِّّياِت  َم��َع  ��ْق   وَح��قِّ

ٍة بَمكَّ الّشِريِف  لِْلَحيِّ  ِجْئُت  وقد 
 

وأثقالي بِحْملِي  األسنى  الحرِم   إلى 

أصابني ِم��ّم��ا  ال��ح��ي��راُن  ال��زائ��ر  وإِشكالي أن��ا  إلهي  َعنِّي  َحْيَرتي   َأِزْل 
أنا فها  حّظي  الخيرات  من  ���ْر  بأخطالي وَوفِّ َأجُثو  الميموِن  بابك   على 

لي َتَأمُّ َع��ي��ُن  ال��َغ��ّراُء  وَك��ْع��َب��ُت��َك 
 

أمثالي َت��َزاُح��َم  عيني  َرَم��َق��ْت   إذا 
الهدى َسنَن  على  شوٍق  في  إقباِل يطوفون  ِص��دِق  في  الركَن  ويستلُِمون 

 

لوعًة الخدِّ  على  َت��ْت��َرى  إِدالِل ُدم��وُع��ُه��ُم  وُح���رق���ِة  أك��ب��اٍد  ب��زف��رِة 

 

بلهفٍة هاُموا  إسماعيَل  ِحْجِر  وفي 
 

الحاِل ُمْصلَِح  يا  َرّب���اُه  يا   ي��ن��اُدوَن 
دعا  من  قبلة  الشوق  َأُك���فَّ  يا  ب��إج��الل َأاَل  زان���ت  غ���راء  قبلة   إل���ى 
��ٌة إِمهاِل َت��َج��ِت األن��ف��اُس وْه���َي َح��ِريَّ غيِر  على  األسنى  بمطلبها 

 

ُه ِس���رُّ زال  ال  ِلب��راِه��ي��َم  التالي َم��ق��اٌم  للقانِت  اللِه  بأمِر   ُمَصّلًى 

بها م��ا  ل��َك  وي��ا  للسقيا  البالي وَزْم�����َزُم  لِْلُمْدنِِف  والشفاِء  رِّ  السِّ من 
 

 وَم��نْ��َب��ُع َأذك���اٍر وَم��ْج��َم��ُع إِي��ص��اِل َأَم���ا ه��ذه األوط���اُن َم��نْ��َب��ُع َرْح��َم��ٍة

ُمْهَجتِي ُيناِزُع  الذكرى  مع  َأْن��َف��اِل ُف��ؤادي  ُمْجَمَل  اآلث��ار  في  لَِينُْظَر 
 

َجنََباتِها في  ْف��ُت  َط��وَّ حيثما  أحوالي وِم��ن  َيْملَِك  التَّذكاِر  َمنَْزَع   أرى 
ُزْم��َرٍة آث��اُر  ْعِب  الشِّ نواحي  في  ِمفضاِل وكم  كلِّ  ِمن  الماضيَن  َلِف  السَّ من 

 

عنُهُم أبحُث  ِج��ْئ��ُت  ما  إذا  الخالي هناك  السالِف  ْرُت ما قد كان في   َتَذكَّ

ُمْخبٍِت ُكلِّ  ِمن  األف��ذاُذ  السادُة  هُم 
 

َدّجاِل إِْف��ِك  ِمن  الس��الُم  ُحِفَظ  بِِهْم 

 

وَمْفَخرًا ِع���ّزًا  ُي��ْولِ��ْي��َك  ��ُرُه��ْم  ُع��ّذاِل َت��َذكُّ وُتْهَمِة  الالِحي  ِمن  وَدْع��َك 
 

ِدي��اَن��ِة ِس���ّر  الن��س��اُن  َأْدَرك  إذا 
 

َختَّاِل ُكل  ِمن  الُحّساِد  َعِن  َتَجافى 
 

أتى حيثما  من  النُّْصِح  عيَن  ِسَوى الهالِك الموسوِم بالمنطِق الغالي وَيْقَبُل 
 

مضى من  قال  ما  واللِه  كفى  أبطاِل كفاني  وصف  في  الزّهاِد  السلف  من 
 



حاِل سالمي على األحباِب في روضِة الهدى ذي  كل  من  رِّ  السِّ أهل  وِمعالِة 
 

َأْت َتَبوَّ حيث  النُّوِر  ُحُجوِن  في  إِدالِل وَمن  َم��ن��اِزَل  الكبرى  َخِديَجُتنا 
 

ُه���ْم الوالي َأُزوُره����ُم َش��وق��ًا وَأْح��َف��ُظ ُودَّ ربنا  ِمن  بالَغْفِر  لهم  وَأدع��و 
 

ٍة َمكَّ أرَض  يا  ال��َك��وِن  إل��ُه  َرع���اِك 
 

أجياِل كل  في  التَّْوِحيِد  مظهَر  ويا 
 

ومرسٍل نبيٍّ  ذك��رى  من  فيِك  وأجباِل فكم  أرٍض  أس��راِر  من  فيك  وكم 
 

الذي ِحَرا  غاِر  الميموِن  غ��اِرِك  وفي 
 

العالي للمنصب  بالتنزيِل  َف   َت��َش��رَّ
تحيُطه كانت  الحفِظ  ثوِر  غار  وفي 

 
إهماِل دون  ِمن  الَخْلِق  َربِّ  عناياُت 

 

َذَك��ْرُت��ُه قد  ما  والله  كفى  إجماِل كفاني  بلهجة  األوف��ى  الشرِف  من 
 

بَمنِِّه الل���َه  أرج��و  َزْوَرتِ����ي  إقباِل وف��ي  خيِر  في  المقصوَد  لي  َق   ُيَحقِّ

بَِفْضلِِه الحياَة  بالحسنى  وَيْختَِم 
 

العالي لِ��ِف��ْرَدْوِس��ِه  َم��نَّ��ًا   وَيْرَفَعنا 

ِوْجَهتِي َسخائَِم  قلبي  من  وَيْكِشَف 
 

ترحالي ساعَة  الحق  ق��وَل   ألنطَِق 

بمطلبي َظِفْرُت  َحظِّي  لي  جاد  الوالي وإِْن  الواحِد  ِرَضى  األسنى   وَمْطَلبَِي 

واف��رًا األُْن���ِس  من  بابًا  لي  إنزالي ويفتَح  ط��اب  وق��د  األسنى   بمقعِده 

والرضى اللطف  مع  َحّقًا  وجَهه  إفضالي أرى  َسيِِّد  الَخْلِق  خيِر  ورؤي��ِة 
 

مودتي وأه���ِل  أشياخي  بالي وُص��ْح��َب��ِة  في  كان  وَم��ن  أوالدي   وجملِة 

الذي يِِّد  للسَّ بالشوِق  وَأْختُِمها 
 

الغالي النََّزِق  ِم��َن  المولى  به   َهدانا 

ِذْك��ُرُه ط��اب  َم��ن  المختاِر  ٍد  التالي ُمَحمَّ والتابِع  واألصحاِب  اآلِل   َمَع 

��َة ال��غ��راِء ي��ا َخ��ْي��َر َم��نْ��ِزٍل َأحواِل وي��ا َم��كَّ طِيِب  على  أخرى  َعْوَدٌة  عسى 
 

محرم 1430 ه�
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بمناسبة زيارة المام محمد بن علي صاحب مرباط بظفار 

والجبُل ْحُب  السُّ حيث  الَبْحِر  األمُل بجانِِب  خاطري  يحدو  َمْسَقَط   َبَلْغُت 
ُأشاطُِرهم  قومًا  إخوتي  من  َلِقيُت 

 
َخَلُل وال  ُخْلٌف  ال  المحبِة  ِص��ْدَق 

 

َمطالعهم  حيَّى  ب��ل  ال��ل��ُه  َحّياهم 
 

ُجبِلوا قد  األخالق  على  صدٍق   ُوُجوُه 
فرحًا َأْوَل���َدْت  ُودٍّ  ُلَحْيظاِت  مثُل كانت  ل��ه  م��ا  بفيٍض   َوَأْش��َع��َرْت��ن��ي 
عجٍل على  ُكنَّا  ُمْكُثنا  َي��ُط��ْل  يشتعُل ول��م  والشوُق  الفضا  َرْح��َب   َنُشقُّ 
اكتملْت بها  أرٍض  الندى  ظفاِر  ملُل إلى  وال  ضيق  ال  ال���روِح   مطالُب 
لهم ب��دي��ل  ال  َم���ن  أح��ب��ُت��ن��ا  الَهطُِل ب��ه��ا  يُِّب  الصَّ حيث  الحي  ِجيرة   هم 

مشارُبه طابت  ال��ذي  الم��اُم  نزلوا حيث  حيثما  م��ن  ل��ه  ف��رٌع   وط��اب 
األَُوُل ُس��الل��ُة ال��ق��وم ف��ي م��رب��اَط َم��ْرَق��ُدُه زاره  ق��د  م��رق��دًا  ب��ه   َأْك����ِرْم 

به  ُوِع��ْدُت  ما  ألحظى  شوقي  كان  َكَلُل كم  وال  ُذلٌّ  ال  الفضل  ساحة   في 

ش��واه��َده تلقى  ِج��ْئ��َت��ُه  إذا  يكتمُل ق��ال��وا  الله  ن��وُر  الفيض  قبة   ف��ي 
تقصُده جئَت  م��ا  متى  إم���اٌم  وال��وج��ُل َح��ْب��ٌر  ال��ه��مُّ  زال  ال���ذات   بهمة 
تطلُبه كنَت  قد  وم��ا  األم��ان��ي  الَعِجُل تلك  أيها  َأْقبِْل  الدين  خدمة  في 

 

حضرته أرج��اء  في  ��رِّ  ال��سِّ ينفعُل شواهد  وِح��يِّ  ال��رُّ ال��َم��َدِد   وواِرُد 

مرتبًة  المرفوُع  الناسك  األب  َوُل هو  والدُّ الُمْلُك  أين  الُمْلِك  عالم   في 

سندًا يا  األمجاد  أولي  الكرام  ابَن  َمُل يا  والرَّ الهجُر  طال  الذكر  عالَي   يا 
تعلُمه أن��ت  ما  ج��رى  َف��جٍّ  ُك��لِّ  ُكَتُل في  له  شيطاٌن  األرض  في   وع��اَث 
َمْهَلَكًة  صار  حتى  الحقُد  جمُل واستحكم  وال  ُن���وٌق  لها  م��ا  ���ٍة  ُأمَّ ف��ي 

 

موطنِنا أفجاج  على  واألمُل مستضعفون  المنشوُد  الموعد   َيْحُدوُهْم 
مرابِعكم في  إن��ا  الفيض  س��ادَة  الفشل يا  شابه  وَج��ورًا  الزماَن   نشكو 
َرَهٍق من  النفس  في  وكم  ابُتلِينا  َقِد 

 
الِحَيُل حولنا  وضاقت  ابُتلِينا  ِمّما 

 

خالقنا نحو  رج���اًء  ��ي  َك��فِّ والبدُل َأُم����دُّ  المأمول  الَفَرُج  يحصَل   كي 
َقَدٌر َمَضى  َعْهٍد  في  الَكْسُر  َوُيْجَبُر 

 
الَوَجُل ُأْفِقِه  في  َب��َدا  َقَضاًء  َيْطِوي 

 

ُمْسِرَعًة ْيَر  السَّ ي  ُج��دِّ الله  غ��ارَة  يا 
 

فعلوا ال��ذي  الَمْكَر  َت��ْدَف��ُع   لِنَْجَدٍة 

ملتجًأ م��واله  س��وى  للضعيف  وابتهلوا م��ا  الله  في  صدقوا  َم��ْن   بِِسرِّ 
مطلبها ال��ذات  في  ولي  الرجاُء  الثَِّقُل هذا  شابه  قد  سيدي  يا   فالِحْمُل 

فاطمٍة أب��ن��اء  م��ن  المساكيِن  َوَس��ُل َه��مُّ  وال  م��اٌل  فال   واألَْح��َس��نَ��ْي��ِن 
َمْكَسُبُه ص��ح  م��ا  إذا  وم���اٌء  ُخ��ْب��ٌز 

 
َفُل السُّ لها  والدنيا  السعادة   َعْيُن 
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مطلُبهم األحباب  من  ورائ��ي  ُبُل َوَم��ْن  السُّ ضاقت  ما  إذا  الَقُبوِل   َنْيُل 

ُرِسَمْت  قد  اآلباء  ملحمُة  الشرق  ارتحلوا في  لها  لما  ُتها  ِقصَّ  للناس 

جوهُره والس��الُم  المعاهَد  َجَدُل ش��اُدوا  وال  كِْبٌر  ال  الجيل  ُعْصَبِة   في 

لَِحيِِّهِم َع��ْوِدي  على  ربي  نزلوا عاهدُت  حيثما  من  القوى  أستعيَد   كي 
َمنِْزُعُه ط��ال  وع��دًا  أوفيُت  الُجَمُل واليوم  به  َتْرَقى  وصُفها  َحْضَرٍة   ِمْن 

انفتحْت  به  َمن  وإمامي  سيدي  األجُل ِم��ْن  انقضى  لما  َوْصلُِكُم   َأْب��َواُب 
ِرَعاَيُته ْت  َصحَّ َمْن  َأْحَمَد  ابُن  ذاك 

 
َرُج��ُل ِمْثُلُه  ما  عصرنا  وف��ي  فِينا 

 

ُأَب��اِدُل��ُك��ْم أن��ي  س��وى  ِق��َرائِ��ي  فما 
 

َينَْدِمُل ال��َف��ْرِع  وُج���ْرُح  بِ���ُودٍّ  ا   ُودًّ
مرتقبًا المنشوَد  المطلَب  )َقبُِلوا( َوَأْح��ِم��ُل  قوَلُكْم  أو  َمْلَحظُِكْم   َسَماَع 
شرفًا بالمصطفى  أب��دًا  ُس��ُل َوَخْتُمَها  وال��رُّ الخلِق  إل��ُه  صلى   عليه 
بشاَرُتنا جاءت  ما  والصحِب  ُمتَِّصُل واآلِل  والَحْبُل  َقبُِلوا  قد  َوِق��ي��َل 

 

ظفار ، الثالثاء في السابع من جمادى األول عام 1437
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المؤتمر الدولي للوسطية الشرعية واالعتدال الواعي 
) مدرسة حضرموت أنموذجًا (

ضرورة مرحلية .. وقفة مفصلية .. رجولة ومسؤولية
ربيع أول 1431

َتِريْم  اُق  ُعشَّ اُت  َوال���ذَّ َقِديْم َقَلِمي  ِمْن  َعاُشوا  الَبْيِت  آُل   َحْيُث 

َشاَبُه  َم��ا  الَّ��ِذي  ْه��ِد  ال��زُّ ُمْسَتِديْم َنَمُط  َجَفاٍء  َأْو  ُغُلوٍّ   ِم��ْن 

َفتًى فِيَها  َوَك���ْم  الِعْلِم  ْكِر الَحكِيْم َب��َل��ُد  ِمْن ُأولِي األَْسَراِر َوالذِّ
 

ِقْبَلًة َظلَّْت  ال��َق��ْوِم  َعْهِد  ُمنُْذ 
 

الَقِويْم الَحقِّ  َمْظَهَر  َوَكاَنْت  َبْل 
 

َتْلَتِقي  فِيَها  ْمَت  َيمَّ الُمْسَتِقيْم َحْيُثَما  َراِط  الصِّ  بَِأَراكِيِن 

اَلبِسًا ِمْن َفْضلَِها الَوْشَي  الَوِسيْم َش��ِه��َد ال��تَّ��اِري��ُخ ِع���ّزًا َوَب���َدا
 

الُمْشَتَهٰى الَجَماِل  َغنَّاُء  ِقيْم ِه��َي  السَّ لِْلَهاِوي  الَبْلَسُم   َوبَِها 
ُمْلِهٌم فِيَها  ��ْوِق  ال��شَّ النَِّسيْم َوَنِسيُم  َهبَّ  إِْن  األَْشَواِق  أِلُولِي 

 

َأْعَراِصَها  َث��َرٰى  َعْن  َتَسْلنِي  َوَشِميْم ال  َزكِ��ّي��ًا  الِمْسِك   َعَبَق 

َمْضُموَنَها َغْيِرَها  في  َأِج��ْد  لَِتِريْم َلْم  َشبِيهًا  َتْلَقٰى  َأْن   َع��زَّ 

َبَدا ِغرٍّ  َوِم��ْن  َواٍش  ِمْن  ِقيْم َدْع��َك  الرَّ َأْصَحاِب  َكْهِف   ِمْن  َقلِقًا 
 

بَِها َوَخيَّْمنَا  ُزْرَن��اَه��ا  َن��ْح��ُن 
 

َقِديْم ِم��ْن  ُج���ُذوٌر  فِيَها   َوَل��نَ��ا 

ِديْم َوَل��نَ��ا فِ��ي َغ��ْي��ِرَه��ا َم��نْ��ُدوَح��ٌة السَّ َأْف���اَلِك  َبْيَن   َوَم��َك��اٌن 
َلَها ِذْك��َراَن��ا  ِع��نْ��َد  َأنَّ���ا  َسِقيْم َغ��ْي��َر  َمْكُدودًا  اِلْدَراُك   َيْرِجُع 
َنا  َهزَّ َما  إَِذا  ال��َوْص��ُف  َيْعَجُز 

 
الُمْسَتِهيْم اْشتَِياُق  الَواِدي   َلُرَبٰى 

َأْنَتِهي َحتَّٰى  ْحُب  الرَّ َع��ائِ��دًا َم��ا َب��ْي��َن َح��يٍّ َوَرِم��ي��ْم َوَيِضيُق 
 

الَِّذي ْوِق  َوالشَّ ْوِق  ال��ذَّ َتِريَم  َيِهيْم َيا  الَقْلُب  َبَدا  إِْن  ُيَجاَرٰى  ال 
َغَدا  َمْعُزوفًا  الِفْطِريُّ  لِيْم َلْحنُِك  السَّ الَوْعِي  ُلَغَة  َزَمانِي   في 
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13 ذو الحجة 1433ه�

َوالَحَرْم الَمنَاِسِك  اِج  َرَفَعْت ُهُموَم النَّاِس َنْحَوَك َواألََلْمَزَفَراُت ُحجَّ
ٌة  َجمَّ ُغ��ُي��وٌم  ِمنَْها   َهَطَلْت بَِوْدِق الَغْيِث َحْوَل الُمْلَتَزْم َوَت��َل��بَّ��َدْت 

آَث��اُرَه��ا َت��َزْل  ���اُم ِص��ْدٍق لم  َتْحكِي الَعَطاَء الُمْسَتِفيَض الُمْغَتنَْم َأيَّ
ِمْن َباِب َفْيِضَك لِْلَحِجيِج َوَمْن َغَدا

 
النََّسْم ُمنَْقطَِع  َيُعجُّ  الُوُقوِف  َيْوَم 

الَكَرْم ال��ل��ُه ي��ا ال��ل��ُه َم��ْواَلن��ا الَّ��ِذي  َربَّ  َيا  َلبَّْيَك  َل��ُه  ُقْلنَا 
إَِماُمنَا  َق��اَم  َي��ْوَم  َدَعْينَا  َأَزالً 

 
َواْصَطَلْم لِْلَقَواِعِد  اِلَشاَدِة  َبْعَد 

 

َدْت َأْصَداُء َصْوتِِه في الَوَرى األَُمْم َوَتَردَّ ْوَت  الصَّ َد  َردَّ َحتَّى  َلبَّْيَك 
َحْيُثما  ِة  الَبِريَّ َأْص��اَلِب  ُكلِّ  َوابُِق بِالَقَضاِء َوَما َرَسْم في   َجَرِت السَّ

ُزْم��َرًة َوِجْئنَا  َلبَّْينَا  َنْحُن  ها 
 

الِقَدْم ُمنُْذ  َعْهُدنا  َفجٍّ  ُكلِّ   ِمْن 
ُنْسَكنَا َنْبَدُأ  اِلْح��َراِم  َساَعِة  بِالِقَيْم ِمْن  َواْلتَِزامًا  َوِجْسمًا  َقْلبًا 

 

نَا َحجِّ في  لنا  َما  َبْيتَِك  اُج  َيْم ُحجَّ َوالشِّ َعائِِر  َوالشَّ الَمَشاِعِر   َغْيَر 
لَِغاَيٍة الُوُصوِل  َمَع  الَقُبوَل   ُعْظَمى بَِها َنْحَيى َعَلى الَوْعِد األََتْم َنْرُجو 
َوبَِمْأَثٍر بَِمنَْسٍك  ُمْسَتْمتِِعيَن 

 
َوبُِمْلَتَزْم َوَشَعائٍِر   َوبَِمْشَعٍر 

ٌة َتِجلَّ َحيِيُت  ما  إَِلْيَها  ِمنِّي 
 

َيْم الدِّ بَِحَيا  َمْشُفوَعٌة  َوَتِحيٌَّة 
 

َوَظَواِهِري َباطِنِي  َيْمأَلُ  ْوُق  َوالشَّ
 

َحَكْم َقْد  َقْيِدي  لكنَّ   َوَشَواِغِري 

ِمَثالِِه َوْصَف  األنفاُس  َتْملُِك  ال 
 

َمْم الذِّ َمن صانوا  �ِّر  السِّ  إاِل ألهِل 
أرى ما  ساعَة  ولألسراِر  لي  َحْشَد الحجيِج كأنهْم َسْيٌل َهَجْم َما 

َساَقُهْم  َقْد  َمْن  بَِأْمِر  ُقوَن   لإِِلْجتَِماع َوَصْوُتُهْم في الكون َعْم َيَتَدفَّ
ُكلَّما الَبِسيَطِة  َأْط��َراُف  َقَدْم َتْرَتجُّ  األرَض  ِت  َدقَّ أو  َيدًا   َرَفُعوا 
ُنْسكِِهْم بَِتاِسِع  القصوى  ْرَوُة  الِهَمْم َوالذُّ َتَعاَنَقِت  وقد  الُوُقوِف   َيْوَم 
َزَفَراتِِهْم ِمْن  اُء  َحرَّ َوَسَماُؤُهْم 

 
َأْم السَّ َيْجلِي  َوُبَكاُؤُهْم  َوُدَعاُؤُهْم 

َرْحَمٍة  بِنَْظَرِة  َينُْظُرُهْم  َدى وُتِزيُل آثاَر الَوَخْم واللُه   َتْجلِي الصَّ
بدا قد  ْن  ِممَّ العرفاِن  أخا  لي  الِخَيْم قل  بين  ِه  بَكفِّ الوقوف   يوَم 

األعْم ماذا رأيَت وما سمعَت وما جرى؟ الفتح  ساعَة  ربي  كون   في 
 وقفْت خضوعًا تشهُد الفيَض األتْم ال��ل��ُه أك��ب��ُر ه��ذه األم���الُك قد
بكم باهى  ملكوته  في  القلْم والحقُّ   في العالمين يقول قد َسَبق 
العالي األشم وغفرُت للوفد الحجيج برحمتي  وَحَبْوُتهم رضوانَي 
منحٌة هي  إنما   .. قولوا   ال تنطوي عقاًل .. وعقُل المرء َغْم آمين 



نسخة حتت التعديل214 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
معا أدخلنا  رحمُن  يا  ربُّ  المنتظم يا  الكبير  الفتح  ساعة   في 
لِمْثلِه نعود  يومًا  لنا  واكتْب 

 
َمم الرِّ تحيا  كما  به  القلوب   تحيا 

َم��َدنِ��يَّ��ٍة ب���زورٍة  قضيَت  وإذا 
 

ُتْقَتَسْم فالمواهُب  المناسك   بعد 
ُتجتلى الحقيقة  حيث  من  ُتْسَتَلْم وهناك  فيها  المنِح  فيِض   كاساُت 
حظُّهم فيها  الفيَض  النغْم والشاربون  تواشيح  في  نشيجًا   يبدو 
مثُلها ما  وب��روض��ٍة  وبِ����َزْوَرٍة 

 
النَِّعْم قاسوا  إذا  الدنيا  عالم   في 

جاءنا قد  كما  الباري  في النص ُيعطي  والحبيُب لنا َقَسْم والمنعُم 
 

الذي شاء  أو  َمدَّ  ما  وخذ  بالكرْم فاغنْم  أولى  فالله  الندى   ُيعطي 
واْلَلَمْم وَيِدي َمَدْدُت إليك يا رب الندى عيبي  رغم  ِجرابي   فامأْل 
التي طه  من  الَعلياُء  أتم والقسمُة  وغفرانًا  الحسنى  بها   أرجو 
ألئمٍة واف���ٍر  َح���ظٍّ  ونصيَب 

 
 صانوا األمانَة في الزمان على شمم

ِذْكُرُه من  سيدي  منهم  القلم وأخصُّ  كتب  كلما  لِزامًا   عندي 

من السقاُف  القادِر  عبُد   أسدى الجميَل لعص�رنا كيفًا وكم موالي 
الذي َوالِِدَي  المشهوِر  ولسيدي 

 
 أعطى وأسدى مخلصًا فيما خدم

لهم ومن  الطريِق  أشياِخ  اعتصم وجميِع  الِحبُّ  به  ما  وأحيا   والى 

المجتبى طه  بالمختار  واآلِل واألصحاِب ساداِت األمم والختُم 
 

العطا موفوَر  الحج  وفُد  عاد  الحرْم ما  في  لطَه  مشغوٌف  زاَر  أو 
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َأْوَف��ْي��َت َع��ْه��َدَك َس��ائِ��َر األَّي��اِمَح��ّي��اك َرّب��ي َس��ّي��دي َوإَِم��اِم��ي
َساَلَمٍة َصْرَح  لأِْلَْجَياِل  َوَك���َراَم���ٍة َوَم��َح��بَّ��ٍة َوِوَئ����اِمَوَبنَْيَت 
جميُعها والّرحاُب  المنازُل  الّساِميٰهِذي  لِْلَمقاِم  بِناَءَك  َشِهَدْت 
َتْلَتِجي َبابَِك  َنْحَو  َشْوٍق  الُمَتناميَوُحُشوُد  الّرضا  َفْيِض  ِمْن  لَِتنَاَل 
َنبِيِِّهْم ِس��رِّ  لِنَْيِل  واألحكاِمَي��َت��واَف��ُدوَن  الّتشريِع  َوِوَراَث����ِة 
َدْوَحًة ظِلَِّك  َتْحَت  َة  ُجدَّ واآلك��اموجعلَت  األوراِق  ��َة  ُم��ْخ��َض��لَّ
ُمَجّددًا الّزماِن  ٰهذا  في  ��دًا لِ��َزَم��اِن َخ��ْي��ِر إِم��اِموَب��َرْزَت  َوُم��َم��هِّ
إِماِمنا ُرُب��وِع  في  الليالي  َك��ْم َع��بَّ��َرْت َع��ْن ُأْل��َف��ٍة َوِوَئ���اِمَح��يِّ 
ُدوِر َأماَنها َوَأَج���اَره���ا ِم��ْن فِ��ْت��نَ��ٍة َوَم���الِمَصْدرًا َأَفاَض َعلٰى الصُّ
َمَشاعرًا الُقلوِب  ُعْمِق  في  اِلْس���اَلِمَوَأَناَر  ِمنَْبِر  ِم��ْن  َوَش��َع��ائِ��رًا 
ٍة َنَبِويَّ بَِطْلَعٍة  َم��اُن  ال��زَّ واِلْنَعاِمَسِعَد  الَفْتِح  ُشُروَط  َجَمَعْت 
َأْنفاَسُكْم َنرٰى  ِسْرنا  َحْيُثما  واألَْجَساِمِمْن  وِح  الرُّ َمَواَت  ُتْحيِي 
َأْزمانِنا في  اِلي��م��اُن  َد  َأْوَه��اِمَوُت��َج��دِّ ِم��ْن  َع��مَّ  َق��ْد  ما  وَتُجذُّ 
وَمانٌِع األم��اِن  ِحْصُن  لنا  واِلي��َه��اِمَأْنُتْم  الّتْخلِيِط  فِْتنَِة  ِم��ْن 
بَِأْحَمٍد الُوُصوِل  ِسرُّ  لنا  الّساِميَأْنُتْم  الِوصاُل  َصحَّ  َبابُِكْم  ِمْن 
َوَمَكاَنُكْم َمقاَمُكْم  اِلٰل��ُه  األَْع��واِمَحِفَظ  َم��دٰى  ُلْطفًا  ُك��ْم  َوَأَم��دَّ
بَِبابُِكْم واْل��اَلئِ��ِذي��َن  وَم��َراِمَوَبنِيُكُم  َمْطَلٍب  في  َأت��ٰى  َولَِمْن 
بَِمنِْزٍل ِريُف  الشَّ الَعْهُد  َجَمَع الُقُلوَب علٰى الُهدٰى الُمَتناميَوَتَباَرَك 
ٍم ُمَعلِّ َخْيِر  بِالُمْخَتاِر  واألَْع��اَلِمَوالَخْتُم  واألَْص��َح��اِب  َواآلِل 
ٍة بِِهمَّ الطَِّريَق  َنَهَج  َمْن  ُكلِّ  واِلْس��اَلِمِمْن  اِليماِن  إِل��ٰى  َوَدَع��ا 
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 أال يا رياح الشوق هبي بأنسام

وفي طريق العودة إلى عدن من تريم في شعبان 1425ه� قال

بَِأْنَساِم ِهبِّي  ��ْوِق  ال��شَّ ِري��اَح  يا  بِإِْلهاِمَأاَل  الُمَعنّٰى  َقْلبِي  َعلٰى  َوُع��وِدي 
َعِشّيًة َه��اَج��ْت  ال��َغ��نّ��اُء  والّضاِمَب��َواِع��ُث��ِك  النَِّخيالِت  وادي  ُرني  ُتَذكِّ
َأِحبَّتِي حْيث  ْرِقيِّ  الشَّ الَجانِِب  الساميِمَن  النّدٰى  الَواِرثِيَن  الّسجايا  كَِراِم 
َتَرْكُتُهْم ُمنُْذ  َش��ْك��َواَي  َلُهْم  َأّياِميَأُب��ثُّ  ِذْك��ِر  في  األَْوَق��اِت  َوَأْسَتْغِرُق 
ُرُبوِعِهْم في  َخَلْت  َقْد  ُأْنٍس  بِ��َأْق��الِمَوَساعاُت  ُت��ق��اُس  ال  َذْوٍق  َوَراَح����اُت 
َد َع��ْن ِح��ْق��ٍد َوُب��ْغ��ٍض وإِي���اَلِمَوُرْؤَي����ُة َأْف����راٍد ِم��َن ال��نَّ��َم��ِط اّل��ذي َت��َج��رَّ
َنْهُجُهْم ْوُق  وال��ذَّ ْوِق  بِالذَّ َشَغٌف  هاميَلُهْم  َدْمَعُهْم  َترٰى  الَمْولٰى  َذَكُروا  َوإِْن 
بٰى َوالرُّ َوَسْيُئوَن  َتْزُهو  بِِهْم  إِْك��َراِمَتِريُم  إِْخ��َوُة  الَحْبِشيِّ  َحْوَطِة  َوِم��ْن 
الُمنَٰى َواِدِي  ِمْن  ْمُت  َيمَّ َحْيُثما  آالِميَوِمْن  َتْغِسُل  ْهراَء  الزَّ األَْنُجَم  َت��رٰى 
َخاطِِري زال  وما  َشْوقًا  بِِهْم  بِإِْنعاِمَولِْعُت  َت��ُع��وُد  ُلْقيا  علٰى  َحِريصًا 
ِشَعابِها ْح  َروِّ الُمْخَضلَّ  ُمْزَنها  آكاِمأيا  ُك��لِّ  َعلٰى  الَهاِمي  الَهنا  بَِغْيِث 
ٍل ُمَعجَّ بِ��َدْف��ٍر  َسواِقيها  ��ر  َأكَماِمَوَخ��ضِّ َزْه��ِر  ِمْن  ال��َواِد  ُس��وَح  ُر  ُيَخضِّ
��ٍر َت��َأخُّ ُدوَن  ال��َع��ْوِد  في  َأَم���ٌل  إِْس��الِمَولِ��ي  ِة  ُأُخ���وَّ َع��ْن  َب��ِدي��ٌل  لي  فما 
َع��ْوَدت��ي َد  ُي��َج��دِّ َأْن  إِٰل��ِه��ي  إِْلهاِميَس��َأْل��ُت  َمْصَدِر  الَمْيموِن  ال��وادِي  إِلٰى 
َأْح��الِمَوُي��ْص��لِ��َح آم��الِ��ي أِلَْب��ق��ٰى ِج��َواَرُه��ْم وَتْحِقيِق  َنْحيا  َش��َرٍف  َعلٰى 
َتِحيٍَّة َأْل��ُف  لِْلُمْختاِر  الَخْتِم  الّساميَوف��ي  لِْلَمنِْصِب  َخْلَصاَء  َوَتْصلَِيٍة 
ُمنِْشٌد َق��اَل  ما  واألَْص��َح��اِب  اآلِل  بَِأْنَساِمَمَع  ِهبِّي  ��ْوِق  ال��شَّ ِري��اَح  يا  َأاَل 



َمقاٌم ال ُتَزْعِزُعُه المباني
في يوم األربعاء 12 / شعبان / 1408 ه� دعا سيدي الحبيب عبدالقادر إلى اجتماع مبارك في من�زله الجديد 

بالحمراء بعد صالة الظهر، وفي ذلك الحفل قرئ المولد الشريف ثم رتب الحبيب فاتحة وألقيت بعد القيام بعض 
القصائد منها قصيدة الفقير :

نعيُم األُخ��رى  في  األب��راِر  عظيُم غُد  َش��يٌء  ج��ا  ال��رَّ وم��وع��وُد 
 

َلَياٍل ذك��رى  ِم��ن  َم��ّر  َق��د  وم��ا 
 

ُس��وُم ال��رُّ ُتساِويها  ال   ِح��س��اٍن 
ن��ي��ا َط��ِري��ٌق الحكيُم َك��َف��ان��ا إن��ّم��ا ال��دُّ َق���َدَر  إذا  ُح��ْك��ٌم  لها 

 
ُمناها ُي���راوُده���ا  َع��ي��ٍن  وتستقيُم وك��م  النفوُس   فَتْخَتلُِج 
ُظنُوٍن عن  األم��اث��ُل  ال��ُوُه��وُم وتنفرُج  ال��ّط��ِوّي��اِت  في   َبنَْتها 
إثٌم ال��ّظ��نَّ  أّن  ال��َم��ْرِء  وب��ع��ُض ال��ظ��نِّ إث��ٌم ال َي���ُدوُم وُع���ْذُر 

 

قديٍم ِمن  األماجِد  ساري  تريُم َسَرى  أو  الطويلُة  وَم��ْع��َدُن��ُه 
 

عنهْم الّتأصيِل  َمنَْهَج  َتُحوُم َوِرْث��ن��ا  ُأنثى  س��وى  الدنيا   وم��ا 
َجناها ِم��ن  ُمنِْحنا  إِْن  َقبِْلنا 

 
َك��ِري��ُم وَمن�زُعنا  ِع��زٍّ   على 

كباٌر أس��اط��ي��ن  يتيُم وَت��ْخ��ِدُم��ن��ا  أو  ضعيٌف   ويهدبها 
عصٍر ك��لِّ  معالُِم  نجوُم مظاهُرها  أو  ب���دوٌر  وم��ظ��ه��ُرن��ا 

 
َظَهْرنا إِْن  وعلٍم  َوَرٍع  مستقيُم على  َخ��ِف��يٌّ  ِم��نّ��ا   وك���ْم 
المباني ُت��َزْع��ِزُع��ُه  ال  والرسوُم م��ق��اٌم  األوان��ي  ُحْسُن  وال 

 
دنيا بعبِد  الظنوُن  تسري  َتُقوُم وقد  ُحَججًا  يرى  ما  فيجعُل 
َت��َول��ّى آِخ����َرٍة  ُم��ِري��ِد  َسِقيُم وُربَّ  َف��ْه��ٌم  َقْلَبُه   وَأْوَح����َش 
ذا وال  ه��ذا  ال  ال��ح��قِّ  الحليُم وع��ي��ُن  ي��درُك��ه  األم���ِر   وِس���رُّ 

صباحًا أوف��ى  ع��اذٍل  من  يلوُم وك��م  ش��أن��ي  وف��ي   يجاذبني 
ن�زاعًا يطاِوُعني  وقتي  َأُل���وُم وم��ا  ل��ي  ُغ  ُي��َس��وِّ لومي   وال 
كثيٌر وأم��ث��ال��ي  قديُم وأش��ب��اه��ي  تأصيٌل  الحب  في   لهم 
َنُعوُم رواب��ط��ن��ا ألج��ل ال��ّل��ه دام��ْت دوم��ًا  الهدى  بحر   وف��ي 
ط���واٍل م��س��اف��اٍت  قطعناها 

 
مستقيُم السفينِة   وُرّب�����اُن 

وارت��ف��اٌع ان��ت��ف��اٌع  وال��ع��ل��وُم مجالُسه  ال��م��وّدُة   ومنطُقه 
الرواسي لها  ت��ذوُب  الخصيُم وأخ��الٌق  ب��ه  َي��ِق��رُّ   وت��أن��ي��ٌس 



��ي��ن��ا وي��ح��دون��ا ب��رف��ٍق سليُم ُي��َرقِّ مفعوٌل  ال��رف��ِق   وش���أُن 
أهٍل ِس��رِّ  وارُث  العصِر  يقوُم إم��اُم  َم��ن  عصٍر  كل  في   لهم 
قومًا الّلِه  في  اخُدمي  ُدنيا  ن��ج��وُم ويا  وس�����اداٌت   َأِدالًّء 

َمْرًقى اللِه  ب��إذِن  األخ��رى  س��وُم وفي  ال��رُّ تساويه  ال   عظيمًا 
عاٍل كّل  ِمن  الُمنى  ذاق  ومن 

 
ي��دوُم ال  متاعًا  الدنيا   ي��رى 

َيباٌب والدنيا  ال��َع��ْذُل  سليُم َع��الَم  ُح��َم��ّي��اُه��ا  م��ن   وِح��بِّ��ي 
حيٍن ك��لِّ  ف��ي  ربُّ��ن��ا  عظيُم وص��ل��ى  ش��أٌن  ش��أُن��ُه  َم��ن  على 

 
ُيتلى ال��ُق��رآِن  في  الّلِه  رس��وُل 

 
رحيُم ب��ل  رؤوٌف  ب��ل   ع��زي��ٌز 

وِدْرٌع ِح��ْف��ٌظ  ل��ل��ورى  ن��ج��وُم وآٌل  َأِدالٌّء   وأص���ح���اٌب 
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العيُن إْن َألَِفْت َرْسمًا

وفي عام 1405ه� قلت هذه األبيات ..

وَمْرُسوما َرْس��م��ًا  َألِ��َف��ْت  إِْن  َت��َظ��لُّ ش��اِخ��َص��ًة لِ��نَ��ْح��ِوِه َدوم���االعيُن 
 

َبِصيَرَتُه المولى  َفَتَح  إِْن  مفهوما والَقْلُب  الَكْوِن  هذا  َمفاِهيَم   ص��ارْت 

َقَدٍر على  َمْقُسوٌم  الفرِق  في  َمْوُهوما والجمُع  الَفْهِم  ُسُيوُل  َتِهيَج  ال   كي 
َمن�زِعِه ِض��ْم��َن  ِض��ٍد  ُك��لُّ  وَيْلَتِقي 

 

َمْحُكوما باألضداِد  األَْم��َر  ترى   حتى 
َجْوَهِرِها ِضْمَن  َتْطَوي  الراداِت  أسمى 

 
وَمْكُتوما َمنُْظورًا  الّلِه  ِحْكَمِة  ِم��ن 

 

َنَفٌر َدَرى  ما  لِ��َت��ْدِري  اتََّسْعَت  مبهوما مهما  اِلي��ض��اَح  ت��رى  الُفُحوِل   من 

َمْعُلوما وال��ّل��ُه َي��ْف��َت��ُح ف��ي األغ���الِق ن��اف��ذًة المبهوَم  ِضْمنَها  الفتى   َي��َرى 
َق��َدٍر في  األس��ب��اُب  َخْلَفها  منظوما وتنطوي  بالحقِّ  ج��رى  َأْم���ٍر   ف��ُك��لُّ 

َنَفٍر ِم��ْن  الِفْكِر  ات��س��اِع  مجاُل  ه��ذا 
 

َمْلُزوما للرحمِن  الِفْكَر  َأْوَق��ُف��وا   قد 

ُس���َوٍر ف��ي  ال��ُق��رآِن  َن��َس��ُق  بهم  النَّْوما أت��ى  فاستنكفوا  حالُهم  بها   َرَق��ى 
َجسٍد َعْن  الصلصاِل  نِْسَبَة  َط��َوْوا  وَمْضُموَماقوٌم  َمنُْشورًا  وَح  ال��رُّ وَأْيَقُظوا 

 
َم��دًى النفوِس  برياضاِت  وَمْطُعوما وش��اه��دوا  ِمنّا  َم��ْش��َرب��ًا   واستنكفوا 
ُمطََّلعًا ال��تَّ��ْق��ِري��ِب  ُأُف���ُق  لهم  مزحوما ب��دا  ب��األن��واِر  المسافِة   َرْح���َب 

َق��َص��َدْت وج��ه��ٌة  لكلٍّ  منهْم  مفهوما فكان  ص��ار  قد  ال��ذي  المقاِم   شطَر 
َأَدٍب في  القلب  بسجوِد  مأموما وَأْح��َرُم��وا  ال��ُك��لُّ  فكان  الم���اِم   َخ��ْل��َف 

َدْوم��ا ل��ك��لِّ ع��ص��ٍر إم����اٌم ي��ق��ت��دون ب��ِه  إح��رام��ه��ْم  ف��ي  الحقيقِة   أه��ُل 
وع��ص��ُرن��ا َب����َرَز ال��س��ق��اُف َس��يِّ��َدُه

 
مقسوما الفضَل  ه��ذا  أع��ط��اُه   م��واله 

ال� َس��نَ��ِن  في  ال��راي��اُت  تنعقُد  قيدوما عليِه  ي��رض��اُه  والمصطفى   آب���اِء 

مطلبها ص��رف  ادوات����ي  ب��ه  شوماذاق���ت  ك��ذا  ح��زن��ا  فيضه  م��ن  وزال 
بسيرتِِه ال��م��ول��ى  إل��ى  داٍع  وك���ان 

 
معدوما المثِل  في  أخ��الِق��ه   وحسُن 

َم��ْك��ُرَم��ًة ال��خ��ل��ِق  إل���ُه  أراد  ومدعوما إذا  َح��ّق��ًا  أوج��َده��ا   للخلِق 

َسيِِّدنا المختاِر  على  َربِّ   وآلِ���ه وك���ذا م��ن َأْح���َس���َن ال��َع��ْوَم��ا وص��لِّ 
أجمُعهم األت��ب��اُع  وك��ذا  َصْحبِه  وَمفَهوما  ِم��ن  ق��والً  َجرَيُهْم  َج��رى  وم��ن 

 
ُمتَِّجهًا ل��ّل��ِه  َصفا  ص��اٍف  ك��لِّ  ِم��ن 

 
ومعُلوَما مجهوالً  اَلقوِم  َمْسَلِك   في 



نسخة حتت التعديل220 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com



نسخة حتت التعديل221 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

��ب ��و
�ل���ب ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل222 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
بمناسبة حولية سيدي الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف للعام 1442 ه�

َعْصِرنا رٰى في  الذُّ َبَلَغ  ُترٰى  َيا  ناَمْن  ُمَتَمكِّ ُم��ْف��َردًا  َصْرحًا  وَأَق��اَم 
َحائِرًا ِجياًل  ْحٰمُن  الرَّ بِِه  َوناَوَهدٰى  وما  الزماِن  في  َوَراٍع  َداٍع 
ُمْرِشٌد َوالَحِقيَقِة  الطَِّريَقِة  َحبِيَبناَشْيُخ  الزماِن  في  ُيضاهي  ذا  َمْن 
َمْن الّسّقاِف  بَِعْبِدالَقاِدِر  البِنَاَأْك��ِرْم  َأْرَكاَن  َوَصاَن  الطَِّريَق  َرَسَم 
لَِواِرٍث ُتَعاُد  ْكرٰى  الذِّ َكاَنِت  َبْينَناإِْن  َأْج��َدُر  الّسّقاِف  َف��ِوَراَث��ُة 
دًا ُمَجدِّ َع��اَد  َي��ْوَم  َذَك��ْرُت��ْم  الَعناَه��اّل  َبْعِد  ِمْن  الَمْيُموِن  الَواِدِي  في 
استِقَبالِِه َمْشَهَد  َشِهْدُتْم  ُمْعَلناَهاّل  َرْم��زًا  َك��اَن  األَماثِِل  َبْيَن 
ُوُصولِِه َي��ْوَم  َسْيُؤوُن  نَْت  والّسناَوَتَزيَّ َتْزُهوبِالَبَياِرِق  َوَتِريُم 
َأْكنَافِنا َعْن  الُبْؤِس  َهمُّ  الُمنٰىوان��َزاَح  َأبواِب  َفْتِح  َطوالُِع  َوَبَدْت 
ِمْحَرابِِه في  الَيْعُسوُب  ��ُه  َوالَهناَوَك��َأنَّ ِة  الَمَودَّ َعلٰى  الُقُلوَب  َجَمَع 
ِه بِِسرِّ ِويُّ  السَّ النَّْهُج  ��َد  إِماِمناَوَت��َوطَّ ظِلِّ  َتْحَت  َغَدْونا  َحّتٰى 
آَثاُرُه بنا  َسَرْت  َساَر  َحْيُث  في الَواِدِي الَمْأُنوِس َطاَب الُمْجَتنٰىِمْن 
ِجَداَرها ُيِقيُم  َع��َدٍن  إلٰى  َمْجَدناوأت��ٰى  ُد  ُي��َج��دِّ َزاٍه  َمْشَهٍد  في 
َوُمَراِعيًا َراِعيًا  األََم��اَن��َة  َنبِيِّناَحَمَل  إِْرِث  ُح��ّم��اَل  َوُم��َربِّ��ي��ًا 
َواْنَحنٰىَعَجَزْت لِساني َعْن َوَظائِِف َوْصِفِه ي  ِرقِّ َفْوَق  َيراِعي  َوَكَبا 
ُمْسَتْجِديًا بَِبابِِه  َعَكْفُت  ناَوَلَقْد  َتَلوُّ َم��اِن  ال��زَّ ِم��َن  َرَأْي���ُت  َلّما 
بِِقيَمٍة ُيَقاُس  ال  َكنْزًا  الَوَناَفَوَجْدُت  َيْشِفي  َمْوُجُه  َبْحرًا  َوَمَخْرُت 
َكْونِِه َمَشاِهِد  في  َكْونِي  ُمْسَتْأِمناَوَنِسيُت  ِرْحَلتِي  َخْيَمَة  َوَنَصْبُت 
َمنَْهجًا المعاني  ُدَرِر  ِمْن  األََناَوَسِمْعُت  ِعَلُل  بِِه  ما  َوَشْوقًا  َذْوق��ًا 
بِِه َأْبِغي  وال  َوْصِفي  في  َفْخَر  الُكنٰىال  أهِل  علٰى  َأْسُمو  وال  َجاهًا 

ٍد  ُمَتَفرِّ َمنَْهٍج  إع��ادُة  َرْبِعناَغ��َرِض��ي  في  َصْرَحُه  الُمَهاِجُر  َأسَّ 
َزَمانِِه َأْهَل  َأَح��اَط  الَفِقيُه  َنْهِجناَوَك��َذا  َثَوابَِت  َظلَّْت  بَِمَباِدٍئ  
ال الَحّداُد  ال��َواِرُث  الماُم  َقْبَلناَوأتٰى  ��ِة  لِ��أْلَئِ��مَّ باعًا  اتِّ ي��أُل��وا 
اّلِذي النَّْهَج  َد  َوَجدَّ ُسوَم  الرُّ ناأحيا  الدُّ ُكلِّ  في  األتباُع  بِِه  َقاَمْت 
َمْطَلبًا َق  ُيَحقِّ َأْن  َأْس��َأُل  َه  وانَثنٰىفاللّٰ َد  َت��َب��دَّ ما  َوُيْحيِي  َس��اٍم 
َجْوَهرًا ُجوَلِة  الرُّ َشَرِف  ِمْن  َأْزَرن��اوُيِعيَد  ��ُد  ُي��َوطِّ َس��اٍم  َمْظَهٍر  في 
وآلِ��ِه النَّبِيِّ  َعلٰى  ال��ّص��الُة  َرَناُث��مَّ  الطَّْرُف  ْحِب واألَْتَباِع ما  َوالصَّ

أبوبكر العدني ابن علي المشهور
تريم 18 ربيع الثاني 1442 
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f
الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

ٌه إلى الله سبحانه وتعالى في رفع ما حل في بالد اليمن وكافة بالد المسلمين وبلدان األرض من  هذه األبيات َتَوجُّ
البليات واألذيات واآلفات والمحن والحن والبالء والحميات واألضرار

21 رمضان 1441

َربَّنا ��رُّ  ال��ضُّ نَا  َمسَّ َك��َف��اَن��ا  َوَهاَلنَاَك��َف��اَن��ا  الَحياِة  َأْس��َب��اَب  َوَزْل����َزَل 
َلنَا َمْخَرجًا  َن��رٰى  ال  َحياَرٰى  ناَوِصْرَنا  َأَضرَّ ما  كاِشٍف  ِم��ْن  وم��ا  ِس���َواَك 
إِٰلُهنا أن��َت  ْن��ِب  ال��ذَّ َغْفَر  ��نَ��اَرَج��ْوَن��اَك  ي��َن إِّن���ا َق��ْد َع��َص��ْي��نَ��اَك َربَّ ُم��ِق��رِّ
نَا َكَأنَّ َح��ّت��ٰى  اآلَم���اُل  بِنَا  الَفنَاَوَط��اَل��ْت  إِل��ٰى  َوَلْسنَا  ْنَيا  الدُّ في  ُد  ُنَخلَّ
َجْهلِنَا َق���َواِرُع  َي��ْوم��ًا  بِنَا  َحْبَلنَاَوَح��لَّ��ْت  َيْقَطُع  الَفْيُروُس  َأت��ٰى  َوِقيَل 
نَا َأَظلَّ ال��َوَب��اُء  ��ْرِق  َوال��شَّ الَغْرِب  الُمنٰىِم��َن  َعَدِن  في  الَمْوِت  ُحّمٰى  َرْدِغ  َوِمْن 
َأْهَلنَا َنْحِمُل  األَْم���َواِت  َب��ْرَزِخ  َأَصاَبنَاإِل��ٰى  َق��ْد  بَِما  َن���ْدِري  وال  تِباعًا 
َمنِْزٍل ُكلِّ  في  الَوْحِي  ُشُعوَب  َيا  إِٰلَهناَأاَل  بِ��إِْف��ٍك  ْي��ُت��ْم  َت��َح��دَّ َم��ْن  َوَي���ا 
بُِكْم الَّ��ِذي  َأَم��اَم  َش��كٍّ  باِل  ناَعَجْزُتْم  َوالدُّ األََضالِيِل  ُدْنَيا  في  َحلَّ  َوَم��ا 
��ْت َش��آبِ��ي��ُب ال��َب��الِء َأَم��اكِ��ن��ًا َوالَخنَاوَع��مَّ الَمَفاِسُد  َحْيُث  ِمْن  األَْرِض  علٰى 
َمْسِجٍد إِغ��الَق  األَّي���اُم  َتْشَهِد  َدناوَل��ْم  َمْن  ُيَصافُِح  َصّلٰى  َمْن  َمنَْع  وال 
َوالُغَثا َوالَقْبِض  النَّْقِض  َزَماِن  في  َنِصيُبنَاِسوٰى  وٰه��ذا  َمْقِضيًّا  األَْم��ُر  َج��رٰى 
لِنُوِرَها َيْهُفو  الَقْلُب  َحْيُث  ُة  انَثنٰىَوَمكَّ َوال��َح��َرُم  األَْب����َواُب  َقِت  َتَغلَّ
بَِها لَِمْن  َتْرُنو  النّاُس  َحْيُث  َحظَّنَاَوَطْيَبُة  َينُْدُب  الُمْخَتاِر  َمْسِجُد  َب��دا 
ُمْغَلقًا َباَت  َوَقْد  األَْقصٰى  الَمْسِجِد  َوَناَمَع  َمْسِجٍد  ِمْن  األَْرِض  ُرُبوِع  في  َوَكْم 
َمَصالٍِح َبْعُض  النّاِس  في  ُعطَِّلْت  َرْمُزَناَوَكْم  الَمنَاِزِل  في  ي  التََّخفِّ َوَص��اَر 
ُسُموَمُه الَمِقيُت  ال��َخ��ْوُف  َواألََن��اَوَباَدَلنَا  اَلالِت  الضَّ َبْحِر  َعْن  لِنَْرِجَع 
َوَنْرَتِجي َنْشُكو  الُجوِد  َكِريَم  َأْم��َرَن��اإِٰلِهي  َتْعَلُم  َأْن���َت  َم��ْن  يا  ِغَياَثَك 
َضا َوبِالرِّ ِمنَْك  الَمْعُهوِد  َتَولَّنَاَفبِالَكَرِم  إِٰل��ِه��ي  الُقْصوٰى  ْحَمِة  َوبِالرَّ
ُمْشِفٍق َأْك��َرُم  َأْن��َت  َم��ْن  َيا  ناَحنَاَنْيَك  َتَكوَّ ا  َلمَّ اِلْن��َس��اِن  ُعنُْصِر  َعلٰى 
َضا الرِّ َساَعِة  في  الَخْلِق  َجِميَع  َجنٰىَوِسْعَت  َأْو  َماَل  َوَمْن  بِالَعاِصي  َوِحْلُمَك 
الَبال َدافِ���َع  يا  الَعْفِو  إِٰل���َه  ْل  بِنَاَتَفضَّ َوَم��ا  فِينَا  َح��لَّ  َق��ْد  الَّ��ِذي  بِ��َرْف��ِع 
ُمْحِسٍن َخْيَر  َيا  ال��َق��ْدِر  َلَيالِي  َأَذلَّ��نَ��ابِِسرِّ  َوَب���اًء  َواْرَف���ْع  َع��رٰى  َم��ا  َأِزْح 
ُمَكبَّاًل َع��اَش  الَفْقِر  في  بَِمْن  بُِقْطِرَناَوِرْفقًا  األََم��اِن  َعْيَش  ُحِرُموا  َوَم��ْن 
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ٍغ  ُمَسوِّ ِم��ْن  َلَها  َما  ُح��ُروٍب  َضْعَفنَاَضَحاَيا  َت��ْرَح��ُم  إاِّلَك  َلنَا  َوَل��ْي��َس 
نَا َكَأنَّ َح��ّت��ٰى  التَّْشِريِد  ِم��َن  َذْبَحنَاَكَفاَنا  َنْشَهُد  األَْغ��نَ��اِم  ِم��َن  َقطِيٌع 
َم��نَ��اكِ��ٌر َح��لَّ��ْت  َم����ْواَلَي  إِّن��ه��ا  َتَولَّنَاَأال  إِٰل��ِه��ي  َي��ا  األََم��انِ��ي  بِ��ُق��ْط��ِر 
األَذٰى َيْرَفُع  َمْن  َأْن��َت  َعَلْينَا  ْج  لَِحالِنَاَوَف��رِّ َفاْنُظْر  َخْلَصاُء  َفَتْوَبُتنَا 
َنْرَتِجي َوهاَنْحُن  َأَصاَبْتنَا  نَاُذُن��وٌب  ُكلُّ ْن��ِب  ال��ذَّ ِم��َن  ُتْبنَا  َوَق��ْد  َق��ُب��والً 
ِسوٰى َلنَا  َوَلْيَس  َتْرضٰى  بَِما  َناَرِضينَا  ُضرَّ َتْكِشُف  ِشْئَت  َما  إذا  ِرَض��اَك 
َعرا ما  َرْف���ِع  في  َربِّ  َي��ا  ال��َوَن��اَوِسيَلُتنَا  ُي��ْدِرُك��ُه  َفالَعْبُد  ُع��ُب��وَدُت��نَ��ا 
َوَصالُتنَا الُمْصَطفٰى  الَحبِيِب  َصالَتنَاَوَوْج��ُه  َفاْقَبْل  رِّ  الضُّ لَِكْشِف  َعَلْيِه 
َمْوِقٍف ُك��لِّ  في  الَخْلِق  َشِفيُع  َحْشِرَناَفٰطَه  َي���ْوِم  وف��ي  بِ��ُدْن��َي��اَن��ا  َأَل���مَّ 
َنبِيُّنَا َوَج���اَء  اِع��ي  ال��دَّ َدَع��ا  ما  ُمْعلِنَاإِذا  َيْهتُِف  الَعْرِش  َتْحَت  لَِيْسُجَد 
َحبِيَبنَا َرَج���ْوَت  َم��ا  َأَجْبنَا  ِعنَْدَناُي��نَ��اَدٰى  ْبُق  السَّ َلَها  الُعْظَمٰى  َشَفاَعُتَك 
ٍد ُمَحمَّ ٰط��َه  ال��ُم��ْخ��َت��اِر  يِِّد  َلنَاَفبِالسَّ َوُك��ْن  إِٰل��ِه��ي  َي��ا  َع��َراَن��ا  َم��ا  َأِزْل 
َمَشْوا َمْن  ْحِب  َوالصَّ الَبْيِت  آِل  َهنَاَوبِاآلِل  َوفِي  َوِصْدٍق  ِعزٍّ  في  ْرِب  الدَّ َعلٰى 
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َزَمنِي ُأفِْد  َلْم  َأّني  َأْشُعُر  ِزْلُت  وال َوَضْعُت ُحُل�وَل اجَلْهِل والِفَتِنال 
َيبِ�ِنَرْغ�َم اّل�ِذي ُمدَّ يل ِمْن ِعْلِم َغاِش�َيٍة مَلْ  ٌء َق�طُّ  ال زاَل يف األَْم�ِر َشْ
َنَظ�َرْت َم�اِن َع�ِ�ٌّ ُكلَّ�ا  َعْينَا ُفَؤاِدي أرٰى الغاَض َيْسَبُغنيُلْغ�ُز الزَّ
وَمْرَك�ٌب بِالَقض�ا َيِْري فَيْس�بُِقنِيَأْق�َداُر َرّب هل�ا يف احُلْك�ِم َمْدَرَس�ٌة
َتطِ�ُ� بِالَوْع�ِي يف َمْطُبوِعه�ا امَل�ِرِنالِعْل�ُم َجْهٌل.. وَجْهُل الِعْلِم َمْرَكَبٌة
ُمَْمَل�ًة األَْرِض  ُعُل�وَم  َأنَّ  �ُفِنآَمنْ�ُت  بِالسُّ َع�اَج  ي�ِط  ُمِ يف  ٍة  َك�َذرَّ
فَِط�ِنالِعْل�ُم ِعنْ�َد الَّ�ِذي َل�ْو َش�اَء َبيَّنَ�ُه ُذو  َيِْوي�ِه  ال  اِلَحاَط�ِة  ِسُّ 
َت يف ُقْمُقِم األَْوَه�اِم بِالَعَلِنُق�ْل لِلَّ�ِذي َم�أَلَ األَْفَج�اَج َفْلَس�َفًة َق�ْد ِهْ
َمِنَلْو ُكنَْت ُتْدِرُك َش�ْيئًا ُكنْ�َت ُمْقَتنِعًا ْمِت َعْن َمنَْهِج الّتاِريِخ َوالزَّ بِالصَّ
ي�ِن َمَْضَغ�ًة َوُمْفَتَت�ِنَم�ا َكاَن ِسُّ ُعُل�وِم الدِّ َمْعُت�وٍه  ُكلُّ  َيُلوُكه�ا 
َع�ٰى لَِس�اِن َرُس�وٍل بِاهُل�دٰى َقِم�ِنٰلكِ�نَّ ٰه�ذا ُج�َزْيٌء َقْد َم�ٰى َخربًا
ِع�يُّ َوَدْعوٰى الِعْل�ِم َمنَقَصٌة �نَِنَأن�ا الدَّ بِالسَّ امَلْحُف�وِف  األََزِل  َع�امَلِ  يف 

�وابِِق ال َي�ْدِري بِ�ِه َب�َ�ٌ وال اخَلواتِ�ُم.. ٰهذا الِعْل�ُم ُيْعِجُزنَك�ْوُن السَّ
يِف َمنَْقَبٌة َتْنَُعنِ�يَوالَكْشُف ِعنَْد ُأويِل التَّْصِ الِعْل�ِم  ي�ِف  َشِ يف  ٰلكِنَّه�ا 
وٰى بِ�ال َقْي�ٍد وال َثَمِنَلْيَت األَماِن ُترٰى يف َش�ْكِل َمْلَحَمٍة ُتْط�وٰى لِ�ُ�ْ
ْعِر َهْل َأْدَرْكَت ُمْكَتَتبِي ْدُق ُيْعِجُبنِييا َقاِرَئ الشِّ ُقْل يل َنَعْم أو ب�)ال( فالصِّ
َمنِْزهَل�ا َراَم  َم�ْن  َمْش�َيَخًة  َي�ا َع�ٰى َح�َزِنَرَأْي�ُت  أو ِمْثَله�ا ُيْرَت�ٰى َيْ
م�اُن َومَلْ ُيْفطِ�ْر َع�ٰى َمَث�ٍل اَر يف الَبَدِنَص�اَم الزَّ ُسْبَحاَن َمْن َأْوَدَع األَْسَ
َفالَع�ْوُد َأْحَ�ُد يف َمْطُبوِعَي احَلَس�ِنُع�ْد ِب َجواِدي إىِٰل َمْي�َداِن ُمنَْطَلِقي
وِري يف امَلدٰى اْلَلُدنَدَخْل�ُت َقْوَقَعتِ�ي َأْرَتاُح ِم�ْن َرَهٍق َفَطاَب ِسُّ ُسُ
ُيْرِهُقنِ�يَوُقْل�ُت َيا َقَلِم�ي َهاّل َس�ئِْمَت َفَقْد َظ�لَّ  بِ�واٍد  امَلِس�ُ�  َط�اَل 
َمنِيَأْبلِ�ْغ بن�ا َس�اِحل اِلينَ�اِس  ُمْلَتَجًأ فالُعْمُر يف ُسوِق ٰهذا الَعْصِ َعلَّ

28 ذي القعدة 1440
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الَمضاِمينا أوفٰى  لَِمْن  الَقُبوِل  َتْعيِيناِعيُد  األب��واَب  َق��َرَع  َمْن  وُك��لِّ 
مبتهجًا باألنواِر  الَوْجُه  ُيْسِفُر  إاّل لَِمْن خاض َبْحَر الَوْقِت َتْمكِيناال 
َمَثٌل له  كريمًاما  شهرًا  كان  ُيْضِفي علٰى الَقْلِب ترويحًا وتطميناقد 
َدْوَرتِ��ِه ظِ��لِّ  في  َيُطْل  لم  َبل انطوٰى ُمْبِقيًا في النَّْفِس َتْحِزينالكنّه 
َذَهَبْت َأْن  َبْعِد  ِمْن  َمْطَلُبنا  يناَرّباه  والدِّ الِعرَض  َنحِمي  الُغرُّ  أياُمُه 
فيناَنْجنِي الثواَب علٰى ما كان من َعَمٍل واسعًا  وصفحًا  َنْرُجو  والَعْفَو 
ُمْشِرَقًة اليماِن  ُعرٰى  يُن محفوظًا ومأموناوتستقيُم  في الَقْلِب والدِّ
َتْمنَُحنا ِه  اللّٰ بَِأْمِر  َسَمْوَت  أمانيناِعيٌد  ُيْحيِي  ما  ِرّياَك  طِيِب  ِمْن 
َفنا َشرَّ يِن  بِالدِّ َمْن  ُه  اللّٰ ُيْعلِيناَتَباَرَك  ِه  اللّٰ وِدي��ُن  ارَتَقْينا  َحّتٰى 
ناديناُنْهِدي التهاني بعيِد الفطِر وهو لنا زار  قد  لَِمْن  ال��ِوداِد  ِعيُد 
َفضائُِلُه ْت  ُعدَّ لو  الّتساُمِح  لَضاَق َوْصُف الفتٰى شرحًا وَتْبيِيناعيُد 
قوابَِلنا أحيا  لَِمْن  جزياًل  َهاِديناحمدًا  الَخاّلُق  الواِحُد  سبحاَنُه 
أسعَدنا ِه  اللّٰ في  بَمْن  وَسهاًل  َيْأِويناأهاًل  العيَد  إِّن  الِعيِد  بِ���َزْوَرِة 
َمْظَهُرُه السالِم  في  األخوِة  راعيناَكْهُف  ال��ِع��ّز  أِلَنَّ  ِع���ّزًا  ُي��ِدي��ُم 
َرَغٍد في  األعياَد  لنا  ْد  َعوِّ َربِّ  وادفْع ُشرورًا أصاَبْت َرْحَب وادينايا 
َعْيُن الَحلِيُم ترٰى األحداَث تطوينافالَعْصُر ُمْشَتبٌِك من حيثما َنَظَرْت
َبَلَغْت َأْن  َبْعِد  ِمْن  َفَرٌج  لها  لَِباِريناوما  إال  َب��َل��َغ��ْت  م��ا  َأَش���دَّ 
تِنا ُغمَّ َكْشَف  َنْرُجو  ِة  الَبِريَّ هادينامولٰى  َنْهِج  في  أشتاتِنا  وَجْمَع 
ِد الُمْصَطفٰى َخْيِر الورٰى َنَسبًا ُمْسِدينَاُمَحمَّ الَخْلِق  إِٰلُه  َصّلٰى  َعَلْيِه 
َطَلَعت ما  واألصحاِب  الُغرِّ  أمانيناوآلِِه  ُيْحيِي  النّدٰى  بِِعيِد  َشْمٌس 
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وقال سيدي في عيد الفطر 1424ه� وقد توقف درس رمضان عند الحبيب عبدالقادر
 

