
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 بسم ال الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه ال تعالى الكريم صل وس��لم وب��ارك
  وهب ل��يجيسشعلى سيدنا ومولنا محمد وآله وصحبه وامح كل ما كتبته قبل عام 

  من غيرك ومن غيرجيسش لوجهك الكريم يا من أخرجني عام4 بكسشتجديده من 
 رسولك صلى ال تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وجعلت4 ما كتبت:��ه م��ن ع��ام

 أحب إليك من غير القرآن وغير أحاديثه عليه الصلة والسلم.جيسش
 بسم ال الرحمن الرحيم. تعليم. ليعلم كل من تعلق بي4 أنني توجهت إل��ى ال
 تبارك وتعالى بتواليف تكون فيها منافع المسلمين والمسلمات في الدنيا والخرة،
 وأن جميع ما كتبته في غيبتي البحرية خدمة لرسول ال صلى ال تعالى عليه وبارك
 ذكرO وجهادO ل غير، ولذلك منعت: من نقله وسترته، وأما ما قبلها من المكاتيب فلم
 ي:قبل منه شيء؛ ومن أراد أن ينتفع في الدنيا والخرة فليجتهد فيما كتب��ت ف��ي
 بقية مكثي عام شهدنا بكرم، فتلك المكاتيب فاقت غير القرآن والح��ديث قطع��ا

.ولها بركة عظيمة لم تكن في غيرها من التواليف



 }للشيـخ الدي{أسـاء القصائـد الوجـودة ف ديــوان المـداح النبويـة  

اســـــــم القصـــــــيدة
 

ـــــــيدة ـــــــع القص مطل
  

ـــــــوب ـــــــذب القل ج
 

المـــــد للحـــــق الـــــبي
  

مـــــن الخلصـــــي بـــــك
 

ـــــــدي ـــــــددت ل ي م
  

فقـــــــد نصـــــــره ال
 

ـــــرى ـــــا ل ي ـــــح فتح فت
  

إن ال معنـــــــــــــــا
 

ــــــالي ــــــت رب الع أحبب
  

ـــــه ـــــرب ب ـــــي واش فكل
 

ــــنات ــــرف الس ــــزت بظ ف
  

هـــــــذه القصـــــــيدة
 

هـــــدى إلـــــي زحزحـــــا
  

ــــــــــــــع الول ف ربي
 

ـــــــر ـــــــرح خي البش ف
  

ــــــــــــــع الول ف ربي
 

ـــــــل ـــــــرح خي مرس ف
  

ـــــــبيب ـــــــدي ال مم
 

ـــــبي ـــــق ال ـــــد ل ال م
  

ـــــــوم الثني ـــــــن ي م
 

ــــر ــــل البش ــــت أفض ملك
  

ــااسم ال العظم  عند رب وهو ال تعال حق
 

أجــــــابن رب الســــــمآ
  

مـــــــواهب النـــــــافع
 

ـــائي ـــو ل ـــه * ينم ـــم الل باس
  

ـــــــل ـــــــدي اللي مم
 

ــــبي ــــبي * ل والك ــــد ال م
  

ل إلــــــــه إل هــــــــو
 

ــر ــد ذك ــن بع ــكري * م ــان ش لس
  

مقـــــــدمات المـــــــداح
 

ــو ــود والعف ــرش ذي ال وثقت برب الع
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــبيحا ــغت تس ــذي ص ــا ال ودادي لولن
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

وضــوح صــفائي بالــذي الــدهر ينشــأ
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ـــال ـــادر خي فع ـــرب ق ودادي ل
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــا عــن اللــق يرتــج وعى الصطفى وعي
  



ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــب ــر والتب ــزح الض ــاق زح ــان ب وق
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــوا ــاد ل العف ــطفى ق وضوح اعتلء الص
  

ــم ــيطان الرجي ــن الش ــال م ــوذ ب أع
 

ــعيا ــد والس ــه الكي ــد وج ــا ق إل غين
  

ـــــدون هـــــم فيهـــــا خال
 

ـــد ـــالقفى مم ـــي ب ـــدان إل ه
  

ـــدودات ـــام مع ـــروا ال ف أي واذك
 

ــي ــتراب ومفل ــكرى ف اغ ودادي وش
  

ــاع ال ــد أط ــول فق ــع الرس ــن يط م
 

ــا ــزح اليم ــن زح ــي ل ــدادي وأقلم م
  

ـــــــن ال ـــــــون م وترج
 

ــا ــاد مرج ــت ق ــن ف غرب ودادي ل
  

ال
 

إل ال حـــدي مادحـــا خي مرســـل
  

ال
 

ــمآ ــرش والس ــرش والف إل ال رب الع
  

ـــــــرم ـــــــن الك إل م
 

إل غيي الشـــيطان والضـــر أدبـــرا
  

ـــــــــــــــــار الخت
 

ـــدم ـــاقي الكري الق ـــا الب إل ربن
  

ـــــــــــــــــم ال اس
 

ــمآ ــرش والس ــرش والف إل ال رب الع
  

 