َأِعنّا َفْضاًل  ُرْح��َم��اَك  إٰلِهي  َعنّايا  َعْفُو  يا  َواْعُف  ْوَم  الصَّ َواْقَبِل 
َطِريٌق والَحياُة  ْهُر  الشَّ بَِمْعنٰىَذَه��َب  الحياَة  َن��رٰى  َي��ْوٍم  ُك��لَّ 
ُشُجوٌن َوالَحِديُث  َرْمَضاُن  َف��بِ��نّ��اِهيِه  فينا  َأَل����مَّ  َأْم����ٍر  َأيُّ 
اْنِسَجاٌم فيَك  ونحُن  فينا  الُمَعنّٰىُكنَْت  الَحبِيِب  علٰى  وِزَح��اٌم 
َم��الٌذ األم��اِن  َرْوَح���َة  يا  ُلْبنٰىُكنِْت  َمناِزِل  في  الُكلَّ  َتْجَمُع 
َمنَاٌر الجميُل  المزدهي  َلْحنَاَعْصُرِك  َيْعِزُف  الَبِهيِج  الِحجاِز  في 
وِعْلٌم الَحِديِث  ِم��َن  َتَمنّٰىَوُدُروٌس  النُُّفوُس  َل��ُه  َواْج��تِ��َم��اٌع 
َزَماني  َشْيِخ  الم��اِم  ُمِحيِط  الُمَكنّٰىفي  ال��َع��ُذوِل  ِم��َن  َوَأَم��انِ��ي 
ِقَيامًا بِالَجِميِع  َق��اَم  َوَف���َد ال��ُك��لُّ َب��ْي��َن آَب��ا َوَأْب��نَ��اَمْحَفٌل 
اتَِّصاالً فِيِه  الُعُيوُن  َمْتنِي  َتَسنّٰىَعلَّ ج��اِل  ال��رِّ َم��َع  وِوَص���االً 
ُعُلومًا َغْيِري  ِمْثَل  ْمُت  الُمّهنّاَوَتَعلَّ وال��ُف��ؤاُد  ْدُر  الصَّ َمّدها 
َفْهٍم َمْلَحَظ  الماِم  َصْمُت  َتْفنٰىكاَن  الَحقائُِق  بِ��ِه  َوَج���اَلٍل 
ِس��َواُه  فِيِه  َع��َرْف��ُت  ما  َفِهْمناَمْشَهٌد  َف��ْه��ٍم  وَأيَّ  ِع��ْل��ٍم  َأيَّ 
ِعنِْدي ِه��َي  بِ��ُب��ْرَدٍة  َتَغنّٰىوَنِشيِدي  الَجِميُع  إذا  َوْص��ٍل  َب��اُب 
علينا َتوالٰى  َق��ْد  الَفْيَض  َوَأْدنٰىَأِج��ُد  الَحبِيِب  ِمن  َقْوٍس  َقاَب 
َدَخْلنا َع��اٍم  َأيَّ  َرْم��َض��اُن  ُحِرْمناِهيِه  َقْد  ما  ُسوِء  ِمْن  َقْلبي  ُشقَّ 
ِس��َواُه ُط��ّرًا  عرفُت  ما  َوَلْحناَمْجلٌِس  َجْرسًا  ُهوِر  الشُّ َتوالِي  في 
َعَلْينا َي��ُع��وُد  َمتٰى  َوْمَعنٰىَيْسَأُلونِي  َمْغنًى  فِيِه  الجمِع  َمْلَحُظ 
َلَدْينا ِعْلٍم  َوَأيُّ  َأْدِري  إِْن ُقطِْعنا فالَوْصُل في األَْصِل َأْغنٰىَلْسُت 
َوْصٍل َعاِمُل  اِلَم��اِم  ٰهذا  ِمنّاِمْثُل  َسْلَماُن  ِقيَل  ك��اَن  َحْيُثما 
بَِشْيِخي  اتَِّصالي  ُعرٰى  ْق  َوثِّ َوَأْبنَاَربِّ  ُمِحبٍّ  ِمْن  الُكلِّ  َوُع��رٰى 
بَِقْلٍب َنُكوَن  َأْن  دِّ  الصَّ نِْلناِع��َوُض  ن��اَل  إِْن  َعَلْيِه  ُيَتَجّلٰى 
َمكِينا اتِّ��ص��االً  لنا  ْق  َحقِّ ِشْئناَربِّ  َشاَء  إِْن  ْيِخ  الشَّ في  واْنطِواًء 
َفْتحًا ِل  ال��تَّ��نَ��زُّ ِم��َن  ُزْرن��اَوَأنِ��ْل��نَ��ا  َطْيَبَة  الَحبِيُب  َزاَر  َي��ْوَم 
ُحُضوٌر فيها  كاَن  تِْلَك  ُتَتَمنّٰىَحْضَرٌة  وِق��ْس��َم��ٌة  َواْغ��تِ��نَ��اٌم 
َوَشْوقًا َوْجدًا  الّذواُت  َتْفنٰى  َوَأْمناَحْيَث  َسْعدًا  النُُّفوُس  َوَت��ُذوُب 
َوَن��داه��ا َفْيَضها  ��ُه  ال��لّٰ َد  وُحْسنٰىَع���وَّ أم��اٍن  في  الِعيُد  َوك��ذا 
َرْكبًا ُأَرافِ��َق  َأْن  ْنُب  الذَّ َظنّاَعاَقنِي  ُيْحِسُن  َوْه��َو  الَقْوَم  َزاَح��َم 
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ُمِقيمًا الُفؤاِد  في  ُكنُْت  َأْسنٰىَلْيَتنِي  ِعنِْدَي  َوْهَي  تِْلَك  َرْغَبتِي 
َصّبًا ْعِد  السَّ َحْضَرِة  في  َتَباكٰى  وِذْهناَكْم  َقْلبًا  ِمنُْه  الُحبُّ  َأْدَه��َش 
َيْعُلو َعْينَْيِه  َبْيَن  النُّوِر  وَيْفنٰىالئِ��ُح  َيْحَيا  الِفناِء  َشِريِف  في 
إمامي َجبِيِن  في  النُّوُر  الُمَهنّاَسَطَع  ال��ّزم��اِن  في  ُه  اللّٰ َب��اَرَك 
َكْهفًا ُه  اللّٰ َأَق��اَم��َك  َحبِيبًا  َوَمْبنٰىيا  َمْعنًى  لِْلَحقِّ  َوَنِصيرًا 
َمداها َرَفْعَت  َق��ْد  الَقْوِم  َوَمْثنٰىراَي��ُة  َف��ْردًا  الّزماَن  َوَجَمْعَت 

ِسرٍّ ُوّراَث  َج��اَل  ال��رِّ َوَأْدن��ٰىَوَب��نَ��ْي��َت  َأْقصٰى  الَحياَة  َيْصنَُعوَن 
بَِشْيٍخ َرّب��ي  َرع���اَك  َزم��ان��ًا  َتَعنّٰىَي��ا  بِالبِناِء  ال��َه��مَّ  َيْحِمُل 
َوَخ��ْي��رًا ُن��ورًا  ِمنُْه  ُه  اللّٰ َعَرْفنَاَزاَدَك  ُقْطٍب  َعْهَد  ُه  اللّٰ َرعٰى  َيا 

فينا  ُدْم��َت  ما  الّسالِم  ِعيُد  َتْسنَاَع��اَد  الَبِسيَطِة  َعلٰى  بِ��َأَم��اٍن 
ُمَرادي ِصْرُف  َوَأْنَت  ِعيِدي  َت��َع��نّ��ٰىَأنَت  فينا  َت��َع��نَّ  َأب��ان��ا  َي��ا 
علينا ُي��ِدي��َم  َأْن  َه  اللّٰ َتَدّنٰىَواْس���َأِل  َزم��اٍن  في  يِن  الدِّ َغ��ْي��َرَة 
ٰطَه َن��ْذُك��ُر  الَقِريِض  َمْعناَوِخ��َت��اُم  الَحِقيَقِة  في  ْكِر  بِالذِّ َفْهَو 
َفْضاًل َتْغَشاُه  الَكِريِم  َأْمناَصَلواُت  ��َح��اَب��ُة  َوال��صَّ اآلُل  وك��ذا 
َدّناَوَعلٰى الُقْطِب من رعٰى الَعْصَر ُطّرًا رِّ  السِّ ِم��َن  عاِشٌق  ُسِقي  ما 
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إلى إخوتنا في عمان

جدة 17 جمادى األول 1437

َسَكنُوا َحْيُثما  ِم��ن  َأِحبََّتنا  َيَمُن َن��بِّ��ْئ  َواَل  َش��اٌم  ال  ْرِق  الشَّ َجانِِب   في 
َب��َدالً َنْرَتِضي  ال  َعْهِدَنا  على  َأنَّ��ا 

 
وال��َح��َزُن الَهمُّ  وَزاَل  َأنِْسنَا   بُِكْم 

َمَطرًا َسْفَحَها  إِلِهي  َأْرَخ��ى  الِفَتُن ُعَماُن  َهاَجِت  ا  َلمَّ النَّْفُس  بَِها   َراَق��ْت 
َفَعاَنَقنِي َل��ْي��اًل  َأْب��َواَب��َه��ا  َن��ِس��ي��ُم فِ��ْط��َرتِ��َه��ا َك��َأنَّ��ه��ا َع���َدُن َط��َرْق��ُت 

 

بِِه َسكِْرُت  َحتَّى  بَِها  اْللَِقاُء  َط��اَب 
 

َأِمنُوا َق��ْد  النَّاَس  أِلَنَّ  َوَت��ْوق��ًا  َذْوق��ًا 
 

ُمْكَتئِبًا ��اَم  األَيَّ َقَضى  ِمَزاجًا  َمُن َأْحَيْوا  الزَّ َساَمُه  ا  ِممَّ وَح  ال��رُّ َوَأْنَعُشوا 
ُمنَْتِعشًا  بِاألُْنِس  ِرْحَلتِي  مْن  َوُع��ْدُت 

 
الَبَدُن بَِها  َيْزُكو  َع��ْوَدًة  َلَها  َأْرُج��و 

 
َثَوْوا َحْيُث  الُودِّ  في  َصَدُقوا  َمْن  َأُزوُر 

 
 في َأْرِض ِمْرَباَط َحْيُث الَمْشَهُد الَحَسُن

ُمنَْتَظٌر ال��م��ع��دوُد  األََم���ُل  َسَكنُواص��الل��َة  قد  واألحباُب  التآُلُف   حيُث 
َمْشَهُدَها الَخْيِر  َصَحاِر  َأْو  َمْسَقٍط   في ُعْمِق ُروِحي َسَمْت إِْن َطاَلِت الُمُدُن َأْو 

َمنَاِزَلُهْم َحيَّى  َب��ْل  اللُه  َحيَّاُهُم 
 

الُمُزُن َمْرَعاُهُم  في  منه   َوُأْغ��ِدَق��ْت 
َأْذُكُرُهْم َحْيُث  بَِخْيٍر  َوَط��ُن َفْلَيْذُكُرونِي  َل��ُه  َق��اُن��وٌن  ْكِر  بِالذِّ ْكُر   َفالذِّ
َسيِِّدَنا بِالُمْخَتاِر  النَّْظَم  نَُن َوَأْخ��تِ��ُم  السُّ بِ��ِه  َس��اَدْت  َم��ْن  ِع  الُمَشفَّ طَه 

 
َمَرَقْت َما  واألَْص��َح��اِب  الُغرِّ  ُفُن َوآلِ��ِه  السُّ لها  َتْرُنو  َطائَِرٌة  ْحِب  السُّ  في 
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إن ما نشاهده ونشهده اليوم من أليم األخبار في عالمنا العربي والسالمي الغارق بين الذم والدم ولألسف وال 

حول وال قوة إال بالله العلي العظيم أعياني فقلُت:

َأْلَواَنا األَْخ��َب��اِر  ِم��َن  َسِمْعنَا  َك��ْم  َأْعَياَناَي��ا   ْم��ُر  األَ  َوٰه���َذا  بِ��َي��ْوٍم  َي��ْوم��ًا 
َكَتَبْت الَِّذي  الَفْرِض  َعِن  ُشِغْلنَا  آَي���اُت َربِّ���ي بِ��ِه َف��ْض��اًل َوإِْح��َس��اَن��اَحتَّٰى 
َواْنَكَشَفْت الَعْزُم  َوَماَت  ِميُر  الضَّ ��اَن��اَماَت  ��ا َت��َغ��شَّ ��تِ��نَ��ا ِم��مَّ َع�����ْوَراُت ُأمَّ
َوُعْمَياَناَه���مٌّ ُي���َراِوُدَن���ا َخ���ْوٌف ُي��نَ��اِزُع��نَ��ا ا  ُصمًّ ِه  َش��رِّ في  َوال��نَّ��اُس 
َيْدَفُعُهْم رُّ  َوالشَّ َينَْفُعُهْم  الَوْعُظ  َوُش��بَّ��اَن��اال  ِشيَباَنا  اِلْث���ِم  ��ِة  ُل��جَّ ف��ي 
َتْفتِنُُهْم التَّْحِريِش  ُلَغُة  َت��َزْل  َوإِْخ��َواَن��اَوَل��ْم  َأْه���اًل   ُكَتاًل  َغ���َدْوا  َحتَّٰى 
ُهتَِكْت َما  َبْعِد  ِمْن  َلنَا  َلْيَس  َربِّ  َم��ْل��َج��اَن��اَيا  َك  إاِلَّ ��تِ��نَ��ا  ِم��لَّ َأْس���َت���اُر 
ُتْدِرُكنَا ال��ُم��ْرَت��اِع  َأَم��َل  َي��ا  َمْواَلَناَن��ْدُع��وَك  َأْن��َت  إاِلَّ  ال��َي��ْوَم  َكاِشَف  اَل  
ُع��ُب��وَدَت��ُه َج��اف��ٰى  َوَق���ْد  َع��ْب��ٌد  َوُبْهَتاَناالَعْبُد  َوُط��ْغ��َي��ان��ًا  ُظْلمًا  َوَع���اَث 
َمَصاِرَعُهْم َفَأْنَساُهْم  اِلٰل��َه  َأْعَواَناَنُسوا  الَفْحَشاِء  َعَلٰى  ُمْسَتْأنِِسيَن 
ُقْدَوُتنَا َأْي��َن  إِٰل��ِه��ي  َه���َداَك  لي  آَباَناُق��ْل  ي��ِن  ال��دِّ ُح��َم��اُة  َج��اُل  ال��رِّ َأْي���َن 
تِنَا ُأمَّ َق���اَداِت  ِم��ْن  األََم��اثِ��ُل  َوإِيَماَناَأْي���َن  مًا  َع��ْز  ِسْفَرَنا  َسطَُّروا  َم��ْن 
ُمْسَرَجًة الَمْجِد  ُش��ُروَط  َمْثَواَناَوَأْوَرُث��وَن��ا  األَْرِض  في  بَِها  ُنِقيَم  َكيَما 
بَِمْظَهِرِه ُتْبنَٰى  الَّ��ِذي  اَلِم  السَّ َكاَناَمْثَوٰى  َما  اِلْس��َع��اِد  ُمْجَتَمِع  ُص��ُروُح 
َمْرَقاَناَي��اَم��ْن ُت��َق��لِّ��ُب َأْب��َي��اتِ��ي لِ��َت��ْق��َرَأَه��ا فِيِه  َما  َوُخ��ْذ  ��ْأن��ي  َوَشْ َدْعنِي 
ُمْؤَتَمٍن َغ��ْي��ُر   َأنِّ��ي  األَْم���ِر  َأْشَقاَناَف��َغ��اَي��ُة  الظَّنِّ  َوَب��ْع��ُض  َت��َرانِ��ي  َكَما 
ُلُه ُتَؤمِّ فِيَما  َوِس���ْر  نَِظاِمي  تِْبَياَناَف��ُخ��ْذ  اِلْن��َص��اِف  َم��َع  َمَقالي  َت��َرٰى 
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َمِزيُج ُحبٍّ

َيْغَشاني َب��اَت  َوَش���ْوٍق  ُح��بٍّ  َرْمَض�اِن  َمِزيُج  اِْستِْقَب�اْل  َكذا  الَحبِيِب  ُلْقَيا 
 

َمنِْزَل�ًة الَقْل�ِب  ف�ي  َلُهْم  َوَه��ذا  َوَرْيَح�اِن  َهذا  َرْوٍح  في  ِعْشُت  َفْيِضِهْم   ِمْن 

َعَرُف�وا َساَدًة  َيا  اْلُهَدَى  َبْيِت  أْهَل  َيا 
 

�أِن  الشَّ ُأْولي  َيا  َاْذُكُرْوني  الطَِّرْيِق   ِسرَّ 

َتْحِمُلن�ي الَخْي�َراِت  َواِدَي  ِمْن  َوِوْجَدان�ي  أَتْيُت  ي  ِسرِّ في  ْوِق  الشَّ  َبَواِعُث 

تُِك�ْم بِهمَّ الَمْرُج�و  األَم�َل  َوأْوَطان�ي  َوأْحِمُل  أْرِض�ي  ف�ي  َق  َتَحقَّ  َوَم��ا 
َعنُْك�ُم َساَدت�ي  َيا  فِيَكُم  َلُكْم  ُبْشَرَى 

 
ان�ي  الدَّ َمْع  الَقاِصي  لَِيْسَمَعَها   أْرِوي 

بَِفْضلُِك�ُم َجنَْينَاَه�ا  الِقَطاُف  َوُبْسَتان�ي  َهِذي  ُشَجْيَرات�ي  َغَرْسُت�ْم  أْنُتْم 
َوَقاِع�َدًة  �ًا  ُأسَّ َلنَ�ا  َوَضْعُت�ْم  لُِبنَْي�ان�ي  أْنُتْم  َوَراَعْيُت�ْم  َبنَْيُت�ْم  أْنُت�ْم 
أْوِعَي�ًة  األْم�ِر  لَه�َذا  َصنَْعُت�ْم  َوإيَم�اِن  أْنُتْم  َخْي�ٍر  ِم�ْن  َك�اَن  َما   َفَكاَن 

َوَذاكَِرت�ي َقْلب�ي  َعل�َى  َرسْمُتْم  أْنُتْم 
 

َوإْحَس�اِن  ِص�ْدٍق  َعلَى  التََّفاني   َمْعنى 
َوْعَدُك�ُم الَوْع�ُد  َفَطاَب  تْم  َوَعدُّ أْنُتْم 

 
َواَفان�ي  الَوْع�َد  َرأْي�ُت  إنِّ�ي   َواللِه 

َمنَْبُت�ُه َوُه�َو  أْص�اًل  َط��اَب  َسيَِّدًا  َيا 
 

أْق�َراِن  َبْي�َن  َوَوْص��اًل  َفْصاًل  َوَط��اَب 
 

َمنَْقَب�ًة الْنَس�اِن  َبني  َسْعُي  َكاَن  إْن 
 

الثَّان�ي  لِْلَعال�َم  َسيِّ�ِدي   َفَسْعُيُك�ْم 
َوَمْرَحَل�ٍة َعْص�ٍر  ف�ي  األْمَر  إْنَس�اِن  جَمْعُتُم  َخْي�َر  َي�ا  َشَرَفًا  بُِكْم   َطاَبْت 
بُِك�ْم َوُه�َو  ْوِق  الذَّ َطِرْيَق  ْمُتُموَنا  آن�ي  َعلَّ ُمْطَل�ٍق  َذْوٍق  ُكلِّ  َعلَى   َيْسُموا 
َمنَْبُع�ُه الُح�بِّ  ُرَض�اَب  ْمُتُموَنا  َعلَّ

 
َناَدان�ي  الُح�بُّ  َم�ا  إَذا  يُحبُّ  َوَم��ْن 

َمْكُرَمت�ي  أْه�ُل  َوأْنُت�ْم  ْمُتُمْوني  َعلَّ
 

بُحْسَبان�ي  َيْوَم�ًا  َيُك�ْن  لْم  َما  َعَرْفُت 

أَملِ�ي  َيا  َوالْحَساَس  الَقْلَب  أْحَيْيُتُم 
 

َث�اِن  َكائِ�ٌن  َبأنِّ�ي  َشَع�ْرُت   َحتََّى 
َمْكَتَب�ًة ال�ِودِّ  َنَظ�َراِت  ِم��ْن  ِوْجَدان�ي  َق��َرأُت  ُعْم�ِق  في  ُنِقَشْت   ُسُطْوُرَها 
آنَِي�ًة الَفْي�ِض  َنَفَساِت  ِمْن  َشِرْبُت 

 
ِسْلَوان�ي  َط�اَب  َقْد  ِميَزابُِكْم   َوتْحَت 

مْجلَِسُك�ْم َطاَب  َما  إَذا  ي  ِسرِّ ُسرَّ  َكْم 
 

أْحَيان�ي  ْوِح  ال�رُّ َوَحاِد  َحاٍد   بَِصْوِت 

َمِعيَّتُِك�ْم ف�ي  َوَذاتي  ي  ِحسِّ َغاَب  بِألَحان�ي  َكْم  َحال�ي  ُف�وا  َشرِّ ُقْلُتُم   إْن 
َذاكَِرت�ي ُعْمِق  في  َبنَى  َماِع  السَّ َصْوُت 

 
َبان�ي  َسيِّ�ِدي  َبنَاَه�ا  َم�ا   َمنَ�اِزالً 

َنَدًا ِزْدُت  ْوِق  الشَّ ُدُرْوِب  في  بُِكْم  َوُبنَْي�اِن  بُِكْم  ُأسٍّ  َعل�َى  َوْج�َدًا  َوُذْب��ُت 
 

َمْعِرَفت�ي ُفْل�َك  أْرَسَى  الِعْلِم  ُق�ْرآِن  َومْجلُِس  إيَح�اِء  ِم�ْن  اْلَفْهِم  بَِساِحَل 
 

بَِرْبِعُك�ُم ْت  َم�رَّ َوَق�ْد  نُوَن  السُّ ِسينَ�اِن  بَِك  َط�ْوِر  ف�ي  مْجَتِمٌع  َواْلَقْلُب 
 

َمْص�َدُرُه األْمُن  َحْيُث  الَمِة  السَّ ِسيُن 
 

الَه�اِن  الَمْطَل�ِب  أْهِل  اْف(  )َسقَّ  َوِسيُن 

َرَه�ا َتَذكُّ أْخُط�وا  َوأَن�ا  ني  َهزَّ َوأْزَمان�ي  َكْم  َتَواِريِخ�ي  ف�ي  ِمْثُلَه�ا   َما 
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َمنِْزلِه�ْم نحَو  بي  ُخْذ  ْوِق  اْلشَّ َمْرَكَب  الَح�اِن  َيا  َقْد َعاَش في  َمْن  الله   ال أْوَحَش 
ُيَخاِم�ُرُه َم�ْن  إال  ْكَر  السُّ ُي��ْدِرُك  َما 

 
لَِسْكَراِن  ُيْشِجي  َما  ْكِر  السُّ َنْشَوِة  ِمْن 

 

ُيْبِهُجن�ي األُْن�ِس  لَِلَيال�ي  ِري  َتَذكُّ
 

أْشَجان�ي  َفْيِض  ِمْن  َمَضَى  َما  لي   ُيِعْيُد 
َلنَ�ا َوِه�َي  األْق��َداِح  َمَع  َطِرْبنَا  الَفان�ي  فِيَها  الَميِِّت  ُتْحيي  الُجوِد  َفائِِض  ِمْن 

 

َمْك�ُرَم�ٍة إْخ�����َواُن  َبْينَنَ�ا  بِإْخ�َواِن  ُيِدْيُرَه�ا  أْك�����ِرْم  َصَدُق�وا   أِحبَّ�ًة 

َفتَِئ�ْت َما  النَّاِس  َخْيِرِ  ْبَن  َيا  َسيِِّدي  الَح�اِن  َيا  إلَى  َعْوَدًا  َتْشَتِهي  بُِكْم   ُرْوِحي 
َمَحبَّتُِك�ْم ف�ي  ألنِّ�ي  ِسَواُكْم  لي  ِمي�َزاِن  َما  ُدْوَن  َحالي  َأْش��َرَح  ِصْرُت   َقْد 

مَجالِِسُك�ْم ف�ي  َوَجْه�ٍر  ِسرٍّ  َحِديُث 
 

بِأْث�َم�اِن  ِعنْ�ِدي  َعائِ�َدُه  َيُع�ْوُد 
 

َهاطَِل�ًة الَفْي�ِض  ُن�ُزْوَل  َربِّ��ي  َوُسْلَطان�ي  أَداَم  َشْيِخ�ي  افِنَ�ا  َسقَّ َرْبِع   في 
َمْظَه�ُرُه ْمِت  الصَّ في  َسيِِّدي  ُكْن  يَّ َوإْن 

 
تِْبَي�اِن  َخْي�َر  ِعنِْدي  ْمِت  الصَّ  َفَمْظَهُر 

ِحَك�ٌم َصْمتِِهْم  في  َلُهْم  ُهوِد  الشُّ َثان�ي  أْهُل  َعاَل�ٍم  ف�ي  ُه�ُم  َأنَّ  آَمنْ�ُت 
ُعْمَدتِنَ�ا ُعْم�ِر  ف�ي  َلنَا  َباِرْك  َربِّ  َرْمَض�اِن  َيا  َشْه�ِر  ف�ي  َوَك��َذا   َوَشْيِخنَا 
َل�ُه َهَدْي�َت  َق�ْد  َما  َوأْهِدَنا  نَا  َوإْع�الِن  َوَزكِّ ِس�رٍّ  ف�ي  الَمَواِري�ِث   أْهَل 

َمْسَلَكُه�ْم الَق�ْوِم  َطِريِق  في  بِنَا  َوإْحَس�اِن  َوُخْذ  َمَقاَم�اٍت  بِِس�رِّ   َسْي�َرًا 
ُه�ُم إنَّ الْس�الِم  َبني  َجِميَع  َوُبْهَت�اِن  َوَاْحَفْظ  َوَتْشتِي�ٍت  َزْي�ٍغ  َعْصِر   في 

َطائَِف�ٍة ُكلِّ  ِمْن  الُهِدَى  ِجُيوَش  َوَاْنُصْر 

 

َوِرْض�����َواِن  ِع�ٍز  َعَل�َى  َف��ٍج  ُك��لِّ  في 
 

َنَزُلوا ِما  َحْيُث  ِمْن  الِعَدا  ِجُيوَش  َوَاْقَمْع 
 

َوُخْس�َراِن  ُذٍل  ف�ي  اْلَوْي�َل   أِذْقُهُم 

َوَعافَِي�ٍة بِاْلُحْسن�َى  الُعْمَر  َلنَا  َوإي�َم�اِن  َوَاْختِْم  بَِتْوِحْي�ٍد  ُمْسَتْمِسكِي�َن 
 

تِ�ِه ألُمَّ الَه�اِدي  َعَل�َى  �الُة  الصَّ ُثمَّ 
 

َوال�َج�اِن  لإِلْن�ِس  َسيِّ�ٌد  �ٍد   ُمَحمَّ
بِِسيَرتِ�ِه َساُروا  َمْن  ْحُب  َوالصَّ َواآلِل 

 
َح��اِن  َزاِه�����ٍد  أْو  ُمْقَت�ٍف  َوَتابِ�ٍع 

 



نسخة حتت التعديل233 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
زيارة المدينة شوال 1427ه�

الَقانِي األَْخَضُر  نُْدِسيُّ  السُّ َب��َدا  ا  َأْحَيانِيَلمَّ الُمْخَتاِر  الُمْصَطَفٰى  ُقبَِّة  ِمْن 
َفاَرَقنِي َوال��َه��مُّ  َأَم��لِ��ي  لِ��ي  ِرْض��َوانِ��يَوَع���اَد  َوَداَم  َطَربِي  فِي  َوِزْدُت 
َمَشاِهُدَها َراَق��ْت  َقْد  الَمِدَينَُة  َأْعَيانِيٰه��ِذْي  َعْيِن  فِي  َمنَْظُرَها  َوَط��اَب 
َمْصَدُرُه النُّْوُر  َحْيُث  الَمِدَينَُة  ُع��نْ��َواِنٰه��ِذْي  َخ��ْي��ُر  فِْيَها  ِة  ال��نُّ��ُب��وَّ ُن���ْوُر 
َسَجَدْت َما  َل��ْواَلُه  الِذي  الَحبِيِب  َوَح��ْي��َراِنُنْوُر  اٍب  َت��وَّ َجْبَهُة  األَْرِض  فِي 
َطَرَقْت َوَما  َشْخٌص  َزاَرَه��ا  َما  ْن��َس��اِنَل��ْواَلُه  َب���اَب ال��َم��ِدْي��نَ��ِة َأْق����َداٌم ِلِ
َأْنُفَسُهْم اُج  الُحجَّ َحَمَل  َما  الثَّانِيَل��ْواَلُه  الَمْسِجِد  َنْحَو  الَمَشاِعِر  َبْعَد 
َأْعُينُُهْم ْرِب  ال��دَّ فِي  َسِهَرْت  َما  َشاِن َل��ْواَلُه  ُذو  التَّْرَحاِل  ِم��َن  اْسَتَهاَم  َواَل 
َيْحِمُلنِي ��ْوُق  َوال��شَّ َس��َح��رًا  َوَرْي��َح��اِنَأَتْيُتَها  َرْوٍح  فِي  الَقْلِب  َوُمْهَجُة 
َيْغَشانِيأِلَنَّ���نِ���ي َس�����َأَرٰى آَث����اَر َس��يِّ��ِدَن��ا الطِّيِب  َنْفُح  َحْيُث  َوَق��ْب��َرُه 
ُمْزَدِحمًا الِمْحَراَب  َس��أَرٰى  ُن��ْوَرانِ��يأِلَنَّ��نِ��ي  الُحبِّ  فِ��ي  ُمنَْطَرٍح  بُِكلِّ 
َيِقُفْوا َأْن  األَْح��َب��اِب  َع��اَدِة  ِم��ْن  َأْك��َواِن أِلَنَّ  َأْس���َراَر  َجَمَعْت  َرْوَض��ٍة  فِي 
ُغ��وَن ِج��َب��اه��ًا ف��ي َم��َراتِ��ِع��َه��ا َوالَجاِنُي��َم��رِّ اِلْن��ِس  َخْيِر  َأْس���َراِر  لِنَْيِل 
َمْسَأَلًة الِعْلِم  فِي  ُتنَاِزُعنِي  َم��ْن  َفْهَماِنَيا  الِعْلِم  فِي  َل��ُه  َح��اِل  ال��رِّ َش��دُّ 
َنَفٌر َق��اَل��ُه  َق��ْد  بِ��َم��ا  َرِض��ْي��َت  َشانِيَف���إِْن  َف��ال��َه��َوٰى  َوَدْع��نِ��ي  َتُشدَّ  َف��اَل 
َن��اَدانِ��يَش���َدْدُت َرْح��لِ��ي إَِل��ٰى ٰط��َه َوَزْوَرتِ���ِه  ��ِه  ال��لّٰ َح��بِ��ي��َب  ٰط���َه  أِلَنَّ 
َلنَا  إِنَّ  الَخْلِق  إِٰل���ُه  َه���َداَك  ُق��ْرآِن َأْق��ِص��ْر  َأْس���َراُر  الُمْصَطَفٰى  َزْوَرِة  فِي 

َمْكُرَمًة ِمنَْك  َعْهِدْي  الَخْلِق  َسيََّد  َوإِْع��اَلنِ��ي َيا  ْي  ِس��رِّ َفِصْل  ائِِريَن  لِلزَّ
َسنٌَد َلنَا  ال��َه��اِدي  َأْح��َم��ُد  َي��ا  َوُب��ْرَه��اِنَف��َأْن��َت  ِع��زٍّ  َع��َل��ٰى  الَعاَلِميَن  فِ��ي 
َوَسطًا ��ًة  ُأمَّ ِصْرَنا  بِ��َك  الَّ��ِذي  تِْبَياِنَأْن��َت  َخ��ْي��ِر  فِ��ي  ُم��نْ��َزالً  َأَت���ٰى  َكَما 
َدْع��َوتِ��ِه آَي��اُت  َشَمَلْت  الَّ��ِذي  َوُبنَْياِنَأْن��َت  َق��ْف��ٍر  ِم��ْن   ال��َك��ْوِن  َع��َوالِ��َم 
َعَلمًا َيا  ُلْقَياَك  َعِشَقْت  الَّ��ِذي  َفانِيَأْن��َت  ِمْن  الُحبِّ  فِي  َوَكْم  ُعوِب  الشُّ ُكلُّ 
َطَلَعْت َما  الَكْوِن  إِٰل��ُه  َعَلْيَك  ٰى  بِ��َأْل��َواِنَصلَّ ْنَيا  الدُّ َعَلٰى  النََّهاِر  َشْمُس 
َأْجَمِعِهْم َواألَْتَباِع  ْحِب  َوالصَّ انِيَواآلِل  َربَّ الَفْتِح  َشْيِخ  الَغْوِث  َوُقْطبِنَا 
َمْطَلِعَها َنْحَو  بِي  ُعْد  الطَّلِّ  َنَدٰى  الَحانِيَوَيا  ْخَضِر  األَ  نُْدِسيِّ  السُّ بَِلْونَِها 
َوَأْشَجانِيَف��إِنَّ��َه��ا ُك��لَّ��َم��ا َع����اَدْت لِ��َذاكِ��َرتِ��ي َقْلبِي  فِي  ْوَق  الشَّ ُتَهيُِّج 
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ليلة الخامس والعشرين من رمضان عام 1431 للهجرة

إِْخَوانِي األَْخ��َي��اِر  ��اَدِة  ال��سَّ َمنِْزَل  َيا 
 

اِن َوالشَّ َواألَْذَك���اِر  الِعْلِم  ُأْس��َرِة  ِمْن 

 

ُذكَِرْت َشْجنٍَة  ِمْن  الُهَدى  َبْيِت  َأْهَل  َيا 
 

 آَي��اُت��َه��ا َع��َل��ًم��ا ف��ي َن���صِّ ُق���ْرآِن
ِذْك��ُرُك��ُم َزاَل  ال  َأِح��بَّ��ُت��نَ��ا   فِ��ي��نَ��ا ُي��َع��لِّ��ُم��نَ��ا َأْم���َج���اَد َأْزَم����اِن َأْن��ُت��ْم 

َمَكاِرِمُكْم في  َدْأًب��ا  الَخْيَر  َوإِي��َم��اِن ُجوِزيُتُم  ِع��زٍّ  َعَلى  َوَف��ْرًع��ا   َأْص���اًل 

َرائِ��ُدُه��ْم الَبْيِت  آِل  ِم��ْزَم��اُر  اِن َعبَّاُس  َوال���دَّ األَْن��َغ��اِم  في  الّلِه  ��ُة  َوُح��جَّ
 

بُِمْفَرِدِه َغنَّى  إِْن  الَفْتِح  ِمَن  َجْيٌش 
 

َأْلَحاِن َتْوظِيِف  في  ْوِق  الشَّ َوَباِعُث 

 

عزفت إن  القلب  لسالم  إنسان وم��ص��در  أعطاف  في  اللحن   أنغامه 
اِء َم��ْدَرَس��ًة ��َة ال��َغ��رَّ ��اِن َأَق���اَم ف��ي َم��كَّ َوال��شَّ الِعزِّ  َأْه��ِل  الُغرِّ  أِلَْهلَِها 

 

َرَغ��ٍد في  األَْب��نَ��اَء  َجَمَع  َق��ْد  ُبْرَهاِن َوال��َي��ْوَم  ِس��رِّ  ِم��ْن  َلُهْم  َما  لِ��ُي��ْدِرُك��وا 
 

َمنِْصبِنَا َأْب���نَ���اُء  َوَك���ذا  َمْيَداِن َأْب���نَ���اُؤُه  ُكلِّ  في  َشْيِخنَا  الُهَدى   ُمْفتِي 

تِنَا ُحجَّ الُكلِّ  َشْيِخ  الَحْبِر  ِد  َوإِْع���اَلِن ُمَحمَّ ِس��رٍّ  في  الَعْصِر  ِث  ُم��َح��دِّ
 

ُمْلَتِزٌم الَمْحُقوُق  ال��َواِرُث  الَحانِي َفَأْحَمُد  الَوالِِد  ِمْثَل  َواِلْرِث  بِالِعْلِم 

 

ُساَلَلتِِه ِم��ْن  َب��اٍن  الِعْلِم  أِلُْس����َرِة 

 

اآلني الَحاِضِر  في  َشَرًفا  بِ��ِه  َأْك��ِرْم 
 

َس��َأْل��ُت َربِّ��ي َل��ُه َغ��ْف��ًرا َوَم��ْرَح��َم��ًة
 

الثَّاني ِجيلِِه  في  َمنَْهِجِه  َوِح��ْف��َظ 

 

َعَلًما َب���َدا  َم��ْن  َع��َل��ِويٌّ  َوتِْبَياِن َوِم��ْث��ُل��ُه  َدْرٍس  في  والَفْهِم  الِعْلِم  في 
 

َمْطَلَعُهْم اللُه  َحيَّا  لَِعبَّاَس  َنْجٌل 
 

ُبنَْياِن َتْأِسيِس  في  ْمِس  الشَّ َكَمْطَلِع 
 

َمْشَيَخٍة َأْب��نَ��اِء  في  ال��ِوَراَث��ُة  ه��ِذي 
 

ُبْهَتاِن َع��ْص��ِر  في  َأَب���ًدا  ِمْثُلها  َم��ا 
 

تَِها ِعزَّ َنْيِل  في  َواْحِرُصوا  بها  َشْيَطاِن ُقوُموا  َن��ْزِغ  ِم��ْن  َأَب���ًدا  َوِحْفظَِها 
 

َمْشَهَدَها َت��ْرَض��ْوَن  َوَغ��ًدا  َلها  َأْنُتْم 
 

ُعنَْواِن َخْيُر  فِيَها  َوالُحبُّ  ْبُر  َوالصَّ
 

َبَلًدا ال��ُق��َرى  ُأمَّ  َسَكنُوا  َس���اَدًة  َي��ا 
 

ُسْلَطاِن َخْيِر  ِم��ْن  َأَب��ًدا  ُسْلَطاُنُكْم 
 

َأَب��ًدا َمنَْحُه  َعَلْيُكْم  َربِّ��ي  َأَف���اَض 
 

ُنْقَصاِن َغْيِر  ِم��ْن  َش��َرًف��ا   َوَزاَدُك����ْم 

َمْكُرَمٍة ُك��لِّ  في  َلُكْم  َعْوًنا  َرْمَضاِن َوَك��اَن  َساَعاُت  بُِكْم  َوَطاَبْت   طِْبُتْم 
ُمتََّجٍه ُك��لِّ  ِم��ْن  َأْح��َب��ابِ��ُك��ْم  َوُك���لُّ 

 
ِن َوِخ���الَّ َأِح��بَّ��اٍء  ِم��ْن  َأَت��ى  َم��ْن  َأْو 

 

َسيِِّدَنا الُمْخَتاِر  بِالُمْصَطَفى  َأْوَفانِي َوالَخْتُم  الَمْحُبوُب  َما  ْحِب  َوالصَّ  َواآلِل 

جدة 29 رمضان  1431 للهجرة
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َباِرينَا َيْقِضيِه  بَِما  َأَط��لَّ  َلَيالِينَاَع��اٌم  َيْطِوي  َقَدٍر  ِمْن  الَكْوِن  في 
َيْفَعُلُه َش��اَء  فيما  ُه  اللّٰ فِينَاَت��َب��اَرَك   َش��اَءُه  َقْد  بما  َرِضينَا  فِينَا 
َوَمْسَكنٍَة َضْعٍف  على  الِعَباُد  َأَمانِينَاَنْحُن  ُدْنَيا  في  َوَنْحِفُز  َنْحَيٰى 
بَِغْفَلتِنَا َص��ْرَع��ٰى  اُمنَا  َأيَّ َتْحِمينَاَتُمرُّ  ِه  اللّٰ َوَعْيُن  بَِيْوٍم  َيْومًا 
ُمنَْدفِعًا األَْكَواِن  َعَلٰى  ٰى  َتَبدَّ َوَغاَب في َعَجٍل ِمْن َخْلِف َماِضينَاَعاٌم 
َماَلِمِحنَا في  َتْبُدو  الُعْمِر  ُتَحاكِينَاَشَواِهُد  ِم��ْرآٌة  ْيِب  الشَّ َوَمْفِرُق 
ُمْشَغَفٌة اُت  وال��ذَّ بِنَا  َعاٌم  َمرَّ  َتْزيِينَاَكْم  األَْرَض  َنِشيُد  َوِحْرصًا  ا  َكدًّ
ُتنَاِزُعنِي َنْفِسي  َفتَِئْت  َما  اُه  َمَباِدينَاَأوَّ ُخنَّا  َفَكْم  ُلوِك  السُّ ُسوَء 
ُمتَِّخذًا الَمْيُموَن  َعاَمنَا  َيا  الَمَضاِمينَاَأْطَلْلَت  ِقْسنَا  إِذا  َغِريبًا  َشْكاًل 
ُدَنا ُيَبدِّ فِينَا  َس���َرٰى  َوَدمٌّ  ِدينَاَذمٌّ  َأْطَفالِنَا   في  الُيْتَم  َوَيْصنَُع 
َنَهٍم في  الَخْيَراِت  َتْلَتِهُم  بِنَاِدينَاَوالَحْرُب  ِحْقدًا  َبنَْت  َضُروسًا  َحْربًا 
َرَوابِينَاَلْوال التََّفاُؤُل في الَمْولٰى َلَما َحَمَلْت اْخَضلَّْت  وال  َجنِينًا  ُأْنَثٰى 
َلنَا َوْهَو  الَمْوُعوَد  الَفَرَج  ُل  َهاِدينَاُنَؤمِّ ْبَر  الصَّ إِنَّ  ْبِر  الصَّ َوِسيَلُة 
َمْكُرَمٌة ْبَر  الصَّ إِنَّ  ِه  اللّٰ في  ِه  بَِواِدينَاللّٰ َسْلبًا  الِعَدا  اْسَتَطاَل  َمْهما 
ْل َفَقْد ِصْر َنا بَِحاِضِر َنا َراِعينَاَيا َفْتُح َعجِّ َماَت  ُغَثاًء  الَمَتاِع  ِسْقَط 
َم في اِلْسَفاِف َفْهَو َلنَا ُتْغِوينَاَنْهَوٰى التََّقدُّ َوالَغاَداُت  الَعْصِر  َعاَلَمُة 
َمْفَسَدٌة ْؤَم  الشُّ إِنَّ  ْؤِم  َولِلشُّ لي  ْوِق َحْيُث األُْنُس َيْرِوينَاَما  ُعْد بي َأَخا الذَّ
ُتنَاِغينَاال ِزْلُت َأْرُقُب في األَْكنَاِف َمْدَرَسًة َوْعٍي  َعَلٰى  َظلَّْت  اَء  َغ��رَّ
ُمنَْتَهجًا الَعْصِر  في  َأَبدًا  ِمْثُلَها  َيْأتِينَاَما  الَمنَْح  َرَأْينَا  ِسْر َنا  َحْيُث  ِمْن 
َعَمٌل ِمْثُلُه  َنْهجًا  الِعْلُم  اُنَها  َداِعينَاُربَّ والَخْوُف  َوَرٌع  ِمْقَياُسُه 
َخالِِقنَا ِه  اللّٰ في  َجا  الرَّ اْقَتَبْسنَا  َحاِدينَاِمنُْه  َواِلْخ��اَلُص   ِب  التََّأدُّ َمَع 
َبُعوا ْلِم َواتَّ َمَعانِينَاإِْن َجاَنَب النَّاُس َنْهَج السِّ َزاَلْت  ال  اِلْفِك  َعَواِمَل 
تِنَا ِملَّ َنْهَج  َوُنْحيِي  اَلَم  السَّ َأْهُلوَناَنْبنِي  َساَر  َقْد  بما  ُمْسَتْمِسكِيَن 
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الَمْيُموِن الواِدِي  في  اْللِقا  طاَب 
 

الَمْأُموِن )َدْوَعِن(  الِعباَدِة  َواِدي 
 

نا بِالسَّ ْت  َشعَّ الَغنّاُء  اُمها  َحَلُبوِن َأيَّ إلٰى  َمْشَهِدها  َبْيَن   َما 
َمْجلٍِس  ِمْن  َأرجائِها  في  كان  َكْم 

 
َوُم��َج��الِ��ٍس وُم��نَ��اِدٍم َوُف��نُ��وِن

 

وهاطٍِل ُيوِل  بِالسُّ َتْزُهو  َهُتوِن واألرُض  َذاِذ  بِ��ال��رَّ ُمْثَقالٍت  ِم��ْن 
 

َوِمْثَلها والُقَرْيَن  الُقَوْيَرَة  بَِهُدوِن َأْحَيا  واْلَتَقٰى  الُخَرْيَبَة   َأْحَيا 
بَِأْهلِِه ِعيَد  السَّ باِعْشَن  َوِرَب��اَط 

 

َقْيُدوِن ُربا  إِلٰى  ُيوَل  السُّ  ُيْهِدي 
َجْمِعها َلْيَلَة  َيُشعُّ  الُجَبْيِل  َوَسنا 

 
َمْدُفوِن ِمْن  الَخْيِر  بوادي   َوَلَكْم 

ُهْم َوَجدَّ الكِراَم  ُزْرنا  حٰى الَمْزُيوِن وبُِحوَفٍة  « في الضُّ  »َمْولٰى ِخَضمٍّ
ها نِدِّ ف��ي  أَر  َل��ْم  ُن���وٍر  َس��ْي��ُؤوِن َأّي���اُم  ُرب���ٰى  ف��ي  َل��ي��اٍل   إاِّل 

الُمْبَتَدا َحْيُث  الَخْيِر  َتِريِم  في   ُيْضِفي َعلٰى الَخَبِر الَمِهيِب ُشُجوني أو 
الذي العمودي  والشيخ  عدوني قيدون  طاب  الفياض  حوله   في 
بمزون ونخليلها المخضل يبهج ناظري مضلولة   وس��م��اؤه��ا 
الَمْيُموِن والَعرُس ما ُعرٌس بها في ليلة ال الُمْرَسِل  ِذْكرٰى   إسراِء 

َمَضْوا قد  ِعْلٍم  لِِرجاِل  َوَمشاِهٌد 
 

َتْدُعوني لَِحَياتِها  آث��اَرُه��ْم 
َأِحبَّتي َحْيُث  الَهْجَرْيِن  ربٰى  الَمْيُموِن وإلٰى  بِاْللِقا  َوطِْبنا  َطاُبوا 

 

َتِحيًَّة الَكبِيِر  ال��وادي  فِْتَيَة  يا 
 

الَمْحُزوِن بِنَْفَثِة  ُت��َزفُّ  ِمنّي 
 

اِلْهتِدا َسبِيِل  في  الّتظاُفُر  لِْلُهوِن َحاَن  َأَب��ْت  َأْي��ٍد  علٰى  َوَي��ِدي 
 

ِحَجاَبُه َماُن  الزَّ َرَفَع  فقد  ُقوُموا 
 

النُّون كَحْرِف  لِنَاظِِرِه  َوَغ��َدا 
 

العرس�مة. منطق�ة  أي:   1
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َدْوَرَت��ُه َداَر  َما  إذا  بِيِع  الرَّ فِينَاَشْهُر  َأْنَفاُحُه  َسَرْت  َعاٍم  ُكلِّ  في 
َفَرٍح في  الَمْرُجوُّ  األََم��ُل  د  َتْزيِيناَتَجسَّ الَحّراُء  األَْنُفُس  َوَتْزَدِهي 
وِح َتْسِري في َجَوانِِحنا َفُتْحيِيناِمْن َباطِِن الرُّ ْكَرى  لِلذِّ ْوِق  الشَّ َرَسائُِل 
َتْسَأُلنِي َأْنَت  َمْن  َيا  ْرَت  َتَذكَّ َداِعيناَهاّل  يِن  الدِّ لهذا  َمْن  َفْرَحتِي  َعْن 
َسنٍَن َعَلى  ْينا  َوَصلَّ ُصْمنَا  َأْيَن  َهاِديناِمْن  اللِه  َخْلِق  َخْيُر  َيُكْن  َلْم  إِْن 
َمْولِِدِه ِذْكِر  في  َتْزَدِهي  الَِّذي  َلّما َقَضى اللُه َأْن ُيْحيِي الَمَضاِميناهذا 
َكَرمًا َلنَا  َأْه��َدى  َمْن  اللُه  يناَتَباَرَك  َس الدِّ َد الُمْصَطَفى َمْن َأسَّ ُمَحمَّ
َمْولِِدِه َيْوِم  في  بِِه  بِيُع  الرَّ َتْعيِيناَطاَب  التَّْعظِيُم  َلُه  َشْهرًا  َصاَر  َبْل 
َأَجٌل اْنَقَضى  فِيِه  َبْل  الِواَلَدُة  َباِرينافِيِه  َأْم��ِر  ِم��ْن  ِهْجَرُتُه  َوفِيِه 
اْكَتَمَلْت الُقَرى  ُأمِّ  في  ِة  النُُّبوَّ َتْبيِيناُنوُر  الَوْصِف  َعْيُن  الِواَلَدِة  َيْوَم 
َمْولِِدِه َأْخَباِر  في  النَّصُّ  َوَتْضِميناَتَظاَفَر  َوْصفًا  ُمْعِجٍز  َمْشَهٍد  َعْن 
َمْولِِدِه َبْعِد  ِمْن  َغَدا  بِيِع  الرَّ َتْكِويناَشْهُر  الِميالِد  َشَرُف  َلُه  َشْهرًا 
َي��ِدِه وفي  إاِّل  َأَت��ى  َنبِيٍّ  ِم��ْن  َتْمتِيناما  الَعْهُد  َف��َداَم  لِطَه  َعْهٌد 
َن األَْكَواَن َفاْجَتَمَعْت َرَوابِينَاُسْبَحاَن َمْن َكوَّ في  طَه  ِمياَلِد  َأْسَباُب 
َيْعنِيناإِْن َكاَن َشْوِقي ُغُلّوًا ِمْثَلما َوِهَمْت ْوِق  الشَّ َفَأْمُر  الُعُقوِل  َبْعُض 
َنَبَعْت َحْيُثما  ِمْن  َمَشاِرُبنا  َواِدينَاَطاَبْت  َعْيِن  في  َضا  الرِّ َنْبِع  ُعُيوُن 
َوَتْدِويناِسْرَنا َعَلى َقَدِم األَْشَياِخ َمْن َعَرُفوا َتْأِصياًل  ِة  النُُّبوَّ ِس��رَّ 
َمْشَهِدِهْ َأْبَعاُد  بِِهْم  فَطاَبْت  َداُعوَناَطاُبوا  لِْلُحبِّ  َفُهْم  طَه  ُحبِّ  في 
َمْدَرَسًة ْوِق  لِلشَّ َيَزْل  َلْم  َيْرِويناَربِيُعنا  ْوُق  الذَّ َوفِيها  اْقَتَبْسنا  ِمنَْها 
َماِن اْقَتَضى َتْصِحيَح َمنَْزِعِه َيْأتِيناِجيُل الزَّ ْبُط  الرَّ َفِمنْها  ْكَرَياِت  بِالذِّ
َنَواِديناَرْبُط الُقُلوِب َوِحْفُظ الُودِّ َما َبِقَيْت في  َتْزُكو  ْدِق  الصِّ َأَواِصُر 
ْدِق ما َكاَن الَجَفاُء َلنَا ُتنِْجينايا إِْخَوَة الصِّ التَّْبِريِر  ُلَغُة  وال  َنْهجًا 
َمْولُِدُه َيْعنِيِه  َوَما  الَحبِيِب  َيْحِميناُحبُّ  َباَت  ِشَعاٌر  ْكَرياِت  الذِّ في 
َموِسُمُه َجاَء  ما  إِذا  إَِلْيِه  َيْرِميناَنْدُعو  ْرِك  بِالشِّ ُمْعَتِرٍض  َباُل  ما 
َمْبَعثِِه َيْوَم  إال  ْرَك  الشِّ َنْهُجِر  َماِضيناَلْم  َمرَّ  َما  على  ُكنّا  َل��ْواَلُه 
َجَوانَِحنا َأْحَيْت  ِرَساَلُتُه  َراِعينالوال  الَجْهُل  لكاَن  َوَمْعنًى  ِحّسًا 
َشَطٌط وال  َجْهٌل  ال  لِلِه  َيْهِديناَفالَحْمُد  اللِه  َف��ِدي��ُن  ُغ��ُل��وٌّ  وال 
ُمنَْتِشرًا الَيْوَم  َن��َراُه  الُغُلوِّ  َوَتْلِويناَعْيُن  َتْزيِينًا  اِلْف��ِك  عَالِم  في 
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تِنا ِهمَّ َعْيُن  فينا  الَبَهاِرِج  َوُتْرِديناُدْنيا  َتْطِوينا  الَماِل  َوُشْبَهُة 
َأْعَهُدُه ُكنُْت  َما  إلى  َأُعوُد  ضا َوالبِْشُر َيْعُلوناَدْعنِي  في ِمْثِل َشْهِر الرِّ
َمْقَدُمُه َطاَب  َشْهٌر  ال��ِواَلَدِة  َداِعينَاَشْهُر  طِيِب  ِمْن  َمْظَهُرُه  َوَطاَب 
َتاَلَقْيناَداِعي الِهَداياِت طَه َخْيُر َمْن ُقِرَئْت َلّما  ِس��ي��َرتِ��ِه  َأْخ��َب��اُر 
َطَلَعْت ما  الَخْلِق  إَِلُه  َعَلْيِه  بِيِع وما اْخَضلَّْت َرَوابِيناَصّلى  َشْمُس الرَّ
ْحِب َمْن َأْخَلُصوا ُحّبًا َوَتْمكِيناَواآلِل َمْن َشُرُفوا ِمْن َباِب َحْضَرتِِه َوالصَّ
بَِساَحتِنا ُعوِدي  َضى  الرِّ َلَيالِي  َدَواِعيناَوَيا  َتْحيا  بِِه  َحِميدًا  َع��ودًا 

10 ربيع األول 1438
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َش��ْك��َواَن��ا ال��ل��ِه  َحبِيَب  َط��َه  َمْثَواَنا إَِل��ْي��َك  ُعْمِق  في  َعَرى  َقْد  َما  َرْفِع  في 
 

َوَط��ٍن َوفِ��ي  َأْه��ٍل  في  رُّ  الضُّ َوُع��ْدَواَن��ا َأَصاَبنَا  َبْغيًا  الِعَدا  ُر  َج��ْوْ َواْزَداَد 
َحاَلُتنَا  ال��َوْج��ِه  َكِريَم  َيا  َمَتى  َرْج��َواَن��ا َحتَّى  َك  إاِلَّ َوَم��ْن  ُس��وًءا  َت���ْزَداُد 
َحيُِّكُم  َأْك��نَ��اِف  في  اللَه  َعاَنى َنْسَتْشِفُع  َقْدْ  َفالَمْقُهوُر  األَْمَر  َتنُْظُروا   َأْن 

َيِدِه في  َلْيَس  َمْن  َعَلى  الَباَلُء  ُمْهَتاَنا ُصبَّ  َص��اَر  َفِقيٍر  ِم��ْن  َوَك��ْمْ   َسْيٌف 
ُتنَاِزُلنَا َن���ارًا  َغ���َدْت  َق���ْوٍم   َح��ْرق��ًا وَق��ْت��اًل أِلَْق��َص��اَن��ا َوَأْدَن��اَن��ا َأْط��َم��اُع 

َمَضٍض َعَلى  َدْه��رًا  ُمَعاَناُتنَا  َأْلَواَنا َطاَلْت  ْعَف  الضَّ ُنَعانِي  ِصْرَنا   َوالَيْوَم 
َمَضى َحْيُث  األَْح��َق��اُد  ُدُه  ُت��َب��دِّ َشْعٌب 

 
مَّ ُع��نْ��َواَن��ا ��اُم��ُه َي��ْك��ُت��ُب��وَن ال���دَّ ُح��كَّ

َناِحَيٍة  ُك��لِّ  في  َأْرُض��نَ��ا  َتَلطََّخْت 
 

َوَمْيَداَنا َساحًا  َم���أَلَْت  َق��ْد   َأْش���اَلَء 
َفَرحًا َأْطَفالِنَا  ِم��ْن  ال��َخ��ْوُف  َد  َوُعْمَياَنا َوَب���دَّ ُص��ّم��ًا  َم��َراِق��ُدُه��ْم  َج��ْف��وًا 

َجْبَهُتُه  لِلِه  َس��َج��َدْت  َم��ْن  َخْيَر  َي��ا 
 

ِرْضَواَنا ِمنَْك  َيْرُجو  َجاَء   ُمْسَتنِْصرًا 
ُمنَْطِرحًا ِجْئُت  َق��ْد  َهاأَنا  َسيِِّدي  ُبْرَهاَنا َيا  ِمنَْك  َأْبِغي  الُجوِد  َساَحِة  في 

 

َمَرابَِعنَا َيْغَشى  ما  َغْيُر  بي  َج��اَء  َما 
 

َم��ْأَواَن��ا الَمْيُموِن  الَيَمِن  َواِس��ِع   في 
َوَمْظَهِرَها ْنَيا  الدُّ على  َراِع  الصِّ َوُش��بَّ��اَن��ا ِمَن  ِشيبًا  َدْت  َش����رَّ َوفِ��ْت��نَ��ٍة 

 

ُرُه ُت��َب��رِّ فِيَما  َس��يِّ��ِدي  لِ��ي  َش���ْأَن  َوُبْهَتاَنا ال  ُزورًا  إِْع��اَلِم��نَ��ا   َأْق��َم��اُع 

َسَبٍب َما  َغْيِر  ِمْن  ُهتُِكوا  بَِمْن  إِْخ���َواَن���ا َشْأني  ال��ل��ِه  ف��ي  أِلَنَّ���ُه���ُمُ  إاِلَّ 
 

َأَملِي بِ��ِه  َب��اٍب  َعَلى  ي  َهمِّ َواالَنا َوَض��ْع��ُت  اللِه  في  الَّ��ِذي  َوبِاْسِم  بِاْسِمي 
 

ُمنَْكِسٍر الَعْصِر  في  ُمْسَتْضَعٍف  ُكلِّ  ِمْن 
 

ُبنَْياَنا ال��ل��ِه  ِدي���ِن  َغ��ْي��َر  َيْبَتِغي   ال 

بِِسيَرتِنَا َس��اُروا  َم��ْن  اَلَمِة  السَّ إِْحَساَنا ِجيُل  النَّاِس  َأْوَل��ى  الَقْوِم  َوِسيَرِة 
 

َعَجٍل في  َرْحَمُن  َيا  رَّ  الضُّ َتْكِشَف   بِ��ِس��رِّ َط���َه َك��ِري��ِم ال��َوْج��ِه َن��اَداَن��ا َأْن 

َمْطَلِعِه آَف��اِق  في  ��ْوُت  ال��صَّ َوْلَيْبُلِغ 
 

 إَِج��اَب��ًة َت��ْم��أَلُ األَْك���نَ���اَف إِي��َم��اَن��ا

اَن��ا ُت��ِزي��ُل َث��ائِ��َرَة ال��تَّ��ْرِوي��ِع َع��ْن َع��َدٍن َوال��رَّ ال��َه��مَّ  ُت��ِزي��ُل  َأَزاٍل   َوَع���ْن 
َهَلُكوا َقْد  اِليَماِن  َيَمِن  في  َم��ْواَلَن��ا َفالُكلُّ  اللُه  َوَأْن���َت  َوُج��وع��ًا   َف��ْق��رًا 
َقائَِمٌة األَْك���َواُن  بِ��ِه  َم��ْن  َي��ا  َربِّ  اآلنا َي��ا  أت��ى  َق��ْد  َط��َه  َب��اِب  َعَلى   َع��ْب��ٌد 
َمَظاِهِرَها َأْجَلى  في  اِلَغ��اَث��َة  آَباَنا َيْرُجو  واآلِل  الُمْجَتَبى   بِالُمْصَطَفى 
َعَهُدوا بِِه  َعْهدًا  َصَدُقوا  َمْن  ْحِب  َباَنا َوالصَّ ُصْبُحنَا  َم��ا  َص���اِدٍق   َوَت��ابِ��ٍع 
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األَْهنا  والَمنِْزِل  اِلْينَاِس  َطْيَبَة  والَمْعنٰى  إِلٰى  الِحسِّ  في  األَْشَواُق  َكِت   َتَحرَّ
ْت َع��َل��يَّ َم��ِري��َرٌة  َولِ���ي َف��ْت��َرٌة َم���رَّ

 
الَجْفنا  َق  َأرَّ وما  الَمْولٰى  َر  َق��دَّ  بما 

َغْفَلًة الَمواطِِن  َخْيِر  َع��ْن  ��ْرُت  ْوِق في األَْحنَا َت��َأخَّ بَِرْغِم اّلذي ِعنِْدي ِمَن الشَّ
 

َنْيَلها  وَأْط��َم��َع  اْلُلْقَيا  إِل��ٰى  الُحْزنا  َأِح���نُّ  َتْطِوَي  َأْن  األَّي��اَم   َوَأْسَتْعِجُل 

َراَح��ٌة  لِْلَقْلِب  الِحبِّ  بَِعاِد  في  فما 
 

َمْغنٰى  َرْبِعها  َعْن  الّذاِت  ُنُزوِح  في   وال 
َأُروَمتِي  َمْثوٰى  النُّوِر  ُرُب��وَع  َيا  األَْسنٰى َأاَل  وَمْطَلبَِي  َوتاِريخي   َوَأْهلِي 

ُمَتيٌَّم  أِلَّن���ي  َيْفنٰى  ال  ال��ُح��بُّ  الَغنّا  َل��ِك  في  الَفْرُع  َلُه  َأْصٍل  ِمْن  فيِك   بَِمْن 

الَهوٰى  ُتَجاِذُبني  فيها  بما  َتْفنٰى  َحَياتِي  َلْن  َمواِقَف  ذاتِ��ي  في   َوَتْصنَُع 
َفْيِضها  َوَمنَْبُع  َتْفنٰى  لها  َوَك��ْي��َف 

 
َرُسوُل الُهدٰى الُمْخَتاُر َأْشَرُف َمْن ُيْعنٰى

َوَجْوَهرًا  ذاتًا  الَكْوِن  في  َمْن  َمنَّا  َوَأْفَضُل  َن��اَل��ُه  بما  َي��ْس��ُم��و  َج���َدٍل   ب��ال 
َوَحاَلتِي  ِجْئُت  ِه  اللّٰ َرُس��وُل  إَِلْيَك 

 
واألَْبنا  األَْه��ِل  َمَع  ُمْعَتاٍد  َغْيِر   َعلٰى 

َأَصاَبنِي  ِمّما  واألَْط��َراُف  الَعْظُم  الَوهنا  َوَهٰى  الصابَة  َأْشُكو  بذا   َوَلْسُت 
َكائٌِن  األَْم���ِر  ِم��َن  َرّب��ي  َش���اَءُه  َوالُحْسنٰى  فما  الَمَراتَِب  َأْرُج��و   َوٰلكِنَّنِي 
ضا َيْعُلو َعلٰى النَّْفِس َأْن َأَبْت  ْعنا  ُطُموُح الرِّ الرَّ ْهَوِة  الشَّ ِم��َن  فيها  ما   َوَيْقَهَر 
َغافٌِل  والَقْلُب  األَْع��َواُم  ِت  َم��رَّ ُكنّا َوَق��ْد  َلْو  ُكنُْت  إلٰى  األَْعلٰى  الَمْطَمِح   َعِن 
لَِتائٍِه  َي��ْأتِ��ي  ال��ح��اِل  لِ��ٰه��ذا  َوَأنِّ���ي 

 
الَحْسنا  َوَت��ْخ��َدُع��ُه  نيا  الدُّ ُت��نَ��اِزُع��ُه 

 
َأرٰى  َلْن  الّذاِت  في  الَغيُّ  ٰهذا  َطاَل  ْحنا  َوإِْن  والشَّ َوالَغمَّ  الَهمَّ  إاِّل  ال��ّذاِت   ِمَن 

تِي  ِهمَّ َأْنَفْقُت  فِيِك  َمْن  يا  َمْثنٰى  َحنَاَنْيَك  لِِخْدَمتِِه  َأْوق��اتِ��ي  َوَأْرَه��ْق��ُت 
 

َمنَْزِعي  ِضْمنا  َأَنا الُمْسِرُف الَمْحُزوُن ِمْن ُسوِء  َشاَبنِي  وما  إِْهَمالِي  َوَك��ْث��َرِة 
 

َوإِّنما  َشْيئًا  األَْق���َواُل  َتْصنََع  الُحْسنٰى  َوَل��ْن   بَِأْسَمائِِه  َنْدُعو  بِ��َأْن  ُأِمْرنا 
 

َشِفيُعنا  َوْه��َو  الُمْخَتاَر  الّدّنا  َوَنْسَتْعطَِف  ُيَشنُِّفُه  ِص��ْدق��ًا  َج���اَءُه   َف��َم��ْن 
ُظْلِمِهْم  َبْعِد  ِمْن  َج��اُؤوَك  ُهْم  َأنَّ َوَل��ْو 

 
األَْهنا  الَمنِْزَل  بَِك  َناُلوا  اْسَتْغَفُروا   بما 

َمَشاِربي  َص��فِّ  الُجوِد  َكِريَم  ِشْئنا إٰلِهي  ِشْئَتُه  ما  التَّْسلِيَم  َوَأْلَهَمنِي 
 

َأْحَمٍد  َرْب��ِع  في  َربِّ  َي��ا  لنا  ���ْر  َوَوفِّ
 

ُرْمنا م��ا  ��ُق  ُت��َح��قِّ إِْق��َب��اٍل   َق��َوابِ��َل 

َمْسِجٍد  لِ����َزْوَرِة  َدْأب���ًا  لنا  ْد  ِجْئنا  َوَع����وِّ إِْن  َوالَقْبِر  الَفْيَحاِء  ْوَضِة  الرَّ  َمَع 

َمْجنٰى  ُن��َس��لِّ��ُم ف��ي َوْج���ٍد َوَن��ْش��َرُح م��ا بنا  ُجوِدِه  ِمْن  الُجوِد  َمْولٰى   َوَنْسَأُل 

بِ��َأْم��ِرِه  فينا  َيْقِضيِه  م��ا  َوَن��ْش��َه��ُد 
 

ُزْرنا  َمتٰى  فينا  األَْض���َداُد  َيْفَعُل  َوَم��ا 
َت���َأدٍُّب  ُدوَن  األَْع����راُب  الَمْبنٰى  ُيَخاطُِبنا  َساَحِة  في  األَْوَب��اُش   َوَينَْهُرنا 
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ِرَجالِنا  َبْعَض  األَْج��نَ��اُد  َيْدَفُع  ُقْمنا  وَق��ْد  إِْن  ْتِم  الشَّ َم��َع  َدْفعًا   بَِأْيِديِهُم 

نا  َأُكفَّ ِمنّا  األَْح��َب��اُب  َس��لَّ��َم  ِمنّا َوإِْن  َهاَلُهْم  لما  َهاُجوا  َقْد  الَقْوَم   َترٰى 
ُخْفَيًة  َنْدُخُل  ْوِن  الصَّ أِلَْج��ِل  َعنّا  َفِصْرنا  لِنَْدَفَعُهْم  َنْمِشي  َوَج��ٍل   َعلٰى 
َكَأّننا  َحّتٰى  األَْم���ُر  ٰه��ذا  ط��اَل  َوالَمْعنٰى  َوَق��ْد  الِحسِّ  في  ِه  اللّٰ ِديِن  َغْيِر   َعلٰى 