أل إنن أثن علـــــي خي منعـــــم
  

 

ــق ــع ال ــن الواس ــو م أل إنن أرج
  

ولـــه أيضـــا زيـــد فيضـــا
 

أل إنن خــل وحــب مــع الــدى
  

 

ــرب ــع الق ــدحا م إل الصطفى وجهت م
  

بل آفــــــــة كرمــــــــا
 

برأت مــن الشــيطان والنفــس والضــرر
  

ل مــــا يشــــتهون بــــك
 

ــا ــه من ــذي رمت ــن بال ــاد م ل انق
  

ــد ــن ب ــد ب ــيد أح ــزاء الس ــذا ج ه
 

لقــد جــاء روح القــدس وهــو مفــرج
  

 

ــذنبا ــا عن ال ــد م ــور ق ــرب غف ل
  

ــة ال ــذه القري ــن ه ــا م ــا أخرجن ربن
 

ــا ــذي رب ــال ال ــول تع ــن ال رضيت ع
  



ــــــــــــــــــد مم
 

ــد ــي وأح ــري إل ــالنب ض ــا ب م
  

ــــــــــــــــــد مم
 

مـــددت يـــدي ل رب وأحـــد
  

ــــــــــــــــــد مم
 

مـــديك يـــا خي البايـــا عبـــادة
  

ــــــــــــــــــد مم
 

مــدادي وأقلمــي لكــم عــام حيســش
  

ال ممــــــــــــــــد
 

ـــاجرت ســـرمدا ـــار ه إل ال بالخت
  

ــــــــد ــــــــد مم مم
 

ــافع ــو ن ــه م ــا بعت ــى م ــا النتق م
  

ــــــــد ــــــــد مم مم
 

ــا ــوء والتب ــراء والس ــى الض ــا النتق م
  

ــــــــد ــــــــد مم مم
 

ــل ــفا خي مرس ــالعلي غي الص ــا ب م
  

ـــــــاحي ـــــــدي ال مم
 

ما ال مــا قــد ســاءن الــدهر فانغســل
  

ممـــــــد الخـــــــدوم
 

ــوال ــدي وأق ــي وعق ــدادي وأقلم م
  

 

ــل ــات والعل ــطفى عن الرزي ــا الص م
  

 

ــداد ــت بأم ــاحي خصص ــن ال بال م
  

 

ــذي رام إخراجــي ــن أردى ال ــديي ل م
  

 

ــان ــب وجثم ــي وقل ــدادي وأقلم م
  

 

ــول ــافع ال ــن الن ــليم م ــلة وتس ص
  

 

على الصــطفى من صــلة تقــي الضــيا
  

ـــــد ـــــدح أح ـــــرم م م
 

ــا ــور أزمان ــى الن ــب النتق ــدحت الن م
  

صـــــفر مـــــدح ممـــــدا
 

ــان ــزل خي رح ــم ل ي ــلة رحي ص
  

ـــفر ـــفر ص ـــفر ص ـــفر ص ص
 

صــلة الــذي ف كــل شــهر وف صــفر
  

صـــــفر مـــــدح ســـــيدنا
 

ــطفى ــد اص ــورى أح صلة الذي فوق ال
  

ــــزاء ل ــــش ج ــــفر مس ص
 

ــم ــات دون زجــر ول ظل صــفت ل حي
  



ــــزاء ــــش ل ج ــــفر مس ص
 

ــم ــن ال ذي الس ــليم م ــلة وتس ص
  

ــــزاء� ل ــــش ج ــــفر مس ص
 

ــم ــو بل ظل ــلح وعف ــلحي بإص ص
  

ــــزاء� ل ــــش ج ــــفر مس ص
 

ــم ــوح والقل ــل ال ذي الل صلحي بفض
  

ــــــــفر ــــــــرم ص م
 

ــان ــذ أزم ــدته من ــذي أفس ــوت ال م
  

ــــــــــــــع الول ل ربي
 

ــا ــا الزن ــد م ــذي ق رفعنا إل الاحي ال
  

ــــــع الول ــــــده ف ربي مول
 

ــاءن الن ــد ج ــار ق ــن ال بالخت م
  

ــــب ــــد الن ــــع الول مول ربي
 

ــا ــذي زحــزح الزن ــاحي ال رفعنا إل ال
  

ـــش ـــام أكس ـــد ع ـــوم الول ي
 

ــد ــس يم ــا لي ــات م يقين إل الن
  

عــــــــام دكســــــــش
 

عــدى ربنــا لنــوا لنــا قبــل دكســش
  

عــــــــام دكســــــــش
 

ــاد العلــوم لــن يشــآ ــذي ق علــوم ال
  

 