َملِيُكنا  َأْن���َت  ال��َح��قِّ  إِٰل���َه  ي��ا  َأاَل 
 

األَْدن��ٰى  ُيَعاِمُلنا  ِمّما  كٰى  الشُّ  إَِلْيَك 

ُأْس��َرٍة  َحظِّ  ِمْن  اِلْذالَل  َتْجَعِل  وال 
 

ْعنا الرَّ الُعْصَبِة  ِمَن  ُتنْمٰى  الُمْصَطفٰى  إلٰى 
 

َنِصيَبنا  َأنَّ  ال��ُج��ّه��اُل  بنا  َأْحنٰى  َي��ُظ��نُّ  وَمْوِقَفنا  َمْغُشوٌش  الِعْلِم  ِمَن 
 

بَِمْعِزٍل  َعنّا  الِعْلُم  َيُكوُن  ُكنّا  َوحاشا  َحْيُثما  ِم��ْن  التَّنِْزيُل  َنَبَع   َوَق��ْد 
َوَشْأُنها  َتْقِضي  األَْق���داُر  وٰلكِنّها 

 
َمْعنا  َتَعاُطَفها  ُرْم��ن��ا  إذا   َعِجيٌب 

َوالثَّنا  ْكِر  بِالشُّ الَقْوَل  ٰهذا  ُقْلنا  َوَأْخ��تِ��ُم  َوإِْن  َثناُه  ُأْحِصي  ال  ِه  اللّٰ َعلٰى 
 

َصالتِنا  َبْعَد  التَّْسلِيَم  َن��ْرَف��ُع  األَْسنٰى  كما  لِْلَمنِْصِب  األَْع��داِد  َرَة  ُمَكرَّ
 

��ٍد ال��ُم��ْخ��َت��اِر ٰط���َه إِم��اِم��ن��ا  ُسوا الَمْبنٰى  ُم��َح��مَّ َمَع اآلِل واألَْصَحاِب َمْن َأسَّ
 

بِنَْفَحٍة  ُع��وِدي  األَْج��َي��اِل  َزْوَرَة  ويا 
 

ِعْشنا  َما  لِْلَعْوِد  التَّْيِسيِر  َمَع  َعَلْينا 
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ِمْن َحْيُثَما ُكنُْت َعيُن اللِه َتْرَعانِي

هذه القصيدة قلتها ونحن في طريقنا إلى المدينة المنورة في ذي الحجة 1419ه�

َتْرَعانِي ِه  اللّٰ َعْيُن  ُكنُْت  َحْيُثما  َوإِْخ��َوانِ��يِمْن  وآب��ائِ��ي  َأْه��لِ��ي  َوُودُّ 
َبَرَزْت اّلتي  الِوالياِت  ِسرِّ  َأْهِل  الّدانيِمْن  َمع  َقاِصيها  األَْمِر  َمْظَهِر  في 
َم��َدٌد َناَلنا  ٰط��َه  َم��َواِري��ِث  َوِخ��اّلِنَوِم��ْن  َأن���داٍد  َبْيَن  بِ��ِه  َنْسعٰى 
ُشِهَرْت إِْن  دِّ  الضِّ ُعُيوُن  في  َتْرَعانيوَهْيَبٌة  النَّْصِر  ي ُسُيوُف  ِعنَْد الّتَحدِّ
مجانِيها ُتْحصٰى  ال  ِه  اللّٰ َوَأْواَلنِ���يونِْعَمُة  َأْعَطانِي  ُه  اللّٰ بِ��ِه  لَِما 
َأْوَح��َدُه الَعْصِر  إِماَم  اْلَتَزْمُت  َأْفنَانيَلّما  الَحاِل  َعظِيَم  الَعطايا  َأَبا 
ُفتَِحْت َقد  األَْبَواُب  َأْنَفاِسِه  ِسرِّ  َأْزَم��اِنِمْن  ُكلِّ  في  َمَفاتُِحها  ُهْم  إِْذ 
َوَمْمَلَكًة َتْصِريفًا  ُه  اللّٰ الحاِنَأْواَلُه���ُم  في  الحاِل  ِسرِّ  َأْهُل  ُجنُوُدها 
َوَحاُلُهُم األَْدن��ٰى  إلٰى  َينُْظُروَن  وُبْرَهاِنال  ُنوٍر  علٰى  وَأجلٰى  َأْعَلٰى 
َأَحٍد َعلٰى  َيْخفٰى  ال  التََّتْلُمِذ  َخ��ّواِنِسرُّ  ��ِه  ال��لّٰ َأْه���ِل  لُِمنْكِِر  إاِّل 
َحَسٌد َشاَبُه  َنْفٍس  َحظَّ  ذا  كان  وِعْرَفاِنأو  ِسرٍّ  َعْن  الَجْيِب  َفاِرَغ  أو 
اآلِنُبْشرٰى لمن ساَر في َدْرِب الّرضا َفَرحًا في  الَفْتُح  وأت��اُه  الُمنٰى  َن��اَل 
َعَهُدوا ُمْذ  األَْشَياُخ  قاَلُه  اّلذي  َوإِيماِنٰهذا  ِص��ْدٍق  في  اِلراَدِة  لِ��ِذي 
َرُجٍل في  الحاِل  اْنطَِواَء  َأنَّ  بَِأْزَماِنآَمنُْت  َأْزَمانًا  ْدِق  الصِّ لِِذي  َيْطِوي 
َنَهَضْت إِْن  الَوْسنَاَن  الَغافَِل  ِس��رُّ ال��ّدواِع��ي ب��إِْس��َراٍر وإِْع��الِنوُيوِقُظ 
َشَطٌط وال  كِْبٌر  ال  ِه  لِلّٰ ْن��َس��اِنالَحْمُد  ِلِ َق��ْذٌع  وال  اْفتَِخاٌر  وال 
َزَمٍن في  بِالنَّْعَماِء  ِث  التََّحدُّ الفانيَغْيَر  في  الناُس  وَتاَه  النَِّصيُر  َقلَّ 
َعساكَِرها َتْدُعو  الُمْصَطفٰى  َوالّشاِنوَراَيُة  األَْمِر  ِزَماَم  َيْسَتِعيُدوا  َأْن 
ُبِعَثْت َقْد  بالَخْيِر  ��ًة  ُأمَّ وِميزاِنوُينِْهُضوا  َع��ْدٍل  َعلٰى  وَنْهيًا  َأْم��رًا 
ِرْض��َواِنَهْل ِمْن فتًى ثائِِر اِلْحَساِس ُمْجَتِهٍد ِه  اللّٰ أِلَْج��ِل  َكّفًا  َيُمدُّ 
ُيَضاِرُعُه ال  َمْجدًا  َوإِّي���اُه  َوُق��رآِنَنْبنِي  ُمْثلٰى  ُسنٍّة  َعلٰى  َمْجٌد 
ُزَمٍر ِمْن  الَماِضيَن  َلِف  السَّ ُبنَْياِنوِسيَرِة  َتْأِسيِس  في  الَعْهِد  علٰى  َقاُموا 
َمَرابِِعنا في  الَحْت  النُّوِر  لُِعْدواِنَب��واِرُق  َتْشتِيتًا  ُه  اللّٰ َقضٰى  َلّما 
َحاِضِرنا ُصنِْع  في  َأَبدًا  وإِيقاِنَفْلنَْسَتِقْم  ِعْلٍم  َعلٰى  َرْأٍي  َوَجْمِع 
ُقْدَوتِنا الُمْخَتاِر  َعلٰى  الِخَتاِم  ِوْدَي��اِنوفي  َأْط��َراِف  َعلٰى  َبْرٌق  الَح  ما 



نسخة حتت التعديل244 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
دعاء المضطر للواحد األبر

��نِ��ي َأَه��مَّ َح��الِ��ي  إِنَّ  ��ي  إِل��ٰهِ إِلٰ��ِه��ي 
 

َوَتَولَّنِي ُمْصلِحًا  ��ي  إِل��ٰهِ لِ��ي   َفُكْن 

َوَأْرَتِجي َأْشُكو  اْلِمْسكِيُن  َعْبُدَك  َأَنا 
 

َتْحِرَمنَّنِي اَل  َم���ْواَلَي  َي��ا   َن��َواَل��َك 
َوالِ��ه��ًا التََّعبُِّد  بِ��ِم��ْح��َراِب  َأِق��ْم��ن��ِي 

 
ُمنَْحنِي فِيَك  َخاِضعًا  َشُغوفًا  ُمِحّبًا 

 

الَِّذي َبْحِرَك  فِي  وِح  ال��رُّ َخاَليا  ْع  بَِمْعِدنِي َوَوزِّ َحّقًا  اْلُحبِّ  َمْعنَٰى  ُد  ُيَجدِّ
َفنِي َوَي��ْص��نَ��ُع ِم��نِّ��ي َخ��ْي��َر َع��ْب��ٍد ُم��َولَّ��ٍه  َقْد  اْلَحِقيَقِة  فِي  َص��ُدوٍق  ُمِحبٍّ 
 

َوَت��نْ��َت��ِه��ي َت����ُزوُل  اَل  َح��َي��اٍة  نِي َف��نَ��اَء  َوَقوِّ فِيَك  ْوِق  الشَّ ُس��اَلَف  َأِذْقنِي 
 

الَِّذي َوَشْيَطانَِي  ْنَيا  َوالدُّ النَّْفِس  نِي َعَلٰى  َتْسَتِفزُّ اَل  َواأْلَْه����َواِء   ُي��َوْس��ِوُس 
ْلُهَدٰى ا  ِخْدَمِة  فِي  اأْلَْسَباَب  لَِي  ْء  َتْفتِنَنَّنِي َوَهيِّ َواَل  ْن��َي��ا  ال��دُّ لِ��َي  ��ْر   َوَس��خِّ
َحاَلتِي ُسوِء  ِمْن  اْلَمْحُزوُن  َعْبُدَك  َأَذلَّ��ن��ِي َأَنا  َوَذْن����ٍب  َأْوَزاِري  َوَك��ْث��َرِة 

 

بِاأْلََنا ْكِر  الذِّ َع��ِن  َمْشُغوٌل  َي  َوِس��رِّ
 

نِي َزكِّ اْلَقْلَب  ِر  َطهِّ إِلٰ��ِه��ي   َوَأْن���َت 

َواْلبِنَا َواْلَحْرِف  ْس��ِم  اْلِ فِي  بَِما  إِلِٰهي 
 

إِْهِدنِي َواْلَوْصِل  اْلَفْصِل  ُحُروِف   َوِسرِّ 

ِهي َتَوجُّ َجِميِع  فِي  ُمِعينًا  لي  َوُك��ْن 
 

نِي ُيِعزُّ فِيَما  اْلَقْلِب  َأَم��انِ��ي  ْد  َوَس���دِّ
 

َصاِدقًا َنْحَوَك  اْلُكلَّ  ُق��َواَي  ��ْه  َمْوطِِن َوَوجِّ ُكلِّ  فِي  َوالتَّْثبِيِت  اْلُلْطِف  َمَع 

 

َأَنا َوَه��ا  َقاَمْت  اأْلَْش��َي��اُء  بِ��َك  َتَولَّنِي إِلِٰهي  َأِق��ْم��نِ��ي  َم��ْق��ُط��وٌع   ُع��َب��ْي��ُدَك 
َمْن بَِحْبِل  إِلِٰهي  َيا  ِحَبالِي  َوَأْوِص��ْل 

 
ِن اْلُمَؤمَّ الطَِّريِق  َذاِت  َعَلٰى   َوَصْلَت 

َحظُُّهْم َكاَن  َمْن  اِد  هَّ الزُّ َلِف  السَّ َمْأَمِن ِمَن  َخْيِر  َعَلٰى  َعاُشوا  َأْن  اْلَكْوِن   ِمَن 

ُمَضاَعفًا َحيِيُت  َما  َثَوابِي  َشنِي َوَأْع��ظِ��ْم  َأْو  َحبَّ  َوَمْن  َوَأْواَلِدي  َوَأْهلِي 
 

َضٰى َوالرِّ َعْفِوَك  َب��ْرَد  َجِميعًا  َنْعَتنِي َأِذْقنا  َوبِ��اْل��َح��قِّ  ِع��زٍّ  َعَلٰى   لِنَْحَيا 

َمْأَملِي ُحْزُت  َفَقْد  َراٍض  بِي  ُكنَْت  َخَصْصَتنِي إَِذا  َقْد  بَِما  َمْطُلوبِي  ْقُت   َوَحقَّ
َضٰى َوالرِّ َم��ْواَلَي  التَّْوفِيَق  بَِمْدَفنِي َفَأْسَأُلَك  َأْو  َنا  الدُّ فِي  َتْمَتِحنِّي  َواَل 

 

َجا الرَّ َواِس��ُع  َولِ��ي  َم��ْأُم��ورًا  ُمْحِسِن َدَع��ْوُت��َك  َأْضَمُن  َأْن��َت  َمْن  َيا   بُِجوِدَك 

ُمْلِهٍم َخْيَر  َيا  اْلُكلَّ  ُخَطاَي  ْد  نِي َفَسدِّ الدَّ َذْنبَِي  ِمْن  اْلَقْلِب  ِشَغاَف  ْر  َوَطهِّ
 

َها
ِ
بِِإْثم َذات��ي  َأْك��نَ��اُف  َأْظَلَمْت  َفَقْد 

 

نِِي َأَهمَّ َقْد  بَِما  َت��ْدِري  الَّ��ِذي  َوَأْن��َت 
 

َوُدلَّنِي إَِل��ْي��َك  ْجَعٰى  الرُّ لِ��َي  ْق  نِي َفَحقِّ َتُردَّ َحتَّٰى  اأْلَْس��َب��اِب  َأْفَضِل   َعَلٰى 
َأْحَمٍد بُِرْؤَيِة  َأْحَظٰى  َأْن  َأْج��ِل  َوِم��ْن 

 
َمْعِدنِي ِسرِّ  َعْن  اْلُحْجِب  بَِرْفِع  ْم   َتَكرَّ

نِْسَبٍة َع��ائِ��ُد  ِه  اللّٰ َرُس���وِل  فِ��ي  َفلِي 

 

نِي ُتِمدَّ َأْن  َعَسٰى  َأْوَش��اٍج   َوَمْوُصوُل 
َوِمنَْحٍة َواْن��تِ��َف��اٍع  ��َب��اٍع  اتِّ بُِحْسِن 

 
نِي السَّ اْلَمنَْهِج  فِي  اْلُعْمِر  لُِلبِّ  َوَبْذٍل 

 

َدَع��ا َوَم��ا  لِْلَجنَاِب  ُم��ِح��بٌّ  اْلَهنِي َف��إِنِّ��ي  َواْلَمْسَلِك  اأْلَْخ��اَلِق  ِمَن  إَِلْيِه 
 

َنِصيَبَها َت��نَ��اَل  َأْن  َنْفِسي  َوَت��ْش��َت��اُق 
 

اْلَغنِي َمْكَسُبنَا  رِّ  السِّ فِي  إِْذ  رِّ  السِّ  ِمَن 
َطِريَقتِي َشْيَخ  اْلَعْصِر  إَِم��اَم  ِن َوإِْج��ِز  َوَف��اتِ��َح َأْق��َف��اِل اْل��ُف��َؤاِد اْل��ُم��َك��وَّ

 

َأْه��ُل��ُه ِع��نْ��َدَك  َم���ْواَلي  َي��ا  ُه��َو  َراِعنِي بَِما  بِاْلُجوِد  اْلُجوِد  َكِريُم  َفَأْنَت 
 

��ٍق ِرَع��اَي��َة َم��ْخ��ُط��وٍب ُم����راٍدِ ُم��َوفَّ
 

ُتْهِمَلنَّنِي َف��اَل  َشْأنِي  اْنَتَهٰى  َفِفيَك 
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َراِعيًا اْل���ِواَلَدِة  ُمنُْذ  لِي  َك��اَن  َوَم��ْن 

 
َدلَّنِي فِيَك  َمْن  اِد  جَّ السَّ َسيِِّدي  َأبِ��ي 

 

َوالنََّدٰى الَفْضَل  َواْج��ِزِه  إِٰلِهي  ْم  نِيَتَكرَّ َخصَّ ِمنُْه  الَّذي  الَعْهِد  َعَلٰى  بي  َوِسْر 
َمَقاَمُه ُتْعلِي  َم���ْواَلَي  َي��ا  ُمْعَتنِي َس��َأْل��ُت��َك  َعاَش  َأبًا  َتْجِزي  َما   َوَتْجِزيِه 
َضٰى َوالرِّ اْلُحبَّ  َأْوَلْتنَِي  َمْن  ��َي  َوُأمِّ

 
َوَمْأَمنِي َعْونِي  ِه  اللّٰ أِلَْج��ِل  َوَكاَنْت 

 

َلْحَدَها ِم  التََّرحُّ َشآبِيِب  ِم��ْن  بَِمْسَكِن َأنِ��ْر  َتْحَظٰى  اْلِفْرَدْوِس  َجنَِّة   َوفِي 

تِ��ي َم��َودَّ َوَأْه���َل  َوَأْواَلِدي  َوَأْه��لِ��ي 
 

َأَحبَّنِي َم��ْن  َأْو  اأْلَْس��َب��اَب  َهيََّأ  َوَم��ْن 
َسالِكًا  ِريَعِة  الشَّ َنْهِج  فِي  أِلَْج��لِ��َك 

 

َيْخَدَعنَّنِي اَل  ي��ِن  ال��دِّ لِنَْشِر  ُمِعينًا 
 

َسْرَمدًا ْه��ِر  ال��دَّ َْدائِ���َم  َوَسلِّم  ِن َوَص��لِّ  ُمَحصَّ بِِديٍن  َمْبُعوٍث  َخْيِر   َعَلٰى 
َوَهْبَتُه َق��ْد  َم��ْن  َم���ْواَلَي  َيا  َحبِيبَِك 

 
َمْوطِِن َأْش��َرَف  َوالتَّْقِريِب  اْلُقْرِب  ِمَن 

 

��ٍد اْل��ُم��ْخ��َت��اِر َم��ا َق���اَم َق��ائِ��ٌم ُموِقِن ُم��َح��مَّ َج��اَب��ِة  بِ��اْلِ َيْدُعو  اْلَلْيِل  ِم��َن 
 

الَِّذي َوالتَّابِع  َواأْلَْص��َح��اِب  اآْلِل  اْلُمَعنَْعِن َمَع  نِيِّ  السَّ النَّْهِج  َعَلٰى   َيِسيُر 
اْلُمنَٰى لَِي  ْق  َحقِّ َرْحٰمُن  َيا  َربِّ  َوَي��ا 

 

ُمْعَتنِي بَِي  َوُكْن  اْلُعْقَبٰى  لَِي   َوَأْصلِْح 
َوالثَّنَا بِاْلَحْمِد  َربِّ  َي��ا  َخَلْقَتنِي َوَأْختُِمها  َمْن  َيا  َأْرُج��وَك  إِْذ  ِخْبُت  َوَما 
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أبيات قلتها بعد عودتي من اليمن الميمون لدى أول زيارة للمدينة المنورة في شهر ربيع الثاني 1418ه�: 

َعَدُن  يا  ُأْهِديِك  المصطفى  روضِة  من 
 

ُدُه اآلف����اُق وال��ُم��ُدُن  ش��وق��ًا ُت������َردِّ
 

ذاكرتي  َأْع��َم��اَق  ُمْسَتْغِرٌق  ُفُن  ِذْك���راِك  السُّ الباطِن  في  َمَخَرْت  َحْيُثما   ِمن 
إَِض��ٍم  ِمن  الُحبِّ  ُسُفوَح  َن�َزْلُت  َسَكنُوا  َلّما  َم��ن  آث��اِر  في  الَعْيَن   ُأَم��تِّ��َع 
هنا  العيدروِس  ِشْعِب  منارُة  َتْحَتِضُن  الَح��ْت  ال��َخ��ْض��راِء  الُقبَِّة  بجانِب 

 

ُمْعِضَلٌة  ْدِق  الصِّ َوْص��َف  إِّن  أرى   ي��ا َل��ْل��َغ��َراَب��ِة ه��ذا َط��الِ��ٌع َح��َس��ُن  ماذا 

َب��َدا القطيِع  َح��يُّ  َأْم  ال��نُّ��وِر  َع����َدُن  مدينُة  َه�����ِذِه  َأْم  َط��ْي��َب��ٌة  أه����ِذه 
 

َخِضٌل َم��نْ�����ِزٌل  فهذا  ْب  َت����َأدَّ ِجُن  ق��ال��وا  الشَّ ها  َأيُّ واْدُخ��ْل  لِنَْعَلْيَك   واْخَلْع 

ُنِدَبْت  َرْوَض���ٍة  ِمن  ضا  الرِّ َمَقاُم  األَِم��ُن  هذا  الَمْسِجُد  وه��ذا  الِجناِن  ِم��َن 
 

َتْكِرَمًة  المرفوُع  والمنبُر  الِمنَُن  وال��ِج��ْذُع  بِ��ِه  ال��ّزاِه��ي  ِم��ْح��َراُب��ُه  وذاك 
 

َق��اطِ��َب��ًة  األرواِح  ُم��ْج��َت��َم��ُع  الَفطُِن  وال��ق��ب��ُر  ها  َأيُّ واْه��نَ��ْأ  بِ��َرْأِس��َك  ف��اْط��ُرْق 
 

فَساَحُتُه  َت��ْب��َرْح  وال  وَس��لِّ��ْم  َص��لِّ 
 

َيَمُن  وال  ش��اٌم  ال  الَفْيِض  ُمْسَتْمطَِر 
لِ��َزْوَرتِ��ِه   َتْهُفو  اّل��ذي  المكاُن  ه��ذا 

 
َفطِنُوا  وُم��ْذ  كانوا  ُم��ْذ  العوالِِم   ُك��لُّ 

ه��ذا ال��م��ك��اُن بِ���ِه األم���الُك َط��ائِ��َف��ٌة 
 

 وب��ال��ص��الِة ع��ل��ى ط��ه ل��ه��م َع��َل��ُن 

َأْطُلُبُه  الَخْلِق  لخيِر  َكّفي  الَلِسُن  َم���َدْدُت  ��ه��ا  َأيُّ يا  بَمن  َدَخ��ْل��َت   قالوا 
َمنْ�ِزَلًة  ال��م��رف��وِع  يِِّد  بالسَّ ُمْؤَتَمُن  فقلُت  الَوْجِه  َكِريِم  الّزماِن   ُقْطِب 

َأْطُرُقُه  ِعْشُت  وب��اٌب  وِحْصني  َكْهِفي 
 

��رُّ وال��َع��َل��ُن  ي��وم��ًا ب��ي��وٍم ف��َض��اَء ال��سِّ
 

ُفُن  َع��َرْف��ُت ِم��ن َب��ابِ��ه األَش��ي��اَء واِض��َح��ًة  الصُّ الَهَوى  في  بي  َسَرْت  َنداُه   وِمن 
وت��ح��َت راي���تِ���ِه س����ارْت َرك��ائِ��ُب��ن��ا 

 
َمُن  والزَّ التاريُخ  بِها  َيْشُدو  الكوِن   في 

َع��َرٌض  بها  ُي��ْرَج��ى  ال  للِه  ال��ل��ِه  َوَط��ُن  ف��ي  وال  ج��اٌه  ال  ي��ُن  ال��دِّ  ش��ع��اُرن��ا 
��ُل��ُه  ُن��َؤمِّ م��ا  أغ��ل��ى  الشريعِة  فَِتُن  َن��ْص��ُر  وال  َح��ْرٌب  ال  الناِس  في   بالُحبِّ 
َوالُؤن������ا ُم��ْط��َل��ٌق ل��ل��ِه خ��الِ��ِق��ن��ا 

 
ُس��ُف��ُن  ُه���ْم  ال��ب��ي��ِت  وآِل   وللنبيِّ 

َمْسَأَلتي  األك����واِن  َس��يِّ��َد  ي��ا  الُبُدُن  إل��ي��َك  خ��ارِت  ما  ها  َهمِّ ِمن   َحَمْلُت 
بُِكْم  ُل��ْذُت  الناِس  ُك��لَّ  س��اَد  َسيِّدًا  َسَهُن  يا  َمنِْحُكْم  في  ولي  عليكم   َضْيفًا 
وعائلتي  وأوالدي  قلبي  َحَسُن  ص���الُح  ��ُه  ُك��لُّ وَع��ْي��ٌش  حالي  وَس��ْت��ُر 

ُفتِنُوا  ل��ل��ِه ف��ي ال��ل��ِه ال أرج���و ُم��َف��اَخ��َرًة   أهُلها  لُدنيا  أه���اًل   ول��س��ُت 

عافيٍة  ُح��ْس��ِن  ف��ي  خاتمٍة  َأْحَتِضُن  وُح��ْس��َن  للمختاِر  الصدِق  َمْقَعِد  في 
 

َتنا  َأئِمَّ َي��ْج��ِزي  َأْن  ال��ل��َه  َجنَُن  وأس���أُل  لنا  فهم  ض��ا  ال��رِّ َج��ِزي��َل   عنّا 
َمناِزلِنا  ف��ي  ُذْخ����رًا  ال��ل��ُه  ُدفِ��نُ��وا  أب��ق��اُه��ُم  نخبًة  فينا  ال��ل��ُه   وَي��ْخ��ُل��ُف 
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َن�َزَحْت  قد  األط��واَد  َنَرى  عاٍم  كلِّ  َوَزُن���وا  في  م��ا  العيِن  ف��ي  وأمثاُلنا   َع��نّ��ا 
ِمْثُلُهُم  والعلِم  الهدى  أه��ُل  َظَعنُوا  يموُت  إن  األجداِث  وفي  الصدور   َرْهَن 
بمعصيتي  َع��ْب��ٌد  وأن���ا  ِحيَلتي  َأكِ��ُن  م��ا  ما  اللِه  َرُس���وَل  إليَك  َأْش��ُك��و 

 

أشغلني  ال���ذاِت  وَه���مُّ  ال��زم��اِن  وال��َوَه��ُن  َه��مُّ  ْيُب  الشَّ وزاد  ُبلِيُت   وق��د 
وُس��ْق��ُم ح��ال��ي وَأْج���نَ���اٌد ُم��َج��نَّ��َدٌة 

 
َح��َس��ُن  َظ��نُّ��ُه��ْم  فينا  األَِح���بَّ���ِة   ِم���َن 

فِصُلوا  َسيِّدي  يا  بُِكْم  ال��َح��َزُن  ُمْسَتْبِشِريَن  بِ��ِه  ُيْجَلى  َدَرٌك   فَوْصُلُكْم 
ُمنَْشِرحًا  الخضراِء  ِم��َن  أتيُت  وق��د 

 
َأِم��نُ��وا  ُم��ْذ  اليمانِيِّيَن  ُب��ْش��َرى   َأُزفُّ 

راي��اُت��ُك��ْم َب����َرَزْت ف��ي ُك��لِّ ُم��نْ��َع��َرٍج 
 

 وَح��ول��َه��ا فِ��ْت��َي��ٌة َق��اُم��وا وم��ا َوَه��نُ��وا
َيْجَمُعُهْم  الي��م��اِن  ن��اطِ��ُق  َب��دا  الَيَمُن  وق��د  لها  َتْهُفو  َدْع����َوًة  ُزوا  ف��َع��زَّ

ُم��ْق��َت��ِرن��ًا  التسليِم  م��َع  ال��ص��الُة  َسَكنُوا  ث��مَّ  َحيِّكِْم  في  ولِ��َم��ْن   لذاتُِكْم 
ِهُم  ُكلِّ واألت��ب��اِع  ��ْح��ِب  وال��صَّ ُفُن  واآلِل  والسُّ واألب����داُل  القطُب   كذلك 
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تبسم ثغر حاضرة الزمان

في يوم السبت الموافق 7 صفر1412 ه� يسر الله لنا الوصول إلى تريم ومعنا جملة من األهل، وكان غرضنا 
الترحيب بوصول الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف من أرض الحجاز ومعه جملة من طلبة العلم وبعض 

أوالده، وفي صباح األحد الموافق 8 صفر1412 توجهنا إلى سيؤون ووجدنا الحبيب بمسجد طه واستأذناه في 
النشاد بالقصيد فأذن لنا، وهي هذه:

��َم َث��ْغ��ُر ح��اِض��َرِة ال��ّزم��اِن األم��اِن  َت��َب��سَّ ُمنَْطَلِق  َع��ْه��َد   وَأْع��َل��َن 

ُأْن��ٍس  َل��ْح��َن  المدائُن  إِْن��ٍس وج��اِن ورّدَدِت  وش��اع األُْن���ُس في 
 

يشدو ال��ك��وَن  ب���أّن  َغ��ان  وب��ّش��َرن��ا  ب��ال��ورِد  قلوبنا   ك��َش��ْدِو 

َيْطِوي ط��ال  مهما  البعَد  ب��نَ��ْش��ِر ُب��نُ��وِد س���اداِت ال��زم��اِن وأّن 
 

َحّقا البيِت  أه��ِل  الناس  ُه���داِة 
 

ال��ق��راِن َن���صَّ  أت��ت   طهارتُهم 

َدلِيٌل  والتقوى  األم��ج��اِد  أول��و 
 

 ُي��َم��يِّ��ُزُه��ْم ب��أخ��الٍق ِح��س��اِن 
عصٍر ك��لِّ  في  ن��وُره��م  وِم��ْص��ٍر ب��ال��رض��ا وال��ع��ن��ف��واِن وأش���رَق 

 

صدقًا واألب��ط��اُل  الشجعاُن  المتحاِن هُم  ب��رغ��م  َوَه��نُ��وا   وم��ا 

فيها  َح���لَّ  ب���أرٍض  ن�زلوا  اليماني إذا  والنََّفُس  الرحمِن   رضا 
ُمسَتناٌب عصٍر  ك��لِّ  ف��ي  عاني لهم  ب���األم���ِر  ق��ائ��ٌم   إم����اٌم 
ى الُمَفدَّ هذا  عصرنا  ن��اِن  وصاحُب  ال��دِّ ممتلُئ   أب��واألش��ب��اِل 

َحّقًا ال��ق��وِم  ِس��رُّ  فيِه  تَّ��َج��َل��ى 
الُمصاِن   ��رِّ  ال��سِّ خليفَة   فكان 

المعاني ب��ع��ودتِ��ه ال��ب��ش��ائ��ُر ظ��اه��راٌت  ُت��ْب��ِدي  المنى   وراي���اُت 

َسّحًا َب��ّش��اَر  ِم��ن  الغيُث  المكاني  وج��اَد  الجدِب  ساحَة   ُيَطبُِّق 
تغدو ث��م  ���ُب  ُت���َرحِّ ال��ِج��ن��اِن وأرواٌح  أع��ل��ى  إل��ى  ببشراها 

 

شوقًا الملكوِت  عوالم  األم��اِن  تطوف  من  َح��لَّ  االرض  في   لما 

َتْحيا الساحاُت  به  َمن  ي��اِن  بَمْقَدِم  ال��زِّ َلِف  السَّ منهُج   ويحيا 

البياني  كريُم الوجِه ُقْطُب الوقِت َشْيُخ الطَّ�  ال��ش��رِف  وارُث  �ريقِة 
 

الُمَعّلى الَقْدِح  ذو  القدِر  الحساِن  جليُل  للُمُثِل  الكلِّ   وداع��ي 

فينا  األع���ي���اَد  ب���َع���وِده  المثاني  أع���اد  ِس���رَّ  باللقا  َد   وَج����دَّ
أشاحْت  ق��د  بالطويلِة  األغاني ك��أن��ّي  لحِن  في  الحزِن  نِقاَب 

 

َي��ْط��ُرُق ك��لَّ بيٍت  مباني وع��اَد األُْن���ُس  ِم��ن  َد  َت��َب��دَّ م��ا  ُد   ُي��َج��دِّ
تريٍم  ف��ي  ال��ب��ش��ارِة  التهاني  وش���اووش  في  األح��ب��ُة   ُت��َت��ْرِج��ُم��ُه 
 ُت��َم��يِّ��ُزه��ا زغ���اري���ُد ال��غ��وان��ي وف��ي ِع��ي��ن��اَت أف����راٌح ت��وال��ْت
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باألماني وف��ي ع��دٍن بِ��ش��اراٌت وذك��رى َيْخُفُق  الُقْطِر   وك��لُّ 

ِح��بٍّ ب���َع���ْوِد  ل��ل��ب��الِد  هنيئًا 
 

آِن أت��ى ف��ي خ��ي��ِر  وم��ح��ب��وٍب 
 

قديٍم  عهٍد  م��ن  ال��وع��ُد  امتحاِن وك���اَن  بعِد  م��ن  للناس  أت��ى 
 

وُي��ْب��ِدي يقضي  ال��ذي  كالَبنَاِن فسبحان  ع��ب��ِدِه  قلَب  ُك  ُي��َح��رِّ
 

وُيْحيِي تفريٍق  بعَد  الحناِن ويجمُع  أجنحَة  ال��ش��وِق  ب��م��اِء 
 

عيب�ي برغم  أت��ي��ُت  أن���اذا  وباللساِن  وه��ا  بالَجناِن  ����ُب   ُأَرحِّ

إليكم  تقصيري  دل���َو  َعناني وُأدل���ي  ب��م��ا  أف����وَز  أن   ل��ع��ّل��ي 
فتٍح ب��اُب  وفيكْم  منكْم  الِحساِن ول��ي  األح��ادي��ِث  في  َتَجّلى 

 

َب َب��ْع��َد َت��ْق��ِري��ٍب وُأْن���ٍس المثاني وَق���رَّ وال��س��ب��ِع  ال��ل��ِه   ألج��ِل 

ِصدقًا للسيِر  ُم��واِص��اًل  أتيُت 
 

َماِن الزَّ َم��َدى  الُعهوِد  وتجديِد 
 

َنَزلُتم س��ه��اًل  َس��ي��ِدي  الُمَصاِن َف��أه��اًل  الَوطِن  إلى  مَعُكم   وَمْن 
ِحيٍن ُك���ِل  ف��ي  َرُب��ن��ا  ال��زَي��اِن وَص��لَّ��ى  واآلِل  الُمخَتاِر  على 

 

حقًا الَفضِل  أهِل  األصَحاُب  األَماني َكَذا  ُمنَطلِق  الوقِت   وُقطِب 
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أيها الراكب

وفي يوم السبت 14 صفر 1412ه� حصل التوفيق لالجتماع في منزلنا بتريم مع جماعة من الضيوف القادمين 
مع الحبيب عبدالقادر وكان على رأسهم العم عبد الله بن حامد البار وولده عيدروس والسيد محمد بن صالح 
المحضار والسيد عيسى الحداد وعبد القادر خرد وعلوي بلفقيه والسيد علي بن عيدروس المحضار وعمر بن 

حفيظ وغيرهم وقبل تناول الغداء ألقيت هذه األبيات التي وضعت بعجل

أوان��ي واألَم��ان��ي  ال��َرك��ُب  األم��ان��ي أُيها  للَجميِع  ال��ل��ه   َب���ارك 
اجتماعًا َت��ِري��م  في  اللُه  ��َق  الَيَماني َح��قَّ بالشريِف   وبِ��س��ي��ُؤَن 
مدار ُقطٌب  ال��زَم��اِن  َشيُخ  األََم��اِن ذاك  َطريِق  في  النَاِس  َج��اِذُب 

 

امتَِحاِن َه��ي��أ ال��ل��ُه ل��ل��رُج��وِع ُش��ُروط��ًا َادن��ى  َغير  ِمن  حملتنَا 
 

وأَت���ى ل��ل��بِ��الِد َك��ْم ِم��ن ُوُف���وٍد
 

الَتهاني َي��وَم  الُحُضوَر  ى  َتتَرجَّ
ًيحي  وال��َت��ذُك��ُر  ال��َرك��ُب  أُي��َه��ا 

 
ف��ي ُف���ؤاِدي َم��ط��الِ��َع ااِلم��تِ��نَ��اِن

 

َنروي ُجدَة  َسفِح  في  َجلسنَا  الُمصاِن َكْم  للُتراِب  الُكِل   َع��ودَة 

َنثرنا َنظمنَا  وَك���ْم  كتبنَا  الَمَباني َك��ْم  أحَلى  الِحَجاِز  ُسُفوِح   في 

واألِح���َب���اُء دائ��م��ًا ف��ي ِح���واٍر
 

ِحَساِن ُمستِضالٍت  َل��ي��اٍل  عن 

 

َس��َح��اٌب أو  َب���ارٌق  الَح  َما  ُكلَّ
 

الَحنَاني َجِميِع  في  الَشوَق  ك   َحرَّ
فينا ي��ب��ِرُز  ال��ش��ي��وِخ  وآِن وح��ن��ي��ُن  آٍن  ب��ي��َن  ال��ش��وَق   أالع���َج 

 وم�����الٌم ل��م��ب��ط��ٍئ م��ت��وان��ي وع��ت��اٌب ل��م��ْن ت��ع��ج��َل أم���رًا
جميعًا  والرجاء  اليأُس  الهواِن واستوى  ط��ول  ااِلنتظار   وشكى 
حتى ب��ال��ع��ْوِد  ال��وع��وُد  بياِن تتوالى  ك��ل  فيه  ال��ن��اُس   مجت 

المكاني وك��أنَّ��نَّ ال��زم��اَن م��اع��اَد ي��ْدِري الهُدوَء  غيَر  ش��يٍء   أيُّ 
فجٍر مطلِع  عند   الفلك  ال��َوْردغ��اِن واستوى  بشائر   واستهلْت 

مزن ناشئ  األف��ق  ف��ي  األمانيوت��ب��دى  محيِط  في  ال��َوْدَق   أمطر 

خيِرحاٍل على  الِرضا  سيُل  جاَء 
 

لساِن ك��ِل  ف��وَق  وال��ب��ش��اراُت 
 

قشيبًا ثوبًا  حضَرموَت  ثاني واكتسْت  باِلمجِد  ال��َزم��اُن   واس��ت��داَر 

التهاني بعَد  ت��زُف  المعاني والتهاني  ك��لَّ  ف��اَق  اآلِل   مظهُر 

المثاني ي��ا ل��ي��وم ج����واَر ب��ش��اَر َأح��ي��ا احتساِء  في  النفِس   ميَت 

توالى ال��س��َم��اِء  م��ن  ب��ق��ب��وٍل وم��ن��ح��ٍة وام��تِ��ن��اِن ون��ق��ي��ٌض 
 

تبني وال��ط��ي��ال��َة  الكياِن وب��ع��ي��ن��اَت  ُأِس  الجالل  فضاء  في 
 

نبٍي ب��ي��ِت  أه���َل  ض��مَّ  الزماِن م��وك��ُب  عيوِن  هْم  الناِس  س��ادُة 
 

حياَرى وه��ي  العيوُن  بناِن تتالقى  ك��لَّ  ب��ال��َدم��ِع  م��غ��ِرق��اٌت 
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مقامًا  ف��ي��ِه  ن��ع��ي��ُش  ي���وٍم  عياِن أي  عيَن  ك��اَن  أم  حلٌم   اه��و 

ل���َداٍع اجبنا  إْذ  ال��ل��َه  وآِن نحمُد  عهٍد  خيِر  ف��ي  دع��ان��ا  ق��ْد 
 

كؤسًا ال���ِوص���اِل  م��ن  الِدناِن فشربنا  شِريِف  من  الكُل  نالها 
 

فضٍل  ك��لُّ  لهم  بمن  امتحاِن والتقينا  زم��اَن  ع��اص��روا   س��ادًة 

الفتتان  ج��اه��دوا ك��اب��دوا وأب��ل��وا ب��الًء لن�زوِة  استكانوا   م��ا 

ب��ع��وٍن  ي��م��نَّ  أن  ال��ل��َه  شنئاِن ن��س��أُل  ِذي  ل��ك��ِل  وص����الٍح 
 

قويٍم سبيٍل  على   واه���ت���داٌء وَدف����ُع ك��ِل ه��واِن واج��ت��م��اٌع 

ال��ِزي��اِن وص���الُة ااِلل����ِه ت��ت��َرى َدوام���ًا سليِل  ال��ه��دى  لنبي 
 

جمعًا والصحابِة  اآلِل  وعلى 
 

وإم����اِم ال��زم��اِن َرم���ِز األم���اِن
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جاد غيث النبي للمقبلينا

وفي ختم البخاري ومسلم للمرة الثانية بمدرس الصباح تحت إمرة شيخنا الحبيب عبدالقادر ظهر االثنين 3/
رجب/1410ه� كتبُت هذه األبيات، وُأنشدْت في حفل االختتام للصحيحين 

للُمْقبِلِينا  ال��نَّ��بِ��يِّ  َغ��ْي��ُث   وَت��وال��ى ال��ع��ط��اُء ُدن��ي��ا وِدي��ن��ا ج��اَد 
للنّاظرينا  وَت��َوّش��ى ال��زم��اُن ِح��ْل��َي��َة َن��ْوٍر َي���ُل���وُح   وُح���ُب���وٍر 
فَأْشَجى للقلوب  َراَق  الصالحينا  َمنَْظٌر  عواطَف  زماني   في 
َعْصٌر ب��األن��ِس  ج��اَد  ما  علينا  وقليٌل  ُأْن���ٍس  ك��لَّ  العصُر  َد   َب���دَّ

ُمْهلِكاٌت  ج���واِذٌب  ُمْقبِلِينا  َأْسَقَمْتنا  لِ��نَ��ْح��ِوه��ا  هنا  فاتجَّ
 

الُمْفلُِسونا  وُش��ِغ��ْل��ن��ا ب���َزْه���َرٍة وُح��ط��اٍم  اشتهى  كما   واْشَتَهينا 
وَأَن��ْخ��ن��ا نِ��ي��اَق َق����ْوٍم كِ���راٍم 

 
واْجَتَوينا  وَخ��ْي��َم��ٍة  َم���راٍع   ف��ي 

َعِقيٍم  بِ��ْئ��ٍر  م��اِء  ِم��ن  وَش��ِرْب��ن��ا 
 

ُفُتونا ال��ُف��ُت��وِن  ِم��َن   َأْوَرَث��ْت��ن��ا 

َحتى العصِر  َع��َوائِ��ُد  المُجونا  َأْرَهَقْتنا  َيْهَوى  الفقيِه  َنْسُل   صاَر 
َع��ْدٍل  َمنْطُِق  والصدُق  هذا   غ���اَب َع��نّ��ا ك��َأّن��ن��ا م��ا َدَرْي��ن��ا  كلُّ 
بِرٍّ َمنْ�ِزَع  األرِض  في  َوَجْدنا  َأْسَعُفونا  ما  ِه��ْم  ب��بِ��رِّ أه��ٍل   غيَر 

ِمنُْهْم  العطِف  َجوانُِح  ُمْسَقِمينا  َشَمَلْتنا  ب��ح��ال��ٍة  َأّن���ا   َرْغ����َم 

احتسابًا  للجميع  الباَب  وُش��ِف��ي��ن��ا  َفَتُحوا  ب��ب��اب��ِه��م  فانتفعنا 
 

فَأْوَلْوا  لألصوِل  العهَد  َحِفُظوا 
 

فنونا  ال��ف��ن��وِن  ِم��َن  َف���ْرٍع   ُك��لَّ 

بأهٍل  وأوص��ل��ون��ا  علينا  َواَص��ُل��ون��ا  ح��ق��وق��ًا  ب��ه��ْم   وَع��َرْف��ن��ا 
فُسِقينا  س���ن���واٌت ب��َغ��ي��ثِ��ه��ا م��ث��ق��الٌت ُم��ُزون��ُه��ا   َأْم��َط��َرْت��ن��ا 
ِحساٍن َلياٍل  في  الغيُث  جاَدنا 

 
 َأْك��َس��َب��ْت��ن��ا رواف����دًا وُع��ُي��ون��ا

لهذا ه��دان��ا  إذ  ال��ل��َه  ُكِفينا  ن��ح��م��ُد  ال���ب���الِء  م��ن  وب��ه��ذا 
 

مكاٌن الزمان  في  القلِب  ُمْصبِِحينا َمْبَهُج  َن�������ُزوُرُه  ي��وٍم   ك��لَّ 
فُتْحيِي بالبهاِء  الشمُس  أمينا ُتْشِرُق  شيخًا  َي��ْرع��اُه  ِعْلٍم   َرْك��َب 
كتاٍب ِم��ن  بُسوِحِه  َق��َرْأن��ا  كم 

 
وَلِقينا  َم��َع��اِرف��ًا  َع��َرْف��ن��ا   ك��م 

َأَزْح��ن��ا ُوُه���وٍم  ُف��ُه��وٍم وك��م  َيِقينا كم  اليقيِن  ِم��َن   واْصَطبحنا 

ِعْلٍم  َأْفَضُل  الشريُف  والحديُث 
 

فينا بالتسلسِل  َأَخ��ذن��اه   ق��د 

جاءْت األسانيِد  من  طريٍق   ف��ُربِ��ْط��ن��ا ب��أه��ل��ه��ا وَرَوي���ن���ا كم 
وُأِج���ْزن���ا ب��ُأّم��ه��اٍت ِع��ظ��اٍم 

 
َحظِينا  َق��د  ُكلِّها  والمسانيِد 
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إم��اٍم ع��ن  مسلسٍل  إم���اٍم  َرَقينا  ِم��ن  ال��ن��ب��يِّ  إل��ى  إم���اٍم   ع��ن 
َخْتٍم  َم��ْوِع��ُد  وج��اء  ه��ذا  َطَوينا ك��لُّ  شهوٍر  في   للصحيحيِن 

َت��ْت��َرى ال��ف��وائ��ُد  بها  َلَدينا  وش���روٌح  الَعِويَص  الغامَض   ُتْفِصُح 

ُمبِينا وُف����ُه����وٍم دق��ي��ق��ٍة َت��َت��َج��ّل��ى فتحًا  الحبيِب  لساِن  ِم��ن 
 

فُكنّا َكَتْمنا  وك��م  َكَتْبنا  بِسينا َك��ْم  ُط��ورًا  الحالتيِن  كِ��ال  في 
 

ِحساٍن ثماٍر  كم  ال��ُق��ْرُب  َأْي��نَ��َع 
 

علينا وافِ�����راٌت  ال��ل��ِه  ِم��نَ��ُن 
 

َن��ْس��َأُل ال��ل��َه ِم��ْت��َع��ًة ف��ي أم��اٍن
 

وَع�����واٍف ل��َش��ْي��ِخ��ن��ا وَأبِ��ي��ن��ا
 

شمٍس أحمَد  نجِل  الغوِث  َسيِِّدي 
 

السابقينا وارِث  العصر  عمدِة 
 

مثاالً فيه  ص��ار  العصَر  الُمْقَتِدينا َوِس���َع  وق����دوَة   وإم��ام��ًا 

 وَح��ب��اُه ال��نَّ��ِع��ي��َم ُدن��ي��ا وِدي��ن��ا  وج�����زاُه اِلل�����ُه خ��ي��َر ج���زاٍء

إلينا ون��ج��وٌم ت��ُح��ي��ُط��ُه ِم��ن رج��اٍل  وال��ع��ل��وَم  ��رَّ  ال��سِّ َح��َم��ُل��وا 
 

وفينا ك��م ُه���م���اٍم ل��ه م��ق��اٌم رف��ي��ٌع الجميِع  ف��ي  ال��ل��ُه   ب���ارَك 
بَوْصٍل  ُمنُّوا  ال��زم��اِن  رج��اَل  َيْبَتلِينا يا  ف��ع��ص��ُرن��ا   ودع�����اٍء 

ُن��ُك��وٍص وَغ��يٍّ  ي��ِن في  ال��دِّ ���َة  َمِشينا ُأمَّ َخْوضًا  َتُخوُض   وَدع��اٍو 

َف��ُخ��وٍر  َل��َدي��ِه  بما  ِح���ْزٍب  ُك��لُّ 
 

ُجنُونا  باألماني  الناُس   ُجنَِّت 
َتْبَتِغينا  ي��ا رج���اَل ال��زم��ان ط���اَل ُم��ق��اٌم  وَأْرُض��ن��ا   واغ��ت��راٌب 

ُمْسَتَقرٍّ  عن  الرجاِل  ُبْعُد  المخلصونا  ط��اَل  رج��اُل��ه  منهم   ك��ان 
َم��ُش��وٍق  الخياِم  إل��ى  ف���ؤاٍد  فحينا  ك��م  ِحينًا  الي���اَب   َيَتَمنّى 
َسحاٌب  السماِء  في  الَح  َيِقينا  كّلما  للرحيِل  ال��ع��زَم  َد   َج���دَّ
قريبًا  ب���اَت  ال���م���راَد  الُمعينا  وَل���َع���ّل  الَعلِيَّ  الواحَد   فاسألوا 
َسريعًا ل��إلي��اِب  ال��ب��اَب  ف��ي ج����الٍل وَه��ي��ب��ٍة آِم��نِ��ي��ن��ا َيْفَتُح 

 

وَن��ْأِوي  بوِع  الرُّ في  يَن  الدِّ أجمعينا  َينُْصُر  ِرج��الِ��ن��ا  ل��َم��ث��اِوي 
 

وَيْعُلو  وال��ق��راُن  ال��نُّ��وُر  َي��ْص��َدُح 
 

العالمينا في  النبيِّ  بيِت   َأْه��ُل 

وآٍل  ال��ن��ب��يِّ  ع��ل��ى  والتابعينا  وص�����الٌة  ك���ذاك   وِص��ح��اٍب 

وُقْطٍب  الجميِع  على  والحاضرينا  وس��الٌم  ال��زم��اِن   ورج���اِل 
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وريحاِن َرْوٍح  ِمن  بالمدينِة  َكْم 
 

والشاِن ال��ذاِت  رفيِع  مكاٍن  وكم 
 

وأشجاني وكم بتلك الرياِض الخضِر من ُمَقٍل أشواقي  القلِب  في   تزيُد 
معتكفًا اليماُن  ي��أِرُز  ُوجداني ونحَوها  والقبِر  منبِرها   وبين 

مجتَمعًا الكون  جميع  في  أرى  الثاني وال  المسجِد  غيَر  الروِح   لنشوِة 

شغٍف في  األرواُح  تزدحُم  والراِن هناك  األجساِد  سطوُة  وَتن�زِوي 
 

قًة مشوِّ أنغامًا  القلُب  الغاني ويخِفُق  محبوبِه  إلى  المحبِّ   ذاَت 

سابحًة القبِر  ب���إزاِء  وق��ف��ًة  ي��ا 
 

لنساِن ُتْرَوى  ال  القرِب  نشوِة  في 
 

مرقومٍة في ِشغاِف المدنِِف الجاني يستعرُض المستهاُم الشوَق في ُجَمٍل

 

شكوى ونجوى ُتِعيُد األْمَن في َكبٍِد
 

أزماِن َتْرِويِع  على  ذاَب��ْت   َح��ّراَء 

َشِغفًا واذك��روا  وا  ِرقُّ طيبَة  أهَل  يا 
 

ُسْلواِن غير  في  َعَجٍل  على   َينَْأى 

َوْصَلُكُم َيْشَتاُق  ُقْرَبُكُم  َيْشتاُق 
 

وإيماِن ُق���ْرآٍن  َمْهبَِط   َي��ْش��َت��اُق 

ُتْبِهُجني والتَّن�زيِل  الَوْحِي  َأْحَياني َمواطُِن  ّباُك  والشَّ جبريَل   وب��اُب 
ُفتَِحْت  الُخْلِد قد  وَرْوَضٌة ِمن ِجناِن 

 
َحاني َزائِ��ٍر  ِمن  فَكْم   للزائريَن 

لُتْرَبتِها شوقًا  شوِقه  ِمن  َيْرَفضُّ 
 

أبكاني ثم  ب��اٍك  ال��تُّ��ْرَب   فَيْلُثُم 
بمشهِده َيْرَقى  ِوْجَهتِِه  ِصْدِق  ِمن 

 

لنساِن َحظٌّ  ال  ال��روح  عاَلِم   في 

ِمنَْبُرها ثم  فيها  الِجْذِع  بتِبياِن وَمْدَفُن  زاَن��ْت  قد   واألسطواناُت 
مؤتلٌق المحراِب  جبهِة  في  ِع��م��راِن والنوُر  آِل  ِم��ن  ُك��تِ��َب��ْت  ب��آي��ٍة 

 

بَمْدَفنِِه طاَبْت  المصطفى  بُجْثماِن وُحْجَرُة  َأْك���ِرْم  بَمْدَفنِِه  َأْك���ِرْم 
 

ساطَِعٌة األَْرِض  في  وَأْن��واُرُه  االَْكواِن َحيٌّ  ُكلِّ  في  حاِضرٌة  وُح  وال��رُّ
 

ُعَمٌر كذا  يٌق  ِصدِّ بالقرِب  ب��ِدي��واِن وف��اَز  للزهرا  ُزّف   وَح��ْي��َدٌر 

َأِحبَّتِنا َمْثَوى  يا  النُّوِر  َمْهبَِط  يا 
 

بجيراِن يسمو  موطٍن  من  فيك   كم 

ُدفِنُوا ُتْربِِه  في  وَمن  البقيَع  ِم��ْن َس��اَدٍة َوِرُث��وا ِمن ِس��رِّ ُق��رآِن حيِّ 

 

وَمن األَْحَسنَيِن  ُأمِّ  بَمْدَفِن  عدناِن َأْك��ِرْم  َنْسِل  ِمن  ُدفِنُوا  َرْحبِها  في 
 

وكذا المصطفى  نساُء   ب��ن��اُت��ه وُه����ُم ف��ي ظِ���لِّ أف��ن��اِن واألّمهاُت 
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ُجِمُعوا َمْدَفٍن  في  لَعّماتِِه  لعثماِن واْشَهْد  مثوى  كذا  َسْعٍد  وبِنِْت 
 

ُتْرَبتِها بطِن  في  َثَوى  شهيٍد  وك��م إم���اٍم وك��م ُح��ّف��اِظ ُق��رآِن وكم 
 

وفي جواِر ُحُصوِن الّصْخِر ِمن ُأُحٍد
 

َمْيداِن َلْيِث  الُمَفّدى  الشهيِد   َقْبُر 

ُقتُِلوا س��ادٍة  من  َرْك��ُب��ُه  وإيماِن وح��وَل��ُه  ِص��ْدٍق  على  الن�زاِل  َي��ْوَم 
 

َنَفٌر أهلِنا  ِمن  َثَوى  الُعَريِض  والشاِن وفي  الحاِل  عظيُم  إم��اٌم   منهم 

بُتْرَبتِها ِشْبٌر  وما  سُأحصي  ببرهاِن وكم  مشفوٌع  وِذْك����راُه  إاِلّ 
 

ورضواِن قضيُت يوميِن أرجو فيَض صاحبها فوٍز  على  منها   وُع��ْدُت 

بِشاَرَتُه  لي  وألقى  البشيُر  وأشجاني جاء  بالبشرى  الشوَق  َد   وَجدَّ
َأَدب��ًا وِزْد  فالزْم  َقبُِلوا  قد  أقراِن وق��ال:  بين  َتنَْتِصْف من  واْنِصْف وال 

 

ُمنَْتِهجًا  لألحباِب  العهَد  ِد  بإيقاِن وَج��دِّ س��اَرْوا  التي  الطريِق   ذاَت 

َعَدُلوا إذا  َتْهَوى  َمن  إّن  لي:   هم في الحقيقِة عيُن الُموِصِل اآلني وقيل 

َشَطٌط وال  َفْخٌر  ال  لّلِه  فالحمُد 
 

 أمسيُت في َوْصلِِهْم َأْشُدوا بألحاني

ُمطَِّردًا الُغنَْم  َأن��اُل  َنداهْم  وَريحاني وِمن  َروحي  ِرعاياتِهْم   وفي 
َنَفٌر هاهنا  ولكْن  َوْح��ِدْي  وِخاّلِن ولسُت  َصْحٍب  ِمن  النُّوُر   َيْغَشاُهُم 

َسَطَعْت متى  َتْخَفى  ال  الحقِّ  ميزاِن دوائُر  ُدوَن  تأتي  ال��ّل��ِه  ومنحُة 
 

َم��أَلْت ذاُت��ه  َمن  على  الصالُة  الشاِن ثم  ذي  الّلِه  بأمِر  الوجوِد  ُكلَّ 
 

َكذا الَتابِعيَن  ثم  والصحِب  واآلِل 
 

فاني ُحبِِّه  في  وَمن  الزماِن   ُقْطِب 
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رسالة إلى الهجرين

أمانِينا ِذْك���رٰى  َحَمَلْت  ِق��ّم��ًة  يا 
 

َماِضينا َت��اِري��َخ  َحِفَظْت   َوَرْب���َوًة 

َشاِمَخًة وِق  الشُّ ِق��الِع  ِمْن  َوَقْلَعًة 
 

ُيْحيِينا الَعْصِر  في  تاريُخها  زال   ال 
َمْجَمُعنا َطاَب  َلّما  ْوَق  الشَّ ُد  ُتَجدِّ

 
ِسينا ُطوُرها  َلَياٍل  في  بٰى  الرُّ  َبْيَن 

َتَرَكْت ما  اِلْصباِح  َفَلَق  َواّل��ذي  َيْأِوينا ال  ��ِه  ال��لّٰ ُح��بِّ  َغ��ْي��َر   آث��اُره��ا 
ُتراثِِهُم َع��ْن  َت��َولَّ��ْوا  ِذيَن  لِلَّ ُق��ْل 

 
فينا َت��ْرُج��وَن��ُه  وم��ا  الَبِديُل   َس��اَء 

ُمعاوضًة َأدن��ٰى  اّل��ذي  فِينا َتْسَتْبِدُلوَن  ِمْثُلُه  فِيُكْم  َوالخيُر  بِالَخْيِر 
 

َشَمٍم  في  الّتاِريِخ  َعلٰى  ُنَحافِْظ  َلْم  َعالِينا إِْن  الُبْؤِس  زم��اِن  في  َن��رٰى   فَلْن 

َعاِصَمًة الَهْجَرْيِن  َبَلَد  يا  ُكنِْت  َتْحصينا َقْد  ْرَع  الشَّ َتْحِمي  َوالِعْلِم  يِن  لِلدِّ
 

إْذ الُمهاِجُر  الَجُد  َسَكَن  قد  َوَتْمكِينا وفيِك  َعْهدًا  َلُه  جاُل  الرِّ  َأْوف��ٰى 
َمرَتَبًة اآلِل  ُف���ُروُع  فيِك  َتْعيِينا وَن���اَل  ِشْئَت  إِْن  َفَسْل  الّزماِن   َعْبَر 

َحَمُلوا َقْد  األَْخَياِر  ِمَن  ُفُروٍع  ِحينَا َوَكْم  َب��ْع��َدُه  ِحينَاً  َي��اَن��ِة  ال��دِّ  َنْصَر 

َأِحبََّتنا يا  ِمنُْكْم  ُه  اللّٰ َأْوَح���َش  ال 
 

َتْرِوينا ��ِه  ال��لّٰ َسبِيِل  ف��ي   َع��الَق��ًة 

َجْوَهُرها َطاَب  ُعُهوٍدٍ  لِِحْفِظِ  ُعوُدوا 
 

بِ��َواِدي��ن��ا َأْص���ٌل  َل��ُه  ودٍّ  َوِح��ف��ِظ 
 

ُيْصلُِحُهْم النّاِس  َبْيَن  الُودِّ  في  َفالَخْيُر 
 

َشْينا َزاَدُه��ْم  فِيِهْم  رُّ  والشَّ كُّ   والشَّ
َتِهنُوا ال  الَهْجَرْيِن  ُربٰى  في  فِْتَيًة  َهادينا يا  َفالَحقُّ  األُل��ٰى  بَِحقِّ   ُقوُموا 
َخَبٍر علٰى  ْت  َنصَّ َقْد  الَكْهِف  َيْعنِينا فآَيُة  الَجْدُر  وٰهذا  الِجداُر﴾   ﴿َأّما 
َشَرٍف ِمْن  األَْجَداُد  َخلََّف  َما  َوالَكنْ�ُز 

 
َيْسِقينا اِلْس���الِم  بِ��ُع��رٰى   ُم��َوثِّ��ٍق 

َمْطَلُعُه زاَل  ال  َأَم���اًل  ُدوا  َتْمكِينا وَج����دَّ زاد  َيلِيُكْم  َوفِيَمْن   فِيُكْم 

ُمْسنَِدِه الِعْلِم  بِنُوِر  الباِلَد  َأْحُيوا 

 

لِباِرينا ُق����رآٍن  َت�����داُرِس  وف��ي 
 

َبَرَزْت إِْن  دِّ  الضِّ لَِمَساِوي  َتنُْظُروا  َيْرِمينا ال  ْرِك  بِالشِّ لَِمْن  اْلتَِفاٍت  وال 
 

لَِحاَلتِِه ِمْقياٌس  ��دِّ  ال��ضِّ فُتْهَمُة 

 

َتْبيِينا َجاَء  َعنُْهْم  ْفِح  الصَّ وَمنَْهُج 
َحياتُِكُم  في  َخْيرًا  َه  اللّٰ ُيْحيِينا َواْسَتْمنُِحوا  بِالَغْيِث  َعسٰى  َواْسَتْمُطُروُه 
 

َمنَْهِجنا َتْجِديِد  في  الَعْزَم  ُهوا  ينا َوَوجِّ ُيَرقِّ ِعْلٍم  َعلٰى  َرْأٍي   َوَج��ْم��ِع 
ِهُم ُكلِّ النّاِس  لَِجْمِع  ُجْهٍد  َبانِينا َوَب��ْذِل  ف��اِلْس��الُم  ال��َق��واِس��ِم   َعلٰى 

َوِعْتَرتِِه الهادي  بِالُمْصَطفٰى  والَخْتُم 
 

َروابِينا ْت  اْخَضرَّ َما  ْحِب  والصَّ  واآلِل 
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َعاَدْت َعَلْينَا َلَيالِي الِعيِد 

وفي 7 شوال من عام 1403 ألقيُت هذه األبيات بمناسبة العواد ..

الوطِن في  العيِد  ليالي  علينا  والَبَدِن عادْت  وِح  بالرُّ ُمْؤَتلٌِف   والشمُل 

َنُذوُق كأس الصفا ِمن ِصْرِف َمنَْبِعِه

 

والِمَحِن اآلالِم  جملُة  وَتنَْطِوي 
 

موطنِنا أكناِف  في  العيَد  َأْمَتَع  ما 
 

َمِن الدِّ ْعِد في  السَّ ُأَحْي�لٰى ليالي   وما 
ُمَعبَِّرٌة آَف���اٌق  بالَقْلِب  َمِن َت��ُج��وُل  الزَّ سالِِف  في  َمَضْت  وِذْكَرياٌت 

 

عابُِقها مّر  ما  إذا  ش��وٌق  َشَجِن للنَّْفِس  ِمن  أروي��ِه  الذي  أين  فأين 
 

َأَم��دًا  الَهنا  عيَد  يا  الّلُه  نَِن أع��اَدَك  والسُّ الطاعاِت  على  ُعْمٍر  بُطوِل 
 

َشَبٌه له  ما  مقاٌم  جوَن  الشُّ الثََّمِن ف��اَق  من  َق���ْدٌر  وال  مثاٌل   وال 
ُمْشَغَفٌة فيه  ُنُفوٌس  إليِه  األَِم���ِن َتْهُفو  للَمن�زِل  َحبَّبها  ال��ّل��ُه 

 

اجتمعْت له  شيٌخ  َصْدُرها  الحسِن بَجْلَسٍة  مطبوِعِه  في  الَمنِح  وسائُل 
 

َأنَِسْت ُزْمَرٍة  في  الصفا  كأس  َسنَِن ُيِديُر  على  قامْت  روضٍة  في   بالعلم 

ُجبَِلْت أرواُحنا  أن��واِره  َفْيِض  َوَهِن من  إلى  َتنَْأى  ال  ِب  التأدُّ  على 

إمرتِِه تحت  لحظاٌت  تباركْت 
 

والَخَدِن األشياِع  في  الّلُه   وب��اَرَك 

بعودتِِه إالّ  َرْبِعنا  في  العيُد  ما 
 

والَعَلِن الس��راِر  في  منه   وُأْنُسنا 

رأفتِِه أم��ط��اَر  الُعال  َربُّ  والَوَطِن أداَم  اآلف��اِق  ُعمدَة  يا   عليَك 

َبَدَرْت ُجرَأٍة  من  سيدي  يا  نَِن والعذُر  والسُّ اآلداِب  إلى  الفقيُر   أنا 
مقترفًا األي��اَم  قضى  ذليٌل  َتبِِن عبٌد  لحظٍة  ِم��ن  فهل  للسيئاِت 

 

يْأِسُرني حيث انتهى خاطري ألقاَك َتْحُضُرني فشاهدي منك في السراِر 
 

َمِن َتْرَعى ُسُلوكي وَتْحُدوا القلَب ُمتَِّصاًل الزَّ َأْق��َرِب  في  ُتوِصُلني  بالّلِه 
 

ُدعا َأَجْبَت  ما  إاِلّ  بالقطِب  َربِّ   وكنَت لي ولَِمْن في الشوِق َيْسبُِقني يا 

َتْربُِطنا واألبناِء  والصحِب  واألهِل 
 

ُفِن للسُّ ّب��اِن  ال��رُّ القائِم   بشيِخنا 

دائمٌة الّلِه  ص��الُة  الختاِم  والُمُدِن وف��ي  الَقْفِر  ِع��داَد  النبيِّ  على 
 

ْحِب واألتباِع ما َطَلَعْت  شمٌس وما َغنَِّت األطياُرفي الُغُصِن واآلِل والصَّ
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قصيدة شعرية ُألقيت بمن�زل السيد مصطفى بن زين منصب العيدروس بعدن، وذلك بمناسبة وصول الحبيب 

عبدالقادر بن أحمد السقاف إلى عدن يوم الثالثاء 27 جماد أول 1412ه�

عنواُن اليوم  وعيُد  عيٌد  وَتْيهاُن ال��ي��وَم  إش��راٌق  الكوِن  غ��ّرِة   في 

ف��رٌح  كلُّه  وي���وٌم  التجّلي  والجاُن ي��وُم  والن��ُس  منشرٌح   الكلُّ 
وه���ذه ع���دٌن َج��ذل��ى ُم��َع��بِّ��َرًة

 
ُمْطَلِق الشوِق واألشواُق برهاُن  عن 

َأْلباُن ُتِعيُد معنًى َجَرى ِمن قوِل َمن َسَلُفوا للناِس  َسَقْت  السماَء   أّن 
َسيُِّده العصِر  إم��اُم  أتاها  وسلطاُن َلّما  شيٌخ  له  عصٍر   وك��لُّ 
واِرُث��ُه المحقوق  شيُخه  أدن��اُن وعصُرنا  اللِه  في  ب��زورتِ��ه  ُنسقى 

 

فتياُن شيُخ المال الماجُد الموهوُب مرتبًة اللِه  سبيِل  في  بها   ُيهدٰى 
محتسٍب للِه  منَتَدٍب  ك��لِّ  ِم��ن 

 
ونيشاُن ج��اٌه  ال  الهدايَة   يرجو 

يجمعنا  الله  في  بَمن  وسهاًل  أع��واُنأهاًل  فاألحباُب  المحبِة   على 

َيربطنا الله  في  بمن  وسهاًل  عنواُن أهاًل  للمختار  فهو   بالمصطفى 
ُيرشدنا  الله  في  بمن  وسهاًل  َخّواُن أهاًل  العصَر  ألّن  الطريق  ُحسَن 

 
َسَلُفوا لنا  أس��الٍف  بنسخِة  أه��اًل 

 
سكراُن  َس��ّق��اُف  وك��ذا  ٌم   ُم��َق��دَّ

ُعْمَدُتنا  الَعْدنِيُّ  كذا  وبرهاُن والعيدروُس  نوٌر  عدٍن  في  عاَش   َمن 
قدوُتنا  الحّداُد  ال��وارُث  وسوداُن  وشيُخنا  والحبِشْي  والبحُر   والفخُر 
سادتِنا  الماضيَن  من  َحْبٍر  كانوا وكلُّ  أينما  صدقًا  الّتجّرِد   أه��ِل 

قدٌر الِرضا  بيُت  األُلى  مجِد  وم��ي��زاُن  سماُء  َق���ْدٌر  لهم  النبيِّ   آُل 
مآثَرهْم  ُتْحيِي  سيدي  يا  أزم��اُنوافيَت  واَرْت���ُه  إذ  الحقَّ   وُتْظِهُر 
ُظْلَمتِنا  آف��اِق  في  النوَر  ُدّخ��اُن وت��ب��ِرُز  والعلُم  ُمْظلٌِم   َزماُننا 
جاثمٌة  فهي  َعنّا  الُحْجَب  وأدراُن وترفُع  كثافاٌت  القلوِب   على 
ارتفعْت به  َنْهٍج  في  الكلَّ  ُبنياُن وتجمُع  النَّْهَج  ألّن  الشعوِب   ُك��لُّ 
تربيًة الجهَل  ُنَسّمي  زمانًا  وِخ��الُن ِعشنا  أبناًء  الوحَل   وُن��ْش��َرُب 
لهم َخالَق  ال  بشخوٍص  وَأْل��م��اُن ونقتدي  بْلشيٌف  نحُن   كَأنّما 

َقَلٍق في ربِع قرِن مضى والناس في 
 

ُطوفاُن رُّ  والشَّ الَبال  َكْشَف  َيْرُجوَن 
 

شيطاُن َتَهتََّكْت ُحُجُب األخالِق وانمحقْت ساد  حتى  يِن  الدِّ  معالم 
إيماُن واستمرَأ الناُس ُظْلَم الناِس واْنَتَهُبوا  الكفَر  ك��أّن  حرامًا   م��االً 
َمْظَهُرها  لألوطاِن  عاد  قد  ِصبياُن واليوم  ت��رع��اُه  جوهَرها   لكّن 
َمْكُرَمٍة ُكلُّ  وذابْت  الرجاُل  وطيشاُن ماَت  أمراٌض  الجيِل  في   وشاَع 
َعَبُدوا لها  والدنيا  الماُل  أقناُن واستحكَم  للماِل  وُه��ْم  ن��ه��ارًا   لياًل 
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وَمْلَعَبٌة  َأْحداٌث  العلَم  َعى  ادَّ ُعمياُن كما  يِن  الدِّ لَِهالِك   َيُسوُقُهْم 
ُمْظلَِمًة  َعْمياَء  فِْتنًَة  ُأْش��ِرُب��وا  َف��ّت��اُن قد  ُي��ْغ��ِوي��ِه  ُمْفَتتٍِن  َب��ْي��َن   م��ا 

َدْيَدُنُهْم ْتُم  والشَّ األذى  َيْسَتْعِذُبوَن 
 

وبهتاُن ُع���دواٌن  ي��ِن  ال��دِّ ��ِة  ُأمَّ  في 

حيراُن قد أخبَر المصطفى عنهْم متى َظَهُروا الَهمِّ  لثِْقِل  الحليُم   ُي��َرى 
لنا  ُأْدُع  الماضيَن  َلِف  السَّ نائَب  إنساُن يا  والن��س��اُن  للِه   ف��األم��ُر 
َيْحفُظُه واليماَن  ْأَن  الشَّ َيْصُلَح   في كلِّ قلٍب وفي الخالِص إحساُن َأْن 

واثَِقًة  الس��الِم  ُع��رى  ُيِعيَد  وَأْن 
 

صنواُن فالعلُم  فتنٍة  غيِرما   من 

ُجَدٌد الَجنَى  ولكّن  بماٍء  وأل��واُن ُيسقى  وأش��ك��اٌل  وُح��ْم��ٌر   بِيٌض 
لُمتَِّصٍل ُفض�لى  ُأُك��ٌل  وبعضها 

 
وعرفاُن إِفهاٌم  اللِه  في   فالوصُل 

َعَلمًا يا  األف��ذاِذ  السلِف  نائَب  يا 
 

وبرهاُن َفْتٌح  لهم  بقوٍم   ِصْلنا 

َجِدَبْت وقد  أرضًا  َن�َزُلوا  إذا  وأفناُن قوٌم  ُس��وٌح  بهم  وَتْزُهو  تَحيا 
 

ُشِغُفوا  في مجلٍس  َحَضُروا  إذا   إذ ليس َيْشَقى بهم في الكوِن إنساُن قوٌم 
ُمتَِّصٌل الُودِّ  وحبُل  َيْشَقى   بالمصطفى َمن له التَّصريُف والشاُن  وكيف 
َطَلَعْت ما  الَخْلِق  إلُه  عليِه  وريحاُن صّلى  َرْوٌح  لها  وف��اَح  شمٌس 

 
ِهُم كلِّ واألتباِع  والصحِب  وسلطاُن واآلِل  مأذوٌن  الوقِت   وصاحِب 
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بمناسبة زيارتنا ألول مرة لمصر يوم األربعاء 16 ذي القعدة عام 1443 ه� مهداة لمقام سيدي المام الحسين 

السبط عليه السالم في يوم زيارتنا لمقامه الشريف

الَيَمِن ِم��َن  َش��ْوٍق  في  َأْلَهُث  اْلَلُدِنَأَتْيُت  ِه  َكفِّ في  َيْحِمُلنِي  َوال��َوْج��ُد 
َطائَِرٍة ُحْضِن  في  َسَما  َجنَاٍح  َباَدَرنيعلى  الّطفِّ  َشِهيِد  الُحَسْيِن  إلى 
الَوَسِنَم��ْك��ُت��وُب��ُه َط��الِ��ب��ًا ِم��نّ��ي ِزَي���اَرَت���ُه َساَعِة  ِمْن  َسنََحْت  َغْفَوٍة  في 
بي َيْأُخُذ  الَجْفُو  وك��اَد  البِعاُد  َزَمنيَط��اَل  ُذَرى  في  ُظُروفِي  بي  َسَرْت  َحّتى 
ُمتَِّجهًا النّيِل  َم��َط��اِر  َف���ْوَق  َيْسبُِقنيَأُم���رُّ  والَحظُّ  َعَجٍل  في  لِلّشاِم 
بَِمْكُرَمٍة َأْحَظى  َأْن  ْنُب  الذَّ الَقِمِنوَعاَقنِي  يِِّد  السَّ َص��ْوَب  ُج  ُأَع���رِّ كيما 
ُرُه ُي��َق��رِّ َأْم���رًا  اْللِقا  ص��اَر  َشَجنيوال��ي��وَم  بي  هاَج  َطْيفًا  َم��ْواَلَي  َقَضاُء 
ِرَس��اَل��َت��ُه َي���ْرِوي  َأْح��َم��ٌد  َسَهِنفجاَءنِي  ِمْن  كاَن  ما  َقْت  َحقَّ َزْوَرٍة  في 
ُمنَْشِغٌل والَقْلُب  َدْع��َوَت��ُه  َق��ن��يَقبِْلُت  َأرَّ ك���اَن  ق��د  وم��ا  َأَل����مَّ  بما 
َفَرٍح  في  الَمْيُموِن  بِالَخَبِر  ْفُت  ُينَاِزُعنيُشرِّ َوْع���دًا  ُمْرَتِقبًا  وِص���ْرُت 
َحَمَلْت َح��ْض��َرٍة  في  َوافِ���ٌد  أن��ا  ُتْبِهُجنيوه��ا  واألن����واُر  ِة  ال��نُّ��ُب��وَّ ِس��رَّ 
ارَتَسَمْت بِِه  َوْجهًا  َأرى  َأْن  ُم��ْؤَت��َم��ِنوَمْطَلبِي  َخ��ْي��ِر  َط��ه  َتْقبِيِل  آث���اُر 
َحَمَلْت َمْن  ْه��َراِء  ال��زَّ فاطَِمِة  والَعَلِنَوَلْثِم  رِّ  السِّ في  الَوَرى  َخْيِر  َأْس��راَر 
َبَتَرْت َمْن  الَفْتِح  َلْيِث  َحْيَدَر  الِفَتِنوِس��رَّ  َم��َواطِ��َن  َأْس��َي��افِ��ِه  ُم��ُت��وُن 
َمنَابِتِِه ِم��ْن  أص��اًل  َط��اَب  َس��يِّ��دًا  الُمُدِنيا  في  األحفاُد  َنْسلِِه  ِمْن  وطاَب 
بِِه َن��َزْل��ُت  َم��ْث��َوى  إل��ى  َكّفي  الَمَدنِيَأُم���دُّ  والَمْظَهِر  ضا  الرِّ نِيِل  َبْيَن  ما 
َأَملِي يا  الَمنُْهوِك  بَِساِعِدَي  َيْرَحُمنيفُخْذ  َم��ْواَلَي  إلى  ُشُؤونِي  َواْرَف��ْع 
بِجاِهُكُم وال��َب��ْل��َوى  الَهمَّ  َوَطنِيوَي��ْرَف��ُع  ُرَبى  في  ُوّدي  َأْهِل  وَعْن  َعنّي 
ْكَوى َوَلْسُت ِسَوى َحَزنيَوَكْم َسُأْحِصي ِمَن الشَّ اقَتضى  ما  ُأَعانِي  ُحبٍّ  َحِفيِد 
َأَجلِي ُمْسِرعًا  وَيْطِوي  َيُمرُّ  ُتْرِهُقنِيُعْمِري  والنَّْفُس  َغْفَلٍة  في  والَقْلُب 
َأَب��دًا ُمْشِفًقا  بي  وُك��ْن  إَِل��يَّ  َعنِيفانُظْر  َروَّ الموُت  ما  إذا  َشِفيعًا  وُك��ْن 
َشَمٍم َعلى  بِالُحْسنَى  الَخْتَم  َيْسَبغنِيوَأْطُلُب  الّلِه  وَفْضُل  الَعَوافِي  مَع 
َسيِِّدنا الُمْخَتاِر  َعلى  ال��ّص��الُة  َسنَِنُث��مَّ  َعلى  َيْمِشي  َمْن  َخْيِر  ٍد  ُمَحمَّ
َمَخَرْت ما  واألصحاِب  الُغرِّ  ُفِنوآلِ��ِه  السُّ ِمَن  َأْصنَاٌف  ِمْصَر  ِمْن  النِّيِل  في 

األَِمِنوم��ا أت��ى َزائِ����ٌر َي��ْرُج��و ك��َراَم��َت��ُه  ال��َواِرِث  الُحَسْيِن  اِلَم��اِم  ِمَن 
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الصراع المؤسف بين السنة المصنعة والشيعة المقنعة
وموقع أهل النمط األوسط بين طرفي الغلو والجفاء

��ْة لِْلِحْكَم�ْةَأُع����وُذ بِ��ال��ل��ِه ِم��ّم��ا َح���لَّ بِ��األُمَّ والتَّْفِس�يِر  ي�ِن  الدِّ َمنَْه�ِج  ف�ي 
تِن�ا ِملَّ َتاِري�ِخ  ف�ي  الَح�واِدِث  ي�ِن َطْعن�ًا َيْصنَ�ُع التُّْهَمْةَرْص�ُد  قد َص�اَر في الدِّ
َفْهَمُهم�ا �ْيَطاُن  الشَّ َخَل�َط  َق�ْد  �ْةِض�ّداِن  َحّت�ٰى َغ�دا األَْم�ُر َحْرب�ًا ُيْضِع�ُف الِهمَّ
َوَس�ٍط ِم�ْن  الَح�قِّ  َس�بِيَل  أض�اَع  لِلنِّْعَم�ْةُكلٌّ  الِحْف�ُظ  فِي�ِه  الَفِريَقْي�ِن  َبْي�َن 
ُينَاِقُض�ُه ِدين�ًا  َغ�دا  َق�ْوٍم  والنِّْقَم�ْةإِْف�َراُط  �كَّ  الشَّ أش�اُعوا  َق�ْوِم  َتْفِري�ُط 
إش�اعَتُه راُم�وا  اّل�ذي  َغْي�ُر  الِخْدَم�ْةوالَح�قُّ  ُيْفِس�ُد  ِصراع�ًا  الّزم�اِن  َعْب�َر 
َن�ِزٍق ُمْف�ِرٍط  بُِمْف�ٍت  َس�ِمْعَت  َينِف�ي الُق�َراَن اّل�ذي َنْتُل�وُه ف�ي الَخْتَم�ْةَه�اّل 
ُمنَْقطِع�ًا لأِْلَْف�َراِد  ي�َن  الدِّ َوالِعْصَم�ْةوَينِْس�ُب  الَبْي�ِت  وآِل  النّبِ�ّي  َع�ِن 
ُوِصَف�ْت كيفم�ا  َأص�اًل  الِخالَف�َة  َوْصَم�ْةَينَْف�ي  �ِه  َنصِّ ف�ي  ِس�وٰى  َيراه�ا  وال 
َيْطَعنُ�ُه الُمْخَت�اُر  �َن  َحصَّ َم�ْن  �ْةوُكلُّ  الَجمَّ َأْحَداثِ�ِه  ِم�ْن  كاَن  م�ا  بَِس�ْرِد 
َلُه�ْم الّزم�ان  َأْفض�ٰى  يزال�وا وق�د  َرْقَم�ْهَوَل�ْم  ال�ورٰى  ف�ي  أباُح�وا  ِس�رٍّ  بَِب�ْوِح 
ُحِفَظ�ْت لن�ا  بَِأَحاِدي�ٍث  �ْهُمْس�َتْهتِرًا  ح�اِح َوَظ�نَّ الَح�قَّ م�ا َضمَّ َبْط�َن الصِّ
َمْرَحَل�ٍة ُصنْ�ِع  ِم�ْن  ِس�وٰى  يراه�ا  �ْةوال  َلمَّ ِذي  ُكلِّ  فيه�ا  ي�ُن  الدِّ �َب  َركَّ ق�د 
َبْعَدُه�ُم ج�اَء  َم�ْن  أو  الِخالَف�ِة  �ْةَعْه�ُد  مَّ والذِّ الَعْه�َد  خان�وا  ُأَميَّ�َة  بن�و 
ُمْلُكُه�ُم َص�اَر  َق�ْد  َم�ْن  َعّب�اَس  َرْحَم�ْةوآُل  ب�ال  ُحْكم�ًا  َبنَ�ْوا  وفِْس�ٌق  َن�ْزٌغ 
ُش�َبٍه ِم�ْن  ِقي�َل  َق�ْد  وم�ا  ٰه�ذا  ِقْس�َمْةأِلَْج�ِل  ِم�ْن  كاَن  فيم�ا  الُحْك�ُم  َتَواَت�َر 
ُمنَْتَظ�ٌر َقاُل�وُه  اّل�ذي  َأّن  َكْتَم�ْهواألَْص�ُل  َواَفُق�وا  ِمّم�ا  النَّ�صِّ  َس�ابِِق  ف�ي 
ِدينِِه�ُم َأْركاِن  ف�ي  ال�ُكلُّ  َيْص�ُدِق  َأْزَم�ْةَل�ْم  ف�ي  بِالنَّْق�ِص  فَغ�َدْوا  َمْجُموَع�ًة 
ِعنَْدُه�ُم ي�ِن  الدِّ َأْص�ُل  ِه�َي  َصْدَم�ْةَثاَلَث�ٌة  َأْقَوالِِه�ْم  ف�ي  ْك�ُن  الرُّ والّرابِ�ُع 
�َواِهُد َع�ْن َه�ْرٍج وَع�ْن َهْجَم�ْةَل�ْم َيْلَتِف�ْت َأَح�ٌد ِمنُْه�ْم لَِم�ا اْجَتَمَع�ْت فِي�ِه الشَّ
ِش�ْرَعتِنا ِدي�ِن  ف�ي  فِْتنَ�ٌة  النَّْغَم�ْةَتُسوُس�ها  ٰه�ِذِه  َفاْفَه�ْم  الَفِريَقْي�ِن  َبْي�َن 
ُمنَْتَظ�ٌر َقاُل�وُه  اّل�ذي  َأّن  َكْتَم�ْهواألَْص�ُل  َواَفُق�وا  ِمّم�ا  النَّ�صِّ  َس�ابِِق  ف�ي 
ِدينِِه�ُم َأْرَكاِن  ف�ي  ال�ُكلُّ  َيْص�ُدِق  َأْزَم�ْةَل�ْم  ف�ي  بالنَّْق�ِص  َفَغ�َدْوا  َمْجُموَع�ًة 
َخَل�ُدوا َق�ْد  لِ�أْلَْرِض  ُه�ُم  َأنَّ الَبْس�َمْةوالَع�ْدُل  ِدينِن�ا  ِم�ْن  بِِه�ُم  اْخَتَف�ٰى  َحّت�ى 
ِصَراِعُك�ُم ف�ي  َأْنُت�ْم  لِْلَفِريَقْي�ِن  ُلْحَم�ْةُق�ْل  َمْش�ُروِعِه  ف�ي  إِْبلِي�َس  ُجنُ�وُد 
َس�يِِّدنا َق�ْوِل  ف�ي  ُوِصَف�ْت  �ْةَعالَم�ٌة  الُغمَّ ُتِذيُقن�ا  َق�َدٍر  َعل�ٰى  َتْأتِ�ي 
َأبالَِس�ٍة ُدني�ا  َعَل�ٰى  َوَدمٌّ  َق�ْد َحّرُف�وا الِعْل�َم َحّت�ٰى َضيَُّعوا َرْس�َمهَذمٌّ 
ُمْبَت�ِدٍع َتْكِفي�َر  الُه�دٰى  ِدي�ُن  كان  الِعّم�ْةم�ا  ذي  َتْفِس�يَر  وال  ُيَش�اُع  كم�ا 



نسخة حتت التعديل264 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
بَِطائَِف�ٍة َمْكُف�وٌل  ي�ِن  لِلدِّ واْلُلْقَم�ْةوالِحْف�ُظ  بِاألم�واِل  ي�َن  الدِّ َتْش�َتِر  َل�ْم 
َق�َدٍم ِم�ْن  الَم�ْرِج  ٰه�ذا  َبي�َن  له�ا  �ْةوم�ا  َوالِهمَّ �رِّ  السِّ َأْه�ِل  َبْي�َن  َأَماَن�ٌة 
َخْصَم�ْهُه�ْم َس�اَدتِي َنَم�ُط اِلْنص�اِف ِمْن َوَس�ٍط َقاتِ�ٌل  أو  َنَطُق�وا  إِْن  َذمَّ  ال 
َعل�ى الّس�الَمِة َدْع�َك الف�َك أو ُش�ْؤَمْهِم�ْن آِل ط�َه وَمْن في ال�ّدْرِب َقْد َس�َلُكوا
َمْدَرَس�ٌة الَح�قِّ  ف�ي  وُه�ْم  �ْةَرْمُزاألم�اِن  الِقمَّ �ْبَطْيِن ف�ي  السِّ َحْي�َدٍر وِم�َن  ِم�ْن 
َمَواِقَعُه�ْم َفاْنُظ�ْر  َتْعِرُفُه�ْم  ِش�ْئَت  ْحَمْةإِْن  �ُعوِب َفُه�ْم ف�ي َمْظَه�ِر الرَّ َبْي�َن الشُّ
ْةَأْه�ُل الَمواِق�ِف َم�ْن َق�ْد َعاَص�ُروا َزَمن�ًا مَّ ض�ا الذِّ َصْع�َب الِم�راِس َفَصاُن�وا بِالرِّ
أَصاَبُه�ُم م�ا  ي�دروا  الَفِريَق�اِن  ِحْش�َمْةَلْي�َت  ِم�ْن  كان  م�ا  َدْت  َب�دَّ فِْتنَ�ٍة  ِم�ْن 
ِصَراِعِه�ُم ِم�ْن  َمع�اذًا  َرّب�ي  �ْةَس�َأْلُت  واألُمَّ الس�الِم  عل�ى  َب�الٌء  َفُه�ْم 
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زواد الروح

آَمْةُدْم ُسُرورًا َوَدْعَك ِمْن ذا وذا.. َمْه.. السَّ الُمِريِد  في  الَهمُّ  إِّنما 
ِذْكرًا وَح  ال��رُّ ِد  َوَزوِّ ُه��ُدّوًا  َكَراَمْةطِْب  اْلَلَيالِي  في  ْكُر  الذِّ إِّنما 
الَمزايا َأْهِل  ُنُفوُس  اْسَتَعاَدْت  بِاِلْبتَِساَمْةما  َغْيَر  وِح  ال��رُّ َة  ُق��وَّ
َف��الِزْم َطِرْبَت  َوإِْن  َطُروبًا  الَعاَلَمْةُدْم  َأَرْدَت  إِْن  الَوْجِد  َحاَلَة 
َغُفوٍل ُفَؤاٍد  َعْن  الُحْجَب  َشاَمْةَواْرَفِع  ��َع��اَدِة  ال��سَّ ِم��َن  َتَتَلّقى 
َفَعاُشوا بِالّتَصافِي  الَقْوُم  ُمْسَتَداَمْةَسِعَد  َوَراَح���ٍة  َرْوٍح  َبْيَن 
ُم��َداٍم بَِكْأِس  ِس��َوى  َطِرْبنا  َساَلَمْةَما  ال��ُم��َداُم  لها  َأي��اٍد  ِم��ْن 
َفَأْضَحى ِحَماُهْم  في  الَقْلُب  َوَهاَمْةَأِمَن  َص��ْرٍح  َبْيَن  ما  ُمْسَتنِيرًا 
اْلتِفاتًا ��ُروِر  ال��سُّ ِم��َن  َرَأْي��ن��ا  اِلم��اَم��ْةما  بِنَْهِج  إال  أم��ان��ًا  َأْو 
ِرَج��اٌل ُلوِك  َوالسُّ الِعْلِم  اِلْستَِقاَمْةَس��اَدُة  َواْرَتُضوا  الَعْهَد  َحِفُظوا 
بِِصْدٍق َي��َزاُل��وا  َوَل��ْم   الُمَقاَمْةَعلَُّمونا  ِسرَّ  الُمِريَد  ُيْكِرُموَن 
الِعَماَمْةُطْفُت ِمْصِري َوَرْحَب َعْصِري َلَعّلي َخْلَف  الُمَراَد  َأْسَتِشفُّ 
لَِباٍس َبْعُض  َجاِل  الرِّ ِسرُّ  َكالَمْهَلْيَس  َأْرِوي  َلْسُت  رُّ  السِّ إِّنما 
بَِحْرٍف َيُفوَه  َأْن  النُّْطُق  َمالَمْةَعِجَز  الُمِريِد  ِمَن  هذا  َكْشُف 
بَِباٍب ُعُكوفًا  َوُدْم  ُرَوي��دًا  َم��َراَم��ْهِسْر  ِح��بٍّ  لُِكلِّ  َتْلَقى  فِيِه 
الَعْصِر هذا َضِميٌن َيُعْد لي في  ُكلُّ َشْيٍء في الَعْصِر أضحى ُقَماَمْةَلْم 
اتِّصاالً الُمِريُد  الّسالُِك  ها  َراَم��ْهَأيُّ بِ��َرْوَض��ِة  َخيِّْم  وِوَص���االً 
فيها الطَّْرِف  َقاِصِر  ِمْن  َرَأْينا  اْللَِثاَمْةَكْم  َخْلَف  الَجَماِل  َوَخِريِد 
َوُيْغِضي الُعُيوِن  َع��ِن  بِ��َص��َراَم��ْةَي��َت��واَرى  َم��ُش��وَب��ٍة  دالٍل  ف��ي 
ِرضاها ُمِحيِط  في  وُح  الرُّ ِزَماَمْهَطاَبِت  للحبيِب  الَقْلُب  َم  َسلَّ
َعَلْيِه  اَلِة  بِالصَّ وَح  ال���رُّ ِح  الَغَماَمْةَروِّ َلْتُه  َظلَّ َقْد  َعْبٍد  َخْيُر 
َخْتمًا َحاَبَة  َوالصَّ اآلَل  َحَماَمْةَواْذُك��ِر  الُغُصوِن  على  َتَغنَّْت  ما 
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إهالل شهر المغفرة

الَمْغِفَرْة َشْهُر  ْهَر  الشَّ إِّن  ْةَرّب��اُه  َتْب�ِصَ ذا  راِجي�ًا  َضْيف�ًا  َح�لَّ  َق�ْد 
بِ�ا  َمْأُس�وٌر  َم�ْواَلَي  ي�ا  �َرْةَوالَعْب�ُد  ُمَتَأخِّ �ٍة  ِصحَّ ِم�ْن  بِ�ِه  َت�ْدِري 
�ي ِم�ْن َندٰى الفض�اِل ما امُلْزِه�َرْةَه�ْب يل إهِٰلِ اللي�ايل  يف  َم�واِت  ُيْيِ�ي 
ْت َمْضَجِعي َواْس�َتْحَوَذْت ِذهن�ْي وقلب�َي َفاْنُظَرْهَواْصلِْح ُشُؤونًا قد َأَقضَّ
ن َق�وِّ َقاَم�ْت  األك�واُن  بِ�ِه  َم�ْن  ْةي�ا  َ ال��ِّ َشَّ  َواْكِفنِ�ي  وَمْعن�ًى  ِحّس�ًا 
امُلنَْك�َرْةَواْجَ�ْع ُقَلْيبِ�ي َحْيُث َت�ْرىٰض َواْكِفنِي َواألُُم�وَر  الَع�َواِدي  َشَّ 
الَب�ال ُدني�ا  احِلْف�َظ يف  َع�َ�َّ  اآلِخ�َرْةَواْس�بِْل  َي�ْوَم  َوالتَّْثبِي�َت   َ�ْ� َوالسَّ
الثَّْرَث�َرْةَرّب�اُه َش�ْهُر الَفْي�ِض َنادٰى َم�ْن َوعٰى َدْع�َك  اِت  اخَل�ْ�َ باِغ�َي  ي�ا 
امُلْرَت�ٰى الَقُب�وِل  َب�اَب  َت�رٰى  امُلْس�ِفَرْةَأْقبِ�ْل  الُوُج�وِه  َأْه�َل  ُمْس�َتْقباًِل 
َش�ْهِرنا لي�ايل  يف  يل  ُك�ْن  َمْع�ِذَرْةَم�ْوالَي  ِمنّ�ي  َتْرُج�وُه  ملَِ�ا  َعْون�ًا 
َجَّ�ٌة ِعنْ�ِدي  وْه�َي  امُلْقِف�َرْةَأْش�ُكوُعُيوب  الفي�ايف  يف  َطِريِق�ي  َأْعَي�ْت 
َثابِت�ًا َمِس�ِ�ي  يف  �ي  إهِٰلِ ب  امُلْثِم�َرْةُع�ْد  األََم�اِن  ِش�دًاَعْ�َ  ُمْسَ�ْ
ثِْقَل�ُه َأْش�ُكو  َلْس�ُت  َثِقي�ٌل  ُمْس�َتنِْفَرْةِحْ�ِ�  َت�َزْل  مَلْ  َنْف�ِ�  ٰلكِ�نَّ 
جاِم�ٍح َعْب�ٍد  َنْف�َس  �ي  إهِٰلِ ْض  َحائِ�َرْةَروِّ ذاٍت  آم�اَل  ُمْس�َتْتبِِع 
َخالِِق�ي �ي  إهِٰلِ َرّب  ِس�وٰى  يِل  الّدائِ�َرْةَم�ْن  واألم�ان  بَِح�ايِل  َأْدرٰى 
ْن بَِقْلبِ�ي ِم�ْن َمعاِن )ُك�ْن َيُكْن( َرْهَك�وِّ َص�وَّ في�ا  األساَر  َن  َك�وَّ م�ا 
ُمْش�ِفٍق ِم�ْن  َل�ُه  م�ا  بَِعْب�ٍد  الّس�اِحَرْةَواْرفِ�ْق  القن�ان  َغ�يِّ  ِم�ْن  إاّلَك 
رحالتِن�ا يف  األَس�فاُر  بن�ا  َجائِ�َرْةَطاَل�ْت  ظ�روٍف  يف  وَغْرب�ًا  ق�ًا  َشْ
َمت�ٰى َأدِري  ال  َح�اِل  ْ لِل�َّ الَباِخ�َرْةَواحَل�طُّ  َج�ْوَف  البح�اِر  َع�امَلِ  يف 
الّذاكِ�َرْةَس�اَرْت ُظ�ُروُف الَعْي�ِش يف أفالكِها ُتوِه�ي  َكالطَّ�ْ�ِ  َطّواَف�ًة 
ُرْمُت�ُه م�ا  َمت�ٰى  َم�ْوٍج  َع�ٰى  َثائِ�َرْةَتْس�عٰى  َعْمَي�ا  ي�َح  الرِّ َلِقي�ُت  َس�ْهاًل 
ِرْزَقن�ا �ْع  َوسِّ األس�باَب  لن�ا  الَفاِق�َرْةَهيِّ�ْئ  َأْه�ِل  ِعنْ�َد  َه�مٌّ  ْزُق  َفال�رِّ
ِم�ْن الُب�دَّ  اّل�ذي  إط�الَق  َغائِ�َرْةَنْرُج�وَك  َع�ْ�ٍ  ُكلِّ  ِم�ْن  إِطالِق�ِه 
�جٌّ مُّ َتَ فِي�ِه  َلْي�َس  َنِم�ٌ�  اجَل�اِدَرْةم�اٌء  الّرابَِي�اِت  ي�َب  هَلِ ُيْطِف�ي 

َأْهُل�ُه َتراَن�ا  م�ا  إهِٰل�ي  ِم�ْن َفْضلِ�َك امَلْمنُ�وِح َعْين�ًا ُمْضَمَرْةَواْمنُ�ن 
ْةَواْختِ�ْم َبواِق�ي الُعْمِر يا َم�ْوىٰل الَعَطا َ اخَل��ِّ النَّواَي�ا  يِ�ي  حُتْ �ٍة  ِصحَّ يف 
امُلْصَطف�ٰى احَلبِي�َب  ْهَوَصالُتناَتْغش�ٰى  َن�اَصَ َّ�ْن  ِم َواألَْصَح�اِب  َواآلِل 

مطلع شهر رمضان املبارك 1440
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َجانِبِْه َثوٰى في  بَِمْن  الَمَكاُن  �ُروُر بَِجْذَبٍة ف�ي َراتِبِْهَطاَب  َوَس�رٰى السُّ
َمْحُظ�وَرٍة َس�اَعٍة  ف�ي  وبَِقاَلبِ�ْهَوبِ�َزْوَرٍة  بَِقْلبِ�ِه  الُمِح�بُّ  َن�اَل 
�ُغوُف بَِجاِذبِْهُأْنَس الُقلوِب َمَواطَِن األَْس�راِر ِمْن َحْي�ُث اْنَتمٰى اِلْبُن الشَّ
ِه �ُيوِخ إِم�اُم ُكلِّ َمناِصبِ�ْهِمْرَب�اُط َمْثوٰى األَْصِل َمْوطُِن ِس�رِّ َش�ْيُخ الشُّ
وَش�ِهْدَت َمنَْح الَمْرِء َعْي�َن َمطالِبِْهُق�ْل لي َرعاَك اللُه َهْل ُزْرَت الِحمٰى
زاَرُه ال  َم�ْن  اِلين�اِس  لَِمعايِبِ�ْهُمْس�َتْوَدُع  ُمنَاِزع�ًا  الَحي�اَة  َيْقِض�ي 
َوَش�اَدُه الُوُج�وَد  َفَط�َر  واّل�ذي  ما ُقْل�ُت إِف�كًا َبْع�َد َذْوِق َمَش�اِربِْهال 
َمَواِهبِ�ْهَجِهَل الَفت�ٰى َأْحوَالَ ْمن ذاقوا الَهوٰى بِِس�رِّ  َتْكِذيب�ًا  ُتولِي�ِه 
ُأْس�ِديَتها َواْرَك�ْب بَِصْفَح�ِة َقاِربِْهُزْر َأْه�َل ِس�رِّ الحاِل َواْغنَ�ْم ُفْرَصًة
ضا ْيِد َبْي�َن َجوانِبِْهأْبِحْر َعلٰى األَْمواِج في َبْحِر الرِّ َواْرِم�ي ِش�باَك الصَّ
َوَترٰى الَحِقيَقَة ف�ي َلطِيِف َعجائِبِْهَتْظَف�ْر ُهِدي�َت بِِصْدِق آي�اِت الَوال
ُكلِّه�ا  بِالُعُب�وَدِة  �َق  َتَحقَّ َمَراتِبِ�ْهَعْب�ٌد  َخْي�َر  الَك�ْوِن  َربُّ  فَحب�اُه 
بِ�ِه َيْمنَُحن�ا  الل�َه  َنْرُج�و  َتنَاُس�بِْهُزْرن�اُه  ِعنْ�َد  الَف�ْرِع  اْرتَِب�اِط  ِس�رَّ 
َأْحَم�ٍد ِعْت�َرِة  ِس�رُّ  ِة  األُُب�وَّ ِس�رُّ الّطه�اَرِة ِم�ْن َجِزي�ِل َمَواِهبِ�ْهِس�رُّ 
بَِجانِبِ�ْهولن�ا ِم�َن الَحاج�اِت م�ا َنْرُج�و بِِه َح�طَّ  فالِحْم�ُل  َتْحِقيَقه�ا 
بِنََوائِبِ�ْهَضاَق�ْت وٰهذا ِحيَن َبْس�ِط َش�فاَعٍة كب�ا  ق�د  ُف�ؤادًا  َتْجلِ�ي 
فالظُّْل�ُم قد َأْرخٰى بُِس�وِد َس�حائِبِْهَفرج�ًا َيُع�مُّ النّ�اَس ف�ي َأحوالِه�ا
ما َحّت�ٰى اْنَتَهٰى َأَمُل الَخ�الِص لَِطالِبِْهوإلٰى مت�ٰى واألَْرُض َتنْ�ِزُف بِالدِّ

ْرِف ِحي�َن َتَواُثبِْهإِْن َكاَن َذْنُب النّ�اِس َقْد َأْودٰى بِِهْم  َص�ْوَب الَهالِك الصِّ
َرغائِبِ�ِهَوَقوافِ�ُل األَْحي�اِء َم�اَت َضِميُرُهْم ِذْك�َر  الّرْحٰم�ُن  َأْنس�اُهُم 
ٌة َمْرُج�وَّ لن�ا  الُعْظم�ٰى  ْحَم�ُة  واْلُلْط�ُف في الح�االِت ُبْلَغُة َكاتِبِْهفالرَّ
ُكلِّه�ا بِالَمطالِ�ِب  �ْل  َعجِّ َواْرِمي ُجُيوَش اِلْف�ِك َبْيَن َخرائِبِْهَم�ْوالَي 
َنِصيُره�ا َوَع�زَّ  َمطالُِبن�ا  ْت  بَِواِجبِ�ْهَع�زَّ أت�اك  َم�ْن  إٰلِه�ي  َف�اْدِرْك 
ِم�ْن آِل َبْي�ِت الُمْصَطف�ٰى َوَحبايِبِِهِجينَ�اَك َنْدُع�و ف�ي َمواطِ�ِن َس�اَدٍة
َقْوِم�ِه َس�يُِّد  الَمْطُل�وِب  َم�ْن َح�لَّ ف�ي ِمْرب�اَط ب�اُب َمناِقبِْهوَوَس�يَلُة 
�ٍد بُِمَحمَّ َمْطُلوُبن�ا  بَِمآِربِ�ْهَوِخَتاُمه�ا  َحظِ�ي  َق�ْد  َوُكلٌّ  ُيْقض�ٰى 
بَِس�ْيِل َس�َحائِبِْهَصّل�ٰى َعَلْي�ِه الل�ُه م�ا الُم�ْزن َهم�ا َلْيَل�ٍة َطاَب�ت  ف�ي 
التُّق�ٰى َأْه�ِل  َوبَِصْحبِ�ِه  والُقْط�ِب ما اْنَهلَّْت ُفُيوُض َس�َواكِبِْه   وبِآلِ�ِه 
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بحر الهجرة
بمناسبة زيارة المدينة المنورة في مطلع المحرم عام 1437 للهجرة

َمْثَواُه ُزْرُت  ٰطَه  ِهْجَرِة  َبْحِر  َنْحَظاُهفي  ِه  بِاللّٰ َعَسٰى  الَقُبوَل  َأْرُجو 
لَِطيَِّبٍة َضْربًا  َمنِْزلِي  ِمْن  ُرْمُت  اُهَما  ِريَّ طِيِب  ِمْن  النََّدٰى  أِلَْلَقٰى  إاِلَّ 
َقنِي َوفَّ َحْيُث  بَِربِّي  َجِميٌل  َعَطاَياُهَظنِّي  ُيْعطِي  الَِّذي  َوبِالَحبِيِب 
أِلَْحِمَلُه َيْوِمي  في  ْفَد  الرِّ بَِفْحَواُهَأْسَتْعِجُل  َمْغُمورًا  الَيْوِم  آِخِر  في 
َمْوِسِمَها ��اِم  َأيَّ في  َطْيَبَة  َأمَّ  ِشْئنَاُهَمْن  َحْيُث  ِمْن  َمْوِسٌم  َها  َوُكلُّ
َبَلٍد في  األَْمِن  َوِسرَّ  األََمانِي  َم��ْأَواُهَيْلَقٰى  ِه  اللّٰ َرُس��وُل  فِيَها  َشاَد  َقْد 
َمْصَدُرُه الَفْتَح  إِنَّ  الَفْتِح  َطالَِب  ُمَحيَّاُهَيا  َفاْشَهْد  َحْضَرتِِه  ُشبَّاُك 
َنَظَرْت َطاَلَما  ُف��َؤادًا  َتْشَغَلنَّ  بُِرْؤَياُهاَل  َتْحَظٰى  ُشبَّاَكُه  َعْينَاَك 
َمْلَحُظُه َصحَّ  َأْمٌر  رِّ  بِالسِّ َفَمْعنَاُهُرْؤَي��اُه  َشْيئًا  َنَظَرْت  إِْن  َوالَعْيُن 
َسَكنًا َباِحثًا  َأْرٍض  ُكلِّ  ْفُت في  لَِمْغنَاُهَطوَّ ُعْد  َفَقاُلوا  بَِعاٍم  َعامًا 
َمْوطِنِِه َأْرَجاِء  في  الُغرُّ  َخْيٌر ِمَن الُعْمِر في َأْفَجاِج َمْن َتاُهواَساَعاُتَك 
َيْرَعاُهَمْن َيْسَتِمدُّ النََّدٰى ِمْن َحْيُث َفائِِضِه ِه  اللّٰ َوَأَم��اُن  الُمنَٰى  َن��اَل 
َوَكَفْت َحْيُثَما  ا  َسحًّ الَفْيِض  ُهَمِدينَُة  اللّٰ َضٰى ُسْبَحاَنَك  الرِّ ِسرِّ  َأمَطاُر 
َوَأْشَعَرنِي إاِّل  َأَب��دًا  ُزْرُت��َه��ا  َمْأَتاُهَما  َحْيُث  ِمْن  بَِهْيَبتَِها  ي  ِسرِّ
ُتَجاِذُبنِي ِذْكَرٰى  بَِها  ِشْبٍر  ُكلِّ  َنْهَواُهفي  ِه  اللّٰ في  َمْن  َأْس��َراِر  لِِسرِّ 
ِرَساَلُتُه َلْواَل  الَِّذي  ِفيِع  الشَّ اُهٰطَه  َأوَّ َزاَر  َم��ا  َب���َرَزْت  وَذاُت���ُه 
َعاَلِمنَا َأْطَراُف  َفْت  ُشرِّ الَِّذي  َأْحَياُهٰطَه  ُه  اللّٰ ا  َلمَّ الَوْصِل  بَِساَعِة 
تِِه ِملَّ َراَي��اُت  اْرَتَفَعْت  الَِّذي  ُهٰطَه  اللّٰ اْخَتاَرُه  ا  َلمَّ الَكْوِن  ُمْطَلِق  في 
إِيَذاُهَكْم َكاَبَد الُمْصَطَفٰى ِمْن َقْوِمِه َأَلمًا ْرِك  الشِّ ُعُيوُن  َتَولَّٰى  َوَكْم 
ِه َمنَْزُعَها ُهَحتَّٰى اْقَتَضٰى ِهْجَرًة في اللّٰ َجالَّ األَْك��َواِن  في  ِه  اللّٰ ِمَن  َأْمٌر 
َفَجائِِعنَا ُدْنَيا  في  رِّ  السِّ َدْوَح��َة  اْقَتَرْفنَاُهَيا  ا  ِممَّ َلنَا  األََم��اُن  َأْن��ِت 
ُرْؤَياُهَما ِجْئُت َأْرُكُض في َخْوٍف وفي َقَلٍق الَعْصِر  في  َهاَلنِي  لَِما  إاِلَّ 
َأْعُينِنَا َنْبِض  ِمْن  َمَداِمُعنَا  ْت  َألِْفنَاُهَجفَّ َما  َسْفكًا  مِّ  ال��دَّ َأْنُهِر  في 
الُفَقَرا َأَبا  ٰطَه  َيا  ْعِث  الشُّ َراِعَي  َجنَْينَاُهيا  ا  ِممَّ َجا  الرَّ ُحُروُف  َشاَخْت 
َدَركًا َسيِِّدي  َيا  تُِكْم  بِِهمَّ لِي  َتاُهواَهْل  َقْد  َفاألَْيَتاُم  األَْمَر  ُك  ُتَحرِّ
ِقِهْم َتَدفُّ ِمْن  َضاَقْت  الَيمِّ  اُهَسَواِحُل  َربَّ األَْم��َواِج  َثَبِج  َعَلٰى  َغْرَقٰى 
ْرُع َنْحُصُدُه َنْخَشاُهَوَمْوطُِن األُْنِس َحْيُث الزَّ َحْيُث  ِمْن  َمنَابُِعُه  ْت  َجفَّ
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َمَرَجْت َقْد  َوالَبْغَضاِء  الَعَداَوِة  َأْشَباُهَناُر  الِحْقُد  َوٰهذا  ُعوِب  الشُّ َبْيَن 
َنْعَشُقُه ِه  اللّٰ في  َمْن  َغْيُر  َلَها  َعَطاَياُهَوَما  ُتْرَجٰى  الَِّذي  ٰى  الُمَفدَّ ٰطَه 
��اُهإِْن ُكنُْت ُمْسَتْعِجاًل في َزْوَرتِي َوِجاًل ِريَّ ُذْق��ُت  َقْد  َأَب��دًا  َفِحْلُمُكْم 
بَِحْضَرتُِكْم ا  إِنَّ َأَباَفاطٍِم  َرَجْوَناُهَفاْسِعْف  َظنٍّ  َعَلٰى  ِخَفافًا  ِجْئنَا 
لَِحاَجتِِه َيْومًا  َزائُِرُكْم  َخاَب  َوَم��ْواَلُهَما  َعْبٌد  َقبِْلنَاُكُم  ُقوُلوا 
ُينَاِزُعنِي َعَلٰى َضْعٍف  ي  َكفِّ َيْرَضاُهَرَفْعُت  َمْواَلَي  َما  فِْعَل  ُمْسَتْمطِرًا 
َرَوائُِعَها َطاَبت  الَّتِي  اَلِة  الصَّ َمْثَواُهَمَع  َطاَب  َمْن  َعَلٰى  َوَنْثرًا  ِشْعرًا 
ِد الُمْصَطَفٰى َخْيِر الَوَرٰى َنَسبًا اُهُمَحمَّ ْلِب َسوَّ ٰى َعَلْيِه الَِّذي في الصُّ َصلَّ
ْحِب َما َطاَبْت َمَشاِرُبنَا بِِذْكَراُهَواآلِل َوالصَّ طِْبنَا  َعطٍِر  َمْجلٍِس  في 
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عادت َمجالُسنا وعاد ساقيها
وألقيُت في افتتاح مدرس الصباح بمن�زل الحبيب في يوم االثنين 13/محرم/1410 ه� هذه القصيدة، وذلك بعد 

انقطاع طويل بدأ منذ شهر رمضان عندما توقف الدرس في النصف الثاني منه :  

ساقيها  وع���اد  َم��ج��ال��ُس��ن��ا  وُمْرِسيها  ع���ادت  ُم��ْج��ِري��ه��ا  ل��ّل��ه   فالحمُد 
حملْت ما  طاب  بل  بها  اللقاُء  َمنَاِشيها  ط��اَب  َرّي���ا  َن���دى  م��ن   أرواُح��ن��ا 
وامَتَسَخْت الحساُس  َأْجَدَب  َبعِدَما  سافيها ِمن  بحر  ف��ي  أَي��اِم��ن��ا   س��اَع��اُت 
َألِ��َف��ْت ما  الم���داِد  َش���َرِف  من  ون��اَء 

 
َمعانِيها ُت��ْج��َل��ى  عندما   ُق��ُل��وُب��ن��ا 

َمْعَهُدُه الُبْعِد  َبْعَد  ال��ُروُح  واْسَتْوَحَش 
 

ُيْذكِيها  الشوق  ن��اَر  ُيْشِعُل   والُبْعُد 

َمْكُرَمًة  النساَن  ُي��ْح��ِرُم  قد  ْن��ُب  وال��ذَّ
 

َمَعالِيها ب��األَه��وْا  النَّْفُس   وُتْحَجُب 
َع��َرَف��ْت  وم��ا  ِمنّا  َجَمَحْت  مراميها ُنُفوُسنا  س��اَءْت  بل  الحقِّ  لذي   َحّقًا 
َدَعاِويها  َف���َس���اُد نِ��ّي��اتِ��ن��ا أع��َم��ى ق��وابِ��َل��ن��ا  في  أس��َرى  وَن��ذه��ُب   َنأتي 
ُحُجٍب في  األشياخ  أدِب  عن  فيها  ونحن  ��ن��ا  َه��مُّ َرَغ���ب���اٌت   وَح��وَل��ن��ا 

َمجلَِسُه  األص��ِل  َك��ِري��ُم  أَع���اَد   ألَْن��ُف��ٍس َأْت��َع��َب��ْت َح��ّق��ًا ُم��داوي��ه��ا  وإِْن 

ُم��ْص��َط��نَ��ٌع  للخيِر  ُع��نْ��ُص��ٌر  َدواِعيها ف��إِّن��ُه  ُيْخِفي  ال  الخيِر   وُعنُْصُر 

َشَرفًا  المصطفى  حديِث  في  أتى  بناِديها  وقد  َيْشَقى  ال  ال��َق��ْوَم  جالَس   َم��ن 
ُي��ْرِه��ُق��ُه  ليس  َم��ن  ِح��َم��ى  ف��ي  ُنْخِفيها  وَأّن��ن��ا  أس���واَء  َغ��ي��ِرَن��ا  وِم��ن  ِم��نّ��ا 

 

فُيْحيِيها  ُم���َع���لِّ���ٌم ص���ابِ���ٌر ح����اٍد ألف��ئ��دٍة  صمٍت  في  ��رَّ  ال��سِّ  ُيِذيُقها 

ب��َرْأَف��تِ��ِه  َي��ْرِوي��ه��ا  ال��م��ن��َح  ُينِيُلها 
 

وَيْرِقيها  ُلْطٍف  في  الَكْسَر   وَيْجُبُر 
َم��َدٍد من  الجمَع  ه��ذا  اللُه  َأْع���َدَم  لداِعيها  ال  َي��ْس��ِري  لحاضرها   َي��ْس��ِري 

لسامعها  ي��س��ري  لقارئها  لحاِديها  َي��ْس��ِري  ي��س��ري  لشاهِدها  ي��س��ري 
 

ُمتَِّضٌح  فالحقُّ  َتْعَجُبوا  ال  أي��ن؟  يأتيها  من  الش��ع��اِع  م��رك��ِز  م��ن   وال��ن��وُر 
َنَطَقْت  ف��اق��ٍة  ُذو  ذاَق���ُه  إِْن  ��رُّ  باريها  وال��سِّ ف��ي��ِض  ِم���ن  ش��رف��ًا  لِ��س��اُن��ُه 

 

سواقيها  وك����لُّ ق��ل��ٍب ل��ه َق�����ْدٌر ُي��ن��اِس��ُب��ه  ت��أت��ي  م��ش��ه��ِده  ب���َق���ْدِر 
 

جمائُله  تُحصى  ال  ل��ل��ِه  يرويها  فالحمُد  األرواِح  مجتَمُع  ع��اد   ق��د 
ُيرسلها  ب��األن��وار  أش���رق  يها  وال��ع��اُم  ُيَجلِّ ال��م��ول��ى  فعسى   ت��ف��اؤالً 
ُي��َم��تِّ��َع��ن��ا  أن  ِم��نّ��ا  ال��ل��َه  مجانيها  ون���س���أُل  ُت��ْج��ن��ى  ب��ه  َم��ن   بشيِخنا 
واِح��ُده  الوقِت  وقطِب  الزماِن  غ��وِث 

 
ودانيها  قاصيها  الفيِض   ومجمِع 

معتَمٌد  ال��ك��وِن  ف��ي  م��س��ت��وَزٍر  وخافيها  وك��لِّ  ب��ادي��ه��ا  ال��ح��قِّ  دول���ٍة   م��ن 

كلِّهُم  األط�����واِد  وك���ذا  صافيها  أب��داُل��نَ��ا  ِس��رِّ  م��ن  ُس��ُق��وا  ُودٍّ   وأه���ِل 
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وكذا  المصطفى  النبيِّ  بيِت  أه��ِل  ُيْحِميها  من  ال��ُح��بِّ  بسرِّ  َم��ن  ُمحبِّهم 
 

َشُرَفْت  َمن  المختاِر  بالمصطفى  فيها  والختُم  وم���ا  ال��دن��ي��ا  دع��وت��ه   ب��ن��وِر 

يها  وآل��ه وك��ذا األص��ح��اِب َأْج��َم��ِع��ِه��ْم  ُيَغذِّ ��رِّ  ب��ال��سِّ وَم���ن  والتابعيَن 
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من الكماِل كماٌل ال استِوا فيه

وفي شهر رمضان من عام 1404ه� تجرأ أحد الناس على مقام سيدي الحبيب عبدالقادر في الدرس وَنَقد القراءة 
في كتب السلف وَعنَّف القول فقلت هذه األبيات 

فيه استِوا  ال  كماٌل  الكماِل  ِم��َن 
 

سأرويِه ما  المآتي  غريِب  ومن 
 

وَشدا ما  للسَّ زماني  أعشى  َتْقِذيِه َأَط��لَّ  َجْفنَاَي  فاْحَتِجبِي  شمُس  يا 
 

نافعًة أن��ِت  ما  أب��دًا  ُتْهِديِه وْلَتْغُربي  الَحرِّ  التهاِب  غيَر  للخلِق 
 

َمًة ُمَسلِّ ْت  َمرَّ ُفْلكِها  في  فيِه والشمُس  في  َي��ْرَت��دُّ  ناقٍص  من  مُّ   وال��ذَّ

َمْخَبُرها الّلِه  أهِل  أطباِع  َتساِويِه وِصرُف  في  وَذمٌّ  َم���ْدٌح  ِس��يَّ��اَن 
 

ُخُلٍق على  كانوا  أهُلنا  بَتْشِويِه وهكذا  جهاًل  َهفا  ْن  عمَّ  َيْعُفوَن 

يِن قد َعَكُفوا فيِه قوٌم على ُروِح هذا الدِّ ُعنُْصٍر  أجلى  للدهِر   َيْهُدوَن 

مراميِه ِمن حيثما شئَت َتْرِوي حالَهم َعَجَزْت َتْحِوي  َأْن  الوصِف  شرائُط 
 

َطْبُعُهُم والك��راُم  والعلُم  الِحلُم 
 

مآتِيِه في  وُزْه��ٌد  َنْفٍس  وَم��ْوُت 
 

ن�زُلوا أينما  صبرًا  الحال  َتنْبِيِه وجامُع  خيِر  ف��ي  بالتي  ودع���وًة 
 

َأْكِرْم بقوٍم َسَرْت أسراُرهم وَجَرْت
 

َنْفِديِه بالروِح  الندى  شيِخ  ِسرِّ  في 
 

ُمْرِشُدنا البرهاُن  ُة  الحجَّ َأْهلِيِه القدوُة  َنْهِج  حامي  الطريقِة  حامي 

 

َحنَاَنْيِه وجُه الزماِن أبوالخيراِت َمن ُجِمَعْت في  حّقا  القوِم   مواهُب 

َرًة منوَّ تبدو  شخِصه  في  َجْفنَْيِه تريُم  أبعاِد  في  َب��ّش��اَر  وأه��ُل 
 

َطْلَعتِِه أن��واِر  في  َسْيؤوَن  وَنْفُح 
 

فِيِه  دائمًا  تزهو  القوِم  وبهجُة 
 

قافيتي أخبار  فكرتي  من  ِهْجُت  قوافيِه إِْن  عقلي  من  األمُر  الَْسَتنَْفَذ 
 

ُلها ُأَعلِّ نفسي  إلى  َرَك��نْ��ُت  معانيِه ولو  ِمن  قلبي  فوَق  استوى  بما 
 

بطلعتِِه أوفى  من  حال  في  لكنُت 
 

َلُيْدفِيِه ملتاعًا  الشمس  سنا  على 
 

يُجاِوُزها ال  ح��دوٌد  ُمْبِديِه  وللقريِض  ِسرِّ  من  جرى  ِسرٌّ  والحرُف 
 

َيْطِويِه والناس في المدِح َشتّى إِْن ُهُم َوَصُفوا الحرِف  ِسرُّ  األمِر  وف��اِرُق 

 

َنْذَرُعُه نحن  فيما  المسافاُت  ُنوافِيِه أين  شيٍخ  عن  العلِم  َمْبلُِغ  َمن 
 

َشُرُفوا قد  األَْمِر  بجهِل  بناِديِه والقادموَن  فاْنِعْم  ذاتِ��ه  ِمن  بالقرِب 

 

َجْلَستِنا جليُس  أشياُخنا  ُتْحيِيِه يقوُل  الُب��دَّ  ناَرنا  اصطلى   إذا 

ساِقيِه ومن أتى َصادقًا والَقْلُب في َعطٌِش  َكفِّ  من  ُهدًى  ُيْسَقى  للنوِر 
 

ُمَذْبَذَبٍة ح��اٍل  على  والمنكروَن 
 

َتْشِويِه ُسوِء  ِمن  َقوابُِلُهْم  شاهْت 
 

َجَمَعْت ما  ُتْعطِيَك  آنَِيٍة  َأْرِويِه وك��لُّ  َلْسُت  ِسّرًا  األمِر  ِمَن  فافهْم 
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َزَهٍر َشَذى  محروٌم  األَْنِف  وَأْزَكُم 
 

ُتْؤِذيِه الشمِس  ُرؤيا  العيِن  وَأْعَمُش 
 

مباهُجنا ع��ادْت  قد  لّلِه  فيِه الحمُد  ثوٰى  قد  سرٌّ  القلِب  في   وعاَد 

َوْجُدنا وأنتُم  ُأْنُسنا  مقاُمكْم 
 

َيْدِريِه والّلُه  ُروُحنا   وُروُح��ُك��ْم 
وعترتِِه الهادِي  على  الصالُة  ثم 

 
والصحِب ِمن َبْعِدِه َمن َجاَهُدوا فِيِه

 

وت��اب��ٍع لِ��َرُس��وِل ال��ّل��ِه ُق��ْدَوتِ��ن��ا
 

ُنوالِيِه شيخًا  عصِرنا  في  وُخصَّ 
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نَا َعلى َباٍب َتشّرف َداِخُلْه َوَقْفْ

ذهبنا في زيارة خاطفة إلى المدينة المنورة مساء يوم األحد الموافق 18/شعبان/1409 ه وكان الحبيب قد سبق 
إلى هناك لزيارة الحبيب ى وعيادة األخ طاهر محمد البخاري المريض باوجاع في رجله بمستشفى المدينة، 
ولما بلغنا المدينة أدركنا الحبيب عبدالقادر يوم 19 بعد الظهر وهو في المواجهة فدخلنا وسلمنا على الحبيب 

ى معه وقد سبقت لنا قبلها زيارة للحبيب أنا واألخ شهاب الدين فجر ذلك اليوم وحصل في الزيارتين استئناس 
وفرح وهدوء نفسي عظيم وبدأت كتابة هذه األبيات التي اكملتها بعد رجوعي الى جدة يوم االثنين مساء

 
داِخُلْه َف  َتَشرَّ باٍب  على  َشَواِغُلْه َوَقْفنا  وزال��ْت  ُأْن��ٌس   وماَزَجُه 
بطيبٍة األماني  ُفْلُك  بنا  ��ْت  نازُلْه وَرسَّ والّلِه  خاَب  ما  َمن�زٍل   على 

الخطا نستبُق  وباألشواِق  الُمِغيِث هواطُِلْه دخلنا  الغيِث  إلى حضرِة 

 

وفي حضرٍة ِمن حضرٍة عند حضرٍة

 

جداولْه َتِفيُض  قطٌب  بها   َتَجّلى 
َوَقْفنا وفاَض الشوُق ِمن ِسرِّ ما جرى

 
سائُلْه هو  بما  المولى  َدَعى   وكلٌّ 

عاهُلْه وُأْكِرَم وفُد القطِب بالقرِب والرضا َي��ق��وُدُه  َوْف���ٌد  ل��ه  وُح���قَّ 
 

ِهْم بِسرِّ َدَخْلُت  أْن  َربي  آِم��ُل��ْه وأحمُد  أن��ا  بما  رب��ي   وَأْت��َح��َف��ن��ي 

وَهبَّْت رياُح الَعْطِف ِمن نحو حضرٍة
 

عوامُلْه َأْرَه��َق��ْت��ن��ا  عناٌء   وزال 
وشّدٍة وَكْرٍب  ضيٍق  في  كنُت  وقد 

 
ساحُلْه َتَشعََّب  بحٍر  في   وُروح��َي 

َمَضى َمن  ميراِث  أسباُب  أعامُلْه ُتنازعني  زم��اٍن  ُم��ِه��ّم��اُت   ك��ذاك 
جهالٍة واعتناُق  ذاٍت  وتقصيُر 

 
وسائُلْه تناءْت  وقٍت  على   وركٌض 

َغْفَلٍة  بشاهِد  َول��ّى  َقد  ُأق��ابِ��ُل��ْه وُعمرَي  ب��م��اذا  أدري  وال   علّي 
وحاجٌة َعْيٌل  ثم  وَم��ْي��ٌل  عاجُلْه وَك��ْي��ٌل  نومَي  َقضَّ  وَدْي��ٌن  وُدوٌن 

 
بِصْبَيٍة واعتناٌء  وع��وٌن  دخائُلْه وعيٌن  الكثيِر  لِّ  ال��ذُّ عن   وصوٌن 
ونسوٌة ون��اٍس  أنفاٍس  ُتشاكُلْه وَس���ْوَرُة  شؤوٍن  في  وَشْيٌن   وشأٌن 
أموٍر عظيمٍة ونجوى وشكوى عن 

 
غوائُلْه ت��ُخ��اُف  مّما   بآراضنا 

ٌر فضائُلْه  جرْت بالقضاِء المحِض وْهو ُمَقدَّ ُتْرَجى  الرحمُن   فسبحانه 
وَنرتجي حاٍل  ُكّل  في  ن��وازُل��ْه ونحمُده  َتْعَتِرينا  ال  وَأْن   َن���داُه 
كحالنا األكيُد  الضعُف  حاُلُه  باذلْه وَمن  عطُفُه  والرحمُن  اللطُف   لُه 
وق��د ج��اَد م��والن��ا ب��ِس��رِّ زي��ارٍة

 
دالئُلْه  العظيم  النوِر  من   عليها 

بغيثها القبوِل  عالماُت  هواطلْه وفاحْت  َتْهِمي  ال��زّواِر  على   رذاذًا 

إنما بالصدِق  الباب  مشاكُلْه ومن جاء نحَو  وُحلَّْت  يرجو  بما   يعوُد 
زائٍر مشاهُد  طابْت  حيثما  كامُلْه ومن  الذوِق  مشهِد  في  له   َتَجّلى 

وَمن ذاَق ِسّر األُْنِس والُقرِب واللِقا
 

ُيناِزُلْه ِمّما  األح���واُل  ُتداِخُله 
 



تَِجاَهُه الحبيِب  ُروَح   ُت��ِض��يُء ل��ه أن���واُره وُت��واص��ُل��ْه  وُمْسَتْحِضٌر 

شواهٍد بِسرِّ  ْقنا  َحقِّ َربِّ  فيا 
 

قوابُلْه ضاءْت  الّسّر  في  لَِمْن   َتُلوُح 
فإننا ح��اٍل  كلِّ  في  َعْوَننا  نُحاولْه وُك��ْن  ما  على  َنْقَوى  ال   عباُدك 
أهُله  أنت  ما  العصِر  إم��اَم  باذلْه وج��اِز  وْه��و  ه  حقَّ أضعنا   ف��إّن��ا 
ال� ُتطيُقُه  ال  ما  اللِه  وَأْي��ُم  تُماثُلْه صبوٌر  للرواسي  وأن��ّى   �رواسي 
جميِعهم للعباِد  َوفِ���يٌّ  لطيٌف 

 
يعاملْه صدقًا  بالله   ومشتغٌل 

سالمٍة ف��ي  ب��ه  َمتِّْعنا  ربِّ  سائُلْه فيا  هو  ما  واْمنَْحُه   وعافيٍة 
ركابِه في  وَم��ن  ُمِريِديِه  وَب��لِّ��ْغ 

 
آمُلْه هو  ما  واألوالِد  األه��ِل   ِمَن 

أتى زائ���ٌر  كلما  إل��ه��ي  مفاصُلْه وص���لِّ  منها  تهتزُّ  حضرٍة   إلى 

 كذا اآلِل واألصحاِب ما انهلَّ هاطلْه على المصطفى َمن جاء للناس رحمًة

وقرئت على سيدي الحبيب عبدالقادر في مجلسه عصر األربعاء الموافق 21/شعبان /1409 ه� بمن�زله الكائن 
في حي الزهراء )الحمرا قديمًا(، وقال: ال ُفّض فوك.. قصيدة مباركة وقبول حاصل إن شاء الله، وقد حضر 
الجلسة السيد حسين بن محمد بن هادي السقاف، وعبدالله محمد الجفري، وأحمد باعمر، وعدد آخر من 

المتعلقين والمحبين.
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قصيدة بمناسبة اختتام القراءة في مدرس شهر رمضان بمجلس الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف 20رمضان 
1418 ه�

َمرساها َش��طِّ  في  َأْش��ِرع��ت��ي  ُرْؤي��اه��ا َط��وي��ُت  أش��ت��اُق  ُمْصَطلِمًا   وق��م��ُت 

أبدًا َتِمْل  ال  فاْعُكْف  للقلِب  بُلقياها وقلُت  المولى  َي����ْأَذَن  َأْن   َل��َع��ّل 

ُمنَْتَظِري الُعّشاِق  ساحِل  في  أشباها وط��اَل  األم���واِج  في  العيَن  ُق   ُأَح���دِّ
بلاًل أص��اب��ن��ي  ال��ه��وى  م���اِء   ف��ُذْق��ُت ِم��ن َب��َل��ِل األم���واج َرّي��اه��ا َرَذاُذ 

ساِحَله وُخ��ْض��ُت  َشطِِّه  في  أبحرُت 
 

َمْجَراها﴾ اللِه  ﴿باْسِم  الّسيِر:  في   وقلُت 
َن��َظ��ٌر ل��ه  ب���ُرّب���اٍن  َه��ّم��ي  أحياها وزاَل  ال��ح��اَل  ب��س��رِّ  ط��ه  آل   ِم���ن 

ُن��ِش��َرْت  إذا  َت��ْزُه��و  أشِرعتي  أجراها أع���اَد  بالشوِق  الهوى  أهِل  بحِر   في 

شغفًا ه���ا  وَش���دَّ ش��رف��ًا   وُوْص���َل���ًة ب��أب��ي ال��زه��راء أه��داه��ا وزاَده�����ا 
َطْلَعتِِه  أن����واُر  ال���ذي  الم����اُم  َرّي��اه��ا ه��ذا  ال��ك��وَن  َي��ُم��دَّ  كِفاحًا   َت��ْب��ُدو 
مطلَعه  السقاُف  سيدي  الندى  مرآها ب��اب  ط��اب  شمٌس  العصر  غ��رِة   في 

بساحته  أضحى  َمن  الفيَض  ُيْعَدُم  ُيعطاها ال  الب��ح��ار  ِمنحَة   ُمْسَتْمطِرًا 

َك��َرم��ًا عصِرنا  ف��ي  ب��ه  رب��ي  َم��ّن  ماها ق��د  ك��اس��اتِ��ِه  ِم��ن  الجيُل  لِ��َي��ْك��َرَع 
 

َنًدى  العريِق  باألصِل  الفرُع  أعالها وَيْلَحَق  الس��ن��اِد  ُت��َح��ِف  ِم��ن  َي��نَ��اُل 
 

بحضرتِه  الظامي  ال��واف��د  تغشاها وَي��ْرش��َف  األن����واُر  ف��ح��ض��َرُت��ُه   ُن����ورًا 
ُمْشَغَفٌة  الخلِق  قلوُب  إليه  موالها تسعى  أب��واِب  من  الفيَض   َتْسَتْلِهُم 
َأَدٍب ف��ي  ف��ال��َزْم��ُه  هنا  النبّي  َمجناها ب��اُب  ِسّر  َتْحَظى  جناَحك   واْخِفْض 

نَِعمًا َل���ُه  ُن��ْح��ِص��ي  ال  ل��ل��ِه  الحمُد 
 

َأْغالها النعماِء  في  القطِب   وَح��ْض��َرُة 

ُمْشَرَعًة  الم���داد  ُس��ُف��ُن  بنا  ُسْقياها س��ارْت  ي��ِن  ال��دِّ وِع��ْل��ُم  ب��ي��وٍم   ي��وم��ًا 

َشَممًا  بنا  َتْسِري  ال��ورى  خيِر  ومبناها أنفاُس  معناها  َدقَّ  ص���ورٍة   ف��ي 

َم��َدٌد  ��ُه  ُك��لُّ شهٌر  َرْم��ض��اَن  ِس��ّر  ُلقياها ِم��ن  ط��اَب  وَع��ْش��ٌر  بَعْشٍر   َع��ْش��ٌر 
ُن��ْدِرُك��ُه  الَعْشِر  وُن��وُر  القبوَل  َمْسراها نرجو  ِس��رَّ  َنْحَظى  ال��َق��ْدِر   وليلَة 

ال� َك��َرِم  ِمن  الَعْفِو  َمِعيَن  منها  أحالها ن��ذوُق  م��والي  ِم��ن  فالَعْفُو   �كريِم 

مجالَسنا المولى  لنا  ُي��ِع��ي��َد  ت�رعاها وَأْن  القطِب  وذاُت  ع��اٍم  ك��لِّ   في 

َش��ُرَف��ْت َح��ْض��رٍة  في  به  ب���ذاتِ���ه ف��ب��ه��ذي ال�����ذاِت م��رق��اه��ا ُمستأنسيَن 
 

َيْمنَُحنا ال��ل��ِه  ف��ي  َأَم��لِ��ي  تقواها وَخْتُمها  ب��ع��ِد  ِم��ن  أنفِسنا  ص���الَح 
 

أجمعهم  ال��ع��ل��م  ل��ش��ي��وِخ  ُبشراها وم��ت��ع��ًة  داَم  وَع�����َواٍف  ص��ح��ٍة   ف��ي 
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ُمنَْتِهجًا ال��ح��قِّ  لطريِق  دع��ا  َن��ْه��َج األَئِ���ّم���ِة أق��ص��اه��ا وأدن��اه��ا وم��ن 
 

شافِعنا  المختاِر  على  ال��ص��الُة  جاها ث��م  الورى  فاقوا  َمن  والصحِب   واآلِل 

َقَلمًا  َجى  الدُّ في  القوافي  خيُل  َجّر  مرعاها ما  ساحاِت  في  ْعَر  الشِّ  ُيَهْدِهُد 
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  قصيدة ربيع األول 1430ه�  

بذكراُه  وسهال  أه��اًل  الهدى  َمعناُه ربيَع  إدراَك  ال��ِغ��رِّ  َف��ه��ُم   تقاصَر 
مولٍد  س��اع��َة  األن���واُر  بِ��َك  َأه��لَّ��ْت 

 
أش��ب��اُه َق���طُّ  لها  م��ا  ذاٍت   ألف��ض��ِل 

ع��ادًة  ال��ع��اِم  دورِة  ف��ي  جئتنا  ِذك���راُه إذا  إح��ي��اُء  ال��دي��ِن  ف��ي   فعادُتنا 
عالمًة  فينا  زل��َت  ال  ال��رض��ا  مبناُه رب��ي��ُع  للقلِب  الس���الِم  في  ُت��ج��دُد    
محمدًا  أنَّ  الكونيِن  ف��ي  محياُه وُتعلُن  فينا  زاَل  ال  الُهدى  رس��وَل    
ومولدًا  حماًل  الخلِق  خيُر  طاَب  أوالُه لقد  اللُه  هكذا  أص��اًل  ط��اَب  كما    
لُه  َم��ن  َنعشُق  ال��ل��ِه  ع��ب��اُد  أعطاُه ون��ح��ُن  وم��والُه  تخصيٌص  اللِه  ِمن    

ومنهجًا  ذات���ًا  ال��ل��ِه  حبيَب  ونهواُه ُن��ح��بُّ  نرجو  الطاعاِت  في  بالُحبِّ  و    
مسلكًا  المحبَة  الدنيا  في  َمواله« ونعلُن  ُكنُت  »َمن  جاَء  قد  كما  طريقًا    
قلوَبنا  ُتحيي  الُغرُّ  الذكرياُت  عرفناُه لنا  ب��م��اٍض  حتمًا   وتربُطنا 
َشرعِه  تاريِخ  التاريِخ  َع��ِن  اللُه َفَسلني  قضى  ا  لمَّ الميالِد  َع��ِن   وَسلني 
أتى  إذ  النوِر  عن  صمتًا  تاهوا َأُيْرِضينَا  بِ��ِه  ما  في  العصِر  جيَل  ونتبُع 

 

غفلٌة  ال��ت��دي��ِن  أج��ي��اَل  َوِرثناُه أُي��ص��لِ��ُح  ما  في  الغّر  الذكرياِت   عن 
َعصِرِهم  غيِّ  في  األبناِء  ُزم��رَة  شاهوا ترى  كما  ضاعوا  األهواِء  منزِع   على 

رغبٍة  إش��ب��اُع  و  الدنيا  يأباُه ُهمومهُم  ال��ربُّ  بما  أوق���اٍت  َتضييُع   و 
الرضى  سادِة  من  القوَم  ُأَحيِّي  اللُه دعوني  ح��يَّ��اُه��ُم  للمختاِر  ُم��ح��ب��وَن 

 
محمٍد  ن��وِر  ال��ن��وِر  شهُر  ج��اَء  تلقاُه إذا  بالشوِق  األرواُح   تباشرِت 

لذاتِه  مدحًا  ال��ُح��بِّ  معنى  ُمحيَّاُه ُتجدد  ِذك��رى  الَكوِن  َرْح��َب   وتمأُل 
َننَْساُه وف���ي ك���لِّ أي����اِم ال��ح��ي��اِة م��ن��اُرُه  َق��طُّ  ما  ْك��ِر  ال��ذِّ بنوِر   ُي��ِش��عُّ 

بها  ما  َحصيلَة  ُتبدي  الهوى   وك���لُّ إن����اٍء ب��ال��ذي ف��ي��ِه َت��ل��ق��اُه أوان��ي 

َش��رَب��ًة  ال��ح��بِّ  ِم��َن  ِزدن���ا  ربنا  َن��ه��واُه فيا  حبيبَِك  ٰط��ه  ف��ي   ألج��ل��ك 
بها  ما  َش��رِّ  من  النفِس  جيوَب   َف��َس��ورُت��ه��ا ذلَّ���ت ف����ؤاِدَي َربَّ���اُه ون��قِّ 
فإننا  فينا  الس���الِم  ُع��رى  أع���داُه وَج���ِدد  ُن��َق��لِّ��ُد  ه���اٍر  ُج����ُرٍف   على 

ُغ��زي��ن��ا ب��ل��ي��ٍل ُث���م ِص��رن��ا أذل���ًة 
 

 ُن����رِدُد م��ا َي��رج��و ال��ع��دوُّ وي��رض��اُه
غافٌل  ال��ُك��لُّ  و  ال��ش��وِق  لياِل    عن الشوِق للمختاِر َبل َبعُضُهم شاهوا َتمرُّ 

محمٍد  ذاِت  ال��ذاِت  َجفا  في  َغَلوا 
 

فاهوا أنَّهم  لو  الط��راِء  ِمن  وخافوا 
 

ُمرَسٍل  خيِر  على  َصلوا  أنَّهم  َجاُه ولو  َفاَتُهْم  وما  شيئًا  َخ��ِس��ُروا   لما 
واضٌح  فاألمُر  التعريِض  من  َعلِمناُه كفاني  م��ا  ف��ي  الب���الُغ   ومنهُجنا 



َسْيُرنا  الحقِّ  على  أنَّا  واعلموا  ُرِوي��ن��اُه ثِقوا  ما  في  الَمعلوِم  بالَسنَِد   و 
محمدًا  ذكرنا  الِذكرى  ج��اءِت  إذا 

 
ُدنياُه أصابتُه  َم��خ��دوٍع  َرغ��ِم  على 

 
الِرضى  َمجلِس  في  الخيِر  أهَل  ألِفناُه ونجمُع  ما  في  الصوِت  بَِرفِع   ُنصلي 

بِ��ْدَع��ٌة  هي  وم��ا  ش��رٍّ  في  نحُن  ِجْئنَاُه فما  الُحبِّ  َداِع��َي  َأَطعنا   َسِمْعنا 

َأْحَمٍد  ِذْك��ِر  َعَلى  َنْحَيا  بِ��َأْن  َرِضينَا 
 

َأْس��َم��اُه ُد  ُت���َردِّ ْنَيا  الدُّ ِذْك���ِرِه   َفِمْن 

شافٍع  خ��ي��ِر  على  ص��لِّ  ربَّ��ن��ا  َتبِْعنَاُه َف��َي��ا  ال��وج��وِد  ف��ي  نبيٍّ   وخ��ي��ِر 

الّصبا  َه��بَّ��ِت  م��ا  المختاِر  محمٍد 
 

معناه َد  وَردَّ ال��ح��ادي  َأْن��َش��َد   وم��ا 
ُعْصَبٍة  خيُر  هم  األطهاِر  النبي  ��اُه وآِل  َريَّ اْن��َه��لَّ  ما  األب���راِر   وأصحابِه 
بنفحٍة  ُع���ودي  ال��م��ي��الِد  ليلَة  وي��ا 

 
ُلْقَياُه طاَب  ومن  النادي  َحاضِري   على 
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يا لَِقْلٍب قد اهَتَديُت إليِه..

وفي شهر المحرم من سنة 1402 ألقيُت هذه األبيات في مدرس الصباح بمن�زل الحبيب عبدالقادر بن أحمد 
السقاف ..

إليه اه��ت��دي��ُت  ق��د  ل��ق��ل��ٍب  عليِه ي��ا  َهمي  َط��رح��ُت  وحبيٍب 
 

َم��ق��اٌم  ِم��ن��ُه  ال���ف���ؤاَد  َل���ج���ِدي���ٌر ب����َأن ُي���ش���دَّ إل��ي��ِه وأراح 
 

ب��روِح��َي حتى  يديِه ي��ال��َروِح َس��رى  بين  الُمثوَل  أه��َوى  ِص��رُت 
 

ثميٌن  كن�ٌز  ُي��ق��اُل  ح��رٍف  فِيِه ك��ُل  َط��ِرَي��اِت  من  وه��ي  ال  كيف 

 

حياٍء  صمُت  المكان  ى  وَج�����الٌل وَه��ي��ب��ٌة َت��ع��ت��لِ��ي��ِه  يَتَغشَّ
 

هذا  ي��اق��وِم  الجماَل  يبَتِغيِه الجماَل  م��ن  ال��َج��م��اِل  عيُن  ه��و 
 

ي��اص��اِح هذا  ال��ج��الَل  َيرَتِديِه ال��ج��الَل  من  ال��َج��الِل  َعيُن  هو 
 

وم���ك���اٌن ل��ش��اع��ٍر وف��ق��ي��ِه ف��ي��ِه ف��ي��ٌض وف��ي��ه ُن���وٌر وَن���وٌر
 

حبيبا  رأي���ُت  لقد  َل��ف��وزي  عليِه ي��ا  الل����ه  ُن����ور  ي��ت��ج��ل��ى 
 

أتملَّى أن  الحظوظ  ب��ق��ص��وري أن����ال م��م��ا ل��دي��ِه آسعفتني 
 

م��راٌم الَمعين  على  عليِه ووق��وف��ي  ب����اٍد  ال��ف��ق��ي��ر  وم�����راُم 
 

عطاًء ُيعطي  ال��زم��اِن  الوجيِه وك��ري��ُم  ال��َم��َق��اِم  م��ع  يتسامى 
 

َدليٌل  الُمحيَّٰى  وف��ي  َظني  َبديهي ذاك  ُمستجيبًا  بِ��ال��َب��اِب   أن 

إني الَحصاَفِة  أخ��ا  تلمني  بِتِيِهي ال  شوقي  َمزجُت  الشتِياقي 
 

بِ��نَ��ظ��ٍم أُف����وه  أن  لديِه وت���ج���رأُت  ع�ي�بي  رغ��م  وَت��ط��اول��ُت 
 

بَِصمٍت أْج��َدى  الكريِم  غ��ي��َر أن���ي أُق����ول ِم��ن��ُه إل��ي��ِه وَمقاُم 
 

بِوصٍف َتساَمى  إن  الِشعُر  الفقيِه َيْخَرُس  الم���ام  ع��ِن  وَت��غ��اَض��ى 
 

َحقًا الِشعِر  َمسالُِك  ُت��َؤدِّي  فيِه لن  األص���ِل  َمحاسُن  لِحبيٍب 
 

وُيرِضي للجِميع  الوقَت  وَسفيِه ُينفِق  وأْرَع����ٍن  َض��ي��ٍف  ُك��ل 
 

َنفعًا شئت  إن  عليه  ُعُكوفًا  َبِديهي دم  أم��ٌر  وَذاك  َترَقى   َس��وَف 
وِمسٌك ِعطٌر  الَمقاِل  وِخ��َت��اُم 

 
َي���ت���واَل���ى َع��ل��ي��ه ث���م َب��نِ��ي��ِه

 

حبا الجمع  إلى  أتى  َمن  راَح��َت��ي��ِه وَعلى  م��ن  ال��ع��ط��اء  يستمد 
 

المفدى الحبيب  على  إَِلْيِهوص��الة  َنْفِسي  َتْشَتاُق  َعْبٍد  َخْيِر 
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بتاريخ 19 ذي الحجة 1443 ه� بالمستشفى في األردن قبل وفاته ب 9 أيام1

بها وِق��ْف  وال��رب��وَع  المنازَل  بهاح��يِّ  َتِعْش  كنَت  حيُث  حماها  واذك��ْر 
يقتضي مكانًا  ل��ذك��راه��ا  المهاواج��ع��ْل  قتُل  ها  فِسرُّ النفوِس  قتَل 
هالٌك ش��يٍء  ُك��لَّ  ب��أنَّ  َعلِْمَت  النهىَأَوم��ا  إح��س��اِس  أص��َلُ  المحبَة  إال 
الرضا ح��ّل  م��ا  حيث  تريمًا  بدربِهاأعني  العريُق  ال��َوج��ُد  فَتَشَاَبَك 
هىُق���ْل ل��ل��ذي ق��د ف���اَت م��ن��ه ت���رّوٌع السُّ ليِل  في  ِضْعَت  قد  لِتِريِمِه)1( 
ت��ذّك��ٌر ال��م��م��اِت  م��ع  ال��ح��ي��اَة  الشتِهاإن  عند  األن��ِس  لِباَس  ُيضفي 
منزالً أه��ل��ي  ب���الَد  اشتهيُت  المنتهىوأن���ا  حتى  وأم����وُت  ب��ه  أح��ي��ا 
لهام��ن ب��ع��ِد ع��م��ٍر أج��ت��ن��ي ث��م��راتِ��ِه ال��ق��دَر  ي��رف��ُع  وِح��ل��م��ًا  علمًا 
بهاآم��ي��َن ي��ا م����والَي وارف����ْع ح��ال��ًة ال��ذن��ِب  ك��ث��رِة  م��ن  بنا  َح��لَّ��ْت 
مشّفٍع َخ��ْي��ِر  بالمختاِر  بهاوال��خ��ت��ُم  تحيا  كما  ب��ه  ال��ن��ف��وُس  تحيا 
عصابٍة خيِر  واألص��ح��اِب  َنَتنَبَّهاواآلِل  كي  الصبِر  س��اِلَح  َحمَلْت 

)1( ويف نسخة ) لغريمه (.
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َحَوٰى وما  الَمكِيِن  ْرِح  الصَّ َعَلٰى  الُمْسَتوٰىَأَسِفي  َفْوَق  األَْم��ِس  ِذْكَرَياِت  ِمْن 
َمْشَهدًا   َد  َت��َف��رَّ ِش��ْع��ٍب  َع��َل��ٰى  الُمْحَتوٰى َع��َل��ٌم  الَعِريِق  َمِن  الزَّ َسابِِق  ِمْن 
بِِه َأْم��ُك��ْث  َفَلْم  َزَمنِي  بِي  َج��اَر  اْرتِ���َواَق��ْد  ِم��نْ��ُه  َأَن���ْل  َل���ْم  َق��لِ��ي��اًل  إاِّل 
لِِمْثلِنا َك���اَن  ال��َع��ْه��ِد  ذاك  َث��وٰىَوَق��لِ��ي��ُل  َق��ْد  َم��ْن  َح���اَزُه  تليدًا  َش��َرف��ًا 
بُِسوِحِه ال��ّداِرِس��ي��َن  باِب  لِلشَّ اِلْستَِواُق��ْل  َعْصَر  الَعْصَر  َتْذُكروَن  َهْل 
َوالَجَوٰى  َأْش���َت���اُق م��ا َق���ْد َم���رَّ ِم���ْن َأّي��اِم��ِه الَحَراَرَة  ُتْطِفي  َع��ْوَدٌة  َهْل 
اْنطَِواإِّن���ي أن���ادي َم���ْن َت��نَ��اه��ٰى َأْم����ُرُه علٰى  َيَظلَّ  ال  َأْن  ُسوِحها  في 
ُه���ُدوَءُه م��اِن  ال��زَّ ِم��َن  َرَأْي����َت  اِلْحتِواوإذا  في  ُمْسَتْبِساًل  َوُك��ْن  َب��اِدْر 
َتِمْل وال  ُكنَْت  َحْيُث  َوَصابِْر  ب��ل ال َت��َم��لَّ َف��لِ��ْل��ُم��َث��ابِ��ِر م��ا َن��َوٰىَواْصبِْر 
َسَوالِفًا ُتِعيَد  َأْن  اْلَلَيالِي  اْرَت��َوٰى   َن��ْرُج��و  َوالظَِّمُئ  األَّي��اُم  لها  َطِرَبْت 
ما َرْغ��َم  الَمَرابِِع  إلٰى  ُجوُع  الرُّ الُقوٰى َأِزَف  إِْضَعاَف  ْيَطاُن  الشَّ بِِه  َينِْوي 
ِء َب���اِذالً َواْن���َزَوٰى َوُي��ِع��ي��ُد َت��ْج��ِزَئ��َة ال��ُم��َج��زَّ َخيََّم  َحْيُث  َوُروح���ًا  َقْلبًا 
ُرْم��َت��ه��ا َم��ا  إذا  َع����َدٌن  وم��ا  النََّوٰىَع����َدٌن  وَأْسَقَمها  َهُزَلْت  َأْن  َبْعِد  ِمْن 
ُحْسنِها ِمْن  لها  َيْتُرْك  َوَل��ْم  َق��ْد َخ��َوٰىُشِحَبْت  َف���ْوَق َع��ْظ��ٍم  إَِه��اب��ًا  إال 
َحْوَلها الطََّوائِِف  ِم��َن  َذَوٰى والَعاِشُقوَن  َق��ْد  َم��ِري��ٍض  َعَلٰى  َي��َت��َواَث��ُب��وَن 
َم��اِن َوَق���ْد َط��وٰى َأْس��َم��اَل��ُه َواُق��ْل لِ��ل��زَّ الشِّ َرائِ��َح��ُة  َسَتُعوُد  ُت��رٰى  يا  َه��ْل 
َي��ُزوُرن��ي ِحيَن  اآلالِم  ِم��َن  بِ��ي  َهَوٰىَك��ْم  َنْجٍم  َعْن  ْرِف  الصِّ الَخَياِل  َبْعُض 
َمنَاِزالً فِيِك  ِش��ْدُت  َق��ْد  َوَك��ْم  اْللَِواَع��َدٌن  َحَمَل  َطاِمٍح  َلْوَحَة  وَرَسْمُت 
َحْيُثما ِم��ْن  َعائِدًا  َنْحَوِك  الَهَواَوَس��َرْي��ُت  َأْنَتِشُق  األَْس��َف��اِر  في  ْمُت  َيمَّ
تِي ِهمَّ َل��َي��الِ��َي  لِ��ي  ْد  َع����وِّ الُمْحَتوٰىَرّب����اُه  الَكئِيَب  الَوَطَن  َأْذَرَع  َكْي 
ُمْهَجتِي في  َل��ُه��ْم  َأْح��ب��اب��ًا  اْلتَِواَوَأُزوَر  َأْدن��ٰى  ُدوَنما  الَمَحبَِّة  َش��َرُف 
بِالُمنَٰى لي  ُج��ْد  َم���ْواَلَي  َي��ا  َواآِم��ي��َن  ال��دَّ َع��زَّ  إِٰلَهنا  ال��ِج��َراَح  َواْش���ِف 



وقلت في حضرة سيدي المام أبي بكر العدني العيدروس مساء االثنين 13 رجب 1411 ه� بعد عودتي إلى عدن 
بعد اغتراب جاوز عشرة األعوام.

َيْهَوى َمن  َحيِّ  إلى  َمْشُغوٌف  اشتاَق  إذا 
 

َيْهَوى  بما  َتْجِري  األسباُب  َكِت   َتَحرَّ
الَقضا َمْطَلِع  ِمن  الَعْزِم  َمَواِضي  ُتْطَوى  وساَرْت  َأْن  لأَلْرِض  الَمْفِضيِّ  الَقَدِر   إلى 

َعْزُمُه  َج��دَّ  إِْن  المرِء  ذاَت  ال��أْلَوا وَتْحِمُل  ُرها  ُتَفجِّ َتْصِميٍم   َب��َراكِ��ي��ُن 
ونِ��يَّ��ٌة  َق��ْص��ٌد  ال��تَّ��ْرح��اِل  ف��ي  وللمرِء 

 
األَْق��َوى  للواِحِد  ك��اَن  ما  وَأْفَضُلها 

 

قًا ُمَعلَّ ال��ف��ؤاُد  ك��ان  َحيُثما  األَْدَوا وِم���ن  َيْكَتِسُح  الفتُح  ج��اَء   ب��َم��والُه 
والَعطا بالمنِح  األش���واُق  الَمْثَوى  وَت��ْم��َت��ِزُج  إلى  َع��ْودًا  للمشتاِق   وُتْثِمُر 

َم���نَ���اِزُل أح��ب��اٍب كِ����راٍم َأَم���اِج���ٍد 
 

اِلْرَوا َمْصَدُر  ُهْم  النُّوِر  ُبُيوِت  ُف��ُروُع 
ب��َب��ّش��اَر َح��ّي��ا ال��ل��ُه َب��ّش��اَر َم��نْ�����ِزالً 

 
َأْضوا نوِرِهْم  ِمن  األزم��اِن  على  يِشعُّ 

 

َأْق��َوى َأول���ئ���َك آب��ائ��ي وأه��ل��ي وق��دوت��ي  وال  بدياًل  عنهْم  َأْرَت��ِض��ي   وال 

وَن��ْج��َدٌة  ِع��زٌّ  الكوِن  َجِميِع  في  البلوى َلُهْم  ُتْرَفُع  بهم  َحلُّوا  حيثما   وِم��ن 
ِهْم  لِِضدِّ ليس  التحقيِق  على  ِرج��اٌل 

 
والَعشوا والخبُط  كُّ  الشَّ إاِلّ  األَْم��ِر  ِمَن 

 

َأْصُلُهْم  طاَب  َمن  األَْف��ذاُذ  السادُة  َصْفوا  هم  واِدي��ِه��ُم  اللِه  في  لهم   وط��اَب 

َوْقتِِه صاحُب  النَّْفِس  َسِخيُّ  وِمنُْهْم 
 

واِلي��وا البذل  ُذو  ال��َع��ْدن��يُّ   أبوبكٍر 

والنَّدى  كالغيث  ج��اد  ما  إذا   َولِ���يٌّ َت��ِق��يٌّ َش��ْأُن��ُه ال��بِ��رُّ وال��تَّ��ْق��َوى  كريٌم 

الَهنا  َب��نْ��َدِر  في  الَمْجِد  َع��ْرَش  والفتوى  َت��َربَّ��َع  والِعْلِم  الِحْلِم  َص��ْرَح   وَشيََّد 

محبَّبًا رم���زًا  ال��ل��ِه  أله���ِل  والنَّْجَوى وص���اَر  رِّ  السِّ في  باللِه  ��ُرُه��ْم  ُي��َذكِّ
 

��ّم��اُء ُن���وٌر وِم��نْ��َح��ٌة  ُيْطَوى  وَح��ْض��َرُت��ُه ال��شَّ ما  رِّ  السِّ ِمَن  الراجي  بها   َينَاُل 
َمنْ�ِزٌل  الَوْجِد  ساحِة  في  لي  كان  األَْس��وا وقد  َتَكاَثَرِت  َلّما  وانقضى   َمَضى 
األَْج��وا وه��اأن��ذا ق��د ُع���ْدُت أرج��و ِرف��اَدت��ي  َأْل��َط��ِف  في  األسباِب  وتهيئَة 

 

ضا  الرِّ ُيْسبُِغني  الرحمِن  إل��ى  ُقْصَوى وبابًا  َمْرَتَبًة  الحساِن  في   وَأْب��ُل��ُغ 
َهَفواتِِه ِم��ن  ض��اَق  لِ��َص��ْدٍر  وش��رح��ًا 

 

َع��ْف��وا ُت��َع��لِّ��ُل��ن��ي  َزالٍّت   وغ��ف��راَن 

َنْقَوى وإص����الَح أح����واٍل وَرْف�����َع َب��لِ��ّي��ٍة  به  َن��ْص��رًا  اللِه  لِ��ِدي��ِن  وَن��ْص��رًا 
 

والتُّقى والِحْلِم  الِعْلِم  ُبنُوُد  َأْه��وا وَتْعُلو  دون��ِم��ا  ِم��ن  اِلي��م��اُن  وَينَْتِشُر 
 

الِحمى ُغْرَبِة  من  العلِم  أهُل  ل��أَلدوا وَيْرِجُع  َيْشُفوَن  المعلوِل  الوطِن   إلى 

س��اَدٍة  ظ��لِّ  ف��ي  األرواُح  البلوى وَت��نْ��َت��ِع��ُش  ُت��ْرَف��ُع  بهْم  أماجيٍد   كِ���راٍم 

الُمنى لنا  ��ْل  َع��جِّ م��والي  يا  ْكَوى سألُتك  الشَّ سامَع  يا  والتيسيِر  اللطِف   مع 



مطلقًا ه��ِر  ال��دَّ دائ���َم  وس��لِّ��م  باألَْنوا وص��لِّ  يُح  الرِّ س��ارِت  ما  أحمٍد  على 
 

وت��اب��ٍع  كِ�����راٍم  وأص���ح���اٍب  وآٍل 
 

َأْلَوى نحوها  وَمن  الَعليا  الحضرِة   وذي 



ء �ل��مة��ا  ا
��حر��ب



ها النبي يا أيُّ

���ه���ا ال��ن��ب��يُّ ال��دريُّي���ا أيُّ والَكوكُب 
الحضرْة إم��اُم  الغي�بِيُّأنَت  سلطانُها 
ُم��َع��طِّ��َر األن��ف��اِسي��ا دائ���َر األك���واِس
الناِس إم��اَم  الخ�ت�ميُّاِْم��َدْح  الم�ن�قُذ 
الس��راِء الخضراِءياصاحب  والقبِة 
ال��غ��ّراِء نِيُّوالطلعِة  السَّ َم��ْش��ِرُق��ن��ا 
القرآِن صاحَب  الرحمِنيا  وَص��ْف��َوَة 
الَي�مانْي الِمْسكِيُّالس�يِّ�ُد  إم��اُمنا 
الرسالْة حامَل  الَلْةيا  الضَّ وم��اح��َي 
الج�ه�الْة َد  ُش��ع��اُع��ن��ا ال��َب��ِه��يُُّم��َب��دِّ
المحبوُب ها  أيُّ القلوُبيا  لك  تهفو 
العليُّألن��ك ال��م��وه��وُب رب���ك  م��ن 
اللِه خلق  خير  ال��ج��اِهي��ا  عظيم  وي��ا 
الله أه���ِل  الَمْرِعيُّإم����اُم  والُمْلَهُم 
القيامْة ش��اف��َع  الزعامْةي��ا  وصاحَب 
الم��ام��ْة المعنيُّومنصَب  المصطفى 
مشتاقْة عّشاقةأرواح��ن��ا  ن��ف��وس��ن��ا 
خ�ّف�اقْة نبيُّقل�وب�نا  ي�ا  إل�ي�ك 
الوصوال والمأموالنرجوبك  والسوَل 
مقبوال َم�ْق�ِضيُّوجم�َع�نا  م�راُدنا 
الباري عليك  المختاِرصّلى  أحمد  يا 
ساري نجُم  الُمطِيُّماغاَب  س��ارِت  أو 
واألصحاِب الباِبواآلِل  ِس��رِّ  وأه��ِل 
واألحباِب المهديُّوالقطِب  وختِمها 
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العيُد عيداِن عيُد الِفْطِر والُلقيا 

والُلقيا  ال��ِف��ْط��ِر  عيُد  ع��ي��داِن  العيُد 
 

قيا  والسُّ الماُء  حيُث  النُّوِر  طيبِة   في 

ُمنَْهِمٌل  الَهّتاُن  الهاطُل  الندى  العليا حيُث  الدوحِة  ألَْص��ِل  المكاُن  حيُث 
 

َخِضٍل  َمْرَبٍع  في  َث��َوى  الحبيُب  والَمْحيا حيُث  الموُت  وطاب  وَمْوتًا  َمْحيًا 
 

ُمنَْبِسٌط  اللِه  ُن��وُر  حيُث  المنى  الدنيا  حيُث  م��ن  َأْغ��َل��ى  َح���َرٍم  الَب��َت��ْي   ف��ي 
َن�َزُلوا الرضا  آِل  ِمن  األَِح��بَّ��ُة  حيُث 

 
والفتيا  الحلِم  رج���اُل  ال��رس��وِل   آُل 

ُمنَْسِجٌم الي��م��اِن  َم��َع  األماني  األشيا  حيُث  مظهِر  ف��ي  ع��الم��اُت��ه   َت��ْب��ُدو 
داِخَلُه  الرحمُن  َف  َش��رَّ َمْسِجٍد  ِم��ن 

 
والَوشيا  النَّْقَش  وَدْع��َك  اْح��َت��َواُه   بما 

ُمْؤَتلٌِف  المقسوُم  وال���واِرُد  قيا ال���ِوْرُد  كالرُّ للمعلوِل  وْه��ي  طابة   ف��ي 
ُمنَْعِقٌد  ال��ن��وُر  فيها  ال��ن��وِر  األحيا مدينُة  َت��ْأَن��ُس  فيها  األُْن���ِس  َم��ِدي��نَ��ُة 

 

َيْمنَُحُه  الَخْلِق  خيِر  َضْيُف  وَمْيُتها 
 

والتيا ال��َع��ْرِض  ي��وم  ال��ج��اِر   شفاعَة 
لها  القلوُب  تشتاُق  ال��ش��وِق  األحيا مدينُة  لها  الَح��ْت  إِْن  وُح  ال��رُّ  وَتْخُفُق 
سرى  ال��ش��ف��اِء  إكسيُر  فيه  ّي��ا ُت��راب��ُه��ا   وم��اُؤه��ا ُي����وِرُث الن��ع��اَش وال��رِّ
ِرضا  الُمْشَغِفيَن  قلوَب  إليها  والَهْديا  َتْهوي  الي��م��اَن  بها   َيْسَتنِْشُقوَن 
َخَمٍص في  الفيحاِء  َرْوَضتها  َوْكَيا َي��ْأُووَن  َأْوَك����ُؤوا  بِطانًا   وَي���ْص���ُدُروَن 
َحَمَلْت بما  نيا  الدُّ َت��ْع��ِدُل  والوحيا ولحظٌة  ال��ق��رآَن  َح���َوى  َق��ْب��ٍر   ُت��َج��اَه 
َمْهَبُطها األرواِح  ُمْجَتَمُع  ُه��ن��اَك 

 
قيا والسُّ والي���راِد  الفيِض   وَم��نْ�����ِزُل 

للرؤيا وِم��نْ��ُه��ُم َن��َف��ٌر َت��ْس��ِري َم��َش��اِه��ُدُه��ْم  ال��ذاُت  فَتَبُدوا  ِص��ْدٍق   بَعْيِن 

َب���َرَزْت َطْلَعٍة  ِم��ن  َرَأْوا  ما  ٌق  َطّيا ُمَحقَّ ُحْجُبُهْم  ُتْطَوى  األَْي��ِن  في   للعيِن 
بِِه ُيْسَبُقوَن  َمَكاٍن  ُق��ْرُب  ال��ُق��ْرُب  َم���َدى األَْش��َي��ا ما  َع��ْي��ٍن ف��ي  ُد  َت����َردُّ  وال 
ُفتَِحْت لمن  مفتوٌح  ال��ب��اُب  األَْف��َي��ا وإن��ّم��ا  ل��ه  وان�����زاح��ْت  البصيرُة   ل��ُه 
َمْرَتَبًة  األق��ط��اَب  َم��نَ��َح  َم��ْن  سبحاَن 

 
َأْحيا َم��ن  رِّ  بالسِّ َخْلِقِه  ِم��ن  وَخ��صَّ 

 

َخْصٍب َم��ْوطِ��ٍن  في  َنْلَتِقي  َأْن  وش��اَء 
 

ْئيا والرِّ ال��ّت��ْأثِ��ي��ِث  َح��َس��ِن  وَم��ْوِس��ٍم 
 

انفتحْت ب��ه  َم��ن  وإم��ام��ي  َحْثيا  ل��َس��يِّ��ِدي  لنا  َيْحُثوها  ال��نُّ��وِر   َم��َس��الِ��ُك 
وداع��ي��ٌة  فينا  المصطفى  الَعْميا َخ��لِ��ي��َف��ُة  األَْنُفَس  َيْهِدي  القوِم   لَِمنَْهِج 

كما  الكماِل  أخ���الِق  ذاُت  الشفاِف(و)اِلْحيا(  أخ��الُق��ه  )الجوهِر  في  جاء   قد 
َمنَاِقبِِه عن  ِصْدقًا  الوصُف  َينَْتِهي  ال 

 
الَوْعيا الَءَم  َف��ْه��م��ًا  قيِل  م��ا   وك��لُّ 

َم��ْع��ِذَرًة  العصِر  إم���اَم  ي��ا  سيدي  العيا ي��ا  إحساسَي  َأْكَسَبْت  ُج���ْرَأٍة   ِمن 

وَتْهنَِئًة  َعنّي  ِمنُْكُم  ض��ا  ال��رِّ الُلقيا َأْرُج���و  ه��ذه  ف��ي  ض��ا  ال��رِّ بِِعيِد  ِم��ن��ّي 
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َصَدَقْت إِْن  الَفْضِل  لُِمِريِد  ُدوا  وَج��دِّ
 

الُعْليا للحضرِة  َعْرَضه  الُعَرى   ِمنُْه 
ف��إِّن��ن��ي َأْش��َت��كِ��ي ذات����ًا ُم��َش��تَّ��َت��ًة 

 
ْهيا الدَّ الِفْتنَِة  زم��اَن  وتخشى   َتْسَعى 

َع��َواِق��َب��ُه َأْدِري  وال  َأْم���رًا  َسْعيا َح��َزْم��ُت  له  َأْس��َع��ى  صالحًا  َي��ُك��ْن   ف��إِْن 
ُمْرَتبٍِك  َنْفِس  ِم��ْن  َن�����ْزَوًة  َتُكْن  الُفْتيا وإِْن  ُأْول���ِي  يا  َأْول��ى  عنه   فَصْرُفها 
لَِرْغَبتِِهْم َأْسَعى  ال  وللَخْلِق  لي  الَحّيا ما  َأْرَغ��ُب  إِن��ّي  النَّْفِس  لَِرْغَبِة   وال 

َيْرَحُمني َأْرُج���وُه  لي  َيْغِفُر  َأْرُج���وُه 
 

َطّيا  لي  األسباَب  َيْطِوَي  َأْن   َأْرُج���وُه 
ُق��دوتِ��ن��ا ُع��ْم��ِر  ف��ي  َل��ن��ا  َي��زي��َد  َمْرِضّياوأن  ال��درِب  في  وَم��ن  َيليِه  َوَم��ن 

ُهُم  َخصَّ العلِم  ه��ذا  َأْه��ِل  َم��ْرِوّي��ا  وصالحي  ك��ان  ما  أو  الفهِم  في   بالفتِح 
َف��َق��َدْت  ما  األوط���اِن  إل��ى  ُيِعيَد  وَأْن 

 
َغّيا وال  َب��ْغ��ي��ًا  َن���َرى  ال  ٍة  ِع����زَّ  ف��ي 

ُتْرَبتِنا َسْفِح  في  الِرضا  ِعيُد  َمْقِضّيا  وع��اَد  وال��َغ��نّ��اَء  َس��ْي��ُؤوَن  َب��ْي��َن  م��ا 
شافِِعنا   المختاِر  على  َرب��ّي  الَوْحيا وَص��لِّ  ع��اَص��ُروا  وِص��ح��اٍب  وآلِ���ِه 
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ْكُر َواِلْحَيا َيا َلْيَلَة الِعيِد َطاَب الذِّ

َواِلْحَيا ْكُر  الذِّ َط��اَب  الِعيِد  َلْيَلَة  َيْحَياَيا  َأْن  األَْم��َواِت  فِي  لِْلَعْبِد  َوَط��اَب 
َأْخَبَرَنا الَمْحُموُد  ُل  األَوَّ اكُِر  بِالتُّْقَياَفالذَّ ْيِل  اللَّ ��َذا  َهٰ إِْحَياِء  َفْضِل  َعْن 
َمْكُرَمًة التَّْكبِيِر  َم��َع  َوُش��ْك��رًا  ْنَياِذْك��رًا  بِالدُّ الَمْشُغوُل  لَِيْسَمَعَها  َجْهرًا 
َكَرَما َن��ْرَت��ِج��ْي  ِع��َب��اٌد  إِنَّ��ا  َربِّ  لأِْلَْشَياَي��ا  َوالَتْيِسيُر  َوالَمنُْح  َوالَفْتُح 
َبَدا ِمنَْك  الُجوِد  َوَب��اُب  الَكِريُم  الُسْقَياَأْن��َت  ُمْطَلَق  لِي  َفَهْب  الَعَطاِء  َسحَّ 
َسنَِدي َوُكْن  ْبنِي  َقرِّ الُقْرِب  َساَعِة  إِْعَيافِي  َزاَدنِ��ي  َف��َأْم��ِري  َأْم��ِري  ُك��لِّ  فِي 
َوَقَفْت َحْيُثَما  َنِصيرًا  ِس��َواَك  لِي  الَمْحيٰىَمن  َة  ِصحَّ لِي  َفُجْد  َضْعِفي  َأْقَداُم 
َأَب��َدا َدائِ��َم��ًا  ُقَلْيبِي  ���ْه  َوجِّ الَعْلَياَم���ْواَلَي  الَحْضَرِة  فِي  َضا  الرِّ َينَاَل  َكْيَما 
َوَقَفْت َقْد  األَْسَباُب  بِِه  َماُن  الزَّ ��َذا  اَهٰ َمْطِويَّ األَْق���َداِر  َم��َع  َوِرْزِق���ْي  َعنِّي 
َتَعٍب بِ��اَل  ِح��لٍّ  ِم��ن  ْزَق  ال���رِّ ِل  َمْرِعيَّاَفَسهِّ ِمنَْك  َوَحالِي  َج��ْزاَلَ  َواْجَعْلُه 
بَِمْكُرَمٍة ِعيِدي  فِي  الَعْقَل  ���ِن  َمْرِضيًَّاَوَزيِّ فِيَك  َوَسْعيًا  َوِعْلمًا  ِحْلمًا 
ُيَرافُِقنِي َدْأب��ًا  َمِعي  ُس��ُروِري  َمْأتِيَّاَواْجعْل  ِمنَْك  َوَوْع��ِدي  ُعْمِري  ُطوِل  فِي 
َغٍد َي��ْوَم  اُج  الُحجَّ َيْبَتِهُج  اَم���ْواَلَي  َريَّ الظََّما  َأْرُووا  َوَق��ْد  َنْحٍر  بِِعيِد 
َحظُُّهُم اِلْق��َب��اِل  َمْطَلِع  فِ��ي  َمْقِضيَّاَواَلَح  ِمنَْك  َسِعيدًا  ِعيدًا  َف��َك��اَن 
األَ ُمْجَتَمِع  ِعنَْد  ِرَضاُكْم  ِعنِْدي  َمنِْسيَّاَوالِعيُد  َما َكاَن  َقْد َذَكَرْت  ْجَداِث َوالنَّاُس 
َشَرفًا َش��اِم��ٍل  بَِعْفٍو  َمْعلِيَّاَفْلُتْكِرُمونِي  الُمْخَتاِر  َم��َع  َسِعيدًا  َع��ْب��دًا 

َجَدٍل  ِمْن  األَْم��ِر  ��َذا  َهٰ ِمْثِل  فِي  َوْهبِيَّاَوَلْيَس  الَفْضُل  َوِمنَْك  ُتْعطِي  َفَأْنَت 
َنَطَقْت َقْد  األَْك��َواُن  بَِك  َمْن  َيا  َربِّ  ���اَيا  َص��لَّ��ْت َوَس��بَّ��َح َط��ْي��ُر ال��ُج��وِّ َدوِريَّ
َعَمٌل َل��ُه  َم��ا  َإٰل��ِه��ي  ُع��َب��ْي��دًا  ���ْق  اَوفِّ َحْصِريَّ َطاَلْتُه  اّلتِي  ُن��وِب  ال��ذُّ َغْيَر 
ُمْعَتِرَفا ُقْمُت  َما  إَِذا  َسَأْشُكو  َوالَغيَّالَِمْن  الَعيَّ  َأْط��ِوي  الِعيِد  َلْيَلِة  فِي 
َأَم��ٌل َس��يِّ��ِدي  َي��ا  َولِ��ي  ي  َكفِّ َغْيبِيَّاَرَف��ْع��ُت  األَْم����ِر  َوِس���رُّ  َأِخ��ي��َب  َأالَّ 
ُمنَْفتِحًا َظ��لَّ  َم��ا  إَِذا  َج��اِء  ال��رَّ َمْجثِيَّاَب��اُب  َب��اَت  ْن  َعمَّ الَفْيُض  ُيْمنَُع  اَل 
ُوْجَهتِنَا ُحْسَن  َوِمنَّا  الَقُبوُل  َحْتِميَّاِمنَْك  ��اُب  ال��َوهَّ ال��َم��انِ��ُح  أِلَنَّ���َك 
َمْسَأَلًة األَْك��َواِن  فِي  النَّاُس  َيْملُِك  ااَل  َبْعِديَّ َوال��تَّ��اِري��ُخ  َوال��نَّ��اُس  ال��َك��ْوُن 
َأَب��دًا َلنَا  َعْونًا  َوُك��ْن  اَلطِ��ْف  َربِّ  اَيا  َريَّ َهاِمٍع  بَِغْيٍث  ال��َج��ُدوَب  َواْس��ِق 
َفَقْد الُمْسلِِميَن  بِ��اَلَد  إِٰلِهي  َغيَّاواْصلِْح  َزاَدَه���ا  ُمِقيتًا  ِص��َراع��ًا  َع��اَن��ْت 
َظاِهَرٌة األَْط��َف��اِل  فِي  الُيْتُم  بِ��ِه  َجَماِعيَّاِعيٌد  األُْن��َث��ٰى  ��َل��ِت  َت��َرمَّ ِوَك���ْم 
َمْهَلَكٌة الُعْرِب  َوَمْصُر  َحرٌب  اِم  الشَّ افِي  َعاِديَّ الَقْتُل  َت��َب��ّدٰى  ال��ِع��َراِق  َوفِ��ي 
َم��َع ال��َق��َراِر اّل��ِذي َق��ْد َض��اَع َدْولِ��يَّ��اَوالُقْدُس َضاَعْت َكَما َضاَعْت َشَواِهُدَها
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ُمنَْقِسٌم ال��ُق��ْرآِن  ���ِة  ُأمَّ فِ��ي  ي��ُن  اَوال��دِّ فِْكِريَّ اِلْن��َس��اُن  َء  ُج��زِّ َأْن  َبْعِد  ِم��ْن 
َأَب��دًا َك��اِش��ٍف  ِم��ْن  َلَها  َم��ا  اَوَح��اَل��ٌة  َوَمْهِديَّ َه��ْدي��ًا  َلَها  َفاْبَعْث  َك  إاِلَّ
َأَدبًا َج��َرٰى  فِيَما  بِالَقَضا  َضٰى  الرِّ َمْقِضيَّاِمنّا  َك��اَن  َق��ْد  َما  ُي��َع��اِرُض  َذا  َم��ْن 
تِنَا ُأمَّ َج��ْه��ُل  إاِّل  ال��َح��اَل  ُيْقلُِق  ��يَّ��اَم��ا  َوُأمِّ َشْيخًا  َأْف��َس��َدْت  فِْتنٍَة  َع��ْن 
َمنَْهَجُه الُمْخَتاُر  َب��لَّ��َغ  َق��ْد  َمْبنِيَّاَربَّ���اُه  َص��اَر  َح��ّت��ٰى  ْرَب  ال���دَّ َوَش��يَّ��َد 
��رًا ُم���نْ���ِذرًا ُدْن��َي��ا َوآِخ����َرًة ��اُم��َب��شِّ ����ًة ِدي��ن��ًا َس��َم��اِويَّ وُم���ْرِش���دًا ُأمَّ
َكَرَما  ال���َوَرٰى  َربَّ  َيا  ُه  اللّٰ ��اَسَأْلُتَك  َم��ْرِويَّ َج��اَء  بِ��َح��قٍّ  َقْلبِي  َتْثبِيَت 
َوَمْرِعيَّاإِْس��نَ��اُدُه َش��َرٌف َع��ِن ال��ُع��ُدوِل َأَت��ٰى َراِعي  الُمْصَطَفٰى  َواِرثِ��ي  ِمْن 

َمَظاِهِرِه  َمْعنَٰى  فِ��ي  الِعيَد  ِد  َحْولِيَّاَوَج���دِّ لِلنَّاِس  َج��ْوَه��ِرِه  ِس��رِّ  ِم��ْن 
َمنَْقَبٌة اِلْس����اَلِم  فِ��ي  الِعيِد  ُة  َقْطِعيَّاَف��ِع��زَّ َواِلي��َم��اُن  ال��َوْح��ُي  َيُصوُنَها 
تِنَا ِملَّ َأْع��َي��اَد  َل��نَ��ا  ْد  َع���وِّ َربِّ  ��ْق لِ��ي األََم��انِ��يَّ��اَي��ا  َع��اَم��ًا بِ��َع��اٍم َوَح��قِّ
َنِسَيْت  إَِذا  َواْذُك��ْرنِ��ي  الَحاَل  ِل  ��اَوَجمِّ ��ِة َش��ْأنِ��ي َوال����َذَرا ِريَّ ُك��لَّ ال��َب��ِريَّ
َوَعافَِيٍة  بِالُحْسنَٰى  الُعْمَر  لَِي  َمْحِضيَّاَواْختِْم  اِلي��َم��اِن  ُع��ْرَوَة  ُمْسَتْمِسكًا 
ُقْدَوتِنَا الُمْخَتاِر  بِالُمْصَطَفٰى  َسَواِسيَّاَوالَخْتُم  َعاُشوا  َمْن  ْحِب  َوالصَّ َواآلِل 
َفَرٍح فِي  الِعيِد  َلْيِل  إِْحَياُء  َط��اَب  َطْوِعيَّاَما  َق��اَم  َت��اٍل  ْك��ُر  ال��ذِّ َتَلٰى  َوَم��ا 

ام( تبعا للمناس�بة. �وَّ اج( إل�ى )الصُّ يتح�ول البي�ت ف�ي عي�د الفطر م�ن )بعي�د نحٍر( إل�ى )بعيد فط�ٍر( وم�ن )الُحجَّ
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مطلبي من الهي

 
وذنبي  ُحوبي  غفَر  الهي  من  مطلبي 
وحسبي  عوني  فهو  ى  الُمرجَّ والقبوَل 
قلبي  بعد اصالح  القصد عندي  منتهى 
وكسبي  وهبي  منح  وشامل  كامل  فتح 
ربي  الباب  وافتح  مرادي  حقق  ربِّ 
فيه سولي وطبي  باب فضلك وجودك 
طال في السوف سيري والخطيئات دئبي 
ودربي  طريقي  في  غزاني  والتواني 
شيبي  الراس  واعترى  توالت  والليالي 
وُمحبي  معطي  خير  لعبدك  الهي  كن 
عيبي  مفتاح  فهي  نفسي  شر  واكفني 
وعتبي  حبسي  قبل  ارجو  الله  غارة 
ُنبِّي  الكون  سيد  محمد  والوسيله 
شربي  طاب  بهم  لي  االكابر  والشيوخ 
هم حصوني ودرعي هم مزوني لجدبي 
لخطبي  وشواِجر  زوادي  َدون��ي  زوَّ
ولبي  صلي  كيف  الفضائل  علموني 
بِحبِّي  ذات��ي  سر  وصانو  بي  واعتنو 
مربي  نضرة  دون  سالك  قلب  مازكى 
وقرِب  طاعه  دون  ناسك  قط  ماارتقى 
ربِّ وفق ضميري واهدني هدي وهبي
واتصلبي  سما  او  سيري  سار  والذي 
حبِّ  خير  للنبي  صالتي  قولي  ختم 
وصحِب اٍل  خير  وآل��ه  والصحابه 

ليلة 29 من شهر رمضان المبارك 
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بمناسبة زيارتنا للمدينة من 2شوال 1435ه إلى 5شوال 1435ه 

وطاب  عندي  راق  المدينة  في  ورد  وارد 
وامال قليبي بس�ر الش�وق م�ن قوس قاب 
ق�اب المعان�ي وقوس ال�ذوق واالقتراب
حض�رة ش�ريفة لنا فيها ش�ريف انتس�اب

جين�ا إليه�ا نري�د الفت�ح م�ن خي�ر ب�اب 
ب�اب المش�فع حبي�ب الله عال�ي الجناب
من ذا يضاهي رس�ول الل�ه وافي النصاب
س�يد الخليق�ة وش�افعها نه�ار الحس�اب
سره سرى في المدينة وانتشر في الرحاب
هذي المدينة محل األنس مجنى الرضاب
ما احسن نداها وطل الصبح يشفي المصاب
فيه�ا الس�كينة وفيه�ا م�ن دع�ا يس�تجاب
فيه�ا المآث�ر ومس�جدها العظي�م المهاب
والت�راب بالحج�ر  ط�ه  مباني�ه  ش�ّيد 
يا َمْلَطف العيش لي عاشوه خير الصحاب
عاش�وا حياة الزه�ادة والجهاد احتس�اب
القب�اب س�امي  بي�ن  النب�وة  س�ر  زال  ال 
ي�ا رب هب لي وإخوان�ي ومن كان حاب
عط�وه ش�ريفة بها يحص�ل مزي�د الثواب
واش�مل بنين�ا ومن ف�ي الدائرة ق�د أجاب
الص�واب طري�ق  ف�ي  ومن�ا  معان�ا  س�ائر 

والي�وم موس�م جواي�ز عي�د من ق�د أناب  
عي�د المس�رة أله�ل الق�رب والنجذاب
ي�ا رب واك�رم وزدنا من لطيف الش�راب
كاس�ات جم�ة بها نطع�م لذي�ذ الحالب
وارفع إلهي عن القلب الس�قيم الحجاب
حتى نش�اهد حظائر قدس كشف النقاب
الجن�اب كري�م  ي�ا  وج�ودًا  وفض�اًل  َمنّ�ًا 
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الكت�اب  تلون�ا  م�ا  بط�ه  داي�م  والخت�م 
وال�ه وصحب�ه وتاب�ع ما س�رين ال�ركاب
والكتس�اب الرب�ح  ب�الد  المدين�ة  نح�و 
الغي�اب يط�ول  ال  إليه�ا  بع�وده  الل�ه  ي�ا 
آمي�ن آمي�ن م�ا انهل�ت م�زون الس�حاب
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خطاب لعيال السادة

28 جماد ثاني 1431
خطاب بارسل  الحال  وسيع  المعنى  قال 
من�ي موج�ه إل�ى الس�ادة ك�رام الجن�اب
الس�حاب والبت�ول  وحي�در  ط�ه  أحف�اد 
بنت المش�فع لها التكري�م من قوس قاب
أم الحسن والحس�ين السبط خير الشباب
منه�م وفيهم أت�ى الميراث ن�ص الكتاب
واالنتس�اب بالف�رع  بعده�م  أت�ى  وم�ن 
حازوا المراتب وعاشوا في مقام احتساب
مابي�ن قائ�م وقاع�د رغ�م كل الصع�اب
حد عاش خامل وآخر في ذرى االضطراب
صابر على الضيم س�الك بين جملة ذئاب
ارتي�اب أدن�ى  ذي�اب دني�ا وس�لطة دون 
هذا الذي قد حصل والحق واضح مهاب
واألم�ر لل�ه يقض�ى مايش�اء ف�ي الكتاب
والي�وم ع�ادت علين�ا غاش�يات الضباب
نق�اب ماعليه�ا  الهوات�ك  الدب�ور  ري�ح 
تعصف وتقصف عيال القوم خلف السراب
والنص�اب حاله�ا  وبّي�ن  ط�ه  ق�ال  ق�د 
نج�اب الحباي�ب  أبن�اء  يالي�ت  يالي�ت 
يرض�ون من�ي بما عن�دي لهم م�ن عتاب
فيم�ا ج�رى م�ن إضاع�ة بينن�ا واغت�راب
أي�ن المرات�ب وأي�ن العل�م ل�ي ب�ه نهاب
أي�ن ا لطريق�ة وأي�ن الس�ير أي�ن الجواب
أي�ن الوراث�ة وس�ر الق�وم في  االنتس�اب
أي�ن المهاب�ة وأي�ن الص�دق واالنجذاب
يام�ا بقلب�ي م�ن الحالة ومن ه�م غضاب
لي�ه الغضب يابني عل�وي لمتعوب حاب
يرجو الس�المة ويخش�ى من أليم العقاب
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يرضى لك�م بالمراتب واله�دى والثواب
م�اذا بق�ي عندن�ا م�ن س�رهم والرض�اب
حي�ا رجال�ي وحيا ش�يخ فص�ل الخطاب
الش�راب لذي�ذ  وإياك�م  عرفن�ا  ب�ه  ل�ي 
ص�ان الطريقة وص�ان العه�د ماقط عاب
أن�اب لرب�ه  م�ن  وأحي�ا  زمان�ه  أحي�ا 
الم�آب دار  الق�وم  ام�ام  واج�ز  ي�ارب 
واس�لك بن�ا في طريق�ه صح م�ن المتاب
واهدا الذراري إلى الحس�نى نهار الياب
واحف�ظ لهم من مضالت الفتن والخراب
واختم نظامي بطه المصطفى المس�تطاب
صل�ى علي�ه المهيمن عد طش الس�حاب
واآلل نع�م األماث�ل ذكره�م ط�اب طاب
ث�م الصحاب�ة وم�ن والى لهم واس�تجاب
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في زيارتنا للمدينة خالل شهر جماد الثاني 1431ه

الحبيب طه  قبر  زي��ارة  حظي  م��ادام 
بانحم�د الل�ه ل�ي س�هل لن�ا ذا النصي�ب
بانغتنمه�ا عس�ى المول�ى لن�ا يس�تجيب
الرحي�ب للمق�ام  بالزي�ارة  يابختن�ا 
يامعظ�م الح�ال ف�ي طيب�ة نداه�ا يطي�ب
يامب�رك الي�وم والليل�ة صب�اح أو مغي�ب
م�ن حين ندخ�ل حمى طه ش�ذاها يطيب
الرطي�ب يحي�ا قليب�ي وينعش�ني هواه�ا 
واله�م يذه�ب ويظه�ر س�ر ثان�ي غريب
رقي�ب ماعلين�ا  بالمدين�ة  أنس�نا  ي�ا 
س�كنى األب�وة وروح األب تنف�ح بطي�ب
والن�اس فيه�ا عليه�م أنس رائ�ق عجيب
من فضل ربي وس�ر ال�ذات ذات الحبيب
المس�تريب الع�اذل  بق�ول  تش�غلوني  ال 
م�ن ال فه�م م�ا منح�ه الل�ه حال�ه مري�ب 
ريب�ة مخيف�ة وس�وء الظ�ن ي�ردي اللبيب
قري�ب لفت�ح  يهدين�ا  الل�ه  بانس�أل 
ربي�ب  م�ن  ل�ه  وم�ا  بإي�ده  كل�ه  واألم�ر 
بانش�رح الق�ول للس�امع وم�ن يس�تطيب
ه�ذي المدينة بها مثوى الرس�ول الحبيب
واآلل والصحب كم من شهم وافي منيب
كان�ت وال زال مرعاه�ا بس�ّره خصي�ب
ي�ارب واحف�ظ رباه�ا م�ن ع�دو وذي�ب
واحف�ظ مق�ام النب�وة دوب عال�ي مهي�ب
يجمع قلوب االباعد  والمحب والنسيب
واه�ل الديانة رجال الصدق كم من أريب
يام�ا ش�هدنا له�م فيه�ا تواص�ل عجي�ب
يام�ا رأين�ا به�ا من س�ر يس�كب س�كيب
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تطي�ب األوعي�ة  وأي�ن  األوان�ي  أي�ن 
أي�ن القوابل وأين ال�ذوق لي هو صحيب
ي�ارب وس�ع لن�ا الدراك أن�ت المجي�ب
واجعل نصيبي ومن يرغب جوار الحبيب
ظاه�ر وباط�ن وف�ي الدنيا وي�وم النحيب
النقي�ب آمي�ن والس�امع وش�يخي  آمي�ن 
وأهل�ي ومن في ركاب�ي والمحب اللبيب
وطالب�ي عل�م دي�ن الل�ه ك�م م�ن نجيب
مانخي�ب ياربن�ا  عس�ى  إلين�ا  غ�ارة 
والخت�م دائ�م بخي�ر الخل�ق ط�ه الحبيب
صل�ى علي�ه المهيم�ن ماش�دا العندلي�ب
واآلل والصح�ب واألتباع ك�م من منيب
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برق الحمى

هوامع بروقه  تسري  يزل  لم  الحمى  ال�دروببرق  يمل�ي  والط�ش 
القل�وبال غاب�ت الش�مس ب�ان الب�رق في الج�و المع يحي�ي  مطلع�ه 
س�اطع والن�ور  الظ�الم  ب�دد  م�ن  الطه�وبس�بحان  حس�ان  يزج�ي 
نواف�ع كماه�ا  م�ا  بس�قيا  الم�زارع  والعل�وبيهن�ا  الش�جر  تحي�ي 
الجن�وبوم�ن ع�رف موس�م األمطار ف�ي الج�و يطالع ري�اح  س�اهن 
طام�ع البي�ر  س�نا  وال  حّله�ا  مط�ر  ش�ي  الحب�وبإن  جمي�ع  يخ�زن 
بالم�زارع مزده�ر  وعام�ه  مخص�ب  زال  دوبال  القح�ط  يع�رف  م�ا 
بقاط�ع ف�ؤاده  يش�غل  وال  وينف�ق  ون�وبيفل�ح  ل�ه  غن�م  والق�ى 
جائ�ع مس�كين  بط�ن  ف�ي  حطه�ا  أن�ا  والطل�وبلقم�ة  المن�ى  ن�ال 
رائ�ع دوب  تدبيره�م  النظ�ر  أه�ل  كان  والغ�روبق�د  صبحه�م  ف�ي 
والك�روبم�ال الحس�ف واألس�ف فين�ا ونحن�ا صنائ�ع الب�ال  س�وق 
الجي�وبم�ال وظاي�ف كم�ا المس�جون في الرك�ن قابع فت�ات  س�اهن 
بالكس�وبإن ج�ا م�ن البح�ر مرك�ب في�ه كل البضائ�ع بختن�ا  ي�ا 
زارع زرع  عل�ى  نق�در  وال  عمين�ا  دوبوال  البح�ر  نطل�ع  أو 
خ�روبكي�ف الخب�ر أرضن�ا مات�ت وم�ات الم�زارع ياب�س  والنخ�ل 
للش�عوبحت�ى طري�ق الس�يول الي�وم ص�ارت ش�وارع مخطط�ة 
وراج�ع مس�افر  جاه�ا  مري�ش  يش�تريها  دؤوبب�ا  مهاج�ر  داي�م 
ش�بوبق�د ح�ل أرض الس�عودي أو دب�ي المصان�ع التج�ارة  حي�ث 
تن�ازع وزوج�ه  متغي�ر  والم�ال  ف�ي البي�ت حس�نا ع�روبوالح�ال 
دوبم�ا تس�تخي للتع�ب ني�م عل�ى الف�رش راف�ع الس�وق  م�ن  ت�وكل 
الغ�روبوال�زوج مس�كين متبه�ذل عل�ى الش�غل فازع وق�ت  يع�ود 
تتاب�ع ب�ا  مت�ى  بيت�ك  ع�ن  تأخ�رت  والش�غوبقال�وا  حاجاتن�ا 
المناف�ع ن�ؤوبب�ا نخ�رج الس�وق ب�ا نوخ�ذ عدي�د  ب�ا  وبعده�ا 
للقل�وبوم�ن خ�رج م�ن بن�ات الي�وم ترم�ي البراق�ع تقطع�ن 
الروائ�ع في�ه  التلف�از  كم�ا  بغين�ا  روبقال�وا  غي�ر  يلبس�ن  م�ا 
تت�وبه�ذي الفضائ�ح ج�رت وك�م له�ا م�ن تواب�ع علين�ا  يالل�ه 
هب�وبالي�وم ي�ا اخ�وان ح�ال الن�اس ن�ازل وطال�ع عليه�م  هب�ت 
الذن�وبمن ال عرف في المشاكل دوب يشكي القواطع وش�ائبات 



ومان�ع غفل�ة  الن�اس  ف�ي  مثله�ا  وم�ا  والعي�وبغفل�ة  الوه�ن  ران 
ح�وبوح�ب دني�ا ك�ذا ف�ي النف�س ح�ب المطام�ع النف�س  تم�أل  ذي 
البدائ�ع عظي�م  ي�ا  نظ�رة  من�ك  عس�ى  الك�روبيالل�ه  جمي�ع  تكش�ف 
الصنائ�ع زي�ن  بالمخت�ار  الن�اس  دوبوترب�ط  صلي�ت  علي�ه 
الم�ع ب�رق  م�ا  واالصح�اب  الغ�ر  الطه�وبوال�ه  مط�رن  وم�ا 



من وادي النور جينا قاصدين الحبيب  

الحبيب قاصدين  جينا  النور  وادي  من 
نحمل س�الم الحبايب والمحب والنسيب
الرحي�ب الضري�ح  ل�زوار  البش�ارة  نبغ�ى 
والواس�طة ف�ي قب�ول الن�اس ط�ه الحبيب
والقطب سيدي كريم الوجه شيخي المهيب
النقي�ب الم�ام  نع�م  س�قافنا  الف�رد 
دارت بس�ره ك�ؤوس الوصل للمس�تجيب
وامست س�واقي لجوده في الزيارة سكيب
من ش�عب هود النب�ي ال عند مولى الكثيب
تلم�ع ب�روق المواهب والعط�اء من قريب
موس�م عظيم ومفخر من حض�ر ما يخيب
مظه�ر مقدس ومجم�ع للحبائ�ب عجيب
النس�يب المق�دم والعم�ودي  الفقي�ه  س�ر 
واه�ل الوالي�ات ل�ي جاؤ وكم من نس�يب
رض�وان رب�ي عليه�م م�ا س�جع عندلي�ب
والخت�م صل�ى إله�ي عالرس�ول الحبي�ب
يس�تجيب وم�ن  وتابعه�م  وصحب�ه  وآل�ه 
وع�د الهداية وم�ن ألهل الوالي�ة صحيب



نسخة حتت التعديل307 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
قصيدة من وارد مكة 

فرغت منها بعد الجمعة 7 ذي الحجة 1437 ه

دن��ان��ك ش��راب م��ن  زدن��ي  ال��ق��وم  ي��ا ساقي 
غ�اب فالح�س  زي�د  وع�ادك  وزدن�ي  زدن�ي 
االنجذاب سوى  الحضرة  في  القلب  يجمع  ما 
يع�اب التحس�ي  ف�ي  وم�ا ح�د  التحس�ي  س�ر 
بالخط�اب س�مت  معانيه�ا  ش�ريفة  حض�رة 
أج�اب للمن�ادي  وأصغ�ى  ماه�ا  ذاق  م�ن 
والقت�راب األن�س  وط�اب  حيات�ه  طاب�ت 
ق�اب ق�وس  فت�ح  ل�ي  وش�يخي  زمان�ي  حي�ا 
والنتس�اب الفت�ح  وش�يخ  المواه�ب  ب�اب 
ُع�ّده س�راب العل�م  أه�ل ه�ذا  م�ن ال ع�رف 
ع�ده كم�ا الظ�رف خال�ي رغ�م كث�ر الكت�اب
الرض�اب طع�م  ذاق  م�ا  مت�ى  الموف�ق  ح�ظ 
وش�اب ش�يبة  بي�ن  المهيم�ن  قس�مها  قس�مة 
الحج�اب عن�ه  زال  نصيب�ه  منه�ا  ن�ال  م�ن 
ط�اب ميش�وم  كل  م�ن  الم�دد  قاس�مين  ي�ا 
الخ�راب قلب�ي  أزر  وش�دوا  تتركون�ي  ال 
الكت�اب س�ر  الس�ين  بس�ر  ش�غافي  وامل�وا 
أن�اب م�ن  ارتق�ى  فيه�ا  وك�م  األب�وة  س�ر 
الص�واب م�ن كل س�الك وس�ائر ف�ي طري�ق 
ال�دواب طري�ق  ال  األكاب�ر  طري�ق  ذي  ش�و 
ب�اب كل  م�ن  الفي�اض  الصف�ا  طري�ق  ش�وها 
الث�واب جزي�ل  يرغ�ب  لم�ن  عظيم�ة  نعم�ة 
االكتس�اب عن�ا  م�ن  غثن�ا  الغ�وث  ُمْس�ِرع  ي�ا 
ون�اب ظف�ر  بي�ن  ُس�كارى  حي�ارى  صرن�ا 
ش�باب وصوع�ة  غفل�ة  عل�ى  ول�ى  والعم�ر 
الي�اب قب�ل  الص�دق  غي�اث  غثن�ا  رب  ي�ا 
يس�تجاب الدع�ا  حي�ث  إل�ى  ال�ذراري  رّد 
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الجن�اب عظي�م  وداعيه�ا  الحظي�رة  حي�ث 
الحس�اب ي�وم  الخل�ق  ش�فيع  المق�رب  ط�ه 
الس�حاب ط�ش  ع�د  المهيم�ن  علي�ه  صل�ى 
ال�ركاب  س�رين  م�ا  وصحب�ه  آل�ه  واآلل 
نح�و المدين�ة وح�ادي الق�وم بالص�وت ط�اب



د لنا خير عاده الحمد لله لي عوَّ

ع��اده خير  لنا  د  ع��وَّ ل��ي  لله  الحبي�بالحمد  ن�ور  وع�اد 
اش�تداده وزال  نعمائ�ه  الل�ه  �م  الطبي�بوتمَّ ِس�واه  ماح�د 
الس�عاده ب�روق  محافلن�ا  ف�ي  طي�بوأش�رقت  ياخي�ر  وطِي�ب 
مايخي�بش�و جمعنا في صباح الس�عد أفضل عباده وحّظن�ا 
زي�اده زائ�د  ج�ّم  واف�ر  من�ه  م�دد  علينا س�كيبلن�ا  يس�ُكب 
الراده رج�ال  س�اداتنا  أرواح  الكثي�بوفي�ه  ذاك  س�ادات 
يغي�بلي يدرجوا في المجالس يقس�مون الرفاده ل�ي  ويفق�دوا 
قري�بجن�ود تصبح ج�وار الش�يخ مول�ى القياده منّ�ه  قري�ب 
نصي�بورحم�ة الل�ه تن�زل كالمط�ر ف�ي وه�اده وادي  ل�كل 
غري�بي�ارب عب�دك وق�ف وط�ال أم�ُره وع�اده وأم�ره  تائ�ه 
َمعي�بمش�غول بالاّلش في الش�ي والش�ي زياده منّ�ه  والح�ال 
الب�الده وأورثت�ه  طغ�ت  جّم�ه  صعي�بذن�وب  ش�أنه  وص�ار 
قري�بأرج�وك ي�ارب ال تقط�ع عن القل�ب زاده منّ�ك  واجعل�ه 
الوس�اده تنف�ِد األي�ام ره�ن  النحي�بم�ن قب�ل ال  يفي�د  وال 
النصي�بي�ا اهلي رج�ال ال�درك غيثوا بنظ�ره زياده فيه�ا  يك�ون 
الغري�بوي�ا إمام�ي صبي�ح الوج�ه قطب الس�ياده تهمل�ون  ال 
االف�اده برغ�م  ماحول�ه  كّل  خطي�بغري�ب ع�ن  ذا  وقوله�م 
يش�هد جم�ال الحبيبهذي وظائف جرت والقلب يرجوا السعادة
يطي�بويرتج�ي ِم�ن حض�وره ن�ور يم�أل ف�ؤاده دائ�م  والح�ال 
الرف�اده ُت�رام  م�ا  الحقائ�ق  رج�ال  ُمني�بقال�وا  لس�الك  إال 
والش�هاده َغْيُب�ُه  وباط�ن  ظاه�ر  يس�تجيبُمني�ب  ل�ه  م�واله 
عب�اده ش�ي  وال  ال  إناب�ه  معن�ا  معنا الرجاء في الحبيبولي�س 
والده يت�رك  حاش�اه  ال�ورى  ش�فيع  والنس�يبط�ه  ك�ذا  فرع�ه 
األري�بوس�يدي ش�يخ عصري بوعلي ذو القالده وداعيتن�ا 
يحي�ي الف�ؤاد الجديبل�ه س�ر يخ�رق ني�اط القل�ب يبل�غ نف�اده
قري�بوم�ن تعل�ق بأه�ل الس�ر يحص�ل م�راده بفت�ٍح  يبش�ر 
المس�تجيبوالخت�م صلوا على المحمود في كل عاده ش�فيعنا 
واده الس�يل  ماطم�ا  وصحب�ه  وآل�ه  العندلي�بط�ه  وماش�دا 



بّشرتنا خيوط الصبح عن وصل االحباب

االحباب وصل  عن  الصبح  خيوط  بّشرتنا 
الب�اب مايفت�ح  وق�ت  التجل�ي  وق�ت  ذاك 
ط�اب ُأحيبابن�ا  ي�ا  التالق�ي  أن�س  ط�اب 
والق�اب بالق�وس  العي�ن  تق�ّر  َوهب�ي  َمن�ح 
االطي�اب بأنف�اس  الس�اري  العط�ا  ه�ذا  إي�ش 
اصح�اب ي�ا  االف�اق  ع�م  ط�ه  ن�ور  م�ن  ن�ور 
س�ر أهل�ي س�رى ف�ي س�اعة الوص�ل ج�ذاب
غ�اب وم�ن  ياجماع�ه  حاض�ر  كان  م�ن  ع�ّم 
وه�اب ياخي�ر  م�والي  م�ن  واحس�ان  فض�ل 
االقط�اب قط�ب  ي�ا  االرواح  ُمن�ى  ي�ا  مرحب�ا 
اآلداب خي�ر  عل�ى  يامرّبين�ا  مرحب�ا 
والش�اب للش�يب  الن�ور  يامفي�ض  مرحب�ا 
عي�ذاب فّي�اض  هّت�ان  يامط�ر  مرحب�ا 
االحب�اب س�رِّ  ِم�ن  ال�روح  س�واقي  يامس�قِّي 
غ�اّلب والش�وق  الَوج�د  نعان�ي  بِرحن�ا  م�ا 
اعج�اب كان  وال  ُذقن�ا  وال  ش�ربنا  م�ا 
ج�ذاب س�رِّ  وال  ع�ارف  وال  ف  مع�رِّ ال 
ب�ّواب الب�اب  عل�ى  م�ا  لك�ن  مفت�وح  ب�اب 
ارب�اب ب�ال  المجال�س  ولك�ّن  مجال�س  ك�م 
ب�اب ِم�ن  ُب�د  ف�ال  فيه�ا  وم�ا  والخزائ�ن 
مرك�ب الش�وق ف�ي مرس�اه م�ا ط�اق االس�باب
االرب�اب رّب  ل�ُدن  م�ن  وَمقض�ي  ُمب�رم  أم�ر 
االلب�اب تحي�ا  بك�م  والماط�ر  الج�ود  أنت�م 
َط�الب ال�كّل  ل�ه  ل�ي  النب�ّوه  ن�ور  أن�ت 
ِجلب�اب ويكس�وه  والمعن�ى  الح�س  يش�رق 
مي�زاب للن�ور  المخت�ار  عل�ى  والص�الة 
واالصح�اب األمان�ه  ُحّم�ال  الغ�ر  وآل�ه 
ماس�رى البرق في الداجي على روس االشعاب
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طاب األنس  بها  لي  المهاجر  ليالي  حيا 
حي�ا التالقي مع األحباب ف�ي قوس قاب
حي�ا من�اري وب�اب الفت�ح ي�ا خي�ر ب�اب
ب�اب الرضا في�ه يفتح والدعاء يس�تجاب
والفي�ض ياخوان يحصل لل�ذي قد أناب
يش�رب بكاس الم�ودة من لذيذ الش�راب 
صافي مصّفى الهل البيت حالي الرضاب
نسل المهاجر كرام االصل عين الصواب
وش�اب ش�يبه  كل  بالحباي�ب  يامرحب�ا 
الطي�اب والرج�ال  باالفاض�ل  يامرحب�ا 
م�ن كل زائ�ر أح�ب الق�وم م�ا ق�ط عاب 
حي�ا وس�هال بكم والوف�د راج�ي الثواب
بانحس�ن الظن ف�ي المولى يف�ك الرقاب
ماخ�اب راج�ي ث�واب الل�ه ماق�ط خاب
ي�ارب بارك لن�ا ف�ي الجم�ع ذا والجناب
وامنح قليبي شهود الفيض من حيث طاب
يابختن�ا باجتم�اع القوم ف�ي ذي الرحاب
موس�م مب�ارك لنص�ر الدين واالنتس�اب
صاف�ي مصّف�ى ع�ن األغي�ار واالحتراب
جات الش�ارة بش�ارة رف�ع ران الحجاب
ياحاضر الحول ابشر جاك فصل الخطاب
ماعندن�ا ف�ي الزي�ارة غير واص�ل وحاب
مايحض�ر الجم�ع ه�ذا م�ن بقلب�ه خراب
مس�تراب أو  الل�ه  رج�ال  يع�ادي  أوم�ن 
وان كان حاض�ر لحاج�ة باين�ال الث�واب
ه�ذا البس�اط الموط�د من كري�م الجناب
المه�اب باالم�ام  باف�رح  الحمدلل�ه 
ل�ي صان عهده ووعده ي�وم كتب الكتاب



نسخة حتت التعديل312 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
شيخ الطوائف وجامعهم على االحتساب
أص�اب برب�ه  والقاب�ض  الل�ه  ف�ي  لل�ه 
حيا المهاجر وحيا الصوت في ذي الشعاب
يارب جازه رضاك الصرف يوم الحساب
واصلح ذراريه في الوادي وفي االغتراب
والخت�م صلوا على الهادي كريم الجناب
واآلل والصح�ب والتاب�ع بنهج الصواب
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ترحيب بالحبيب زين بن إبراهيم في تشرفنا بزيارته

21 ربيع الثاني 1436

الصفات زين  القوم  بزين  وسهاًل  أهال 
أه�ال بم�ن في رب�ى المخت�ار ظّل�ى وبات
الهب�ات ونلن�ا  منازلن�ا  ف�ي  بك�م  طبن�ا 
والطيب�ات األن�س  وع�م  أش�رق  والن�ور 
الثب�ات أه�ل  األكاب�ر ش�يخ  بنس�ل  حي�ا 
مش�هود له من ش�يوخه بالمنح والصالت
واصل وموصل وبح�ر العلم والمكرمات
أحي�ا ب�ه الل�ه كل جاه�ل وكم م�ن موات
من حيث خيم س�رى س�ر العطاء والنبات
الهب�ات نازلت�ه  بطيب�ة  ج�اور  حي�ن  م�ن 
ح�از المرات�ب ون�ال االرث ارث الثقات
صاب�ر مثابر عل�ى الطاع�ات والصالحات
ي�ا رب ك�ن له مس�اعد ف�ي زم�ان الفوات
ه�داة أئم�ة  واجعله�م  ذراري�ه  واصل�ح 
واحس�ن لنا الظن في األش�ياخ خير الرعاة
دع�اة األمان�ة  وحّم�ال  الوراث�ة  أه�ل 
الفت�ح م�اض وآت اليه�م ش�ؤون  منه�م 
والخت�م صلوا عل�ى زين اللما والس�مات
ط�ه المش�فع ع�داد القط�ر ه�و والنب�ات
واآلل والصح�ب ما انهلت م�زون البيات
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مناشي نور األبوة

28 جمادى األول 1438

الجزيله العطايا  وه��اب  والهبات الحمدلله  ال��ك��رم   مولى 
 ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ث��ب��ات معطي األماني لمن في الدرب أفنى سبيله
الوسيله نعم  الله  لفيض  تعرض  الصفات ومن  في  الرضا   نال 
عليله شافي  الجود  كريم  ربي  النبات سبحان  م���وات   محيي 
حيله غير  من  أرجوه  بالذي  لي  من  ال��م��وات قد  ط���ور   ودك 
قليله هي  ما  أس��رار  ب��األدب   م��ن س��ر ع��ي��ن ال��رم��اة وزادن��ي 
دليله القى  القوم  طريق  في  صبر  بات ومن  حيث  م��ن   يهديه 
خليله عانق  الخل  رأينا  وياما  المكرمات ياما  خ��ل��وة   ف��ي 
ال��رف��ات مطار هاطل على األرواح مثل المخيله رم��ي��م   تنعش 
الثقيله والمزون  بالبوارق  مرحبا  الجهات يا  ه��ز   وال��رع��د 
والرذيله النكد  دنيا  في  وللناس  لي  وال��ف��وات ما  الفشل   دن��ي��ا 
الجميله بالوجوه  وعوض  ربي  مّن  السمات قد  خ��ي��ر   وج���وه 
الطويله مناشي  في  لي  بدا  األبوه  ال��ه��داة نور  س��ر  حيث   م��ن 
القبيله كل  جد  أمامي  أحمد  الفرات وشعب  ارض  من  جا   قد 
والفضيله الهنا  وادي  على  سره   ب��ال��دي��ن ل��م ال��ش��ت��ات ومد 
 ذك���وره���م وال��ب��ن��ات ال زال سره ونوره في الذراري األصيله
الخميله المنى تزهو بغصن  تريم  حفاة هذي  عليها   س����اروا 
 س�����ادة أئ���م���ة رع���اة مد النظر من ربى عينات ال شعب خيله
الثبات وكم مشايخ بها ذاقوا الرطب من نخيله مسير   س���اروا 
لجيله تابع  والجيل  مضوا  المحبه   وك����م ق��ب��ائ��ل ث��ق��ات على 
والسبات يا هل الزمان العني ضاعت علينا الحليله البهرجه   ف��ي 
جليله معاني  فينا  لها  األكابر  وه��ات ذكرى  جناها  م��ن   خ��ذ 
الدويله بالدواعي  علينا  تعود  وات عسى  م��اض��ي  ك��ل   م��ن 
وسيله المشفع  طه  بالمصطفى   ي��ش��ف��ع ل��ك��ل ال��ع��ص��اة والختم 
القناة واآلل آله وصحبه ما جرى في المسيله ف��ي  الهنا   سيل 
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واالنشراح االن��س  ربيع  وسهال  حيا 
المالح  والصفات  الموالد  بشهر  حيا 
الح حي�ث  الزي�ن  بذك�ر  وس�هال  حي�ا 
صل�وا وزيدوا برفع الصوت قولو س�ماح
اه�ل اله�وى والمحب�ة م�ا عليه�م جن�اح
من حيث قاموا وصلوا في المسا والصباح
نال�وا الس�عادة ونال�وا الق�رب واالنطراح
ال تكتموا الصوت يا اهل الود فالعطر فاح
الف�الح ه�ل  الح  م�ا  اذا  النب�وة  عط�ر 
اللق�اح وفيه�ا  لطالبه�ا  الكرام�ة  ه�ذي 
واالمت�داح الذك�ر  بكث�ر  ويرش�د  يس�عد 
م�ن ق�ال صل�وا عل�ى ط�ه ين�ال النج�اح
وراح روح�ا  الل�ه  حبي�ب  مث�ل  م�ن 
ال�رواح ي�وم  المقب�ول  ادم  ول�د  س�يد 
بخ�ت المحبين والس�اير طري�ق الصالح
بخ�ث المصلي عل�ى طه طبي�ب الجراح
مقب�ول مقبول في الدنيا وف�ي يوح النواح
بايندرج في الش�فاعة والم�ال في افتضاح
واالرتي�اح ال�كل  يع�م  س�ترك  رب  ي�ا 
برك�ة محم�د حبي�ب الل�ه س�يد الم�الح
صل�ى علي�ه المهيم�ن كلم�ا الم�زن الح
واوصل حبالي بحبله ف�ي الغدو والرواح
والصح�ب واآلل ما غنت طي�ور الصباح
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حيا بالدي

بعد العودة من الحجاز رجب 1431 

صباح  فيها  السير  وحيا  ب��الدي  حيا 
حي�ا مس�اها وحي�ا النج�م ف�ي الجو الح
والري�اح طله�ا  وحي�ا  نداه�ا  حي�ا 
ماش�ي كماه�ا ب�أرض الل�ه للقل�ب راح
يام�ا س�رينا به�ا ف�ي اللي�ل والمزن س�اح
يام�ا نش�قنا م�ع االصب�اح عط�ر االق�اح
يام�ا ش�ربنا به�ا م�ن م�اء صاف�ي ق�راح
يام�ا صفا لي بها من رش�ف زاهي القداح
قلبي س�عد بالوال والروح لبس�ت وش�اح
مابي�ن وادي ابن راش�د والجب�ال الصفاح
كم ش�فت  غاني محجب فاق كل المالح
يمل�ي قليب�ك ويحيى فيك روح الس�ماح
حي�ا وج�وه الرض�ا م�ن حيثما الطي�ر ناح
حي�ا المبان�ي وحي�ا ال�زرع ف�ي كل  ب�اح
ي�ا اه�ل اله�وى باألمان�ة ماعليك�م جناح
من  حب سين السنا الوهاج في الحب طاح
ماش�ي مالمة على اه�ل الحب واالنطراح
يستاهل الشوق وادي الفيض وادي اللقاح
وادي ب�ن راش�د وأهل�ه عين س�ر الفالح
ياهل الس�المة واهل الدي�ن أهل الصالح
حياك�م الله ي�ا اه�ل الصدق واالنش�راح
يامع�دن الج�ود واالغ�داق في كل س�اح
قلب�ي معلق بك�م يا اه�ل الوفا والس�ماح
مال�ي وللن�اس ياهلي م�ا علي م�ن جناح
ماح�د تفه�م زمان�ه غي�ر ط�ب الج�راح
شيخي المعنى  عظيم القدر من حيث راح
ماح�د مثيل�ه ون�ا مااك�ذب وال ه�و مزاح



قد شاد مجد الحبايب في المجي والمراح
حت�ى ارتض�اه المهيمن وانتقل واس�تراح
البط�اح تل�ك  كل  زوري  الل�ه  يارحم�ة 
واح�ي المقاب�ر بوب�ل المزن روح�ا وراح
مام�ات حام�ل بن�ود الخير في كل س�اح
مازال س�ره على اهل العصر يملي النواح
والحم�د لل�ه م�ا اهت�زت هب�وب الري�اح
والخت�م دائ�م بخي�ر الخل�ق مالب�رق الح
والصح�ب واآلل أهل المج�د واالمتداح
ماغ�رد الطي�ر ف�ي ال�وادي وغن�ى ون�اح
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الحمد لله طاب األنس واالنشراح

واالن��ش��راح األن��س  ط��اب  لله  الحمد 
وانه�ل ماطر س�ماء الفيض في خير س�اح
مب�اح ط�ه  س�ر  ليل�ة  كل  الهن�ا  س�اح  
م�ا بين س�امع وق�اري عل�م صاف�ي قراح
في مجلس الخير حيث الصدق واالنطراح
مجل�س حديث المش�فع  راح يا خير راح
س�ر الش�ريعة وعل�م الدين ل�ب الصحاح
في�ه ال�دواء للعل�ل الن�ه طبي�ب الج�راح
نرش�ف رضاب الحقيقه بالمراقي المالح
مبن�ى ومعن�ى وك�م ش�ارب له الس�ر الح
م�ا احلى الليالي بخيمة أهل عين الس�ماح
من آل س�قاف أهل الفضل ح�ازوا الفالح
الق�داح ويمل�ي  مس�اعيهم  يب�ارك  الل�ه 
الص�الح ب�رود  وإيان�ا  عليه�م  تنش�ر 
ي�ارب ع�ود ليالي الفي�ض ف�ي ذي النواح
وامنح جميع الحضور الس�ول قبل الرواح
واصل�ح لنا األه�ل واألوالد فالعصر طاح
هاجت ع�وادي الفتن باللي�ل مثل الصباح
الرم�اح نه�ز  راع�ي  ب�ال  غدون�ا  حت�ى 
الهت�ك والفت�ك بي�ن الن�اس والدم س�اح
ج غي�ر ُمج�ري الري�اح وال له�ا م�ن مف�رِّ
ضاقت على الناس كل الناس لك في انطراح
رحم�ة تع�م الوطن ضاقت وض�اق البراح
بالص�الح ج�د  الوج�ه  كري�م  ي�ا  ياربن�ا 
وراح ج�ا  م�ن  كل  وبي�دك  أم�رك  األم�ر 
عج�ل لن�ا بالف�رج ف�ي خي�ر س�اعة ُتَت�اح
بالمصطفى المجتبى واهل الكسا والوشاح
وبالكت�اب المقدس كف ضرب الس�الح
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الصف�اح عال�ي  ف�وق  تعل�و  آمي�ن  آمي�ن 
ن�اح الطي�ر  كلم�ا  بط�ه  دائ�م  والخت�م 
واله وصحبه ومن في الدرب س�ائر سماح
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مزون الشوق

ذليح يذلح  ال��ش��وق  م��زون  هامي  الزال 
الفس�يح حضرم�وت  وادي  الخي�ر  وادي  ف�ي 
س�فيح يس�فح  الس�يل  جان�ا  ح�واله  ح�ول  ي�ا 
بايس�قي ويش�رب صحي�ح م�ن حيَّ�ث الطي�ن 
للجري�ح وال�دواء  والس�المة  الهن�ا  س�قيا 
بري�ح واس�ع  الج�ود  ب�اب  لل�ه  الحم�د 
طري�ح بباب�ه  م�ن  ويمن�ح  العطاي�ا  يعط�ي 
النصي�ح كالم  أدرك  لم�ن  مواه�ب  ه�ذي 
ملي�ح مطل�ب  كل  وهي�أ  رب�ي  ج�اد  ق�د 
صحي�ح مقب�ل  الفت�ح  وع�اد  زاه�ي  والعص�ر 
يطي�ح م�ا  له�ا  يخ�دم  وم�ن  محم�د  دع�وة 
مري�ح مكس�ب  الفت�ح  وف�وق  حاص�ل  الفت�ح 
القبي�ح ي�رون  م�ا  وأهل�ه  ص�ادق  والوع�د 
الصبي�ح ش�يخي  وج�ه  وحي�ا  األكاب�ر  وع�د 
رجي�ح زائ�د  حم�ل  وزيَّ�د  اس�تقينا  من�ه 
الش�حيح زمان�ي  ف�ي  طريق�ي  بِس�ِرْه  وّط�ْد 
وامضى الوثائق وقال اذهب على األرض س�يح
الملي�ح ط�ه  س�ر  براي�ة  رب�ي  ارض  ف�ي 
الضري�ح ومول�ى  بالق�درة  منص�ور  منص�ور 
مس�تريح فك�ن  ط�ه  عل�ى  عرض�ك  ت�م  ق�د 
تبي�ح ال  واله�وى   .. زمان�ك  دع�اوي  واح�ذر 
ي�ارب ك�ن ل�ي مس�اعد واش�ِف قلب�ي الجريح
وأصل�ح قص�ودي وحّس�ن وج�ه حال�ي القبيح
المدي�ح في�ه  ط�اب  بط�ه  دائ�م  والخت�م 
ري�ح ه�ب  مت�ى  ذات�ه  عل�ى  اله�ي  صل�ى 
صحي�ح بنه�ج  والتاب�ع  واآلل  والصح�ب 
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الملي�ح  النس�يم  وماه�ب  ماط�ر  ماط�ش 
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يا عيدنا يا مددنا

المنح عظيم  ِمن  مددنا  يا  عيدنا  يا 
الف�رح كل  في�ك  علين�ا  د  يع�وِّ الل�ه 
والعفو يش�مل مع الرحم�ه وينأى الترح
والش�وش يرحل وس�لطان البالي�ا َنَزح
واألم�ر يصل�ح وطه كل ش�ي ب�ه صلح
واش�ياخنا ل�ي بهم ب�اب الرعاي�ه انفتح
من كل عارف وواصل قد ُسقي بالقدح
ي�ا مرحب�ا بالحبايب ش�و زماني َس�َمح
ع َص�َدح ي�ا س�عدنا بالتالق�ي والمِس�مِّ
ينُث�ر لن�ا ِم�ن كالم الق�وم زاك�ي الُملح
ِذه س�اعة الفي�ض والب�اري لباب�ه َفَت�ح
ُشو ذي موارد وصدري من ُهداها انشرح
بح يا س�اقي القوم ُدر كاسك وهات السُّ
س�بح ببح�ره  والذاك�ر  الل�ه  نذك�ر  ب�ا 
يرق�ى مراق�ي وُتبس�ط ل�ه موائ�د ف�رح
ِمن ِس�ّر ي�ا س�ين والفرق�ان داعي نصح
(طس( )يس( )ص( )ح�م( فيها المنح
واذك�ر حبيب�ه محمد لي ب�ه الحال َصح
م�ن ال يصل�ي عل�ى ط�ه بس�يفه انذب�ح
ياربِّ صلِّ على المحبوب ما الُمزن سح
واصل�ح أم�وري بط�ه فالف�ؤاد انط�رح
مالي عمل ال وال لي كس�ب غير الُجنح
يا ش�افع الناس في يوم التعب والرش�ح
ال َتنس�ني من ش�فاعه إِْن مقامي انفضح
ندخل معك في ظاللك والمهيمن سمح
هذا رجائ�ي ومن يحضر مع�ي وانطرح
من أجل حبك ويشهد مشهدي فيك صح
ي�ا س�يد الك�ون والعاَلم لس�اني ش�طح



نسخة حتت التعديل326 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
َهب ل�ي وأهلي وأحبابي جزي�ل الِمنح
والختم باسمك ورسمك يا وسيم الملح
والل�ه صلى عل�ى ذات�ك ووزنك رجح
في الكون واآلل واألصحاب ما العبد لح
فيم�ا دع�ا به م�ع التاب�ع وَمن ق�د صلح
م�ا ع�اد عي�د األمان�ي بالُمن�ى والف�رح
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ذكريات الحجون

شجوني بي  سرت  الليلة  هاشم  بن  واديقول  كل  مع�ي  طاف�ت 
م�ن حيث واروا س�عادعادت عل�ى ذكرياتي ف�ي روابي الحجون
الب�الدس�عاد قام�ت بأم�ري ف�ي حيات�ي وكوني جمي�ع  وف�ي 
الغب�ون ياغب�ون  نداه�ا  ذك�رى  م�ر  تع�ادال  ل�ي  ليته�ا  ي�ا 
ج�ادمنه�ا عرفن�ا المعان�ي في حج�اب مصون كان  م�ن  يعط�اه 
والرش�ادذك�رى األكاب�ر لزي�م القلب ل�و يفهموني اله�دى  في�ه 
أهل�ي الش�يوخ الجي�ادالق�د ذك�رت األكاب�ر طاب حال�ي ولوني
ال�ودادوامس�يت ساهر ودمعي في محاجر عيوني زم�ان  يحك�ي 
الرق�ادعه�د المحبة وأه�ل الذوق ف�ي كاف نون ف�رش  يط�وون 
العب�ادفي ساعة القرب قاموا في سكون السكون رب  يرج�ون 
الم�رادش�عارهم قول مواله�م عب�ادي اذكروني عي�ن  فالذك�ر 
الف�ؤادموائ�د اللي�ل تبس�ط م�ن دم�وع الجف�ون زفي�ر  وم�ن 
م�ن ف�وق س�بع ش�داديا بخت من قد سمع صوت المنادي اسألوني
زوادالمن�ح والفت�ح والتوفي�ق م�ن س�ر كوني م�ن  محس�نه  ي�ا 
زاده�ذه مرات�ب وم�ن يرض�ى لنفس�ه ب�دون غي�ر  م�ن  يعي�ش 
ن�كادوم�ن تأخر س�قط في س�افالت الس�جون عم�ره  يم�ر 
وج�ادش�مر وصاب�ر تن�ل م�ن فائض�ات الفن�ون الل�ه  ق�در  م�ا 
ي�كادي�ا اهل الجمالة بدا ف�ي الجو ودق المزون دف�ره  والس�يل 
باالجته�ادوم�ن بغ�ى س�يل هان�ي م�ن لذي�ذ الهتون يق�وم 
الجواديصلح س�دوده ويرعض من دموع السيون الكري�م  يرج�و 
التن�ادما خاب والله من صف القدم في س�هوني ي�وم  يخ�اف 
العم�ادطال�ب وراج�ي إلهه ق�ال حس�بي وعوني أن�ت  رب  ي�ا 
ل�ون كل  م�ن  يأتي�ه  بم�ا  ويف�رح  نف�اديبش�ر  ل�ه  والص�دق م�ا 
ن�ادوالخت�م بالمصطفى ما اهت�ز فرع الغصون كل  ف�ي  ص�الة 
ع�ادواآلل والصحب من شادوا قالع الحصون كل  وجاه�دوا 
وص�ادوياليال�ي المن�ى ع�ودي بع�زف اللح�ون مي�م  بص�وت 
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ال��ورود يوم  الله  فتحه  المواهب  باب 
الج�دود ب�الد  طيب�ة  ال�ى  الزي�ارة  ي�وم 
جين�ا ال�ى الباب ل�ي منّ�ه مراق�ي الصعود
ال�ودود بط�ه  يربطن�ا  الل�ه  م�ن  نطل�ب 
يفتح لن�ا الب�اب والمعراج حيث الش�هود
قي�ود عليه�ا  م�ا  جزيل�ة  عطاي�ا  نعط�ى 
نغرف ونش�رب ونس�قى ظامي�ات الكبود 
والقص�ود مطلب�ي  م�رادي  ه�ذا  رب  ي�ا 
ج�ات البش�ارة ورف�رف بالب�وارق رع�ود
وانه�ل ماط�ر كري�م الج�ود ف�وق الحيود
س�الت س�يوله على االدنى ولي هم سنود
وانتعش�ت الن�اس واالرواح جاه�ا البرود
نس�نس علين�ا نس�يم الق�رب واهت�ز ن�ود
يا محس�ن السيل لي يملي حياض السدود
يح�ي موات�ي وينع�ش قلب خال�ي جمود
بالعه�ود الوف�ا  ينازعن�ي  حال�ي  زال  ال 
والخ�ل اوف�ى ونا والح�ال صرع�ى قعود
بين الش�واغل وخلف ال�دون الزلت رود 
ضاع�ت ليال�ي حيات�ي بي�ن س�مرة وعود
مال�ي وللن�اس ذا م�ادح وذا ل�ي حس�ود
رب�ي مس�امح ونا طال�ب ص�الح القصود 
من حب يبش�ر وم�ن يحقد كف�اه الصدود
بع�ود مبخ�ر  دائ�م  انغل�ق  م�ا  وبابن�ا 
ي�ا رب كن ل�ي مس�اعد في زمان�ي العنود
وّف�ر حظوظ�ي م�ن التوفي�ق ي�ا رب جود
واصل�ح قليب�ي ووفقن�ي ألس�مى الجهود
األس�ود والرج�ال  النب�وة  مق�ام  خدم�ة 
س�ادات نه�ج الحقيقة ل�ي وف�وا بالوعود
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الل�ه ل�ي ش�ادوا طري�ق الخل�ود حياه�م 
وابق�وا لن�ا ف�ي الخالفة ك�م مق�دم عمود
مث�ل الخليف�ة إم�ام الوق�ت حام�ي البنود
س�يدي بن احمد كريم الوجه رمز الشهود
بادخ�ل بس�ره عل�ى حض�رة إم�ام الوجود
ي�ا ليل�ة الن�ور ك�م فيه�ا ب�دا ل�ي س�عود
والقص�ود كله�ا  م�رادي  اله�ي  تم�م 
يج�ود بفضل�ه  موالن�ا  لل�ه  والحم�د 
ي�ا رب ص�ل عل�ى الش�افع نه�ار ال�ورود
نع�ود  لحي�ه  نرج�ع  عس�ى  حبيب�ي  ط�ه 
واآلل والصح�ب والتاب�ع وأه�ل الش�هود
م�ا انهل ماط�ر وما ب�ارق برق ف�ي الرعود 



نسخة حتت التعديل331 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
يا دائم الجود 1432

والعباد ال��ورى  رب  يا  الجود  دائ��م  يا 
ي�ا مال�ك المل�ك ي�ا وه�اب ج�د بالمراد
س�الك إله�ي عط�اءك ي�ا غن�ي ي�ا ج�واد
وال�زواد ال�ورى  أرزاق  مفاتي�ح  بي�دك 
م�ا خ�اب راج�ي صدق رج�واه فيم�ا أراد
ي�ا رازق الطي�ر ف�ي األوكار أن�ت العم�اد
ك�ن ل�ي مس�اعد وق�ّوي وجه�ة االعتق�اد
ي�ا رب صلن�ي وهي�ئ ل�ي ش�روط ال�وداد
ما خاب راجي رجا المعطي بصدق اجتهاد
ه�ب ل�ي نوال�ك ف�ي الدني�ا وي�وم المعاد
العن�اد وداع�ي  الفتن�ة  م�ن  قليب�ي  طه�ر 
واصل�ح قص�ودي وجنبني ه�وى االنتقاد
حس�ن ظنون�ي فحس�ن الظ�ن مال�ه نف�اد
واصرف بلطفك جميع الش�ر هو والفساد
ضاقت عل�ى الناس واش�تد الب�ال والنكاد
وازداد كس�ب المعاصي ف�ي جميع البالد
بي�ن حاض�ر وب�اد المحّب�ة  وانه�ّد رك�ن 
والوع�د ق�ّرب وص�ار ابليس راع�ي وهاد
للدي�ن داع�ي وف�ي الدني�ا مل�ك القتصاد
وارس�ل جنوده م�ن أهل الكف�ر واالرتداد
للعل�م ح�اوي وحام�ي كل طاغ�ي وع�اد
يرك�ض بخيله ورجله ف�ي الحواضر وزاد
ح�اد ق�ط  وال  ومتمك�ن  وس�الك  مال�ك 
صوت�ه مؤث�ر عل�ى الع�الم ف�ي كل ن�اد
وزاد بزين�ة  ووس�عها  مع�ارض  والق�ى 
وال�والد والنس�اء  األكاب�ر  عق�ول  ضي�ع 
أف�اد أو  نف�ع  مرش�د  وال  واع�ظ  ع�اد  ال 
ع�اد ع�اد  وال  بالزل�ه  فرح�ان  كلي�ن 
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ج�واد ي�ا  كربن�ا  تجل�ي  غ�ارة  رب  ي�ا 
واص�رف بفضلك جميع الش�ر يا خير هاد
واخت�م لن�ا العم�ر بالحس�نى نه�ار الوفاد
واجعل لنا في ذرى الفردوس مس�كن وناد
ف�ي س�عف ط�ه محم�د خي�ر داع�ي أجاد
صل�ى علي�ه المهيم�ن ما طمى الس�يل واد
ال�وداد والتاب�ع وأه�ل  والصح�ب  واآلل 
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في شعب أحمد سرى سر الرعاية وزاد

2/ القعدة /1431ه بعد فتح رباط المهاجر

وزاد الرعاية  سر  سرى  أحمد  شعب   في 
واد خي�ر  ي�ا  ال�واد  وع�م  ن�وره   وامت�د  
 وادي ابن راش�د محّصن بالش�يوخ الجياد
الب�الد وأه�ل  للزائ�ر  في�ه  اللق�اء   ط�اب 
 ي�ا مرحب�ًا بالحباي�ب نس�ل خي�ر العب�اد  
 وأه�ل المحبة لهم بالص�دق وأهل الوداد
 ه�ذي الموائ�د بس�طها الهاش�مي للزواد
 ه�ذي من�ازل رج�ال الل�ه أه�ل الرش�اد 
 حياه�م الله م�ا الماطر عل�ى األرض جاد
 من حيث س�رنا وطرنا ذكره�م في ازدياد
الج�واد الفقي�ه  وأبن�اء  المهاج�ر   نس�ل 
 أرس�وا الطريقة وش�ادوا صرحها والعماد
 ال زال س�ر الحباي�ب ف�ي الوط�ا والوهاد 
 يحدوا الذراري لتس�لك مسلك االجتهاد
 تقف�وا طري�ق الس�المة والرض�ا والحي�اد
 ترض�ى بخدم�ة س�بيل الل�ه ف�ي كل ن�اد
 دع�وة رس�ول الهداي�ة خي�ر داع�ي وه�اد 
 تبن�ي المواق�ف وتصلح كل عنصر فس�اد
 بالعل�م والحل�م والتق�وى وجف�و الرق�اد
الم�راد  لني�ل  وفقن�ا  األرب�اب  رب   ي�ا 
 والس�ير فيم�ا س�رى في�ه الرج�ال الجياد 
 وأحف�ظ علين�ا طري�ق الق�وم من ش�ر عاد 
القي�اد  وأه�ل  وأهلين�ا  بنين�ا   وأصل�ح 
 والخت�م دائ�م بط�ه المصطف�ى خي�ر هاد
 وآل�ه وصحب�ه رج�ال العل�م واالجته�اد



وقال في محرم 1427 في حول المهاجر بتريم

عاد والبشر  األن��س  ع��اد  لله  الحمد 
والوق�ت ج�دد صفان�ا ف�ي رواب�ي س�عاد
بال�وداد ع�د  ع�واد  وي�ا  إليه�ا  عدن�ا 
ك�م بي من الش�وق لل�وادي ومن فيه س�اد
وادي ب�ن راش�د س�قاه الل�ه مزن�ه وج�اد
ال زال معم�ور بالعت�رة ش�موس الرش�اد
م�ن حي�ث حل�و ت�رى س�ر الرعاي�ة تع�اد
ترك�ة محم�د نمت ف�ي ال�واد يا خي�ر واد
ي�ا رب صنهم ومن في الدرب خيم وش�اد
الجي�اد عل�وي  آل  وحي�ا  المن�ازل  حي�ا 
أه�ل المواه�ب وأه�ل العل�م واالجته�اد
راضوا النفوس الجموحة باألدب والجهاد
أحي�وا س�واد الليال�ي بع�د جف�و الوس�اد
ك�م عب�د باه�ت ب�ه األم�الك في خي�ر ناد
بّي�ت يناج�ي كري�م الج�ود ص�ادق وجاد
ن�ال الخل�ع من عظي�م الفض�ل رب العباد
ي�ارب ه�ب لي بج�ودك من عظي�م الوداد
واصل�ح قصودي وحال�ي واألمل والمراد
الرش�اد س�بيل  ووفقن�ي  ذن�وب  واغف�ر 
ه�اد م�ن كل  البي�ت  وآل  منه�ج محم�د 
بالعل�م والحل�م والتق�وى له�م خي�ر زاد
ازدي�اد ف�ي  به�م  زلن�ا  ال  الل�ه  حياه�م 
التن�اد وي�وم  الدني�ا  ف�ي  الل�ه  حياه�م 
ي�ا رب زدن�ا بهم ف�ي الخير حس�ن اعتقاد
والس�داد  بال�ورع  إلين�ا  يس�ري  والس�ر 
لالزدي�اد التوفي�ق  م�ع  كل�ه  والرث 
برك�ة رجال�ي وش�يخي ل�ي ب�ه االس�تناد
قط�ب الم�داره وراع�ي المرحل�ة باعتماد
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عم�اد محم�د  ب�و  حبيب�ي  المكن�ى  ذاك 
نس�ل األكاب�ر بني الس�قاف كم م�ن جواد
العب�اد المخت�ار س�يد  الص�الة عل�ى  ث�م 
ال�وداد والتاب�ع وأه�ل  والصح�ب  واآلل 
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الحمد لله يا َمْحَسن لقاء ِشعب هود

هود ِشعب  لقاء  َمْحَسن  يا  لله  الحمد 
للوف�ود والِمن�ح  الجزيل�ه  العطاي�ا  في�ه 
الش�هود رج�ال  ِم�ن  �م  تقسَّ الهداي�ا  في�ه 
�ه َبَل�غ للُقصود ي�ا م�ا اعظمه ب�اب َم�ن أمُّ
َحض�َره عظيم�ه وَمجمع فيه في�ض الَودود
ي�ا َم�ا بقلب�ي ِم�ن األف�راح س�اعة يج�ود
ع وَمن ُهم ُس�جود كَّ ذا غيث هامي على الرُّ
حش�ود الوراث�ه  وُحم�ال  األمان�ه  واه�ل 
ِمن أهل ُودِّي شيوخ الوصل وصل الجدود
العه�ود ُموفيي�ن  الوالي�ه  ِس�ر  أه�ل  ِم�ن 
في�ا رجال�ي وأهل�ي ل�ي َحَم�و للح�دود
ال زال ِش�عب الزي�اره ِم�ن َش�َذاهم ين�ود
ال زال ِس�ر الحبائ�ب ف�ي الذراري يس�ود
الُحي�ود تل�ك  بي�ن  بِناه�م  الئ�ح  زال  ال 
ي�ا ح�ول ح�واله َم�ن ذاق العوائ�د يع�ود
م�ا يقطع�ون الزي�اره ل�ي َجنَ�و ِرب�ح هود
ذا س�وق أه�ل التج�اره في�ه عنب�ر َوُع�ود
النُّق�ود تف�وق  وقيمته�ا  البضاع�ه  غال�ي 
�وم في الحض�ره كثير الرقود ما يعرف السُّ
م�ا يرتقي ف�ي المرات�ب ِغّر حاقد حس�ود
م�ا ينجل�ي الن�ور إال الهل ص�دق الوعود
ِمن كل خاش�ع س�ليم البال صافي الُورود
ي�ا الل�ه بنظ�ره تع�دل مي�ل قلب�ي العن�ود
يج�ود ورب�ي  حاالت�ي  كل  به�ا  تصل�ح 
تع�ود والليال�ي  والس�هاله  بالمغف�ره 
�عب في مظهر عزيز الوجود نرجع إلى الشِّ
المش�فع وه�ود ي�ا رب َص�لِّ عل�ى ط�ه 
َم�ا َه�ل ش�عبان بالفرح�ه له�ذي النج�ود



نسخة حتت التعديل337 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
18 محرم 1431 بعد العودة من حولية المهاجر بتريم

االزهر الواد  في  األُنس  ليالي  ُأحيلى  الفري�دياما  الجم�ال  وادي 
البلي�دمن حيث يصبح ندى االزهار زاهي ُمعطَّر ف�ؤادي  يحي�ي 
ف�ي كل مجل�س رغيدوالنَّد والُعود في الحضره مع المسك االذَفر
الوري�دتش�تاق روحي له�ا والقل�ب يش�تاق أكثر ونابض�ات 
جدي�دألنه�ا ِم�ن ليال�ي الس�عد والفت�ح االكب�ر واِرد  وُكل 
اكي�دواِرد س�ماوي ُمحقَّق طاب ِحس�ًا وجوهر الل�ه  ِم�ن  وارد 
ر يرج�و العط�اِء المدي�ديمس�ي المن�ادي ين�ادي ُكل س�الك ُمن�وَّ
المجي�دياباغ�ي الخير َأقبِ�ل واغنم الوق�ت االنور واردات  ِم�ن 
ودبَّ�ر ر  وَق�دَّ َهيَّ�أ  َم�ن  م�والي  العبي�دس�بحان  كل  ُأم�ور 
القصي�دياحادي الش�وق َغني وارفع الصوت أكثر لح�ون  د  َردِّ
تلق�ى الرض�ا والمزي�دوام�دح حبيب�ي محم�د َم�دح دائ�م ُمكرر
ُمفي�دواصدح بذكره وَش�نِّف ُكل جلسه ومسمر ط�ه  ذك�ر  ُش�ف 
مانري�دَكم ِمن مجالس حضرنا نورها دوب يذكر به�ا  نلن�ا 
تلي�دم�ع الص�دور األكابر لي لهم ش�ان ُيش�هر ماض�ي  كل  ف�ي 

الُمري�دَق�د زان وقت�ي بهم مع كل حضره وَمعَش�ر   قل�ب  يحي�ون 
ُمس�تفيدويصلح�ون القواب�ل لل�ذي جاء وعس�كر حيِّه�م  ف�ي 
خري�د وَمن صَبر يا اهل عصري بايرى الصبر َأثمر زاه�ي  ب�كل 
ر حدي�دَحيَّ�ا المرب�ي الذي أرس�ى المباني وس�وَّ ماك�ن  بُِس�ور 
العمي�دوَدك ُط�ور المعان�ي ل�ي به�ا الس�ر يظه�ر ط�ه  ِس�ر  ِم�ن 
ش�ديدوالل�ه يا اخوان ما اقدر ش�رح ه�ذا الُمقرر ش�رحه  ألن 
الُمح�رر بالحدي�ث  َمعن�ى  ُكل  رش�يدمايفته�م  لواع�ي  إال 
ف�ي اللوح رقمه س�عيديفه�م ش�روط الِخالف�ه ِم�ن عيوب�ه تحرر
المجيدوَم�ن تأه�ل وَص�ل وَم�ن تدرب�ك تأخ�ر ُحكم  والُحكم 
تزي�دوالختم بالمصطفى ا لهادي الحبيب المنور المواه�ب  ب�ِه 
س�ديدواآلل والصح�ب واالتباع ِم�ن كل مفخر وداع�ي  راع�ي 
حب واْمَطر رعي�دما انهل مزن الرضا ِمن َواكِف السُّ يرع�د  والب�رق 
ر ا وش�وَّ المزي�دوماجرى الس�يل في الوادي وطمَّ رب�ي  وعن�د 
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عندما جد العزم للعودة إلى أرض الوطن جماد اآلخر 1411ه وأنشدت بحضرة الحبيب عبدالقادر 

اهل ودي يا  الوطن  إلى أرض  جد عزمي 
فاتحفون�ي بم�ا ل�ي م�ن مواري�ث ج�دي
وردي  م�اء  ياس�ادتي  عندك�م  عندك�م 
قي�دي مغالي�ق  تفت�ح  ل�ي  والمقالي�د 
باالج�ازه ك�ذا االلباس والوص�ل قصدي
بالتسلس�ل وف�ي االس�ناد توثي�ق عه�دي
واألمان�ة له�ا ف�ي القل�ب مق�دار عن�دي
فامنحون�ي إذا م�ا صح ف�ي األصل عقدي
بس�عدي تقض�ي  ود  بنظ�رة  وانظرون�ي 
واربطون�ي بأهل�ي رب�ط ُمْوث�ق ومج�دي
وادخلون�ي معاك�م ب�اب مح�راب وعدي
طاب سعدي بكم يا احباب واخضر عودي
واصل�ح الل�ه أم�ري وام�ر أهل�ي ووْلدي
ته�دي والرعاي�ات  توال�ت  والعناي�ه 
وّدي ياخ�وان  الفي�ض  بظ�ّل  مابرحن�ا 
تحت ميزاب قطب الوقت نشرب  ونسدي
بومحم�د كري�م الوج�ه حصن�ي وزن�دي
ب�ه كفين�ا ش�رور فالعصر والعص�ر معدي
وكي�د فتن�ه  ش�ر  م�ن  وقتن�ا  حف�ظ  ب�ه 
الم�ودي الطري�ق  موازي�ن  عرفن�ا  ب�ه 
ن�د كل  م�ع  فنا  وُش�رِّ ش�ُرفنا  ب�ه 
زه�دي مقام�ات  وُعلِّمن�ا  علِمن�ا  ب�ه 
ب�ه ش�ربنا م�ن اك�واب الرضا كأس َش�هد
ت�م ب�ه ف�ي س�بيل الل�ه ياخ�وان قص�دي
حم�د آالف  الف�رد  العل�يِّ  الل�ه  َنحم�د 
ويس�دي بذات�ه  يمتعن�ا  ان  والرج�اء 
وجه�د عل�ه  دون  العواف�ي  لب�اس  ل�ه 
ب�ه م�رارًا ف�ي الوط�ن دون ح�د نجتم�ع 
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ونج�د غ�ور  كل  ف�ي  مش�رقه  رايت�ه 
يمت�زج ف�ي ركاب�ه كل ذي حس�ن قص�د
ومع�دي والم�كال  والعوال�ق  ع�دن  ف�ي 
ه�ود وعين�ات  الغن�ا  ك�ذا  والطويل�ه 
مب�دي للح�ق  فان�ت  رجان�ا  حق�ق  رب 
س�عد موف�ور  العص�ر  إم�ام  عن�ا  واج�ز 
مج�د تباش�ير  وامنحن�ا  الش�ان  واصل�ح 
ف�ي س�بيلك وذات�ك بع�د ش�كر وحم�د
والص�الة عل�ى المختار في الك�ون جدي
ومه�دي وتاب�ع  آل�ه  ك�ذا  والصحاب�ه 
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محَلى الِعباره

الِعباره يرج�و العزي�ز الحمي�دإذا م�ا ج�ات ِم�ن قل�ب عاِمرمحَلى 
إن�اره البصائِ�رتضف�ي  ُمغلق�ات  والوعي�دوتفت�ح  الرج�ا  بي�ن 
الشاره س�عيدوج�اد الغي�ث عالقل�ب ماطِرجات  بغوث�ه  وامس�ى 
البش�اره ش�ديدوط�ار الَه�م ِم�ن قل�ب حائ�رنِلن�ا  حال�ه  كان  ق�د 
الَمَداره  س�ديدتولَّ�ى األم�ر وامض�ى الدفاترُقطب  ب�رأٍي  وادل�ى 
بِن�اره الوري�دوَش�د الشوق وس�ط الضمائرَأش�َعل  بُعم�ق  يس�ري 
ِس�تاره بالمزي�دوق�ال لِلعي�ن ُش�وفي الَمناظرَزْحَزح  واس�تمتعي 
األزاِه�رُحسن استِداره بي�ن  الِغي�د  الجدي�دبَوْج�ه  ثوبِه�ن  ف�ي 
الزي�اره في ُحسن رجع القصيدم�الن القلب في�ض الخواطري�وم 
إن�اره نح�و الطري�ق الس�ديدِم�ن الرحم�ن تجل�ي البصائره�ذي 
وخاس�رتكفي خس�اره ضائ�ع  القل�ب  ما ع�اد يخش�ى الوعيدإالَم 
الِحجاره المذاك�رحتى  بذك�ر  خش�يه  المجي�دله�ا  وبالق�رآن   
بغ�اره الجرائ�ريالل�ه  كثي�ر  قل�ٍب  َبلِي�دإل�ى  فعلِ�ه  س�وء  ِم�ن 
جواره الحفائ�رتحسن  بي�ن  ص�ار  م�ا  مدي�دإذا  ُعم�ر  َبع�د  ِم�ن 
ِعث�اره يري�دكذا َمن كان في الجمع حاضرأِق�ل  م�ا  ل�ُه   يحص�ل 
البش�ائرهذي استجاره مول�ى  الن�ور  الوحي�دبح�ق  الش�فيع  ط�ه 
م�زاره زائ�ريغش�ى  للقب�ر  زار  م�ا  المجي�دإذا  رب�ي  س�الم 
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ء ��حرا ��حر��ب ا
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الصدور بالشيوخ  معلق  قلبي  زالي  ال 
البدور الكرام  وآبائي  وقومي  أهلي 
والشعور والمدد  وفهمي  علمي  مورود 
األمور جميع  في  الشريعة  بحق  وارث 
صانوا حقوق الطريقة حيث كانوا حضور
الصدور في  الحقايق وأخفوا سرها  ذاقوا 
ما شفت منهم سوى البهجة ووجه السرور
تبور ما  وافية  وقسمة  ونعمة  رحمة 
غيور مهّدر  كم  الحبايب  وج��وه  حيا 
الكدور تزيل  منهم  الرضا  بعين  نظرة 
مرور رخصة  الحر  المريد  فؤاد  تملي 
عسور شي  يرى  ما  مؤيد  ولى  حيث  من 
الظهور رام  الحال  ما  إذا  التجلي  أهل 
الشذور زين  األقوال  من  ويسدي  يبدي 
صبور وداي���م  وأع��م��ال��ه  بدينه  قائم 
شكور وناصح  والدنيا  الدون  يذكر  ما 
يدور فيما  التصريف  له  ربي  سبحان 
دور على  في  والشر  الهدى  مقام  قّسم 
البدور ضّو  مثل  ياللي  ثابت  شيخ  حد 
عقور المجالس  في  نقمة  تلقاه  والبعض 
الحرور والعقيم  زمزم  ماء  يستوي  ما 
السطور بين  الحرف  بسر  سألك  يالله 
الجذور ك��رام  بأشياخي  حبالي  تربط 
النشور وي��وم  الدنيا  في  الله  حياهم 
العصور خير  سر  البقية  في  لنا  واجعل 
البذور في  سرهم  واجعل  آمين  آمين 
الشرور زمان  في  جملة  واحفاد  أوالد 
غفور يا  ذنبنا  وسامح  وغثهم  غثنا 
وحور وجنة  بالحسنى  العمر  لنا  واختم 
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الطيور سرحن  ما  بطه  دائ��م  والختم 
والبكور المسا  عاد  ما  والصحب  واآلل 



نسخة حتت التعديل344 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
رجب 1439بتريم

طاب لي طاب ُأنسي في تصاريف االقدار
دار ما  كل  في  بالتسليم  الهم  وانجلى 
اختار الذي  غير  الكون  أمور  يسّير  ما 
سيار فالكون  مسكين  يا  الحمل  خّفف 
باالفكار وارمي  الهم  ودعك  بربك  ُلذ 
لالطوار والمسير  المحرك  س��واه  ما 
االسوار حفظ  شغلهم  وَمنّه  فضله  أهل 
االقطار كل  في  الناس  زعيق  َعناهم  ما 
شانهم حيث حطوا جذب من تاه واحتار
االثمار فيه  ُتجتنى  لَمسمر  تنادوا  أو 
دار أو  قام  حيثما  ر  مسخَّ عنصر  كل 
واالنوار الَجماله  في  تحيا  السر  فاشهد 
باآلثار طريقك  في  آدم  يابن  واقتفي 
سر كما سار االشياخ لي بنو خير مضمار

االسرار أراكين  هم  األمانة  عيون  هم 
َمن كماهم إذا ماشئت في الناس تختار
حار وما  الرجوله  سر  عرف  ف  تعرَّ َمن 
النار جذوة  واصطلوا  تساموا  بالسوابق 
طور سينا سناهم حار في الوصف َمن حار
راق فيها حميا شرب كاسات االسحار
بخت من كان حاضر أو بنى قربهم دار
كم حضرنا مسامر في حمى خير سمار
دوار االحباب  بين  هاني  كاس  كاسهم 

اخبار من  لي  مضى  ما  وعود  جدد  رب 
حيث كنا وكانوا نحتسي كاس االسرار
باالمطار هاطل  الغيث  عليها  منازل  في 
مختار خير  النبي  ع  يصلي  والمصلي 
االخيار والصحابات  وآله  ذكره  طاب 
واالذك��ار  بالعباده  مجلس  زان  كلما 



نسخة حتت التعديل345 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
مرج البحرين يلتقيان

ماندر س��وى  التقوى  على  مساعد   ماحد 
وال��ه��ذر وال��ب��الء  التجافي  زم���ان   ه��ذا 
ه��ذا زم���ان ال��م��س��ارح وال���رؤى وال��ص��ور
سمر مخرج  وذا  محرج  وذا  ممثل  ه��ذا 
أغ��ر م��ب��دع  ف��ن��ان  وذا  م��غ��ن��ي  ه����ذا 
ه����ذا ري���اض���ي والع�����ب واع�����ي أب��ر 
القمر كمثل  طلعة  لها  ع���ذرا  وال��ب��ن��ت 
النظر تسبي  األس��واق  على  وتمري  تجري 
والبكر الضحى  في  ممارس  المدارس  في  أو 
وذر ذي��ب  بين  ش��رائ��ف  الوظائف  ف��ي  أو 
عبر وم��اق��د  ال��دن��ي��ا  م��ن  بقلبي  ي��ام��ا 
البشر ص��الح  ف��ي  يساعد  مساند  م��اح��د 
شر ك��ان  ول��و  قسمه  يبا  يصبح  كلين 
م��ال��ه ول��ل��دي��ن واه��ل��ه ل��ي ي��راه��م زم��ر
احتقر للمصلي  وآخ����ر  م��ن��ازع  ه���ذا 
كفر ب��ال��زي��ارة  وه����ذا  ي��ش��ّرك  وآخ����ر 
صبر م��ن  يحب  ل��ي  ل��رب��ي  إال  ح��ول  ال 
الصور مبدي  الشان  عظيم  رب��ي  سبحان 
فجر أو  عصى  م��ن  يصلح  ش��اء  إذا  أم��ره 
بدر فحظي  ح��ال��ي  م��ن  وم��اض��اق  م��ال��ي 
بر و  ب��ح��رًا  ال��ل��ه  فتحه  ال��م��واه��ب  ب��اب 
ق��در أو  ق��ض��ا  وم���اش���اءه  ب��أم��ره  راض���ي 
المنتظر م��ع  تثبتني  س��أل��ت��ك  ي��ال��ل��ه 
السور وحفظ  التقوى  إل��ى  وه��ادي  داع��ي 
النظر عليه  ال��ل��ي  ب��ال��م��ري��د  ي��ام��رح��ب��ا 
وال��درر ال��رض��ا  وباعطيه  كاسي  باسقيه 
السمر بالنشيد  شنف  ال��ص��وت  ياساجع 
السير حسين  ف��ي  ب��دال��ي  ال��رع��اي��ة  ب��اب 



ظهر وع��دك  ق��ال  وشيخي  همي  وان���زاح 
الزمر بين  باللطف  وس��ر  ب��ش��ارة  خذها 
ال��وط��ر ك��ل  ف��ي��ه  مغلق  ب���اب  باينفتح 
ي���ارب ك��ن ل��ي م��س��اع��د واآلث����ر ب��األث��ر
بر ياخير  يرضيك  بما  حياتي  واخ��ت��م 
البشر خير  المختار  على  صالتي  واقبل 
المنتظر ك��ذا  والتابع  واآلل  والصحب 
الشجر ف���روع  اه��ت��زت  وم��ا  دان���ي  م��اق��ال 
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مطلب  خير  لنا  َحقَّق  لي  لله  البش�رالحمد  خي�ر  بج�اه 
األب�رالس�يد المصطف�ى ُحب�ه لن�ا خير َمكس�ب  الرس�ول  ط�ه 
َطيَّ�ب ف�اح  إذا  ذك�ُره  المجتب�ى  وَب�رحبيبن�ا  بح�را  مذك�ور 
البَص�رراي�ات فضله على اآلفاق يا اخوان ُتنصب اله�ل  تل�وح 
َدرفيها الس�عاده تجلَّت والهدى طاب َمنسب والخي�ر  والنص�ر 
ال�دررَمن ق�ام ينصر له�ذا الدين ال ش�ك ُيوهب غالي�ات  ِم�ن 
ب ص�دروالحف�ظ ِم�ن ربنا حاص�ل وراُي�ه ُيصوَّ عال�ي  مرس�وم 
ه�وا األعمار في خير مطلب الَكَف�ريا اخواننا َوجِّ تتبع�ون  ال 
ش�رضاعت علينا الليالي في ُمسلس�ل وَملعب دعاي�ات  واالَّ 
ب َنَك�رأيامن�ا ف�ي بطال�ه ُكل َم�ن ش�اب ك�ذَّ أهل�ه  تاري�خ 
الفك�روه�ام في س�كرة األضداد ضائ�ع ُمذبذب بي�ن  ُمحت�ار 
تحبَّ�ب لعلم�ه  أو  بدين�ه  تعل�ق  ه�و  نظ�رال  حت�ى  ح�از  أو 
س�َقرق�د ابتل�ى بالس�جاره ناف�خ الكي�ر يله�ب وعقل�ه  ص�دره 
الش�رررابِض على القات متح�دي لمن فيه َعيَّب فيه�ا  عيني�ه 
ب حج�رمعت�وه ينف�ق عل�ى قات�ه ويمس�ي مت�رَّ عليه�ا  شيش�ه 
َخَط�ري�ا اب�ن األكارم تنبه ال تك�ن دوب ُمعجب تاليته�ا  ُش�ف 
افتق�رَم�ن ال ت�أدب لربِّ�ه ص�ار ش�يطان أج�رب واال  ت�اب  إن 
ظه�رَما َح�د مخلد على الدنيا ولو َحب ما َحب م�ا  ظه�ر  واال 
َمَق�رالُخل�د ف�ي جن�ة الف�ردوس للعب�د َأطيب وَأحل�ى  َأعل�ى 
�َيردين�ك يناديك للُحس�نى إذا ش�ئت ُتنس�ب السِّ َحِمي�د  إل�ى 
الض�ررما لك ووقتك لها في الدين َمطَمع ومذهب عن�ك  يزي�ل 
المق�رب�ادر تنال الرض�ا والخير واألجر تكس�ب النعي�م  دار 
المعتب�ري�ارب وفِّ�ق ذرارين�ا إل�ى الم�اء االعذب اله�دى  م�اء 
م�ن حي�ث نبع�ه ظه�رَم�ن ذاق ِس�ره ع�َرف ِس�ر الهداي�ه وطنَّب
م�ن إي�د ش�يخي األب�رصاف�ي ُمصف�ى ش�ربنا منه يا خير مش�رب
األغ�رشيخ الَمال إبن أحمد صاحب الحال االطَيب الزم�ان  ُقط�ب 
المش�تهرُهم لي وَفوا ل�ي بعهد البن والجد واألب والمرتض�ى 
�ب الُمحجَّ الَمق�ام  فاطم�ه زه�راء  ن�ا  ب�روأمَّ كل  وس�ّيدي 



ب ى الُمذهَّ لح الُمَوشَّ الفك�رذاك الحَسن َسيد الصُّ عظي�م  س�يِّد 
�َوروِمثل�ه الس�بط ل�ي ضح�ى بنفس�ه ليكتب السُّ أه�ل  ش�هيد 
�ب ُمخضَّ الش�هاده  ن�ال  بالقض�ا  َق�ر  الخل�د  جن�ة  ف�ي 
وَأدب ربَّ�ى  المش�هور  س�يدي  النظ�رووال�دي  من�ُه  وط�اب 
ال�دررجزاه�م الل�ه َعنا م�ا جزى الش�يخ واألب غالي�ات  ِم�ن 
البش�روالختم بالمصطفى المختار حاال وَمنَسب خي�ر  ي�س 
م�ا ج�اد َط�ش المَط�روآل�ه الُغ�ر واألصح�اب أو من له�م َحب
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الَمسّره عيد  عودات  عسى  وّدي  اهل  يا 
مس�تمره كامل�ه  عواف�ي  ف�ي  َهنَ�ا  ف�ي 
مس�تقره س�ابغه  جّم�ه  زي�ادات  ف�ي 
حيث تس�ري ص�روف العلم ِمن س�ر أمره
ال تع�ارض قض�ا الب�اري فُدني�اه َحض�ره
ف�ي رض�ا العب�د بالمق�دور أعظ�م مس�ّره
وبِ�ّره فضل�ه  س�ر  يس�ري  كان  حيثم�ا 
ق�دره معل�وم  ح�ظ  ل�ه  م�ن  كل  بايص�ل 
ي�ا اه�ل ودي اذكروني في الليال�ي الُمدره
بنظ�ره ل�ي  وانظ�روا  بدع�وه  واس�عفوني 
ه لحظ�ة الوصل ل�و فاضت على العب�د َمرَّ
َذره لمثق�ال  واليق�در  باتغيث�ه 
ات ُح�ره ل�و تجلَّ�ت م�زون الفي�ض وال�ذَّ
ِم�ن هموم�ه وُش�ومه زال بالفيض ُعس�ره
كم مواس�م مضت كانت به�ا خير حضره
دوره دار  كلَّم�ا  واف�ي  االحب�اب  كاس 
الل�ه ِم�ن دّن خم�ره �ى رج�ال  ك�م تحسَّ
�ر وَح�د َذاكِ�ر وَح�د زاد أْج�َره َح�د ُمذكِّ
بَكث�ره فيه�ا  الن�ور  توال�ى  والمدين�ه 
والمج�ّره شمس�نا  غوال�ي  ليال�ي  ف�ي 
قب�ره الل�ه  ر  ن�وَّ الُم�داوي  ج�وار  ف�ي 
س�ر ن�وره مهيم�ن بخت م�ن ش�اف نوره
جه�ره ذراري�ه  ف�ي  تس�ري  األب  هيب�ة 
رُغ�م ش�اني وحاس�د رغ�م أه�ل المضره
ه الُمِس�رِّ الظه�ور  أس�باب  الل�ه  هي�أ 
وِمص�ره عص�ره  ش�يخ  إمام�ي  للخليف�ه 
ه َم�رَّ كل  ُي�رى  مال�م  رأت  عين�ي  لي�ت 
وَحض�ره ِمنب�ر  بي�ن  �ق  ُمحقَّ تجّل�ي  ِم�ن 



بَس�ْكره نازعتن�ي  ذنوب�ي  َقيَّدتن�ي 
َحي�ره بع�د  حي�رًة  أعان�ي  منه�ا  ِص�رت 
يا اهل ودي عس�ى المسكين يحظى بقطره
ِم�ن ُم�زون الهواط�ل ل�ي توال�ت بكث�ره
ه م�رَّ ِخب�ت  وم�ا  وموع�ودي  ظنِّ�ي  ذاك 
بنظ�ره والُمراع�ي  وأهل�ي  رب�ي  فض�ل 
وِعت�ره بيت�ه  واه�ل  بط�ه  س�الك  ربِّ 
والصحاب�ه جميع�ًا ُخص في الكل َعش�ره
ه المب�رَّ باه�ل  خي�رات  ف�ي  الل�ه  متَّ�ع 

عم�ره      الل�ه  ل  ط�وَّ الدوائ�ر  ش�يخ  ُخ�ص 
ه ُم�ِدرَّ ليال�ي  ف�ي  س�عاده  ف�ي  َهن�ا  ف�ي 
مس�تِمره دائم�ه  الس�ماوي  بالتجل�ي 
أس�ره كل  جامع�ه  زين�ه  عي�ادات  ف�ي 
مس�تِقره فائض�ه  والعواف�ي  الوط�ن  ف�ي 
ِس�ّره             ح�از  وَم�ن  ط�ه  عل�ى  والص�الة 
مث�ل آل�ه وصحب�ه خي�ر صح�ٍب وعت�ره 
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في 12 ربيع الثاني 1402 ختم كتاب الشفاء بمجلس الحبيب عبدالقادر ، وألقيت هذه القصيدة بحضور جمع من الناس:

تعلَّق   قد  الذي  قلبي  دواء  حبيبي  ب��ِح��بِّ��ه واه��ت��رى ذكرى 
دراللش�وق أح�كام ال ُتدرك لذي قل�ب ُمغلق َم��ن  بها  ي��دري 
ِمن جفن عيني الكرىُكّلي�ن غن�ى عل�ى لي�اله والش�وق َأح�رق
جرىَم�ن كان ص�ادق ت�راه فيما ادَّع�ى به محقق ما  على  صابر 
ال��ذرىيعرف حقوق المحبه عرف خالص وُمطلق نحو  سبَّاق 
ب العش�ق في ح�االت عمره توثق امتراَم�ن جرَّ ذا  يعد  ول��م 
بالُعرىيرق�ى عل�ى مس�لك العش�اق دائ�م موف�ق مستوثقا 
الِقرىي�درك مضامي�ن أه�ل الس�ر ِمنه�ا ت�ذوق رب  ج��اد  ما 
تع�وق مهم�ا  المقص�ود  إل�ى  دليل�ه  القهقرىقلب�ه  يعرف  لن 
ال��ورىوالي�وم فخ�ر األمان�ي ب�در كونِ�َي َأش�رق جميع  على 
ق سرىنائب مكلَّ�ف عن المختار ص�ادق ُمصدَّ ليلة  قبل  من 
توف�ق وفعل�ه  قول�ه  ف�ي  الزي�ن  ُيرىيس�تاهل  المحاضر  صدر 
تعل�ق الخالف�ه  تيج�ان  الزي�ن  القرىيس�تاهل  أم  بطن  ف��ي 
الفراذا الزي�ن م�ن ذاك ال ترت�اب ي�ا ذا فتزل�ق ج��وف  الصيد 
م��ه��ت��ان أم���ره ه��رامن ال ش�رب كاس من دّن الحبيب المعتق
وراَم�ن ال وَرد م�ورد الغي�ث ال�زالل الُمرقَرق ح��ال��ه  ي��ع��ود 
وع���ان���ق األزه����راه�ذا ال�ذي ق�د ش�ِهد أبواب م�ا ق�ط ُتغلق
ق وف�رَّ �م  قسَّ المخت�ار  جدن�ا  أك��ث��راحبيبن�ا  ل���ه  وزاد 
تدف�ق عن�ده  االقط�اب  أجدادن�ا  الِمراأس�رار  وخ��ل  فاشهد 
ُعنصرايكفي�ك ي�ا ع�اذل األحب�اب م�ا ب�ه تخلَّ�ق ب��ه  أك���رم 
الورىعه�دي ب�ذاك اللم�ا الفي�اض قوالً منس�ق رب  فيض  من 
السرىمن أحس�ن القول في القرآن شاهد ُمصدق لنجم  يعلو 
جرىه�ذه عطاي�ا حباه�ا الل�ه م�ن قب�ل ُنخل�ق قسمه  ُكلِّين 
االجترافاعكِ�ف على الباب واطلب َلّم ما قد تفرق ذا  ودع��ك 
مظهرا       واش�هد مقام الرضا في محف�ل النور ترزق فيضه  م��ن 
أب���ًا ك��ري��م ال��ِق��رى         ي�ا س�يد الق�وم ي�ا ح�ادي المق�ام الموث�ق
طراإنَّ�ا عل�ى الب�اب جينا نرتج�ي القي�د ُيطلق قد  ال��ذي  ينأى 
ُتعت�ق ال�ران  ع�ن  س�رائرنا  ب�ه  بم�ا  المنظرا         ُمنُّ�وا  ت��ش��اه��د 
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عراأنت�م لن�ا نِع�م َم�ن بالح�ال أدرى وأش�فق قد  ال��ذي  زيلوا 
ات ُتط�وى وُتحرق ات والّلذَّ الثرىَصواِرف ال�ذَّ تحت  ت��ذوب 
ق الكوثرا       ي�ا س�يد الق�وم ي�ا رب الجم�ال المط�وَّ ب��ه  أوِرد 
ترىواس�ُتر على م�ا بدا في ج�وف قلٍب مغربق ما  على  سترًا 
حل�ق فالن�ور  بالمخت�ار  الس�مع  ال��ورى    وش�نِّف  خير  بذكر 
تأل�ق الُقرىص�الة م�والي تغش�ى حضرت�ه م�ا  ام  على  ب��در 
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م���ة���ب
�ل��� ��حر��ب ا



26 جمادى الثاني 1435 بفرنسا بعد عملية القلب
َيفن�ى  كاد  م�ا  بع�د  ُقليب�ي  ُيبِس�ط  م�ا بي�ن ت�اٍء وِس�يْنالل�ه 
وِمنَّ�ا فِين�ا  �ر  والسِّ ِس�ّرنا  َع�رف  َيفه�م ُم�راد الحزيْنوَم�ن 
�ين س�يؤون َحْس�نا الثميْنتريم غنَّا الُمنى والسِّ �وار  السِّ فيها 
وَس�ار َكم ِمن َمكيْنقولوا لطالب ِرضانا: ِسر كما َنحن ِسرنا
�ر والِعلم ال�ذي ِمن�ه ُذْقنا رضاب حالي َحِسيْنِم�ن س�ادِة السِّ
ضا ِمن ُكل عارف ُمعنَّى والحال ثابِت َرصيْنرض�اب أهل الرِّ
ُمبي�ْنأه�اًل وس�هاًل بَِمن َي�روي األحاديث َعنَّا فتح�ًا  َين�ال 
�دق َمعن�ا ُييس�ر كل َمعن�ى ومبنى ع�ب بِيده َيليْنوالصِّ والصَّ
�نيْنم�ا ه�ي َدَع�اوي وال كِب�َرْة وال ذا تمنَّ�ا ه�ذي ثِمار السِّ
َرهيْنماحلى رضاب الحبايب َمن شِرب ِمنه دنًا بِذوقه  أمس�ى 
الحني�ْنوالي�وم َقلب�ي مع النش�اد ي�ا اخ�وان أنَّا في�ه  وع�اد 
لَِقلب صاف�ي رزيْنمجنى األناشيد واألصوات يا خير مجنى
ق تخبَّ�ط ف�ي َمعاني َس�َلفنا بَِوصف م�ا ُهْو أميْنَم�ن ال ت�ذوَّ
المثنَّ�ى الم�راد  م�ا  �ر  تذكَّ �ر  تفكَّ ِم�ن َنظم أهل اليقيْنوَم�ن 
ُتكنَّ�ى ال  عالي�ْة  مطال�ع  يطال�ع  واألم�ر واضح ُمبيْنيبش�ر 
ك َضميْنغنِّ�ي وردد نش�يدك ي�ا اب�ن ه�ارون َمعنا  بِس�رَّ وأن�ا 
في ُسوق رابح َقميْنهات لي قصايد َحِسينْة حيث باعوا وبِعنا
وح َتفنى َتدم�ع له�ا ُكل عيْنُسوق المعاني الجميلة لي بِها الرُّ
األميْنوالخت�م َداي�م ُمك�رر بال�ذي بِ�ه ختمن�ا الرس�وِل  طه 
والطار ُيضَرب َيميْنصل�ى علي�ه المهيمن ُكلم�ا الطَّب�ل َحنا
يعيْنواآلل والصح�ب ُطرًا حيث طابوا وطِبنا ب��ا  ورب��ن��ا 
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باب العطا منفتح

رضا الوالية  اهل  با  منفتح  العطا  باب 
الزل�ت واق�ف عس�ى نحظ�ى بني�ل العطا
الفض�ا ف�ي  مش�رقة  رجال�ي  ي�ا  راياتك�م 
بالقض�ا بالرض�ا  الليال�ي  هم�وم  تط�وى 
يالي�ت ل�ي ف�ي محاري�ب اله�وى مقتضى
يش�في قليب�ي يس�امرني عل�ى م�ا ارتض�ى
ماحظ�ا اله�دى  أراكي�ن  يس�امي  ذا  م�ن 
م�ن كل وارث ورث م�ن كان قبل�ه مض�ى
بالعل�م والحل�م واألس�رار ووجه�ه أضاء
بخ�ت ال�ذي قد ع�رف ش�يخه ول�ه فوضا
أو س�ار ف�ي ال�درب متش�وق وم�ا أعرضا
يبش�ر بفت�ح الغال�ق حي�ث ض�اق الفض�ا
حض�ا ل�ي  وق�ل  بش�رني  البش�ر  ياطال�ع 
ك�م لي ون�ا منتظر ي�ا اخوان كش�ف الغطا
يالل�ه بنظ�رة تصلن�ي م�ن ق�دا المرتض�ى
وأه�ل الكس�ا والنب�ي ط�ه وش�يخ الرض�ا
والي�وم الح�ت مناش�ي الغيث بع�د البطاء
وامست هطول السحب تسقى الجبل والوطا
ي�ا ح�ول ح�واله م�ن يغن�م ويطف�ى اللظا
يشرب ويس�قي زروع األرض هي والعصا
الرض�ا أه�ل  ال�ود  بأه�ل  حبال�ه  يرب�ط 
س�ادات قلب�ي وأهل�ي عش�قهم ق�د س�طا
ُمض�ا طريق�ي  خّل�و  ل�ي  الل�ه  حياه�م 
واالقتض�اء العل�م  وأه�ل  الس�المة  أه�ل 
ي�ا رب ص�ل عل�ى خي�ر ال�ورى ملحظ�ا
القط�ا ج�رى  م�ا  وآل�ه  المش�فع  ط�ه 
والصح�ب صحب�ه وأتباعه وم�ن قد مضى
الفض�ا ب�ارق عل�ى ش�عاب ع�م  م�ا الح 



ع���ة���ب
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عودة حميدة إلى الحضرة وأهل البقيع

البقيع وأه��ل  الحضرة  إلى  حميدة  ع��ودة 
الربي�ع ذا  ف�ي  ي�وم  ب�أول  حمي�دة  ع�ودة 
الش�فيع الحبي�ب  لمي�الد  مواف�ق  مطل�ع 
رفي�ع ش�أنه  وبالمي�الد  ب�ه  يابختن�ا 
يطي�ع ل�ه  وم�ن  ط�ه  ع�ن  اخب�ار  بانش�هر 
ربي�ع ل�ه  وم�ن  للقرب�ى  ال�ود  بانذك�ر 
ضلي�ع مق�دم  ك�م  ب�ه  ول�د  محم�د  مول�د 
الوس�يع ط�ه  س�ر  ب�ه  ظه�ر  محم�د  مول�د 
البدي�ع بالجم�ال  خي�م  الك�ون  عل�ى  ن�وره 
للجمي�ع ب�رز  ل�ي  بط�ه  وس�هال  حي�ا 
الهزي�ع ذاك  وق�ت  تجل�ت  ش�ريفة  طلع�ة 
والرقي�ع أرضه�ا  الخليق�ة  نواح�ي  ه�زت 
الس�ميع أم�ر  واألم�ر  ول�د  المش�فع  ط�ه 
يذي�ع عنه�ا  الك�ون  س�معنا  س�امع  ياخي�ر 
فظي�ع قال�وا  األم�ر  والغ�روب  وش�رقها 
العال�م وأفض�ل صني�ع الن�ور ف�ي  ذا مول�د 
بدي�ع حس�نه  الل�ه  حبي�ب  محم�د  ط�ه 
الش�فيع ذك�رى  الزي�ن  بالربي�ع  يامرحب�ا 
باتش�يع الزاهي�ة  بالليال�ي  يامرحب�ا 
صري�ع بحب�ه  ك�م  المق�رب  النب�ي  ذك�ر 
ي�ارب ه�ب ل�ي والحباب�ي وم�ن ل�ك مطيع
الوجي�ع قلب�ي  واش�ف  لط�ه  المحب�ة  س�ر 
المني�ع بالرص�ان  إله�ي  حيات�ي  واخت�م 
الوس�يع بالجن�اب  اله�ي  وش�كرك  ذك�رك 
طمي�ع قبول�ك  ف�ي  فعب�دك  دعائ�ي  واقب�ل 
الش�فيع ط�ه  المخت�ار  عل�ى  الص�الة  ث�م 
ربي�ع ليال�ي  ع�ادت  م�ا  والصح�ب  واآلل 
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والبقيع روضته  وزرن��ا  المدينة  زرن��ا 
زرن�ا مقام�ه وزرن�ا القب�ر مش�رف بدي�ع
فظي�ع ه�م  كل  بطيب�ة  عن�ا  وان�زاح 
الش�فيع ج�وار  لياليه�ا  وطاب�ت  طبن�ا 
للوجي�ع والش�فا  تن�زل  الس�كينة  فيه�ا 
للمطي�ع ربن�ا  وطاع�ة  المحب�ة  فيه�ا 
ودي�ع غان�ي  كل  وش�فنا  أنس�نا  فيه�ا 
وارت�اح قلب�ي ون�ا قلب�ي مش�وش طبي�ع
من س�وء جهلي وجهلي واعتقادي الشنيع
لك�ن عس�ى من رس�ول الل�ه نظرة س�ريع
يحص�ل بها لي والهلي ف�ي المدينة صنيع
يجب�ر به�ا الل�ه حال�ي والف�ؤاد الصري�ع
تفت�ح لن�ا أبواب رحم�ة في المق�ام البديع
نقب�ل م�ع م�ن قب�ل ف�ي ص�ف ط�ه جميع
واحب�اب قلب�ي وأوالدي وم�ن ه�و ربي�ع
ندخ�ل مع اه�ل الوالي�ة والمقام الوس�يع
الش�فيع نع�م  الل�ه  برك�ة محم�د حبي�ب 
واه�ل العناي�ة وس�ادات المح�ل الرفي�ع
والقطب شيخي كريم الوجه حامي القطيع
ش�دنا بهم قد ربط�ت الحبل س�امع مطيع
يضي�ع م�ا  مرتب�ط  موث�ق  الم�ودة  حب�ل 
ي�ا رب كن لي مس�اند ف�ي زمان�ي المريع
واحمي حمى الدين من شر العدو المستطيع
واحف�ظ علين�ا عرى الس�الم حفظ�ًا منيع
وانصر جيوش الهداية نصر حاس�م سريع
ي�ا رب س�دد وس�لم أن�ت أق�رب س�ميع
والختم بالمصطفى الهادي الحبيب الشفيع
واآلل والصح�ب والتابع وم�ن حي البقيع
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مطي�ع ملب�ي  مك�ة  معتم�ر  م�ا وص�ل  أو 
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أول قصيدة جرت على الخاطر بعد خروجنا من المستشفى ، وكانت في يوم الخميس 3 محرم 1435 ه ، كتبت 
أصلها باليد اليمنى حيث كانت اليسرى التي أكتب بها عادة مربوطة بالمشد بعد العملية:

يا بخت من جا إلى عندي بقلب نظيف
باعطي�ه س�ر الوراثة والمقام الش�ريف
س�ر األبوة ومفتاح الس�لوك الحصيف
من حيث ما جا نضيفه مثل ما له نضيف
أي�ن المصدق بقولي في زمان الهذيف
أين الموافق حسين الظن زاكي ظريف
م�ا له وللن�اس والدني�ا واه�ل اللفيف
ما له وللحكم والس�لطان صافي أليف
راغب لخدمة إل�ه الكون ربي اللطيف
يحي�ي مقام النب�وة والس�لوك الحنيف
يدعي إلى الله بالحكمة ونصر الضعيف
هذا مرادي لمن يدخل ظاللي الوريف
جي�ل الس�المة برك�ن راب�ع ال يخيف
جام�ع وقام�ع ومان�ع كل غر س�خيف
نامي وحام�ي وحافظ للمق�ام المنيف
ترك�ة محمد حبيب الله نعم الس�عيف
إرثه ودين�ه ووزن الرث ما هو خفيف
حاش�ا وكال يخلى الدين مثل الدريف
من يحسن الزفن با يلعب ويقسم نصيف
ي�ا ح�ول ح�واله ال والل�ه ما ن�ا كليف
من ق�ال عني كالم�ي ما ه�و اال لفيف
ال باس ال باس عاد القلب صافي نظيف
بادع�ي لرب�ي وله ش�كواي مما يخيف
من�ه العناي�ة وال ح�د غير رب�ي نصيف
قل للمعادي ولي نصحه هذيف الهذيف
ي�ا مرحبا ب�ك ويا حيا ال�كالم اللطيف
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شفنا محصن بكم من ليث شامخ شنيف
كم من فوارس تقد الصخر قّد الرغيف 
مان�ا مكاب�ر وال طال�ب مناف�ق حليف
حالي ومالي وقالي والكتب لي تطيف
من فيض ربي على يد المام الش�ريف
ما هي ع�داوة لمس�لم أو لكافر عنيف
هذي مواهب عليها إذن مس�ند وريف
خذ لك نصيبك وباتلقى المقام المنيف
حيا وس�هال بطالب علم صادق أسيف
يملي جرابه وبازيده شرف من شريف
واختم نظامي بخير الخلق طه العفيف
صل�ى عليه المهيمن ع�د نود الخريف
واآلل آل�ه وصحب�ه ك�م إم�اٍم ش�ريف





نسخة حتت التعديل365 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

��ب ��ا
ة
�ل��� ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل366 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

طبنا بكم يا بني الزهراء وطاب اللقاء

اللقا وطاب  الزهراء  بني  يا  بكم  طبنا 
حيث الصفاء والوف�اء خيم على الملتقى
ف�ي روض�ة األن�س والتقري�ب واالرتق�ا
النق�ا أه�ل  البي�ت  وآل  ط�ه  بس�ر 
ش�قا را  وم�ا  قلب�ه  هن�اء  ي�ا  حبه�م  م�ن 
س�قى ل�ه  والنب�ي  رضي�ة  بحال�ه  ُبّش�ر 
م�ن كاس ود المحب�ة م�ن بش�ربه ارتق�ى
والسر يبدو ويغمره الرضاء مطلقا / يعمره
البق�ا بط�ول  يبش�ر  النب�ي  آل  ح�ب  م�ن 
ي�ا آل النب�ي يا اول�ي المع�روف مالي وقا
مش�رقا لله�دى  وأنت�م  وقائ�ي  أنت�م 
والتق�ى اله�دى  مواري�ث  توال�ت  فيك�م 
أرهق�ا ق�د  العص�ر  فه�ذا  تهملون�ي  ال 
الش�قا زم�ان  ف�ي  نجات�ي  س�فينة  أنت�م 
ي�ا خي�رة الن�اس م�ن طوف�ان ق�د أغرق�ا
أطبق�ا حيرت�ه  ف�ي  لم�ن  س�ريعة  غ�اره 
م�دوا إل�ى الل�ه ياه�ل البي�ت ك�ف التقى
عسى تكون الجابة كنزنا المعذقا / المغدقا
حلق�ا ق�د  الخي�ر  ب�ادي  الن�ور  ليل�ة  ي�ا 
رقرق�ا النب�ي  وهط�ال  مزون�ه  بات�ت 
س�قى ق�د  أرضن�ا  والمحب�ة  الهن�ا  س�يل 
أش�رقا ق�د  الس�عد  نج�م  لل�ه  الحم�د 
مرتق�ى رق�ا  ل�ي  إمام�ي  حبيب�ي  برك�ة 
ي�ا رب ب�ارك له�ذا القط�ب ط�ول البق�ا
اللق�ا بحس�ن  تكم�ل  ش�املة  عافي�ة  ف�ي 
والختم صلوا على أحمد س�يد أهل التقى
أش�رقا الصب�اح  م�ا  الصحاب�ة  ث�م  واآلل 
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كؤوس الحبايب 1427

دارت كؤوس الحبايب بالشراب الرحيق
ف�ي خير ليلة صفت لي بي�ن أهل الطريق
ما احلى سالف الحبايب يا جماعة ذويق
م�ن كان حاض�ر معاهم ن�ال حظه حقيق
يا سعد من كان ألهل السر صاحب رفيق
يا س�عد من س�ار في درب األكابر لصيق
باالنط�واء ف�ي محبته�م موال�ي صدي�ق
يس�عد كم�ا ق�ال ط�ه بالجليس الش�فيق
يلح�ق بهم ف�ي مراقي ال�ذوق حتى يفيق
م�ن س�كرة ال�دون والدنيا وحر الش�هيق
ي�ا رب عون�ك لقلبي ف�ي زم�ان الحريق
ني�ران ش�هوة وغفل�ة أورث�ت كل ضي�ق
ماحد مس�اعد على التسليك ما حد وثيق
راحت قلوب البشر خلف الهوى والزعيق
والبهرجة لي عرضها ابليس وسط الطريق
هيش�ات واس�واق للفتن�ة ورج�ع النعيق
م�ا حد س�لم من باله�ا غير زاه�د عريق
م�ا له م�ن للن�اس حاج�ة بالهداي�ة رقيق
رفي�ق دائ�م  ول�ألذكار  وصاب�ر  خام�ل 
ك�م مثله�م ق�د رأين�ا م�ن من�ور خلي�ق 
ي�ا رب حب�ب له�م فين�ا البق�اء الحقي�ق
ي�ا رب كّث�ر رج�ال الس�ر خي�ر الفري�ق 
أه�ل الوالي�ة عي�ون الحف�ظ للمس�تفيق
م�ا بي�ن ناط�ق وصام�ت لألمان�ة وثي�ق
الطري�ق  به�ذي  والس�ائر  الل�ه  حياه�م 
يا رب واحفظ رجال الس�ر من كل ضيق
وارب�ط قص�ودي ونيات�ي به�م بالحقي�ق
والخت�م زاه�ي بذك�ر الزين طه الش�فيق
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حب الميامين النشامة

مديت يدي بغيت الحب يوخذني إلى دار  السالمة
طريق القوم لي منها يطيب األنس عندي والمدامة
حقيق وال��دن��ي��ا  ال��دي��ن  أم���ان  فيها  ول��ي 
يارفي�ق م�رادي  ل�ي  يحق�ق  المول�ى  عس�ى 
حزامه عندي  وال  متخوف  العصر  في  أنا 
المالم�ه تخش�ى  تتل�ون وال  الن�اس  وش�وف 
طريق أول  من  ماكان  س��وى  معرف  وان��ا 
يارفي�ق م�رادي  ل�ي  يحق�ق  المول�ى  عس�ى 
النشامة الميامين  ح��ب  على  يلوموني 
رج�ال الل�ه ل�ي س�اروا عل�ى نه�ج الس�المة
الحقيق والدين  والخ��الص  الصدق  ونهج 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
بالعالمة زم��ان��ي  باصبروباطالب  أن��ا 
وماهي بالجبب والش�ال ياخ�وي وال بالعمامة
عقيق خ��ات��م  أو  بعقال  وال  غ��ت��رة  وال 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
كمامه طولنا  والثوب  بلته  زادت  الطين 
والمس�بحة متري�ن واللحي�ه لن�ا ياخي�ر ش�امة
الرقيق عروضات  شاشة  في  الوعد  ومعنا 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
السآمة أوقاتي  من  بدد  لي  ال��ذوق  تالشى 
القمام�ة عش�اق  أطم�اع  م�ن  اله�م  وزاد 
صفيق جاهل  من  زاد  عندي  الخوف  وعاد 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
شيغشامة م��اه��ي  ن��اس  ي��ا  أهلنا  أم��ان��ة 
إقام�ة في�زة  وال  الدني�ا  م�ن  مكس�ب  وال 
طريق باقطع  انقطع  ال  مرتب  شي  واله��م 
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ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
مالمة ال  ودي  ياهل  كالمي  مني  خ��ذوا 
الل�ه رام�ة ووع�د الص�دق قائ�م م�ن رج�ال 
الوثيق والوعد  الخير  يالقي  يصبر  وم��ن 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
كالمه وينسندي  يساعدني  خلي  عسى 
مرام�ه وباحق�ق  ابواب�ي  ل�ه  بافت�ح  وان�ا 
طريق قلبي  ف��ي  االي���ام  م��ع  ل��ي  وبلقى 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
خيامه طنب  لمن  صغري  من  مجنون  أنا 
ومن أس�س عل�ى األخالق ف�ي قلب�ي احترامه
طليق ال��دع��وة  ف��ي  الله  الج��ل  وخ��الن��ي 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
باللثامة المجلل  انسى  وكيف  مانسا  أنا 
قوام�ه عذبن�ي  واألط�راف  الوج�ه  حس�ين 
المضيق وسط  يقع  العشقة  في  الناس  وبعض 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
كالمه  يامحسن  ال��زي��ن  بطه  وباختمها 
مقام�ه رب�ي  ع�ال  مامثل�ه  الل�ه  حبي�ب 
البريق زاد  كلما  ص��ل��ى  ال��ل��ه  عليه 
يارفي�ق م�رادي  ل�ي  يحق�ق  المول�ى  عس�ى 
سالمه ردد  وم��ن  وأص��ح��اب��ه  آل��ه  ك��ذا 
القيام�ة ي�وم  ال  الس�ر  وأه�ل  وأتباع�ه 
الطريق مساحات  قرب  لي  الوقت  وقطب 
ي�ا رفي�ق المول�ى يحق�ق ل�ي م�رادي  عس�ى 
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�ل���ل� ��حر��ب ا
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دعاء العبد الضعيف تحت باب مواله اللطيف 15 شوال 1437

دعاك قيامه  في  بضعفه  إلهي  عبدك 
نداك غوالي  في  ويطمع  نوالك  يرجو 
من ذا سوى الرب يعطي بل ومن ذا كماك
بذاك عباده  مكرم  يا  والجهر  السر  في 
رضاك طالب  الذنب  كثير  لعبدك  اغفر 
بذاك تدري  أنت  وضعفه  بعجزه  وارحم 
الدراك سريع  يا  وحّمل  أموره  واصلح 
بالفكاك لها  جد  تعّكت  جّمة  حاجات 
واصرف شرور األعادي قد أقاموا الشباك
دعاك إن  هو  للعبد  الدعا  تجيب  من  يا 
رضاك نعمة  غير  لي  ما  رب  يا  والله 
عطاك ِمن  سيدي  يا  واعطني  بها  امنن 
المتالك صاحب  المرّجى  الكريم  أنت 
الرت��ب��اك حالة  ويعلم  ت��ران��ي  م��ن  ي��ا 
هالك من  الظِّما  يحيي  الذي  النّمير  ماك 
واحفظ عيالي وأهلي واحمني في حماك
العراك حمّيا  من  وباغي  طاغي  كل  من 
الشتباك ترفع  سريعة  بنظرة  لي  جد 
ماك شرب  من  زده  ألجلك  يوالي  ومن 
ب��ذاك معلق  قلبي  سيدي  ي��ا  وال��ي��وم 
الخاتمة في قضاك الضمانة بحسن  أرجو 
رج��اك بذنبي  تقطع  ال  رب  ي��ا  آمين 
الهالك مهاوي  وجنبني  أم��وري  سدد 
بالك عبيدك  عن  وتصرف  المقدر  أنت 
والك يجدد  فغفرانك  ذنوبي  لي  هب 
بذاك لي  فجد  مطلوبي  للصدر  والشرح 
آمين واصلح قصودي حيث وجهة هداك
دعاك طالب  القّن  العبيد  يجيب  ذا  من 
سواك مطلب  كل  يحقق  ذا  ومن  غيرك 
الهالك عوادي  من  واسطتنا  والمصطفى 
الرتباك ساعة  في  لنا  مشفع  شافع 
األراك زه��ر  ع��ّد  إل��ه��ي  صلى  عليه 
واآلل والصحب ما هاطل هطل من سماك
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فضله فيض  يحتصر  ما  لي  لله   ون��ع��م��ت��ه ل��م ت��زل الحمد 
 لو سرت أقصى محل لي من في عصرنا بالقطب لي ما كمثله
مثل واصل وموصل وحبله متصل دوب باهله أعلى   ي��راه��م 
كله وارث��ه  وصار  السلف  نهج  العمل يحب  مثل   القول 
وضله شخصه  الح  ما  إذا  قلبي   في صدر هذا المحل يرتاح 
محله ندخل  حين  من  النبي  عبير  ارتحل ننشق  عنا   والهم 
جملة للكون  الله  وهبها  عظيمة   من ال شكرها اختذل منحة 
رسله واختار  األكوان  كون  من  األول سبحان   ال��وارث��ي��ن 
وصله طاب  بهم  لي  النبوة  سر  وصل حمال  ت��أه��ل   وم��ن 
حله النور  من  ألبس  الذي  الحبيب  األجل مثل  الزمان   شيخ 
وأهله طه  وب��اب  النبي  سر  والوسل مفتاح  ذخرنا   هو 
المحل في حضرته تجتمع أرواح واشباح جملة تملي   وانوار 
الزلل ويستجاب الدعاء والحبل يوصل بحبله الله   ويغفر 
بحمله حالي  ضاق  إمامي  يا  سيدي  الثقل يا  جميع   شلو 
مضله فاألماني  عصري  أهل  وعن  األم��ل عني  فيها   وط��ال 
عله شر  وهي  الدنيا  حيرة  في  للعلل نعيش  بنا   أودت 
غفله شر  في  والقلب  العطاء  شهر  غفل يمر  ت���رذل   وم���ن 
وفضله طه  نور  من  رضا  بنظرة  العمل جودوا  جميع   تصلح 
أهله اليوم  فأنتم  بالدعاء  سأل توجهوا  من  كل   غياث 
األهله الزمان  وفي  الهدى  بدور  أهل أنتم  ي��راك��م   وم��ن 
األدله الليالي  وفي  الوغى  أسود   من سار معكم وصل أنتم 
تلهله قلوبا  واحيوا  سادتي  بنا  تصل قوموا  أن  بكم   ترجوا 
بله خير  ونرتشف  والمنى  الرضا  للعلل إلى  الشفا   فيها 
محله أعلى  الصدق  مراقي  في   ب��س��ر ط���ه األج���ل ونرتقي 
نخله فوق  سجع  ما  إلهي  صلى  هل عليه  ب��در  وم��ا   طائر 
البدل والصحب واآلل سادات الرضا والتجله ثم   والقطب 
بوصله علينا  عودي  الرضا  المقل وياليالي  زين  ظل   في 
األول حبيبنا شيخنا المعروف في الكون فضله جميع   وارث 
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ساعة الروح

وحالي قلبي  الوصاِلَط��اَب  ليالي  في 
َفاَقْت وِح  ال��رُّ اْلَلَياليساعُة  ُك��لِّ  َف���ْوَق 
ُتْحيِي ْوِق  الشَّ َباليَلْحَظُة  ك��ان  م��ا  ُك���لَّ 
سويعْه كماها  اتِّصاليم��ا  ليالي  ف��ي 
ُف���ؤادي مباهْج  س��رُّ ُح��ّب��ي َب���دا ليي��ا 
ُكّله ال��ك��ون  ك  سؤاليَح���رَّ لي  واتضْح 
ْب َت��َرّق��ى الرجاِلَم��ْن َت����َأدَّ مراقي  في 
َنَداُهْم ِمْن  حاليواْصَطَبْح  ِصْرف  واْغَتَبْق 
سؤلي ال��ل��ُه  المثاِلح��ّق��ق  حبيبي  م��ن 
ذهولي خياليواع��ت��ران��ي  مشاهد  ِم��ن 
وج��ودي معنى  ليِس��ّر  جرى  غامض  سّر 
القوافي مغنّي  المقاِلي��ا  ك��ؤوَس  ِدْر 
غنّي الصوت  ساليشنِِّف  ال��دان  ِك  ح��رِّ
كبيرة مشاهْد  وعاليل��ي  راٍق  َب��ْي��َن 

وع��اه��ا  قلبي  المناِلس���ّر  ع��زي��ز  ِم��ن 
زاخ��ر بحر  وحاليبحرنا  صافي  بحر 
الجواهر َتْلَقى  ال��آلل��يفيه  تلقى  ف��ي��ه 
ج��واه��ْر كماها  وغاليم��ا  أغ��ل��ى  بين 
طاهر ال��روح  جالليملمح  وال��ت��ج��ل��ي 
نفاخر وت��ال��يب��ال��س��واب��ق  أول  ب��ي��ن 
احمد على  ماليوالصالة  راس  سيدي 
وآِلوال��ص��ح��اب��ة وآل��ه ص��ح��ٍب  خير 
عارف قلب  سما  العواليما  المراقي  في 
وارف م��زن  هما  الجباِلأو  ص��م  ف��وق 

6 رجب 1438 ه�
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بالظالل وارف���ًا  المسيلة  وادي  زال  ال 
الرج�ال خي�ر  الق�وم  بس�ر  محم�ي  زال  ال 
تع�ال ين�ادي  س�يدي  ي�ا  الزال  زال  ال 
الوص�ال ي�وم  الوص�ل  تالق�ي  يأم�ل  الزال 
ي�زال ال  بينن�ا  الطويل�ة  أن�س  الزال 
ع�ال والمبحي�ن  الحباي�ب  ص�وت  زال  ال 
وح�ال دائ�م  الفض�ل  ه�ذا  لل�ه  الحم�د 
االتص�ال ل�ي  ط�اب  وفيك�م  إليك�م  منك�م 
ت�وال قلب�ي  ف�وق  الم�ودة  م�زون  وارخ�ت 
غ�وال مواه�ب  وأولتن�ي  موات�ي  واحي�ت 
زالل صاف�ي  ع�ذب  وم�ورد  مصف�ى  وارد 
المث�ال عال�ي  الجي�د  بالحبي�ب  بختن�ا  ي�ا 
ما اقدر على وصف قطب الوقت زاكي الخصال
الط�وال بالمثان�ي  المح�ّوط  الزم�ان  عي�ن 
الرج�ال ف�ي  س�رها  ومع�دن  الحقيق�ة  ش�يخ 
واص�ل وموص�ل وب�اب الفت�ح عي�ن الكمال
صام�ت وناط�ق وح�ال القط�ب كل�ه ج�الل
مث�ال هاك�م  الق�وم  س�ر  تحب�ون  يالل�ي 
ودال والحقائ�ق  الطرائ�ق  إم�ام  ه�ذا 
وع�ال س�افل  الك�ون  يم�د  س�ره  زال  ال 
ح�ال كل  لن�ا  يصل�ح  به�م  س�الك  رب  ي�ا 
الثق�ال والذن�وب  عن�ا  ين�زاح  واله�م 
والب�اب يفت�ح ونمن�ح م�ن ش�ريف الخصال
ح�الل ورزق  ع�زه  عل�ى  ودني�ا  دين�ا 
ت�زال ال  دائم�ة  وباط�ن  ظاه�ر  والط�اف 
القت�ال وح�ر  األم�ة  ع�ن  يرف�ع  والش�ر 
تن�ال من�ك  الج�ود  كري�م  ي�ا  والعافي�ة 
الج�الل ي�اذا  األرض  تع�م  كرام�ة  نبغ�ي 
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المث�ال الحبي�ب  ط�ه  عل�ى  صل�وا  والخت�م 
باتص�ال له�م  والتاب�ع  واآلل  والصح�ب 
الط�وال الليال�ي  ف�ي  يصل�ي  قائ�م  ق�ام  م�ا 
أو م�ا لم�ع ب�رق ماط�ر ف�وق روس الجب�ال
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مسيال كل  على  سيله  طما  ربي  جود 
بالك�رم ماكما ج�وده إذا جاد أو س�ال
له مواه�ب لطيفة تفرح القل�ب والبال
ب�ّذال للبري�ات  س�خّية  واألي�ادي 
خصنا بالعطاي�ا وانعش الروح والحال
وانفتح باب مغل�ق كان مرتج باالثقال
وانتفى الشوش عنا بعد ما زال االشكال
واتضح لي طريق�ي باألراكين االبطال
آل علوي رجالي لي بهم حزت االمال
حزت منهم مرادي وارتقى الذوق والبال
حي ساقي قليبي كأس وصله واالحوال
ب�و محم�د إمامي ط�اب قلب�ي بما قال
نل�ت من�ه رعاي�ة عّدل�ت كل م�ا م�ال
نل�ت االلب�اس منه والج�ازه واالقبال
واتصل س�ر ذاته بي ونا ص�رت له دال
تهق�ال واله�و  ال  بجه�دي  ال  موهب�ة 
والعناي�ة رعتني في الهوى زدت مثقال
ي�ا عذولي ترف�ق عاد عن�دي لك أقول
فت�ح زائد وعائد با يص�ل لك وإيصال
واس�ع الجود يّس�ر فتح باب�ه واالقفال
خذ نصيبك ووسع مشهد العقل والبال
ال تضّيق فضيق الحال يورثك إش�كال
والتعصب يح�ّول ح�ال صاحبه بطال
هط�ال انه�ل  كلم�ا  وس�لم  ص�ل  ث�م 
عالمشفع محمد واسع الفضل والحال
والصحابة ونعم الصحب واألهل واآلل
ما جرى السيل في الوادي وما دام هطال
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أمري لربي وهو حسبي ونعم الوكيل

الوكيل ونعم  وهوحسبي  لربي  أم��ري 
كفي�ل برب�ي  راض�ي  ون�ا  أم�وري  بي�ده 
من حينما كنت في المجهول أبدى الجميل
ثقي�ل ام�ر  كل  ويس�ر  ودب�ر  ق�در 
علي�ل قل�ب  كل  الم�داوي  س�واه  ماح�د 
ي�ا فات�ح الباب ي�ا مول�ى العط�اء الجزيل
هب ل�ي وزدني مع الفض�ال عمرًا طويل
ذلي�ل ين�ادي  وتقصي�ره  بضعف�ه  عب�دك 
راج�ي الكرامة وأن�ت األهل للمس�تحيل
خال�ق ورازق وكلم�ة ك�ن تحي�ي القتي�ل
مهي�ل ك�رب  كل  وترف�ع  وتمن�ح  تعط�ي 
خاطب�ت عب�دك محم�د بال�كالم الجلي�ل
أني�ل قري�ب  من�ه  فن�ا  يس�ال  ق�ام  م�ن 
كل م�ن دعان�ي أجبت�ه وانفت�ح ل�ه س�بيل
دلي�ل ه�ادي  ال�رب  نع�م  لل�ه  الحم�د 
صقي�ل بقل�ب  أقب�ل  إن  العب�د  يت�رك  م�ا 
والي�وم جيت�ك ول�ي ي�ا رب ظ�ن جمي�ل
اغف�ر ذن�وي وس�امحني وك�ن ب�ي حفيل
العوي�ل كث�ر  ي�وم  وأخ�رى  ودني�ا  دين�ا 
نرج�و الجمال�ة وندخ�ل ظ�ل ط�ه الظليل
صل�ى عليه المهيم�ن ما هطل ف�ي المقيل
وال�ه وصحبه ومن في ال�درب حاني نزيل
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هبت رياح الصفا

وأنشدت في مجلس الحبيب عبدالقادر وفي مجالس أخرى

حيث الم�زون الهطولهبت رياح الصفا ياخوان من شعب عامر
الس�بولحيث النس�يم الندي يسري على مرج ثامر مثق�الت  م�ن 

م�ن طيب تل�ك البقوليب�دد الضي�ق واألح�زان يجل�ي الخواطر 
الس�يوليفي�ض دفره عل�ى الودي�ان باط�ن وظاهر تلك  ياحس�ن 
الزال�ت مرعى الوعولياش�عبنا الذي�ن مخض�ول الهن�ا واألزاهر
المقولمن حسن مرعاك تسمن معجفات الخواصر دع�ج  يصبحن 
يمس�ي مع أهل القبولنمي�رك الع�ذب م�ن يش�ربه يلقى البش�ائر
يق�ولمسكين من الشرب من شعبنا عاش خاسر ومهم�ا  مهم�ا 
النق�ولالش�رع يحك�ي ب�ذا والن�ص بي�ن الدفات�ر به�ذا  ج�اءت 
القف�ولياعصرن�ا الزي�ن زين�ك ف�ي إمام العش�اير كل  مفت�اح 
يح�ي زواك�ي العق�ولم�ن اصطلين�ا ومن س�ره س�رى ن�ور باهر
عباي�ر الوالي�ة  س�ر  م�ن  الك�ون  درى بها اه�ل الخمولوردد 
الحم�ولأي�ن المحبين أله�ل النور وأه�ل البصاير يس�تقبلون 
ع�ن س�ر ط�ه الرس�وليحي�ون م�ا قال�ه األش�ياخ أه�ل الس�رائر
داث�ر م�اكان  واألعم�ال  بالعل�م  في األرض عرضًا وطوليبن�ون 
واللي�ولمن الخدم مس�لك األسالف في حظ عاثر نه�اره 
جه�ولم�ن ال حم�ل راي�ة الس�قاف وال المهاجر تائ�ه  يعي�ش 
الطب�ولالحت بروق الوفا ي�ا صحابنا في الدياجر جمي�ع  دق�وا 
س�بحان ه�ادي العقولداع�ي داعان�ا م�ن المول�ى لنصر الش�عائر
ش�يخ الزم�ان الوصولوب�ارك الل�ه ف�ي عص�ر الحبيب الم�ؤازر
الفح�ولم�ن خصن�ا الل�ه به ك�ي تس�تضيء المنابر طري�ق  تحي�ا 
القب�ولف�ي كل بقع�ة م�ن العال�م لن�ا فت�ح س�ائر فيه�ا  راي�ات 
المناك�ر نه�ي  واألعم�ال  العل�م  الرس�ولش�عارنا  اتب�اع  م�ع 
األصوليارب س�الك تب�ارك ف�ي الهم�م والبوادر مراق�ي  نرق�ى 

حل�ولونس�تمد الم�دد م�ن ش�يخنا ذي المفاخر  بدرب�ه  وم�ن 
البت�وليحي�ا لنا ما ان�درس من مكرم�ات األكابر  س�ر  وراث 
يط�ولوتحف�ظ القطب ل�ي بي�ده جمي�ع الدوائر ع�اده  والعم�ر 
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ي�زولف�ي عافية كامل�ة مع أنس يجل�ي الخواطر كل�ه  والب�وس 
هط�ولوالخت�م صلوا عل�ى خير األمم والعش�ائر ماط�ر  ماانه�ل 
البوات�ر مصلتي�ن  والصحاب�ة  والن�ذولوآل�ه  الع�دا  عل�ى 
الس�يولما أومض البرق في الداجي بسحب مواطر ومادف�رن 
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بعد الخروج من المركز الطبي بجدة

1 ربيع األول 1431 ه

فؤادي راع��ي  القطب  يوم  واالتص�الالحمدلله  بال�ود 
ف�ي الح�ط واالرتح�الدائم معي في مس�يري س�ار في كل وادي
بالم�راد ل�ي  الل�ه  وج�اد  وع�وده  الوص�الوّف�ى  ب�اب  وفت�ح 
والب�الد الق�رى  كل  لن�ا  بحال�ه  والجب�الوّط�د  س�هولها 
ك�م م�ن جواه�ر غوالوتحت ظله س�رت أس�رار من خير هادي
والب�وادي الحض�ر  اآلف  الل�ه  وض�الواصل�ح  عات�ي  كل  م�ن 
ع�ادي وج�ه  ك�م  ب�اآلداب  الل�ه  أصبح حس�ين الخصالونظ�ر 
الرج�الوأمست بفضله مزون الفيض في كل بادي م�وات  تحي�ي 
المث�الماينتس�ي فضل س�يد العصر قطب الرشاد الزم�ان  ش�يخ 
زاللياس�يدي ياب�ن خي�ر الن�اس قد ق�ل زادي مائ�ي  وع�ق 
اللي�الس�رى رجال الس�رى بالليل نح�و اجتهاد س�ود  يحي�ون 
رق�اد م�ن  له�م  م�ا  رب�ي  ق�رآن  المن�اليتل�ون  نال�وا  بالذك�ر 
ب�اللوالحك�م والعل�م كانوا مثلكم ف�ي ازدياد مول�ى  وح�ب 
احتم�الدع�و إل�ى الل�ه ف�ي ص�دق ب�كل الوه�اد كم�ال  م�ع 
ح�اللوالزهد في العاجلة حتى استجابوا المنادي م�ن  وأكله�م 
بح�الطاب�وا فطاب�ت لهم دني�ا المح�ن والنكاد ومالهته�م 
األي�ادي ياكري�م  إمام�ي  ي�ا  المق�الياس�يدي  يطي�ب  فيك�م 
االبت�ذالأش�كو لكم س�يدي مم�ا تع�ّدى العوادي وكث�رة 
تن�ادي علين�ا  تدع�و  الوف�ا  أه�ل  االرت�ذالطري�ق  ف�ي  ونح�ن 
الخي�النتب�ع نواعي�ق أه�ل ال�دون ف�ي كل نادي بوه�م  نس�بح 
والرج�الدني�ا الرزاي�ا طغ�ت واس�تحوذت بالفؤاد النس�اء  عن�د 
وق�الوص�ارت الناس ترت�ع في وح�ول المزاد قي�ل  مابي�ن 
لل�زواد وامتل�ك  خّي�م  الش�ر  م�الوباغ�ي  راس  ي�ده  وف�ي 
واس�رف مئ�ات العي�الينف�ق على الن�اس يصرفهم ع�ن االعتماد
للن�وادي محتس�ب  وه�ذا  موظ�ف  وض�اله�ذا  غ�اوي  مابي�ن 
بالفس�اد مفعم�ة  ودع�وه  دني�ا  وال�رذالس�عار  الس�فل  تعل�ي 
ب�اللأي�ن الرجال ال�ذي فيهم ت�رى النور بادي مول�ى  س�ر  م�ن 
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بح�الإذا ب�رز ل�ك ت�رى س�ر النب�ي ف�ي اتق�اد ف�ؤادك  م�ال 
العب�اد خي�ر  أنف�اس  تج�د  تكل�م  تحي�ي الث�رى والجب�الوإن 
دالأي�ن الرجال ال�ذي م�ن مثلكم ي�ا مرادي الن�ور  عليه�م 
ف�ؤادي ويله�م  يس�اويها  رب�ي  م�ن س�ر أه�ل الكم�الس�ألت 
يج�ذب لن�ور الوص�الويجلي الران يصقل قلب قاس�ي وصادي
والم�آلوالذوق والش�وق يتوال�ى ويصبح زوادي وحاض�ري 
المب�ادي أش�يد  ذات�ه  ف�ي  لل�ه  المن�البالل�ه  ف�ي  وأرتق�ي 
الن�والوح�ب ط�ه حبي�ب القل�ب زي�ن ال�وداد كري�م  أب�ًا 
والصح�ب من بع�د آلعلي�ه صل�ى إله�ي م�ا طم�ا الس�يل وادي
مث�الوالقط�ب ل�ي س�ّير الدف�ة بأحس�ن قي�اد زاه�د  وكل 
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في ختام زيارتنا للمدينة آخر ربيع األول 1433 

العليل والنسيم  المدينة  صباح  حيا 
حي�ا صباها وعرف ال�زرع هو والنخيل
والمقي�ل صبحه�ا  وحي�ا  نداه�ا  حي�ا 
يام�ا نش�قنا عبي�ر الصبح زاك�ي جميل
موط�ن محم�د حبيب الل�ه ما ل�ه مثيل
فيها الس�كينة وسر الش�وق أعظم دليل
س�ر الجاللة وس�ر الوحي زاهي جليل
ذكرى الرسالة وذكرى  خير داعي نزيل
داعي المحبة وراعي الدين في كل جيل
ش�ّيد حصون الش�ريعة والمق�ام األثيل
جمي�ل وظ�نٍّ  ني�ة  عل�ى  ن�زوره  جين�ا 
نبغ�ا كرام�ة تَوّف�ي الكي�ل للمس�تكيل
يصلح لنا الش�ان والمول�ى بفضله ُينيل
والهم ين�زاح والذن�ب المقي�ت الثقيل
طوي�ل بعم�ر  بش�ارتنا  معان�ا  نرج�ع 
ف�ي خي�ر صحة وع�زة ما لها م�ن بديل
والواد يصل�ح ونرجع للظ�الل الظليل
نس�عد ونفرح بجيل العل�م يا خير جيل
جيل الش�رف واألصالة حظهم ما يميل
نحضر معاهم ونحيي ما اندثر من دويل
ي�ا رب حقق لن�ا الني�ات أن�ت الوكيل
واسلك بنا في طريق الصدق أفضل سبيل
واك�رم لنا بالقبول الصرف قبل الرحيل
وارب�ط عران�ا بخير الخلق نع�م الدليل
والوفد كله ينال الفضل من ذا المس�يل
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طه رس�ول الش�فاعة في المقام الحفيل
صلى عليه المهيمن في البكر واألصيل
وال�ه وصحب�ه وتابعهم وباق�ي الرعيل
م�ا انه�ل ماطر وم�ا دفر الروابي يس�يل
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هطال البشارات
أمطر ال��ب��ش��ارات  ه��ط��ال  لله  هط�ولالحمد  علين�ا  دائ�م 
ن�ّور والب�در  واليص�ال  بالوص�ل  عل�ى الف�ال والس�هولوّم�نَّ 
واكث�ر كان  كم�ا  بالذك�رى  العه�د  احي�ت جمي�ع الطلولوج�دد 
ف�ي الواد حط الحمولذك�رى المهاج�ر كري�م الوجه لي ج�اء ودّير
المن�ور ط�ه  آل  م�ن  الرض�ا  أه�ل  إرث اله�دى والقب�ولحم�ول 
وحي�در ط�ه  ابن�اء  م�ن  الجي�ل  البت�ولياعصب�ة  ف�روع  وم�ن 
الكب�ر ا  الفخ�ر  حزت�م  يام�ن  الل�ه  الرس�ولحياك�م  ط�ه  بس�ر 
تمخ�ر والبح�ر  الب�ر  ف�ي  االس�فن  تحم�ل ثقي�ل الحمولماانت�م 
ومظه�ر ع�ادة  خي�ر  كان�ت  واذواق  األصولاخ�الق  عليها  سارت 
ينأى عن اهل الفضولصان�وا به�ا ف�ي العص�ور الس�الفة كل مظهر
الفحوله�ادي ومهدي عل�ى النهج الس�وي الميس�ر الش�يوخ  نهج 
س�وللي أسس�وا الس�لم والس�الم ش�كال وجوهر كل  ب�ه  نال�وا 
والن�ذولوج�ددوا الس�ير بي�ن الن�اس بالوع�ي االوفر الع�دا  رغ�م 
ع�ن كل زائ�غ جه�ولقام�وا عل�ى االرث بالتأكي�د صان�وه وأكث�ر
أثم�ر والدي�ن  الدي�ن  بن�اء  ف�ي  رأس�ا وعرض�ًا وطولوس�اهموا 
الوص�ولنم�اذج الخي�ر ف�ي العال�م ه�دوا كل معش�ر إل�ى طري�ق 
تنك�ر ماح�د  االم�ر  جمي�ع  ف�ي  عج�ولتوس�طوا  فيه�م  ولي�س 
والش�ر والق�ال  بالقي�ل  علمه�م  الع�دولوالبن�وا  انتق�اص  وال 
الس�يولكان�وا ه�داة ال�ورى كالغي�ث الج�ا وأمط�ر دف�ر  يجي�ب 
طري�ق أه�ل الخم�ولصانوا جميع المذاهب وارتضوا الباب االطهر
تقه�ر والنف�س  األرواح  ب�ه  تصل�ح  العق�ولخم�ول  أه�ل  بغي�ث 
واللي�ولبالصب�ر والحل�م والتوفي�ق صانوا المعس�كر نهاره�م 
أكث�ر وس�بطيه  حي�در  اله�دى  إم�ام  كم م�ن مه�ّدر يصولحي�ا 
االحم�ر التب�ر  عندن�ا  ط�ه  بن�ت  جوه�ر مصف�ى ول�ولوفاطم�ة 
ماتع�رف الحق�د طولعاش�ت عل�ى صبره�ا والقلب صاف�ي مطهر
تق�رر أو  ب�دا  فيم�ا  منح�رف  فانظ�ر جمي�ع النق�ولماجامل�وا 
أظه�ر للش�رع  م�والي  أكرم�ه  م�ن  مي�ولوكل  ذا  يك�ن  ول�م 
تق�رر ماق�د  األم�ر  ف�ي  رض�وا  ق�د  الي�زولوأهلن�ا  له�م  موق�ف 
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تدب�ر أهل�ك  س�ر  تفه�م  األكاب�ر  فاألص�ل طه الرس�ولياب�ن 
وحي�در ط�ه  آل  وق�دوة  الديان�ة  ه�م اللي�وث الفح�ولأص�ل 
م�ن حيث كان�وا نزولبالعل�م والحلم والدع�وة بنوا الدين االش�هر
يص�ولوالس�يف االبتر اذا هم جاه�دوا الكفر االغبر قاط�ع  بّت�ار 
تظه�ر حي�ن  الفت�ن  اليثي�رون  ب�ل يؤث�رون الخم�وللكنه�م 
مأث�ر خي�ر  لن�ا  أّس�وا  ل�ي  الل�ه  القفولحياه�م  بأق�وى  ماك�ن 
وماج�رى ف�ي الطلولماضيع�وا وقته�م ف�ي بح�ث أح�وال م�ن مر
والش�ر للقت�ل  الق�رآن  أم�ة  دع�وا  ذي�ولوال  يعيش�وا  وال 
حي�ا الرج�ال الوع�ولصان�وا الذراري وصانوا الدين ظاهر ومضمر
وأعط�ر أزك�ى  الهن�د  ب�الد  ف�ي  وفي الجزر والس�هولوذكره�م 
وأكث�ر المآث�ر  أحي�وا  به�ا  ج�اوه  حل�ولوارض  يزال�وا  ول�م 
ش�اهد أله�ل العق�ولبره�ان ش�امخ عل�ى التاري�خ أزه�ى وأزه�ر
معش�ر كل  م�ن  الق�وم  ذراري  وف�ق  يتبع�وا لألص�ولي�ارب  ك�ي 
منب�ر كل  ف�ي  األرث  مق�ام  عل�ى طري�ق الش�مولويس�تعيدوا 
المح�رر الطري�ق  ف�ي  الس�المة  كم�ا ثب�ت ف�ي النقولوينهج�ون 
مظه�ر كل  باله�دى  فيه�م  الل�ه  في الفعل أو في المقولويحف�ظ 
الخي�ولوالخت�م بالمصطف�ى المخت�ار مالبحر ش�ور وماجري�ن 
الرس�ولواآلل والصح�ب أهل الفتح ف�ي  البحر والبر نه�ج  وّراث 
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قصيدة في األحداث والمواقف
29 ربيع األول 1432

ذه��ول زم��ان��ي  ف��ي  ه��م  ل��ي  وللناس  مالي 
م�ا ل�ي وه�م ف�ي حمي�ا ال�كاس س�كرى ثمول
الطل�ول ف�ي  ظاه�رة  وفتن�ة  كبي�رة  حي�رة 
يق�ول وش  درا  م�ا  ويه�ذف  يهت�ف  كلي�ن 
العق�ول ُتِضي�ع  فتن�ة  ف�ي  ومقت�ول  قات�ل 
خم�ول وارث  غي�ر  مثب�ت  فيه�ا  ش�فت  م�ا 
خج�ول صام�ت  الس�ر  بأه�ل  ت�دّرع  م�ن  أو 
الفض�ول اه�ل  م�َن  وس�لمنا  جرن�ا  ي�ارب 
واحف�ظ لن�ا الدي�ن م�ن ش�ر الس�فل والن�ذول
األص�ول وفق�ه  الدع�وة  راي�ة  بن�ا  وارف�ع 
قف�ول ول�ي ه�م  راح�وا  ل�ي  وللن�اس  ل�ي  م�ا 
الرس�ول  حدي�ث  م�ن  وعلم�ي  كفان�ي  حال�ي 
المي�ول زم�ان  ع�ن  حديث�ه  ف�ي  ذك�ر  ق�د  ل�ي 
النق�ول ف�ي  ورد  ق�د  فيه�م  والم�رج  واله�رج 
م�ا ُش�غلهم غي�ر كرس�ي الحكم مطلب وس�ول
يص�ول المس�يرة  ف�ي  وعال�م  يري�ده  حاك�م 
وم�ول س�وبر  األس�واق  عل�ى  كل�ه  واله�م 
والقب�ض والنق�ض ف�ي التعلي�م جي�اًل جه�ول 
عج�ول فتنه�ا  ف�ي  وس�اعي  بدين�ه  جاه�ل 
للعق�ول ضيع�ت  وبل�وه  مخيف�ة  حال�ة 
عق�ول لداع�ي  س�امع  وال  س�كرى  والن�اس 
الوص�ول يري�د  موج�ه  عل�ى  راك�ب  كلي�ن 
م�ا ح�د فه�م م�ا أت�ى ف�ي الن�ص أو ف�ي النقول
الع�دول نه�ج  الل�ه  كالم  يراج�ع  ح�د  م�ا 
نص�ول ب�ه  ل�ي  المن�ح  عظي�م  رب�ي  س�بحان 
الفص�ول خي�ر  الدي�ن  بعل�م  وفص�ل  بّي�ن 
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والقب�ول باله�دى  محم�د  نبي�ه  وارس�ل 
الحل�ول خي�ر  في�ه  فأم�ره  ألم�ره  ع�ودوا 
وط�ول عرض�ا  األم�ن  ودي�ن  الهداي�ة  دي�ن 
الحني�ف الش�مول الدي�ن  لن�ا  ي�ا رب واحف�ظ 
الفض�ول وش�ر  عن�ا  الفت�ن  صن�وف  واص�رف 
واس�لك بن�ا مس�لك األس�الف نع�م األص�ول
األف�ول نه�ار  بالحس�نى  العم�ر  لن�ا  واخت�م 
الرس�ول المخت�ار ط�ه  عل�ى  واج�زل صالت�ي 
الفح�ول نع�م  واألتب�اع  والصح�ب  واآلل 
الس�يول بدف�ر  الماط�ر  م�ع  رب�ي  ج�اد  م�ا 

 



قصيدة قيلت بعد عودتنا من زيارة المدينة مساء الجمعة الموافق جماد الثاني 1427ه/ 1417 وأنشدت في 
مجلس الحبيب عبدالقادر

عدنا لطيبة عسى في العود يحصل القبول
الرس�ول لقب�ر  الزائ�ر  نال�ه  م�ا  نن�ال 
تظه�ر إش�ارة وفيه�ا ي�ا عل�ي كل س�ول
والبت�ول المصطف�ى  لط�ه  الم�ودة  ب�اب 
ب�اب المحب�ة وباب الس�ر ب�اب الوصول
ب�اب العناي�ة وب�اب الفت�ح س�ر األصول
والواس�طة ش�يخنا الس�قاف لي به نصول
والقف�ول الم�دد  مقالي�د  فتحن�ا  ب�ه  ل�ي 
ش�يخ الدوائ�ر وم�ا فيه�ا بع�رض وط�ول 
ندخ�ل بس�ره وم�ن س�ره عرفن�ا المث�ول
يا س�يد عصرك وتاج القوم فحل الفحول
قب�ول للزي�ارة  نالق�ي  بس�رك  عس�ى 
الجب�ول يمتلي�ن  وباط�ن  ظاه�ر  قب�ول 
والقل�ب يرت�اح م�ن ه�م العن�ا والفضول
الس�يول لدف�ر  قوابلن�ا  س�واقي  نصل�ح 
نرق�ى مراقي س�الطين العم�ل والحمول
نق�ول أو  نفعل�ه  فيم�ا  الل�ه  م�ع  نص�دق 
نس�لك طري�ق الحبايب صبحن�ا والليول
وح�ول فالقواب�ل  ج�ّدي  الل�ه  غ�ارة  ي�ا 
واسقي قليبي برشفة صدق تطفي الكلول
تصل�ح بها ل�ي أموري والع�وارض تزول
نتب�ع س�لفنا وي�ا نع�م الس�لف واألصول
أهل�ي ومن مثل أهلي غيرك�م في الطلول
ن�زول بباب�ك  م�ن  تفق�د  محم�د  ياب�و 
زرنا المدين�ة ومن هم ف�ي المدينة حلول
الرس�ول بب�اب  طرحناه�ا  مطال�ب  لن�ا 
القب�ول وت�م  تم�ت  س�ادتي  لن�ا  ق�وال 



يا حول حواله قد الحت مناش�ي الهطول
بش�روا بش�روا ولهل�ه بالرض�ا والوصول
ي�زول منهم�ر ال  فج�وده  برب�ك  واف�رح 
واطلب�ه يمنح رج�ال الفيض عم�ر يطول
س�ول كل  به�ا  نبل�غ  كامل�ة  عافي�ة  ف�ي 
حاش�ا حس�ين الجمائل ي�ا حبايب يحول
الفح�ول باله�داة  الك�ون إال  م�ا يصل�ح 
والبت�ول الحي�درة  وس�ر  النب�وة  س�ر 
الوع�ول بالرت�وت  زمان�ي  مت�ع  رب  ي�ا 
والخت�م صل�وا على ياس�ين طه الرس�ول
والصحب واآلل واألقطاب واهل الخمول
قب�ول بطال�ع  طيب�ة  إل�ى  زائ�ر  ع�اد  م�ا 
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االّتصال  حصل  فيها  وَمن  المدينه  باهل 
من فضل ربي وبركة قطب عصري المثال 
الحت لنا في مناش�ي القرب ساعة وصال 
لحظ�ة ش�ريفة عس�ى يصلح به�ا كل حال 
تس�ري إلينا م�ن الحض�رة مواه�ب غوال 
نشرب بها من كؤوس الوصل حالي حالل
ي�ا منته�ى الس�ول والمأمول عال�ي المنال 
ي�ا س�يد الك�ون والعاَلم ش�ريف الخصال 
يا م�ن ب�ه الله أقس�م ف�ي المثان�ي الطوال
ي�ا أش�رف الن�اس ف�ي الدني�ا ودار الم�آل 
ابته�ال  ف�ي  كله�م  آدم  دون  وم�ن  آدم 
م�ا ح�د ُمق�دم عل�ى ذات�ك بأدن�ى مج�ال 
وانت الوس�يله وأنت المرتق�ي في العوال
المق�ال         ش�ريف  ل�ه  وط�ه  نفس�ي  ال�ُكّل 
إش�فع تش�فع وس�ل تعطى جميع الس�ؤال 
غايه ش�ريفه ومنصب فوق وصف الخيال
ي�ا بخته�م ل�ي يش�وفونك بتل�ك المحال 
تع�ال بلفظ�ة  تناديه�م  ل�ي  بخته�م  ي�ا 
ي�ا س�عدهم ي�ا هناه�م تح�ت ذاك الظالل
لط�ف المصاف�اه تجمعه�م بمول�ى ب�الل
يا الله عس�ى يلح�ق األدنى بأه�ل الكمال 
ندخ�ل معاه�م برحم�ة ربن�ا ذي الج�الل
المث�ال  والحبي�ب  س�لفنا  وواس�طتنا 
ش�يخ المال القطب عب�د القادر الرث نال 
وال�آلل  بال�درر  الُموّش�ى  الزم�ان  ت�اج 
ي�ا بختن�ا ب�ه وي�ا بخ�ت المح�ب والعيال 
الج�الل  س�ر  الل�ه  وهبه�ا  بهي�ه  طلع�ه 
الرج�ال        بوص�ف  يذكرن�ا  بقي�ه  ع�اده 
أه�ل المرات�ب وس�ادات الع�ال والكم�ال
ي�ا رب س�الك به�م تصل�ح لن�ا كل ح�ال 
والخت�م صلوا على المختار باهي الجمال 
والصح�ب واآلل والتاب�ع وم�ن ه�و موال 



نسخة حتت التعديل392 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
م�ا زار زائ�ر وصلى ف�ي الحرم واس�تكال    



نسخة حتت التعديل393 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
في زيارة المدينة بعد مجيء األخ شهاب الدين من البيضاء 1406

المسافه بعيد  ب  ق��رَّ لي  لله  الفروع واألصولالحمد  بين 
بي�ن الرض�ا والقب�ولوَم�ن بالَوصل في عيده وموس�م طوافه
ك العزم نح�و المصطفى للضيافه البت�ولوح�رَّ وعن�د  عن�ده 
ي�ا معظمه ِم�ن دخوليا مبرك الوفد والس�اقي وَمحلى ُسالفه
حضرت�ه عن�د المثولحبل األماني اتصل من حين ُكنّا نش�افه
ن�زولرحمه ل�كل الورى فكيف من هم إالفه بباب�ه  ج�اءوا 
والطب�وليا لحظة الوصل واالمداد يملي ش�غافه والبهرج�ه 
ذا األمر ش�رحه يطولوالحال أعلى من المألوف ال َبل ِخالفه
يا بخت من هم حلولهذه موائد َبَس�طها الهاش�مي للس�عافه
الس�يولبطيب�ة النور مث�وى النور ف�ي كل حافه مث�ل  أن�وار 
ي القلب تجلي ِشغافه بالوص�ولس�يول طيبه تصفِّ وُتس�عفه 
�ادنا أه�ل العنا والخش�افه ع�ذولقول�وا لحسَّ ش�اني  وكل 
الفض�ولَمعن�ا هداي�ا م�ن الحضره تُج�ذ كل آفه أه�ل  ت�ُرد 
م�ا ِمثله�ا ف�ي النقولأشياء عجيبه وغايه في الظََّرف واللطافه
من فيض طه الرس�ولوِمن جنى العلم أشياء نادره في اللطافه
القب�ولوُكل من س�ار في نهج السلف بالنظافه كل  ين�ال 
ماحد كماه�م يصولُوُعود س�اده لهم في العلم أوسع مسافه
ب�ا يحمل�ون الحمولآباءن�ا لي مضوا أه�ل الصفا والحصافه
تج�ولأهل الكرم والدرك يدرون معنى االضافه دائ�م  أرواح 
واللي�ولأهل السرائر تراها قائمه بالطيافه     / يروها نهاره�ا 
ي�زوللن�ا بهم رب�ط واثق ف�ي الثََّب�ت والِقيافه ال  إمداده�م 
القطاف�ه زي�ان  تأتين�ا  بس�تان  كل  الس�بولِم�ن  وُمثق�الت 
الشمولومن حبيبي صبيح الوجه شيخ الخالفه الزمان  قطب 
بره�ان س�ر األص�وللن�ا م�دد من�ه واف�ر س�ر أس�رار قاف�ه
بالرس�وليارب سالك بهم ُتْجلِي الدَرن والكثافه ونجتم�ع 
الُكل�ولونقتفي مسلك السادات ُنسقى السالفه ِدن�ان تطف�ي 
المطر والس�يولمن حيثما سار قلب الزين يجني الِخرافه َدْف�ر 
ر َطُهر واصبح حسين الوصافه القف�ولوَمن تطهَّ جمي�ع  بِي�ده 
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وب�اب س�ر الوص�ولوالختم صلوا على المختار رّب الضيافه
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شل يا مصطفى واصدح بصوتك قبالي
خلنا اس�مع نشيد الشوق فيمن دعالي
خلن�ا اذك�ر حبيبي لي بن�ى راس مالي
لي منحني ووفى الوعد في خير حالي
سر ما كان شيخي يشرحه في الخوالي
ش�ل صوت�ك ودن�ن عادن�ا اال بدال�ي
ع�اد معنا مواه�ب من كري�م المعالي
ع�اد معن�ا هداي�ا ب�ا تص�ل للموال�ي
م�ن عرفن�ا عرفناه ص�ار له مث�ل مالي
وال�ذي قد تنك�ر م�ا يش�وف النكالي
ب�ا ت�رده ش�روعه عندن�ا البح�ر حالي
م�ن قالن�ا رعين�اه ل�و يك�ن ش�ر قالي
م�ن أتان�ا ملين�اه لو يكن ظ�رف خالي
هكذا ق�ال ش�يخي لي بح�وره موالي
ما يحب القطيعة دوب حامي الوصال
يا هل عصري السالمة في طريق الرجالي
ياهل ودي الكرامة في حسين الفعالي
م�ا كمل ف�ي حياته غير طال�ب موالي
م�ا ب�رز س�ر س�الك غي�ر باالتص�اِل
ي�ا ف�روع اآلل�ي الحباي�ب  ي�ا عي�ال 
ي�اذراري المق�دم ال مت�ى ف�ي ارتذال
باب واسع محصن من دخل عاش سالي
م�ا يش�وف المهان�ة أو ه�و االرت�ذاِل
ب�اب ط�ه محم�د س�يد أه�ل الكمال
ب�اب مس�ند موث�ق بالوث�اق الح�الل
الفعال�ي ردي  أو  مناف�ق  يش�وفه  م�ا 
بالرج�ال يرتب�ط  يش�مر  يري�ده  م�ن 
يلت�زم في العب�ادة واألدب ف�ي المقاِل
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يوال�ي بغاه�ا  م�ن  أمان�ة  والمحب�ة 
ختمه�ا بالمش�فع س�يدي راس مال�ي
ق�دوة الن�اس االرفع في الدن�ا والمآِل
أكث�روا م�ن صالت�ه تغنمو غن�م عالي
ث�م آل�ه وصحب�ه ل�ي به�م ت�م قال�ي
ما انشرح قلب عارف بالمثاني الطواِل 
أو برق في المناش�ي برق فوق الجباِل
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تريم بالد األنس
تريم فراقي  من  وحالي  بقلبي  ما  يا 
م�ن ذا يف�ارق ب�الد االنس كن�ز العديم
موط�ن رجالي وك�م فيها مقدم حش�يم
ال زال قلب�ي معل�ق حيثم�ا كن�ت هي�م
مهم�ا يط�ول الس�فرعنها فقلب�ي مقي�م
ي�ا م�ا رأينا عل�ى الدني�ا هبوب النس�يم
يا م�ا ش�هدنا وعانقن�ا الجمال الوس�يم
ي�ا م�ا نش�قنا وش�مينا البخ�ور الش�ميم
ما طاب حالي سوى من حيث شفت النعيم
وادي بن راش�د وحيا كل ش�امخ فخيم
وادي األمان�ي وفي�ه الس�ر راس�خ قديم
م�ن ط�اب س�ره نظر فيه�ا بقلب س�ليم
م�ا يعرف الدر في األصداف غير الفهيم
والح�ظ س�ابق وكم بالحظ ن�ال الهميم
لحظة ش�ريفة وك�م لحظة نداه�ا عميم
العظي�م إله�ي  س�بحانه  الل�ه  تب�ارك 
خال�ق ورازق ومحي�ي كل عظ�م رميم
قس�م من الفي�ض في الدنيا وزيد قس�يم
س�ر األب�وة طرحه�ا ف�ي رواب�ي تري�م
ي�ا خي�ر ترب�ة نداه�ا ط�اب للمس�تقيم
م�ن ال درى م�ا درا ف�ي غفلته مس�تديم
ي�ا الله بنفحة عطا تش�في قليب�ي الكليم
والروح تحيا بم�زن الجود جود الكريم
والختم يحلى بمن في الكون ذكره عميم
س�يد ول�د آدم المع�روف ط�ه الرحي�م
صل�ى علي�ه المهيم�ن عد ط�ش الرذيم
إم�ام حش�يم ك�م  آل�ه وصحب�ه  واآلل 
س�ليم وقلب�ه  الغن�ا  آل�ى  زائ�ر  زار  م�ا 
أو ع�اد عائ�د موف�ق ف�ي حماه�ا يقي�م

21 صفر 1441
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الفخيم والمقام  بطيبة  المنازل  حيا 
النس�يم ثائ�رات  وحي�ا  المآث�ر  حي�ا 
والمطل�ع السندس�ي األخض�ر من�ار المقيم
مقي�م ه�و  وم�ن  وزائره�ا  المدين�ة  حي�ا 
والهش�يم زرعه�ا  وحي�ا  الب�وادي  حي�ا 
يكفي المدينة ش�رف سكنى الحبيب الكريم
يكف�ي المدين�ة ش�رف مث�وى النب�ي العظيم
يكف�ي ويكف�ي وك�م فيها ش�رف م�ن قديم
الوس�يم والجم�ال  رفيع�ة  المطال�ب  فيه�ا 
القوي�م والص�راط  قديم�ة  الوش�ائج  فيه�ا 
الرحي�م رب�ي  الل�ه  وذك�ر  األمان�ي  فيه�ا 
الحكي�م والق�رآن  لذي�ذة  العب�ادة  فيه�ا 
فهي�م موف�ق  فيه�ا  وك�م  وفيه�ا  فيه�ا 
م�ا بي�ن ظاه�ر وخام�ل ف�ي المحب�ة يهي�م
الش�ميم البقي�ع  زار  م�ا  الل�ه  حياه�م 
الس�قيم ش�فاء  ه�ي  الرضي�ة  البت�ول  زاروا 
وآل النبي المصطفى والصحب كم من حشيم
ي�ا أه�ل المدين�ة لك�م من�ي الس�الم العميم
الرمي�م يحي�ا  وبالتك�رار  مك�رر  دائ�م 
يح�ي موات�ي ويصل�ح ح�ال قلب�ي الس�قيم
للمس�تقيم المن�ح  ومن�ه  يش�هد  والل�ه 
الس�ديم قط�ب  واليم�ان  األم�ن  م�أرز  ي�ا 
النعي�م ه�ذا  مث�ل  علين�ا  يع�ّود  الل�ه 
س�ليم وقل�ب  صح�ة  عل�ى  قريب�ة  زورة 
كري�م ي�ا  الك�رم  رب  ي�ا  أمي�ن  آمي�ن 
العظي�م المق�ام  ذو  بط�ه  دائ�م  والخت�م 
واآلل والصح�ب م�ا اخّضر النبات الهش�يم
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أرض السلف من قديمجددت عزمي على العودة إلى أرض الحبايب
س�حائب تمط�ر  دوب  عليه�ا  األحب�ة  من جود رب�ي العظيمأرض 
ذائ�ب والقل�ب  الس�قاف  ياش�يخنا  من ح�ال قلب�ي األليمب�األذن 
والقل�ب قل�ب س�ليمأن�ت المن�ى س�يدي والب�اب ياب�ن األطاي�ب
الركائ�ب بمثل�ي  مس�تقيموالل�ه م�ن حيثم�ا س�ارت  مامثلك�م 
فالق�ول ق�ول حكي�مإن كان ف�ي صمتكم س�ر مرتجى حتى لطالب
للمصاح�ب فيك�م  تجل�ى  النب�وة  فهي�مس�ر  طال�ب  وكل 
م�ن س�ر وارد حش�يمعش�نا ليال�ي هن�ا نش�رب حس�ين المش�ارب
تري�مالق�ول منك�م رض�ا والفع�ل فع�ل الحبائ�ب ف�ي  س�اداتنا 
الحلي�مم�ن كل جهب�ذ وثاب�ت قل�ب زاك�ن وقال�ب ط�ه  أخ�الق 
ماح�د كماك�م زعي�مه�ذا ال�ذي نح�ن ف�ي حاج�ة لمثل�ه نطال�ب
عاج�ب عمامت�ه  كب�ر  وم�ن  مقف�ر  يهي�مالعص�ر  تبخت�ر  مثل�ي 
بهي�مق�ال اتبعون�ي أن�ا ال�وارث ع�ن الق�وم نائ�ب تخل�ف  وم�ن 
القوال�ب ش�كل  حس�ن  الوراث�ة  إن  والهمي�مظني�ت  والهذرم�ة 
قال�ب خي�ر  ف�ي  النس�ان  ص�ور  وال�ذي  علي�مال  علم�ي  وف�وق 
القويمماال�وارث إال ال�ذي صاب�ر وذاك�ر وراغ�ب الطري�ق  عل�ى 
مناس�ب ذك�رًا  الل�ه  ذك�رت  رأيت�ه  عميمإذا  ش�ارق  والن�ور 
المواه�ب ياعظي�م  إمام�ي  ي�ا  ق�م ب فحال�ي س�قيمياس�يدي 
غائ�ب كن�ت  أو  س�افرت  إذا  تهملون�ي  أو كن�ت حاضر مقيمال 
الوق�ت ج�اذب م�ن س�ابق  بك�م  تعل�ق  عظي�ملن�ا  بس�ر  ج�ادت 

القصيدة السابقة ليست معي من قبل لم أراجعها
 ويبدو أنها ناقصة من آخرها
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سمعنا من يشتكي فقد الرجال االماثل وندرة وجودهم في الواقع الماحل وتحرك الخاطر لكتابة هذه االبيات مع 

مناسبة حضور الحبيب عمر بن حفيظ في دارنا بجده لعقد نكاح الولد محمد كتبي ونحن في سيالن فكانت مناِسبًة 
للمناَسبِة ولله الحمد

سيالن 6 جمادى الثاني 1437

المقام عالي  الشهم  بالحبيب  مرحبا  يا 
وق�ام تعنّ�ى  ل�ي  بالموف�ق  مرحب�ا  ي�ا 
ش�ّيد مرام�ي الس�لف والقى عليه�ا حزام
نظ�ام للعواي�د  والق�ى  المآث�ر  واحي�ى 
حيا وس�هال وك�م في الن�اس راع�ي إمام
م�ا نش�هد الي�وم زاك�ي او مثب�ت هم�ام
من�ازع حي�ث ول�ى وق�ام اال  نش�هد  م�ا 
م�ا ل�ه وللخي�ر حاجه غي�ر ه�ذف الكالم
بالتم�ام حده�ا  تع�دت  مش�ينه  حال�ه 
نش�كي ونبك�ي لمن من بعد فقد الحش�ام
ي�ا رب ط�ول لن�ا عم�ر الش�يوخ الك�رام
الطريق�ه س�ادة االلت�زام واحف�ظ وج�وه 
العافي�ه والس�الم واس�بل عليه�م لب�اس 
ع�ام الخل�ق  س�يد  بالمش�فع  وختمه�ا 
الحم�ام اله�ي م�ا س�جعن  علي�ه صل�ى 
ح�ام الطي�ر  كلم�ا  وصحب�ه  آل�ه  واآلل 
ش�بام وادي  ف�وق  يلم�ع  ب�رق  ب�دا  أو 



يا محسن الدان
14/جماداالول/1436

الكالم وكثر  والدنيا  وللناس  مالي 
ي�رام م�ا  او ع�ود عل�ى  راح  مال�ي وم�ن 
ق�ام كان  او  ط�اح  كل�ه  وللك�ون  مال�ي 
ش�غلي برب�ي وخدم�ة دي�ن عال�ي المق�ام
راض�ي نصيب�ي ومن يرض�ى ين�ال المرام
ال تس�ألوني عن االس�باب ش�خصي وعام
دوام اله�ي  م�ن  الجمال�ه  غي�ر  ماش�فت 
االم�ام بس�ير  وس�يرني  ام�وري  يس�ر 
م�ن حي�ث ول�ى بوجه�ه قادن�ي بالزم�ام
الرم�ام تحي�ي  الل�ه  وهبه�ا  عظيم�ه  من�ه 
ي�رام فيم�ا  الص�دق  وس�ر  التعل�ق  س�ر 
ُتطوى المس�افات للس�الك بجن�ح الظالم
والس�الم الرض�ا  بقلب�ه مضامي�ن  تش�رق 
يس�رح ويم�رح عل�ى س�احاتها والخي�ام
يامحسن الدان في الحضرة وشرب المدام
عي�ن البصي�رة إذا م�ا ان�زاح عنه�ا القت�ام
والوس�ام للعط�اء  اللمهي�أ  ني�اط  تخ�رق 
بااللت�زام ال�ذوق  دواع�ي  دعتن�ي  م�ا  ي�ا 
فاض�ت م�زون الكرام�ه بالمزايا الجس�ام
وادي المواهب س�يوله ف�ي الوطا واالكام
دوام داي�م  الس�يل  يغ�ذ  يش�رب  راد  م�ن 
م�ن حي�ث دانت ل�ه الغرف�ه ش�ربها وهام
ي�ا رب  س�ير لن�ا ش�ربة ت�داوي الس�قام
تحي�ي مواتي وتكش�ف عن قلبي الس�خام
االن�ام خي�ر  ك�ف  م�ن  لن�ا  هني�ة  ش�ربة 
ط�ه المش�فع حبي�ب الل�ه داع�ي الس�الم
صل�ى  علي�ه المهيم�ن ع�د ط�ش الغم�ام
ال�ه وصحب�ه م�ا س�جعن الحم�ام واالل 
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علينا م��زون��ه  ط��ش��ت  ل��ي  األل�مال��ح��م��دل��ل��ه  عن�ا  وزال 
إلين�ا ق�ادم  والخي�ر  الب�ال  عن�ا  النع�موان�زاح  وس�ابغات 
والقطب حامي الذممم�ن فض�ل رب�ي وم�ن في�ض النب�ي ق�د حبينا
انطوين�ا في�ه  الق�وم  عمي�د  األكاب�ر  الك�رمنس�ل  ه�ذا  وأه�ل 
اصطلين�ا ومن�ه  وباخالق�ه  ب�ه  بختن�ا  ض�رمي�ا  س�ره  ون�ار 
التقين�ا لم�ا  األن�س  ط�اب  س�يناه  ط�ور  الس�أمف�ي  عن�ا  وزال 
نبين�ا كرام�ة  عل�وي  بن�ي  ي�ا  ابش�روا  بالهم�مق�ال  به�ا  قوم�وا 
يقين�ا تعين�ه  ذرة  ول�و  منه�ا  ن�ال  ل�و كان ب�دوي غن�مم�ن 
األمين�ا ط�ه  كن�ز  معان�ا  ش�و  اقرب�وا  أط�مهي�ا  حي�در  وس�ر 
يمين�ا ب�رت  الطه�ر  ط�ه  بن�ت  زه�را اله�دى والقيموالس�يدة 
فين�ا نواي�اك  صح�ت  إذا  الخالف�ة  القل�مكرس�ي  وس�ر  معن�ا 
إلين�ا كل�ه  والترتي�ب  والمن�ح  مس�كين من ال اغتنموالفت�ح 
ودين�ا دني�ا  صاحب�ه  ون�ا  زمان�ي  ع�مه�ذا  م�والي  وأم�ر 
ش�افعينا ه�م  الغي�ث  رج�ال  الش�يابه  ق�دموع�د  الل�ه  م�ن  له�م 
واحتمين�ا حصنن�ا  أش�ادوا  ل�ي  م�ن الذ ب�ه م�ا انه�زمأس�الفنا 
منه�م حظين�ا المن�ى ونح�ن  نال�وا  والصدق يحيي الرممبالص�دق 
بن�ي عل�وي وقول�وا رضين�ا ي�ا  اغنم�وا  وع�مهي�ا  واف�ى  فالخي�ر 
بقين�ا م�ا  ظنن�ا  تحس�ن  س�الك  رب  ج�مي�ا  العب�د  وتك�رم 
معين�ا ل�ه  ك�ن  م�والي  ي�ا  القط�ب  األم�موتحف�ظ  بأم�ر  قائ�م 
يقين�ا س�ائر  ال�درب  ف�ي  وم�ن  يحب�ه  خ�دموم�ن  بباب�ه  وم�ن 
نبين�ا ط�ه  المخت�ار  عل�ى  صل�وا  تموالخت�م  والصح�ب  واآلل 
علين�ا ن�وده  وه�ب  الرض�ا  م�زن  ج�اد  من فيض مولى الكرمم�ا 
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وقال في صيف 1425

وهام به  انشرح  قلبي  لي  لله  الحمد 
دائ�م ون�ا ف�ي ف�رح ب�ه م�ا علي�ه مالم
يخت�ار ل�ي م�ا يريده ف�ي أم�وري دوام
ي�ا رب كن لي مس�اند في زم�ان اللئام
واحفظ لنا الدين من شر الفتن والحطام
وجه قليبي إلى الحس�نى وصدق القيام
والعل�م والحلم والتق�وى ونيل المقام
مق�ام أه�ل الرض�ا م�ن كل حب�ر إم�ام
سادات قلبي كرام األصل كم من همام
لي كس�روا السيف واعلوا راية االلتزام
لي جانبوا الشر واألشرار واهل الحرام
لي حاربوا النفس والش�يطان دائم دوام
حتى ارتقوا في مقام الصدق نالوا المرام
من كل موصل وحامل س�ر خير األنام
حي�ا رجال�ي وحي�ا من تب�ع واس�تقام
حي�ا ش�يوخي وأهلي لي بن�و مجد قام
 نسلك كما هم طريق الصدق واالعتصام
نس�لك س�بيل الهداية واألرب والوئام
لي مكنوا الساس والمبنى بأحسن نظام
يالل�ه س�ألناك تربطن�ا به�م رب�ط ت�ام
نحش�ر معاهم على عزة وحسن الختام
واصل�ح بنيهم ومن في نهجهم قد أقام
م�ن كل داع�ي وراع�ي إرثه�م بالتمام
والختم صلوا على طه رس�ول الس�الم
واآلل والصح�ب والتاب�ع وأهل الهيام
والقطب سيدي المقدم لي عليه الكالم
م�ا انهل ما طر علينا من طهوب الغمام
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مرتجانا لنا  َحقَّق  لي  لله  األن�امالحمد  خي�ر  بفض�ل 
للس�قامالس�يد المصطفى المختار َمن هو ِغنانا دواء  ُحب�ه 
مق�امَم�ن مثل ط�ه ُمق�رب ُمجتب�ى مصطفانا اعل�ى  مقام�ه 
األن�امش�افع مش�فع وُيعطى في القيام�ه لوانا ف�وق  منش�ور 
هدان�ا ب�ه  ربن�ا  ل�ي  بالنب�ي  الس�الميامرحب�ا  دي�ن  للدي�ن 
إل�ى حل�ول الِحم�امدي�ن الرعاي�ه ودي�ن الخي�ر ِم�ن مبتدانا
عل�ى م�دى كل ع�امف�ي ذكري�ات النب�ي َنحي�ا ونلق�ى منانا
وَم�ن حض�ر ال ُيضامي�ا اخ�وان هذي فوائ�د ماعرفها س�وانا
والوئامقس�مه جرت من قديم األم�ر لما دعانا ال�والء  داعي 
الم�امقال افرحوا واشرحوا أحوال فيها رضانا ط�ه  أخب�ار 
ي�وم الف�زع والزح�امَمن ال ش�ُرف بالنبي ما ع�اد ُيعطى أمانا
وان كان صلى وصامَمن ال عرف َحق خير الخلق يحيا ُمهانا
ف�ي اله�م دائ�م دوامَم�ن ال أق�ام الش�عائر والبش�ائر كمان�ا
الغ�رامَم�ن ال ف�ِرح بالنب�ي وق�ام ي�رزح معان�ا طع�م  م�اذاق 
س�المغرامن�ا ف�ي ش�ريف األصل داف�ع بالنا ألَف�ي  علي�ه 
األن�امِسْيد العرب والعجم يوم الشفاعه ِحمانا ل�رب  يس�جد 
ندخ�ل ِجنان الس�الميطلب ش�فاعه ألهل العرض فيها ُمنانا
الك�رامعلي�ه صلى إلهي ماس�جع ص�وت دانا نع�م  واآلل 
والتم�اموصحب�ه الغ�ر والتاب�ع بهم ط�اب مانا الوف�ا  أه�ل 
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ْك��َراْم َوااْلِ اْلَجاَلِل  َذا  ْكَراْمَيا  َوااْلِ اْلَجاَلِل  َذا  َيا 
ْكَراْم َوااْلِ اْلَجاَلِل  َذا  ْساَلْم َيا  ااْلِ ِدْيِن  َعَلٰى  ِمْتنَا 

َوَتَدلَّٰى  َدَنٰى  َمْن  َوَأْهالَيا  َذاتًا  َوَطاَب 
ااْلَْعَلٰى لأِْلَْوِج  ُتَضاَهٰى َرَقْيَت  ال  ِرْحَلٍة  في 
اْكتَِماال ُشقَّ  ْدُر  َوَحاالالصَّ ِعْلمًا  َوِزْدَت 
ِمَثاال َح�ّق�ًا  وٰط�َهَوِص�ْرَت  َأْنَت  َي�اِس�ْي�ُن 
ْب  َتَأدَّ اْلُبَراُق  اْلُم�َح�بَّ�ْب َلَك  َرآَك  �ا  َل�مَّ
ْب َتَقرَّ إَِلْيَك  َب�اَه�ٰىَطْأَطا  ُه  اللّٰ بِ�نُ�ْوِرَك 
اْلَمَثانِي ُوِهْبَت  َمْن  اْلَمَعانِْي يا  َفْتِح  َوَباَب 
اْلَعنَاِن  َفْوَق  َسَماَها َرَقْيَت  َباَب  َطَرْقَت 
بِاأْلَْن�بِ�َي�اِء  �ْي�َت  اأْلَْصِفَياِءَص�لَّ َمْقِدِس  في 
َماِء  السَّ َنْحَو  ُمنَاَها َوطِْرَت  َتْرُجْو  َوالنَّْفُس 
َساَلْة  الرِّ َأْهَل  الََلْة َلِقْيَت  َوالدَّ اْلُهَدٰى  َأْهَل 
َهاَلْة  اْلَكْوِن  في  ُعاَلَها َوَأْنَت  في  َنَدًى  َتْعُلْو 
َفْرَضا َخْمِسْيَن  إِْرَضاُأْعطِْيَت  َلَك  َفْت  َوُخفِّ
َوإِْمَضا ُوُجْوبًا  ُدَعاَها َخْمسًا  َوُي�ْس�َت�َج�اُب 

ْم  َوَسلَّ ٰى  َصلَّ ْم َواْلَخْتُم  َحوَّ الطَّْيُر   َما  َمْوالََي 
ْم  اْلُمَكرَّ النَّبِيِّ  َتاَهاَعَلٰى  فِْيِه  َعاِشٌق  َما 
َساَدْة  َواآْلِل  ْحِب  َقاَدْة َوالصَّ لِلنَّاِس  اْلَخْيِر  في 
اْلِع�َب�اَدْة  ِس�رِّ  َك�َم�اَهاَوَأْه�ِل  ما  َحَي�اُت�ُه�ْم 



نسخة حتت التعديل409 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com

��ب ��و
�ل���ب ��حر��ب ا



نسخة حتت التعديل410 املورد العذب           

www.alhabibabobakr.com
طابت ليالي المنى

مثوى الجمال المصونطاب�ت ليال�ي المنى م�ا بين حال�ي واحلى
العي�ونوادي ابن راش�د سما في برج عالي واعلى يمل�ي  بالن�ور 
والم�كال بندرع�دن  وال  مثيل�ه  ش�ي  يك�ونم�ا  ومهم�ا  مهم�ا 
ما بي�ن تل�ك الحصونس�ر األكاب�ر ث�وى من حي�ث قلب�ك تولى
ون�ون ك�م م�ا ش�هدنا م�ن األس�رار فيه�ا تجلى كاف  مابي�ن 
يله�ج به�ا م�ن يك�ونوالعل�م والحل�م واألخ�الق أهال وس�هال
وح�ال أتاه�ا  لم�ن  الرض�ا  فيه�ا  تس�قيه صاف�ي الهت�ونتري�م 
دن�ونوشعب أحمد سقاني الكاس صافي محلى من�ه  ش�ربت 
وع�ال بناه�ا  ل�ي  المهاج�ر  الم�ام  الغصونفي�ه  وج�اب خي�ر 
ش�جونوكم بس�يؤون منهم من طاب فرعا وأصال بقلب�ي  وك�م 
فن�ونمن حين فارقت شيخى من أس مبناي وامال م�ن  ك�م  عل�ّي 
ش�نونقد كان ميزاب علم�ه يهمي لمن كان أهال صاف�ي  والس�ر 
م�ن س�ر رم�ش العيونم�اّل جواب�ي ف�ؤادي وزادن�ي من�ه وص�ال
الش�ؤونوق�ال عص�رك ين�ادي والذن بع�دا وقب�ال ب�كل  من�ي 
م�ا انه�ل قط�ر المزونوالحم�د مني لرب�ي م�والي بالحمد أولى
الحن�ونوصل ربي وس�لم على ال�ذي طاب أصال النب�ي  ط�ه 
تول�ى ق�د  له�م  وم�ن  والصحاب�ة  م�ا انه�ل دم�ع الجفونوآل�ه 

شعب المهاجر ، الحسيسة 24 رجب 1442
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الحمد لله يسر لي بفضله وعان

وع��ان بفضله  ل��ي  يسر  لله  الحمد 
م�ن بع�د ط�ول التعث�رة ج�اد خي�ره وبان
جئن�ا إل�ى موط�ن الم�داد ف�ي خي�ر آن
جئن�ا إلى حضرة المس�عود والس�عد حان
ي�ا ب�ن عل�ي الم�كارم ف�ي ظف�ار األم�ان
س�اعة ش�ريفة عليه�ا الن�ور ش�ارق عيان
تب�ان والش�ارة  الزي�ارة  قب�ول  نرج�وا 
ما خاب زائر دخل بالصدق ورخي العنان
الم�كان ذا  ف�ي  بادي�ه  ب�دا  النب�وة  س�ر 
مص�ان النب�وة  ف�ي  األب�وة  س�ر  زال  ال 
الحن�ان ياه�ل  الوص�ل  س�ر  إلين�ا  م�دوا 
والبي�ان واله�دى  الحقيق�ة  رج�ال  أنت�م 
ودان قاص�ي  ع�م  ق�د  بك�م  ط�ه  مي�راث 
الزم�ان غري�ب  ف�ي  ين�ادي  ط�ه  مي�راث 
م�ن ينص�ر الله يس�كن ف�ي أعل�ي الجنان
م�ن ينصر الله يكس�ب من عظي�م الرهان
ي�ا رب عن�ا وه�يء ف�ي القل�وب األم�ان
واصلح لنا الش�ان ف�ي الدنيا وي�م الهوان
ندخ�ل معاهم بال ش�دة وال ش�ي امتحان
والختم بالمصطفى الهادي فصيح اللسان
آن كل  ف�ي  واألتب�اع  واآلل  والصح�ب 
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علينا فيضه  زال  ال  لي  لله  هاط�ل هطول المزونالحمد 
فيكونفي كل س�اعة صفا تأت�ي المواهب إلينا ك�ن  فيض  من 
س�رينا ليال�ي  حي�ا  المن�ى  ليال�ي  م�ع الش�يوخ الرك�ونحي�ا 
العي�ونذقنا الس�الف المصفى من رحيقه سقينا م�اء  وف�اض 
الغصوني�ا ما عرفن�ا الرضا من كل ناس�ك رأينا خير  فرع  من 
الفن�ونمجال�س الفي�ض والمداد منه�ا ارتوينا عرفن�ا  منه�ا 
فين�ا الس�ر والس�ر  بأه�ل  اتصلن�ا  مصونفيه�ا  سابق  عهد  من 
ش�ؤونم�ن عه�د تكوي�ن آدم بالس�وابق حظينا رب�ي  وأم�ر 
ودع�ك س�وء الظنونسلم وخذلك نصيبك واستجب ال دعينا
بالرع�د ه�ز الس�كونواليوم برق المناش�ي حيث م�ا قد نوينا
الدخوني�ا بخت من قد رفع أيده إلى طور س�ينا ع�رف  يش�م 

بقل�ب صاف�ي حن�ونحيا وس�هال بمن ف�ي ال�درب وارد إلينا 
يه�ونم�ن في�ض رب�ي ين�ال الس�ر دني�ا ودينا يك�ذب  وم�ن 
حص�ونماش�ي كما الصدق والتصديق فيما بنينا بنين�ا  وك�م 
واصلح جميع الشؤوني�ا رب حق�ق لن�ا الني�ات واه�د البنين�ا
والصحب رافد وعونوالخت�م بالمصطف�ى واآلل منهم حبينا
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الزمان ذا  في  للناس  الفرح  يديم  الله 
الن�ه زم�ان الجف�ا  واله�م واالمتح�ان 
والناس تاهت على جسر الهوى والهوان
ه�ات المواي�د وغن اللحن ل�ي فيه دان 
واط�رب قليبي ومن يحض�ر له االمتنان
نشرب ونطرب مع االخوان بالوردغان
نس�عد ونحمد اله الك�ون في ذا المكان
والس�اقي الزي�ن يس�قينا وكاس�ه مالن
ماح�د صفا له زمانه غي�ر عارف مصان
من سادة السر واالخالص من حيث كان
ص�ادق مع الله في س�ره ومن حيث بان
الحس�ان بالمزاي�ا  معل�ق  وقلب�ه  داي�م 
م�ا بي�ن ليله وصبحه ف�ي اقتف�اء الزيان
س�الك وصابر وثابت في طريق االمان
ما له م�ن الخلق ماهم في�ه قاصي ودان
ذاك�ر وش�اكر وراجي من إله�ه ضمان
ضم�ان تصلح به العقب�ى إذا األمر حان
ينال عي�ن الرضى من كاس حالي ودان
والل�ه يعطي�ه من فضل�ه بعال�ي الجنان
حي�ا إله�ي رج�ال الص�دق ف�ي كل آن
ق�دوة وأس�وة ون�ور الل�ه فيه�م عي�ان
س�اروا على نهج طه لي به الصعب الن
علي�ه صل�ى اله�ي كل م�ا الفج�ر حان
والصح�ب واآلل والتاب�ع له�م بات�زان



في زيارة الشيخة سلطانة رجب 1425

وزان خّيم  األنس  فيك  النور  حوطة  يا 
وال�روح ترت�اح والنف�س الدنيئ�ة ته�ان
ين�زاح عنها الوس�اوس ينجل�ي كل ران
أم�ان ومنب�ر  لس�لطانة  ش�ريفة  حوط�ة 
مث�وى عب�ادة ومأوى الذكر ه�و والقرآن
ذا شعب سمنون شاهد بالليالي الحسان
ش�اهد له�ا بالت�الوة واألدب والص�وان
ال زال ذاك الشرف عائد على اهل الزمان
والس�ر ظاهر على القب�ة ومن في المكان
ذا مج�د عال�ي لس�لطانة ونع�م الكي�ان
يش�هد له�ا باس�تقامة مفعم�ة بالضم�ان
من سر شيخ المال السقاف قطب الزمان
ب�ارق برق ف�ي محياه�ا لكس�ب الرهان
وامست تش�اهد وتتحسى شراب الدنان
م�ن خمرة ال�ذوق في حض�رة أئمة زيان
لي عمروا ال�وادي الميمون قاصي ودان
من نس�ل ط�ه وحي�در والبت�ول المصان
ش�ان خي�ر  لن�ا  يس�ر  ل�ي  لل�ه  الحم�د 
يس�ر حض�ور الزي�ارة ف�ي هنا ف�ي أمان
مجم�ع مب�ارك بدت في�ه الش�ارة عيان
والوع�د أنجز وش�اووش الرضا قال دان
البي�ان علي�ه  دن�دن  وم�ن  دان�ه  دان  وا 
يا اهل الزيارة عسى المولى يفك الرصان
يصل�ح قلوب الورى تطهر بس�ر المكان
والخير يش�مل مي�ع الن�اس قاصي ودان
والغيث يهطل على الوادي ويصبح مالن
يا حول حواله س�ر الك�ون في كن فكان
والختم صلوا على المختار ثبت الجنان
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والصحب واآلل والتاب�ع وقطب الزمان
آن كل  ف�ي  الل�ه  أله�ل  زائ�ر  زار  م�ا 
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حسنت ظني بِحبي ساعة الشين والسين

حسنت ظني بِحبي ساعة الشين والسين
وي�س ط�ه  س�ر  فيه�ا  الس�ين  س�اعة 
والش�هود المحقق س�اعة الش�ين بالعين
م�ا كماه�ا وال ش�ي مثله�ا يكح�ل العين
حان وقت الصف�ا لي في كتاب الموازين 
س�اعة الفت�ح س�اعة م�ا تراها الش�ياطين
س�اعة المنح س�اعة تصطفيه�ا األراكين
ض�اق ح�ال المعان�د واش�تغل بالقوانين
الثعابي�ن س�م  بي�ن  وفتح�ه  وقت�ه  ف�ات 
ي�ا محب�ي توج�ه نح�و كهف المس�اكين
تمكي�ن ش�أن  ش�أنها  بطاب�ة  والنياب�ة 
م�ن بغاه�ا يش�مر يس�ري اللي�ل بالحين
يط�رح الراس س�اجد يطلب الل�ه علمين
وس�همين منه�ا  س�هم  عناي�ة  والهداي�ة 
الدي�ن المبل�غ  ال تفوت�ك تق�رب س�دد 
وانتصب ف�ي الزوايا س�اعة الحور نادين
تس�مع الك�ون كل�ه ي�ا المغف�ل باالذنين
رب ه�ب ل�ي وأهلي والمحبين قس�مين
م�ا لن�ا غي�ر فضل�ك ي�ا كري�م العطائين 
نش�تكي الهم والغم من ضياع المضامين
وتخزي�ن س�كرة  بي�ن  تب�دد  ل�ي  وقتن�ا 
الميادي�ن والنه�ار  بطال�ة  ف�ي  ليلن�ا 
ال مت�ى يا اهل ودي ال مت�ى قول يا هوين
ط�ال عتب�ي وعتبي ي�ا اه�ل ودي بامرين
نوعي�ن والخواتي�م  م�رة  العم�ر  فرص�ة 
رب حس�ن ختامي واجعل الخير خيرين
وألفي�ن م�رة  أل�ف  ص�ل  رب  ي�ا  ث�م 
بعيني�ن باك�ي  خي�ر  المش�فع  عالنب�ي 



ميامي�ن غ�ر  خي�ر  وصحب�ه  آل�ه  ث�م 
م�ا تغن�ى مغن�ي ف�ي المجال�س بصوتين



كل عارف له في السر صولة وبرهان

وبرهان صوله  السّر  في  لُه  عارف  ُكل 
وإيق�ان واس�تفاضه  وش�امه  واس�تقامه 
والم�وارد دالئله�ا عل�ى الوج�ه عن�وان
َحد بش�اره وَحد ش�اره وَحد ن�ور إيمان
وارد الفيض يتجلى على صاحب الشان
واضحه ش�اهده باالرث ِم�ن غير ُنكران     
والس�لف ش�أنهم في النهج للكل ميزان
َح�د بمظه�ر وَحد جوهر وَح�د قام ُربان
وتهت�ان ماُتضيَّ�ع  جواه�ر  والس�رائر 
ُخص في عصِرنا عص�ر الِمحن والتِفّتان
نحم�د الل�ه ل�ي قيَّ�ض لن�ا خي�ر انس�ان
ش�يخنا حامل األس�رار ف�ي الرفق ميدان
نج�ل أحم�د إم�ام الق�وم ش�يبه وُش�بان
جاذب الروح باالخالق والذوق رضوان
أفن�ان خي�ر  عل�ى  تفيأن�ا  ِجنان�ه  ف�ي 
ِم�ن َمعينه ش�ربنا كاس في ال�ذوق مآلن
واصطبحن�ا وُأعطين�ا ِمن الفي�ض ألوان
جامع الشمل مفتاح العطا صاحب الشان
حامل الرث ُقطب الوقت لإلنس والجان
ناف�ع الخلق بالمعروف فضاًل وإحس�ان
مثلم�ا كان خي�ر الرس�ل للخل�ق مي�دان
وعن�وان ذخ�رًا  يبقي�ه  أن  الل�ه  أس�أل 
ف�ي عواف�ي عل�ى غاي�ْه ش�ريفْه وبرهان
واألحب�اء وأهل الس�ر في الح�ق أعوان
والص�الة عل�ى م�ن ج�اه م�ن الل�ه قرآن
أحم�د الحامد المختار ِمن نس�ل عدنان
وآل�ه ال�كل واألصح�اب م�ا بدرن�ا بان
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الله الله يا الله 

الله  ي��ا  ال��ل��ه  الل�ه ال��ل��ه  ي�ا  الل�ه  الل�ه 
ط�ه  عل�ى  اليمان�ي والص�الُة  الحبي�ب 
الَمَبان�يِش�ّل بالص�وت واف�َرح  َحِس�يَن  ي�ا 
المعان�يواعطِني الكأس واشَرح َطِري�ف  ل�ي 
ل�ي َب�َدْت  أال  األَمان�ي عاده�ْا  زاِهي�ات 
ُقفل�ي  َرتِ�ْق  المثان�ي وانَفَت�ْح  ُس�طور  ف�ي 
ُمغط�ِرف  ي�ا  ل�ي  هان�ي َغ�نِّ  كأس  واس�قني 
وَش�نِّف  ِزدن�ي  ن�ان ُث�مَّ  الدِّ ش�راب  ِم�ن 
َكس�اني ل�ي م�ع الِح�ب حضره  َق�د  ها  ِس�رَّ
بَِس�ْكَره  فيه�ا  الَمجان�ي ِهم�ْت  لذي�ِذ  ِم�ن 
َح�ْد  ها  ِس�رَّ َع�َرْف  َعاَلن�ي م�ا  خالِ�ص  ِس�ر 
محم�د  حبيب�ي  َدان�يِم�ن  في�ه  ل�ي  ط�اب 
ت�أدَّب  ُمري�دي  َكيان�ي ي�ا  ف�ي  وانط�وي 
ُتكَت�ب  �ر  السِّ الزم�ان وافَه�ِم  ِرج�اِل  ِم�ن 
عَذْلن�ي  َق�د  َم�ن  َرَمان�ي ت�اه  بِظنِّ�ه  َأو 
َوَعدن�ي  َق�د  الِحس�ان س�يِّدي  بالَمزاي�ا 
المواِه�ب  واألَم�ان ياليال�ي  ض�ا  والرِّ
المراتِ�ب  البَّي�انعالِي�ات  واضح�ات 
َتجلَّ�ى  ط�ه  َأتان�ي     س�ّر  م�ا  فاغنم�وا 
تولَّ�ى  َعنَان�ي والحبي�ُب  َق�د  ُكلم�ا 
ص  ع  ي  ه  رعان�ي ك  رب�ي  ذك�ُر 
ق  س  ع  م  الَبي�ان ح  ح�رِف  ِس�رُّ 
ي�س  ط�س  األم�ان ق  س�ّر  ب�اب 
م  س  ط  ص  َدان ن  َجن�ْي  َجنُيه�ا 
وس�لِّم  ص�لِّ  �َواني ربِّ  السَّ َجَرْي�ن  م�ا 
الُمعلِّ�م  َحَبان�ي عالنب�يِّ  ل�ي  َس�يِّدي 
وآل�ه  صحب�ه  دعان�ي ُث�م  والخليف�ه 
حالِ�ه  ِمث�ل  وثان�يزادن�ي  ثال�ث  ح�ال 
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 في مناسبة االحتفال بالمشرع الروي وإعادة طباعته 
احتفل السادة بني علوي بمنزل الحبيب عبدالقادر 

فألقيت هذه األبيات على صوت ) دع ماسوى الله وأسأل (

ه ضا والمَودَّ د لَِلح�ن الّصف�ا فالقل�ب في األُن�س راِغبحادي الرِّ َردَّ
ه الزم�انواس�ِمع نش�يدك كل من رام ُودَّ ب�دا ف�ي  لِم�ن  النَّ�دى  واش�َهد مق�ام 

ل بَرنده ودعك من وصف الغواني والِحسان الخراِعبَدْعك التغزُّ
ه إذا صف�ا مش�رب المخط�وب ف�اق الِحس�انفال�ذوق قد يس�مو ويجت�از َحدَّ

وكل أس�باب أه�ل الوص�ل ش�اِرق وغ�اِرباألُنس قد َحل ِعنده
ِعي�ان            َل�و كان لألبص�ار ي�ا ِخ�ل وق�ده ش�اِهد  البره�ان  رأى  مّم�ن  لُكن�ت 

وانهل ِمن الَجود تلقى الَجود هاطِل وس�اكبأنِزل بساحات ِورده
الزي�انهذا مق�ام الوعد ِمن ش�يخ عهده فادخ�ل وس�لِّم عل�ى ف�رع األص�ول 

وامَطْر على اشعابنا واس�قى ِحسان المشاربعاِرض بدا َحّن َرعده
يأم�ن عل�ى النف�س ِم�ن ش�رِّ الش�قا واله�واني�ا بخت م�ن ُألبس لباس�ه وُبرده

نائ�بهذا الُمطيلس بُبرده  المقام�ات  كل  وف�ي  عنه�م  م�أذون 
الزي�انفادخل مع َمن قد دخل ضمن وعده وع�د  جّرب�ت  وق�د  مقال�ي  ه�ذا 

المرات�بمن كان يرعاه جده أه�ل  الق�وم  رس�وم  أحي�ا  وفي�ه 
البي�ان ي�ا َه�ل ت�رى تلق�ى ِمثال�ه ونِ�ده ُحس�ن  النس�ان  علَّ�م  وال�ذي  ال 

وارشف من الكاس في كفٍّ صفت للُمصاحب       افذح لقلبك بِزنده
الَجن�انيا من ُس�قي راح�ات راح الموده الرض�ا ف�ي  تباش�ير  بش�راك الح�ت 

ويلح�ق الفرع باص�ل الق�وم والوصل جاذبفاسعد بُقربه وسعده
وبي�ن َم�ن َق�د ُحظ�ي بالج�ذب نح�و األم�انش�تَّان َم�ن يرق�ى بجه�ده وَك�ده

األطاي�بيالله عسى منك َرده الف�روع  كل  َهن�ي  غيث�ًا  تغي�ث 
ران     وُتوصل المقطوع عن درب مجده كل  ِم�ن  للمنس�وب  القل�ب  وتصق�ل 

ويمتل�ي م�ن ش�راب الق�وم حالي المش�اربيطعم رضا به وَشهده
الزم�انوتنط�وي النيات في نجم س�عده به�ذا  َعنّ�ا  قص�ر  ق�د  العم�ل  ف�ان 

األطاي�ب واختم بمن طاب حمده ِس�ْيد  المخت�ار  جدن�ا  حبيبن�ا    
ث األصح�اب واآلل بع�ده به�م عس�ى ُيرف�ع األدن�ى إل�ى اعل�ى م�كانم�ورِّ
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الخير نسنس

ألأل وب��اِرُق��ه  ال��ّش��اَره  ِم��ن  َنْسنَْس  يا اه�ل الدُهول الزيانالخير 
اله�وانيا حول حواله يا اهل الطين االس�فل واالعلى زال  الي�وم 
يش�رب ويم�ال المس�يال  ِم�ن  يغ�رف  م�النُكّلي�ن  ع�اده  وال�واد 
تمل�ي جمي�ع المكانإذا رض�ي رب�ك االرزاق ف�ي االرض تحل�ى
تجل�ى فيم�ا  الج�ود  كري�م  يع�ارض  ذا  عالعب�د في ُك�ن فكانَم�ن 
أجل�ى عن�دَي  الح�ال  ف�إن  تعذلون�ي  ج�ادت عه�ود األمانال 
وَمه�ال علين�ا  �ف  خفِّ الَمن�ا  لل�ذي  الزم�انق�ل  فين�ا  أرض�اك 
أول�ى والعب�د  العب�د  امتح�ان  مق�ام  بامتح�انه�ذا  رب�ِه  ِم�ن 
وس�هال علين�ا  المول�ى  ر  ق�دَّ بم�ا  كانأه�اًل  ش�اء  إذا  أم�ره 
الزيانَكْفكِ�ف دموع�ك وِس�ر فالَه�ّم عنَّ�ك توّل�ى برك�ب  واْلَحق 
تس�ّلى  بقلب�ك  وش�يطانك  س�اروا  واْمَل�ك علي�ك العنانالق�وم 
تتب�ع ظ�روف الزم�انإل�ى مت�ى وان�ت ف�ي التقصي�ر توق�ع وتبل�ى
وأعل�ى مرق�ى ج�دودك  إل�ى  تس�امى  ُش�فها طري�ق األم�انحلِّ�ق 
تمّل�ى ق�د  دربه�م  ِم�ن  لم�ن  يس�طع  االمتن�انالن�ور  ل�ه  يحص�ل 
تجل�ى كماه�م  ه�ذا  ي�ا  والفع�ل  ِعي�انبالق�ول  ك  ج�دَّ تش�وف 
وفض�ال الل�ه  ِم�َن  َمنّ�ًا  المصطف�ى  الِجن�انمحم�د  َأع�ال  َحَب�اه 
تجل�ى لحال�ه  أحوال�ه  ص�دق  ع�َرف  �ا  الق�رآنلمَّ علي�ه  َأن�زل 
حتى اس�تفاض الدنانس�بحان َمن أك�رم المخت�ار بالفض�ل االعلى
اس�تبانيالل�ه عس�ى من�ك نفح�ه فالف�ؤاد اضمح�ال ِحب�ْي  ون�ور 
َمنّ�ًا وفض�ال االمتن�انوج�اد بالفض�ل مول�ى الفض�ل  بَأفض�ل 
بأحل�ى ُيب�دل  والح�ال  س�يدي  لن�ا  األم�انفاغِف�ر  أم�ان  وف�ي 
زم�انويش�ترح قل�ب ب�ن هاش�م وُيصل�ح وُيجل�ى ي�ا  وس�اِوها 
الزي�انوالختم صلوا على المحبوب في العرش االعلى ش�فيع  ط�ه 
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ء �ل���ه��ا ��حر��ب ا
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الفضل أعلى للحبيب االمجد

االمجد للحبيب  أعلى  يا اللهالفضل 
شي لّلهطه محمد 

تج�دد م�ا  الل�ه  علي�ه  يا اللهصل�ى 
شي لّلهحفل ومشهد

يا الّلهطاب�ت ليال�ي األن�س باألني�ِس
شي لّلهطه جليسي

يا الّلهَشامدح حبيبي جوهري النفيِس
شي لّلهُيحيي ُغروسي

يا الّلهي�ا َمن تولَّ�ه في الحبي�ب ِصدقا
شي لّلههل ُمّت َشوقا

تبقَّ�ى يا الّلهبالُح�ب يفن�ى في�ك م�ا 
ا شي لّلهفافهمُه حقَّ

يا الّلهي�ا ربِّ ُك�ن ل�ي دائم�ا ُمس�اند
شي لّلهفي الخير ساِعد

يا الّلهوافت�ح عل�ى قلب�ي فت�وح واِرد
شي لّلهُيحيي الَمَواِرد

َتعلَّ�ق َم�ن  كل  إله�ي  يا الّلهوارح�م 
ق شي لّلهفيَك تشوَّ

ق يا الّلهواجم�ع لنا ف�ي العلم م�ا تفرَّ
شي لّلهَحْصرا وُمطلق

ُنناِص�ر ب�ِه  يَّ�ًا  َلُدنِّ يا الّلهعلم�ا 
شي لّلهخير العناِصر

والمآثِ�ر الّل�ه  لدي�ن  يا الّلهنص�رًا 
شي لّلهباطِن وظاِهر

يا الّلهي�ا ربَّ واجمع فيك َم�ن تباَعد
شي لّلهآَمْن وجاَهد

�ى وانتم�ى وعاَه�د يا الّلهصلَّ�ى وزكَّ
شي لّلهفالحقُّ آَكد
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بالديان�ه العم�َر  إله�ي  يا الّلهواختِ�م 

شي لّلهَأغلى أماَنه
يا الّلهُنحش�ر مع المختار في الضماَنه

شي لّلهَندخل ِجناَنه
تهلَّ�ل م�ا  الّل�ه  علي�ِه  يا الّلهصل�ى 

ل شي لّلهبدر مكمَّ
يا الّلهوالصح�ب واآلل الكرام َأفضل

شي لّلهما الُغصن َميَّل
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البيت األول ضمن رؤيا رؤيت فأكملنا األبيات 

] سمرها  غمرنا  قد  فينا  األنس  ليلة   [
قمرها م��ن��ادي  ون��ادان��ا  وابتهجنا 
وترها فينا  دق  ساعه  ال��ذوق  ساعة 
حرك الشوق واشعل في الحنايا خبرها
منامه شفت شي من صورها لرائي  قل 
أثرها من  أثر  أو  الربابه  سمعت  أو 
حضرها قد  من  وجه  نسامر  سرينا  كم 
من شيوخ الطريقه لي جنوا من شجرها
طاب مسمر رضاهم طبت والوجه ابهى
سحرها مناشي  في  سكوني  واعتراني 
نظرها غوالي  من  وشفنا  رأينا  كم 
سترها رب��ي  ليت  السعاده  ليالي  يا 
قدرها لواحظ  في  حاضر  كان  من  كل 
ضررها يعاني  أو  المهانه  يشوف  ما 
ثمرها تلقوا  لي  العنايه  أه��ل  وع��د 
سبرها شا  حيثما  معهم  سار  من  كل 
عمرها قد  من  خير  بالمشفع  ختمها 
كدرها يجلو  هم  وال��ه  والصحابة 
سمرها غمرنا  قد  فينا  األن��س  ليلة 
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في تريم المدينة

بُلقيا ربي  جاد  المدينه  تريم  في 
بُس�قيا دتن�ي  زوَّ رجال�ي  َرتن�ي  ذكَّ
مجلس األُنس َبيَّن بعض حاالت َميَّا
وانكشف ِسّر خافي كِدت َأطويه َطيَّا
كتني الدواعي ِمن جميل الُمحيا حرَّ
ل�ي َبدالي جماله واكتوى القلب َكيا
د والش�واهد ُتهيا بِ�ّت س�اِهر ُمَس�هَّ
ح�ار عقل�ي وُلب�ي ُقلت يا زي�ن َحيا
ساعة الوصل حانت ُمن بالوصل َهيا
ذا ُم�رادي وقصدي مطلب�ي األولِويا
قال ُس�عدك بَغي�رك إّن س�عدك ُمهيأ
ش�يخ فتحك تولى األمر وارواك ريا
ب ُك�ن ألَم�ره َرِضيا �ه تق�رَّ ُق�م بحقِّ
واصطبِ�ر للعب�اده ُك�ن برب�ك َحِفيا
ِقيا واجتهد في الطريقه إن طلبت الرُّ
ُكل مطل�ب ُمحقَّ�ق ُجود رب�ك تفّيا
ُقل لمن رام دربك ِسرت نهجًا سِويا
َم�ن تعلَّ�ق تحقَّ�ق ص�ار حتم�ًا ُمهيا
ُثم صلِّ وس�لِّم ما جرى السيل َجريا
عالمش�فع محمد ط�اب َميت�ًا وَحيا
والصحاب�ه وآل�ه لي بهم ط�اب ُلقيا
خي�ر صحب وآٍل ُخص حي�در َعلِيا
تِقي�ا عب�دًا  كان  النب�وه  عل�م  ب�اب 
َم�ن ت�أدب بط�ه ن�ال وص�اًل َحِري�ا
ن ِحبالي واجعل القلب َحيا ربِّ مكِّ
ف�ي طري�ق الس�المه دائم�ًا أرَيِحي�ا
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الفهرس

4 المقدمة               

القسم الحكمي

6 حرف األلف              
7 لَِتِريَم ِمْعَراِجي كذا إِْسَرائِي          
9 ُعنَا الَحَواِدُث ُكلَّ َيْوٍم           ُتَجرِّ

10 حرف الباء              
11 َلّما َذَكْرُت ُشيوخي بعدما ذهبوا         
13 ِميُر َوَماَت إحساُس الَعَرْب          َماَت الضَّ
15 ِذْكَرٰى َوَفاِة الُمَربِّي َسيِِّدي َوَأبِي          
16 َحيِّ الَمنَاِسَك إِْن َأَرْدَت َثَوابًا          
18 ياَض فَشاَهْدنا بها َعَجبا           ُزْرنا الرِّ
20 َمْواَلَي َأْنَت الُمْسَتِجيُب َمْن َدَعا          
21 با َبْيَن الَعَرْب          ْيُل الزُّ قد جاوز السَّ
23 لي بالَحُجوِن وبِالِمْعالِة َأْحباُب          
25 َما َأْعَظَم الَغْوَص في َتاِريِخنَا األََدبِي            
27 حداَة الشوِق من أرِض الجنوِب         
29 شموُلُكُم بالعطِف غايُة مأَربي          
31 لألكرميَن َعطاٌء ُيْثلُِج الَقْلبا          
33 ُفنا اْلَلَيالِي َبْعَض َهمٍّ           ُتَكلِّ

36 حرف التاء              
37 َأَلِمي َتَزاَيَد َواْعَتَلْت َزَفَراتِي          
38 ُأْنُس الليالي َمرَّ في الَحَضراِت          
40 َمْن لي َوَهْل لي بِإِْخَواٍن ُأَناِدُمُهْم          
41 إَِليُكْم َأِحّبائي وأهَل عشيرتي          
42 ُكُؤوُس الَفْيِض فينا ُمْتَرعاُت           
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46 ْوِق َذاتي           َسَرْت بي في َلَيالِي الشَّ
48 ِمن باِب َفاطَِم بِنِْت المصطفى آتي          
50 َمَواطُِن الَغْيِث ِمن َواِدْي النَُّخْياَلِت          
52 َأالَ داِر َعنّي ما استطعَت ُمداراتي         
53 تِها           يا ساجَي الطَّْرِف َخبِّْر عن َمَودَّ

56 حرف الجيم             
57 ُقْل لِْلَفِقيِر الَعائِِل الُمْحَتاِج          
58 لو َيْسَأُلوني عن اآلماِل والنََّهِج          

60 حرف الحاء             
61 َأْطَلْلَت يا عاَمنا َوالَقلُب ُمنَْجِرُح          
62 وافيُت صنعاَء محموالً بأفراحي          
64 َلّما ُأطِلُّ على الخضراِء أرتاُح          
65 ال َتنَْسنِي َسيِِّدي ِمْن َصيِِّب الَمنِْح         

66 حرف الدال             
69 أقول قوال مجرد           
70 َف َوافُِدْه           َوَفْدَنا إلٰى َحيٍّ َتَشرَّ
72 ئِِد          ْكَرَياِت الُغرِّ َواتَّ ِقْف بِي َأَخا الذِّ
74 ُه يا َعَلَم الُهدٰى           َصّلٰى َعَلْيَك اللّٰ
76 ِسرُّ اتِّصالي بطه دائمًا سندي          
78 َضى َنْرُجو بَِك الَمَددا          َيا ِعيَد فِْطِر الرِّ
80 سرى البرُق في الّداِجي من المطلِع الَفْرِد        
81 َأطالُل َحيِّ الحبيِب المصطفٰى الهادي          
83 العيُد َيْزُهو إِْن َبَدا الَوْجُه النَِّدْي           
85 ْهِر َوْهَي َعَوادي          َهَجَمْت ُصُروُف الدَّ
86 ُك إنشادي          بِشاراُت أحالمي تحرِّ
87 ألحاُن ِحبِّ الحبيِب المصطفى تشدو         
89 ِعيُد المدينِة في الحقيقِة ِعيُد           
91 إلى الخيِر َيْهِدي الّلُه َصْفَوَة َخْلِقِه         
93 إلى حضرموَت الواِد واِد اْبِن راِشِد         
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94 ِقْف ُرَويدًا بَمْظَهِر الُمْسَتِفيِد          
96 ِد           لم َتْحَتِجْب أبدًا ولم َتَتَردَّ
97 َراَقْت ُحَمّيا الّصفا للقوِم فانفردوا          
99 ما َمّد لخيِر الَخْلِق َيدا           

100 ُأمرُغ خدي في سجودي وتردادي         
102 َضى َنْرُجو بَِك الَمَددا          َيا ِعيَد فِْطِر الرِّ
104 جموٌع كَمْوِج البحِر َتْزَخُر في الَمدِّ         
106 ِذْكَراَك في َقْلبِي َدَوامًا لأِْلََبْد          
107 َبْدٌر َأَطلَّ بَِيْوِمِه الَمْعُدوِد           

108 حرف الراء             
109 ُكتَِبْت علٰى الَخْلِق المنايا بِالَقَدرْ         
111 َفرا           َنْحَو َشْرِق الِهنِْد َأْطِوي السَّ
112 سنبقى على الدرب بين الديار          
113 يا َطاَقَة النُّوِر َفْوَق الُقبَِّة الَخْضرا          
115 َوَفَد الَحِجيُج إَِلْيِك َيا ُأمَّ الُقَرى          
117 َرا           َماَذا َأَصاَب الُمْسلِِميَن َوَعكَّ
118 الَح َبْرٌق وَتاَلاَل            
119 نُْدِس الَخْضَراِء َلْسُت َأرٰى          يا ُقبََّة السُّ
 121 ِعيٌد وما الِعيُد في َأْوَطانِنَا الَحّرا          
122 ما الشأُن ما أمُر الحديِث وما جرى          
125 عاٌم أطلَّ كإطالِل األزاهيِر          
127 تباركَت يا مثوى السعادة والبِْشِر         
128 ُأِضيَئْت لَِي الظَّلماُء يوَم انقضى األَْمُر         
130 اَنْهُج إلى الَعلياء َنْهَج ُمثَّابِر          
132 ْبِر           ِل بِالصَّ ُأَهنِّيَك بِالِعيِد الُمَجلَّ
134 ْوِق ِمْن َحْيُث ال َأْدِري          َدَعْتنِي َدَواِعي الشَّ
136 ُوُقوفي على الِميراِد ُيْثلُِج خاطِِري         
138 ها الُمشتاق للنظِر            أيُّ
140 تهب على قلبي من الجانب البحري         
142 ُتسائُِلني َعْذرا الَيراِع َعِن الَبْدِر          
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143 َبٌة َغنّاُء َأْوَفْت بَأْسَحاِر           ُمَحجَّ
145 ْج َأَخا التَّْرَحاِل َمْشُكوَرا          ُخْذ بي َوَعرِّ

147 حرف العين             
148 َبَرَزْت ِمْن َخْلِف طاِق الَمْخَدِع          
149 َوَقَف الحجيُج وِجْئُت َنْحَوَك ساعي         
151 ُبْشَرى لَمن كان في استقبالكم َيْسَعى          

153 حرف الفاء             
154 َعْهِدي بُِروحي إلى ُلْقياُكُم َتْهُفو          
156 َسنَُغيُِّر الَوْجَه الَعُبوَس الَجافِي          
157 َقاُف           َأْوَفْيَت َوْعَدَك َسيِِّدي السَّ
159 أنا الفقيُر بباِب المصطفى َأِقُف           
160 َألِْفُت كثيَر الجوِد منك مع اللطِف         
162 يا حبيبًا تسعى إليه األلوُف          
164 ُبْشراَك يا ُمْخبِِري باألَْهَيِف الَحِصِف         
165 ِعيُد الَهنا قد َعاَد وْهو َأِسيُف          
167 نيا وَأْفَضْت بإتحاِف           نَِت الدُّ َتَزيَّ

169 حرف القاف              
170 ْوِق           يا َمْن لَِطْيَبَة َيْرُنو َساَعَة الشَّ
171 َطاَب اْللَِقاُء َوَطاَب الَكْأُس َوالّساقي         
173 بَِشاَرُة الَعْوِد َأنَّ األَْرَض َأْشَواُق          
174 إَِليَك َرُسوَل اللِه ِجْئُت بأشواقي          
176 عن َحيِّ ذات النطاْق           
178 من حيث ما أهلي َثَوْوا َأشتاُق           

181 حرف الالم              
182 ماُن َوَمرَّ عاٌم واكَتَمْل           داَر الزَّ
183 َتِعَب الّزماُن َوَجاَءنِي ُمَتَسائاِل          
185 بالِعيِد َتْهنَِئتِي ِعْطرًا كذا ُفالَّ          
187 َعلٰى َمْن ُتَرانِي َأْطَرُح الَهمَّ َوالِحْماَل         
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189 َبْعَد ُطوِل الَهْجِر َواَفْيَت الَمنَاِزْل          
191 َقد َطاَل ُبعدي وُبعدي َباعٌث َخَجلي         
193 ه           َما َكَفاُهْم َأْن َتَرْكنا األمَر كلَّ
196 َنِسيُم الُقْرِب َهبَّْت بالِوصاِل          
197 لِْلِعيِد َذْوٌق إَِذا َما َبْدُرُه َهالَّ          
199 ه َأَمُل           بالذِن ِجْئُت وقلبي كلُّ
201 العيُد رمُز المنِح والفضاِل           
203 ِه ِجْئُت بِآمالِي           إَِلْيَك َرُسوَل اللّٰ
205 بني علوي األفذاذ في الوعِر والسهِل          
207 َة الَغّراِء ِجْئُت بآَمالي           إلى َمكَّ
209 ْحُب والجبُل          بجانِِب الَبْحِر حيث السُّ

211 حرف الميم              
212 اُق َتِريْم            اُت ُعشَّ َقَلِمي َوالذَّ
213 اِج الَمنَاِسِك َوالَحَرْم          َزَفَراُت ُحجَّ
215 َحّياك َرّبي َسّيدي َوإَِماِمي          
216 ْوِق ِهبِّي بَِأْنَساِم           َأاَل يا ِرياَح الشَّ
217 غُد األبراِر في األُخرى نعيُم          
219 العيُن إِْن َألَِفْت َرْسمًا وَمْرُسوما          

221 حرف النون              
222 رٰى في َعْصِرنا          َمْن َيا ُترٰى َبَلَغ الذُّ
223 نا           رُّ َربَّ نَا الضُّ َكَفاَنا َكَفاَنا َمسَّ
225 ال ِزْلُت َأْشُعُر َأّني َلْم ُأفِْد َزَمنِي          
226 ِعيُد الَقُبوِل لَِمْن أوفٰى الَمضاِمينا         
227 يا إٰلِهي ُرْحَماَك َفْضاًل َأِعنّا          
229 َنبِّْئ َأِحبََّتنا ِمن َحْيُثما َسَكنُوا          
230 َيا  َكْم َسِمْعنَا ِمَن األَْخَباِر َأْلَواَنا          
231 َمِزيُج ُحبٍّ َوَشْوٍق َباَت َيْغَشاني          
233 نُْدِسيُّ األَْخَضُر الَقانِي          ا َبَدا السُّ َلمَّ
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234 اَدِة األَْخَياِر إِْخَوانِي           َيا َمنِْزَل السَّ
235 َعاٌم َأَطلَّ بَِما َيْقِضيِه َباِرينَا          
236 طاَب اْللِقا في الواِدِي الَمْيُموِن          
237 بِيِع إذا َما َداَر َدْوَرَتُه           َشْهُر الرَّ
239 إَِلْيَك َطَه َحبِيَب اللِه َشْكَواَنا          
241 إِلٰى َطْيَبَة اِلْينَاِس والَمنِْزِل األَْهنا          
243 ِه َتْرَعانِي          ِمْن َحْيُثما ُكنُْت َعْيُن اللّٰ
244 نِي           ي إِنَّ َحالِي َأَهمَّ إِلِٰهي إِلٰهِ
246 من روضِة المصطفى ُأْهِديِك يا َعَدُن          
248 َم َثْغُر حاِضَرِة الّزماِن           َتَبسَّ
250 أُيها الَركُب واألَماني أواني          
252 جاَد َغْيُث النَّبِيِّ للُمْقبِلِينا           
254 َكْم بالمدينِة ِمن َرْوٍح وريحاِن          
256 يا ِقّمًة َحَمَلْت ِذْكرٰى أمانِينا          
257 عادْت علينا ليالي العيِد في الوطِن         
258 اليوَم عيٌد وعيُد اليوم عنواُن          
260 َأَتْيُت َأْلَهُث في َشْوٍق ِمَن الَيَمِن          

262 حرف الهاء              
263 ْة           َأُعوُذ بِاللِه ِمّما َحلَّ بِاألُمَّ
265 ُدْم ُسُرورًا َوَدْعَك ِمْن ذا وذا.. َمْه..         
266 إهالل شهر المغفرة           
266 ْهَر َشْهُر الَمْغِفَرْة           َرّباُه إِّن الشَّ
267 َطاَب الَمَكاُن بَِمْن َثوٰى في َجانِبِْه         
269 في َبْحِر ِهْجَرِة ٰطَه ُزْرُت َمْثَواُه          
271 عادت َمجالُسنا وعاد ساقيها          
273 ِمَن الكماِل كماٌل ال استِوا فيه          
275 َف داِخُلْه           َوَقْفنا على باٍب َتَشرَّ
277 َطويُت َأْشِرعتي في َشطِّ َمرساها         
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279 ربيَع الهدى أهاًل وسهال بذكراُه          
281 يا لقلٍب قد اهتديُت إليه          
282 حيِّ المنازَل والربوَع وِقْف بها          

284 حرف الواو              
285 ْرِح الَمكِيِن وما َحَوٰى          َأَسِفي َعَلٰى الصَّ
286 إذا اشتاَق َمْشُغوٌف إلى َحيِّ َمن َيْهَوى         

288 حرف الياء               
289 ها النبيُّ             يا أيُّ
290 العيُد عيداِن عيُد الِفْطِر والُلقيا           
292 ْكُر َواِلْحَيا          َيا َلْيَلَة الِعيِد َطاَب الذِّ

القسم الحميني

296 حرف الباء               
297 مطلبي من الهي غفَر ُحوبي وذنبي          
298 وارد ورد في المدينة راق عندي وطاب         
300 قال المعنى وسيع الحال بارسل خطاب        
302 مادام حظي زيارة قبر طه الحبيب         
304 برق الحمى لم يزل تسري بروقه هوامع         
306 من وادي النور جينا قاصدين الحبيب         
307 يا ساقي القوم زدني من دنانك شراب         
309 د لنا خير عاده           الحمد لله لي عوَّ
310 بّشرتنا خيوط الصبح عن وصل االحباب        
311 حيا ليالي المهاجر لي بها األنس طاب         

313 حرف التاء               
314 أهال وسهاًل بزين القوم زين الصفات         
315 الحمدلله وهاب العطايا الجزيله         
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317 حرف الحاء              
318 حيا وسهال ربيع االنس واالنشراح         
319 حيا بالدي وحيا السير فيها صباح          
321 الحمد لله طاب األنس واالنشراح         
323 الزال هامي مزون الشوق يذلح ذليح         
325 يا عيدنا يا مددنا ِمن عظيم المنح         

327 حرف الدال              
328 يقول بن هاشم الليلة سرت بي شجوني        
329 باب المواهب فتحه الله يوم الورود         
331 يا دائم الجود يا رب الورى والعباد         
333 في شعب أحمد سرى سر الرعاية وزاد         
334 الحمد لله عاد األنس والبشر عاد         
336 الحمد لله يا َمْحَسن لقاء ِشعب هود         
337 ياما ُأحيلى ليالي األُنس في الواد االزهر        
338 جد عزمي إلى أرض الوطن يا اهل ودي        
340 محَلى الِعباره            

341 حرف الراء              
342 ال زالي قلبي معلق بالشيوخ الصدور         
344 طاب لي طاب ُأنسي في تصاريف االقدار        
345 ماحد مساعد  على التقوى سوى ماندر         
347 الحمد لله لي َحقَّق لنا خير مطلب          
349 يا اهل وّدي عسى عودات عيد الَمسّره         
351  ذكرى حبيبي دواء قلبي الذي قد تعلَّق          

353 حرف السين              
355 حرف الضاد              
356 باب العطا منفتح با اهل الوالية رضا         
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357 حرف العين              
358 عودة حميدة إلى الحضرة وأهل البقيع         
359 زرنا المدينة وزرنا روضته والبقيع         

361 حرف الفاء              
362 يا بخت من جا إلى عندي بقلب نظيف         

365 حرف القاف              
366 طبنا بكم يا بني الزهراء وطاب اللقا         
367 دارت كؤوس الحبايب بالشراب الرحيق        
369 مديت يدي بغيت الحب يوخذني إلى دار  السالمة       

371 حرف الالم              
372 عبدك إلهي بضعفه في قيامه دعاك         
373 الحمد لله لي ما يحتصر فيض فضله         
374 َطاَب قلبي وحالي           
375 ال زال وادي المسيلة وارفًا بالظالل         
377 جود ربي طما سيله على كل مسيال         
378 أمري لربي وهوحسبي ونعم الوكيل         
379 هبت رياح الصفا ياخوان من شعب عامر        
381 الحمدلله يوم القطب راعي فؤادي         
383 حيا صباح المدينة والنسيم العليل         
385 الحمد لله هطال البشارات أمطر         
387 مالي وللناس لي هم في زماني ذهول         
389 عدنا لطيبة عسى في العود يحصل القبول        
391 باهل المدينه وَمن فيها حصل االّتصال          
393 ب بعيد المسافه          الحمد لله لي قرَّ
395 شل يا مصطفى واصدح بصوتك قبالي         

397 حرف الميم              
398 تريم بالد األنس           
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398 يا ما بقلبي وحالي من فراقي تريم         
400 جددت عزمي على العودة إلى أرض الحبايب        
401 يا مرحبا بالحبيب الشهم عالي المقام         
402 مالي وللناس والدنيا وكثر الكالم         
404 الحمدلله لي طشت مزونه علينا         
405 الحمد لله لي قلبي انشرح به وهام         
407 الحمد لله لي َحقَّق لنا مرتجانا          
408 ْكَراْم            َيا َذا اْلَجاَلِل َوااْلِ

409 حرف النون              
411 الحمد لله يسر لي بفضله وعان          
412 الحمد لله لي ال زال فيضه علينا         
413 الله يديم الفرح للناس في ذا الزمان         
414 يا حوطة النور فيك األنس خّيم وزان         
416 حسنت ظني بِحبي ساعة الشين والسين        
418 ُكل عارف لُه في السّر صوله وبرهان         
419  الله الله يا الله             
420 ه            ضا والمَودَّ حادي الرِّ
421 الخير َنْسنَْس ِمن الّشاَره وباِرُقه ألأل         

422 حرف الهاء              
423 الفضل أعلى للحبيب االمجد          

426 حرف الياء               
427 في تريم المدينه جاد ربي بُلقيا          
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