ــحب ــق ف الص ــق للح من الق جاء ال
  

ســــلم عليكــــم منــــك
 

سلم من البــاقي الــذي زحــزح الــدنس
  

ســــــبحان ذي الســــــم
 

ــلته ــن ص ــآ ع ــدي ذي بق ــلم ق س
  

ـــش ـــام جكس ـــد ع ـــوم الول ي
 

ــا ــذي حط ــل ال ــر بفض يلزمن بش
  

ـــش ـــام هكس ـــده ع ـــوم مول ي
 

ـــورد ـــدي ل ـــرك قص يقين يقين ت
  

ـــــذا ـــــده ه ـــــوم مول ي
 

يســـر رســـول ال خطـــي بولـــد
  

ـــــا ـــــده من ـــــهر مول ش
 

ــدن ــب والب ــالقلم والقل ــكوري ب ش
  

ـــع الول ـــش ف ربي ـــام هكس ع
 

علــى النتقــى خي البايــا ممــد
  

ــدم ــن ال ــخ م ــا نس ــبييض م ت
 

ــن ــل والن ــي إل ذي الفض ــت كل وجه
  

 

ــلما ــد س ــوم ق ــب من ف ذا الي القل
  

ــم ــيطان الرجي ــن الش ــال م ــوذ ب أع
 

ــي ــي لغي رض ــن ميل ــال م ــوذ ب أع
  



ــــم بســــم ال الرحــــان الرحي
 

باســم اللــه الــذي القــرآن قــد نــزل
  

ـــول ال ـــد رس ـــه إل ال مم ل إل
 

ــدى ــاد ل ب ــد ج ــذي ق ل رب ال
  

ــال  ــمل حول ول قوة إل ب ــي العظي العل
 

ل كليــــت مــــن ذائه الحــــد
  

 

ــا ال ــدار ي ــه اكفن الك ــم الل بس
  

ـــام  ـــروا ال ف أي ـــدوداتواذك مع
 

ــن ال وجهــت كلــي ذا قــرب م
  

ـــــــر  ـــــــروابش فاستبش
 

ــم ــاللوح والقل ــورى ب ــايعت خي ال ب
  

ـــــا  ـــــد كرمن إلبن آدم ولق
 

ــا ــه بان ــن تكري ــي ل ــت وجه وجه
  

وقــــل جــــاء الــــق إل
 

ـــو يبقين ـــي وه ـــت ل وجه وجه
  

 

ــدد ــر وال ــى بالبش ــيف أت ــا خي ض ي
  

 

ــور ــات والس ــارات بالي ــا ذا البش ي
  

ســــنة ألســــش بشــــري
 

ــد ــيق والس ــي الض ــن دواع سلمت م
  

مـــن أســـش إل انتهـــاء مســـش
 

ــن ــاب ذي الن ــن الوه ــب م ــد الن م
  

ــــــــــــــــــفر ص
 

صفيت يــا ملــك القــدوس يــا جــاري
  

ـــــة صـــــفر بســـــش ج�ن�
 

صـــلة بـــاق بتســـليم بل عـــدد
  

ـــــة� صـــــفر بســـــش ج�ن�
 

ــي ــلم عل ــاق كري بالس ــلة ب ص
  

ـــش ـــام بكس ـــد ع ـــوم الول ي
 

ــاب ــح الب ــداحه ل يفت ــن بأم ــا م ي
  

ــــــــان ــــــــع الث ربي
 

ــا ــه دفع ــداحي مــن مــدحي ل ربي امت
  

ال ممــــــــــــــــد
 

ــا ــزان إذهاب ــذهب الح ــذي ي إل ال
  

ال ممــــــــــــــــد
 

ال بـــاق كري واحـــد صـــمد
  

ال ممــــــــــــــــد
 

ــد لئا ــوف ق ــن ذو ال ــل م ال أفض
  

القــــــــرآن بــــــــاهه
 

ــا ــاد ل كرم ــزا ق ــا عزي ــو كتاب أتل
  



ـــــــــــــــــد بحم
 

ــل ــه تني ــب في ــعادة قل ــانت س ب
  

ال
 

ــدى ــاد ل ب ــد ج ــطفى ق ال بالص
  

 

ــا ــوت والتبب ــان ال ــاق كف ــدي لب ح
  

 

ــه صــارا ــي ب ــن كل حدي وشــكري ل
  

 

يــا رب بالصــطفى الختــار مــن مضــر
  

ــــــــــــــــــد مم
 

ــا ــدارين دون عن ــوز ف ال ــره الف من س
  

ــــــــــــــــــد مم
 

ــالكه ــرش م ــن ســره كــون رب الع م
  

ــــــــــــــــــد مم
 

ملكــت خي الــورى بشــرا مــن الــدم
  

ــــــــــــــــــد مم
 

مــدح الرســول الكري الباســط العجــب
  

ــــــــــــــــــد مم
 

مــا النــب رســول ال كــل أود
  

ــــــــل ــــــــد الم مم
 

ــدا ــن والرغ ــدى والم ــد الن وال م
  

ممــــــــد الصــــــــلي
 

ــدا ــاءن أب ــا س ــا م ــد م ــد ق مم
  

 

ــرا ــد ظه ــول ال ق ــداح رس ف امت
  

 

ــن رب بتكــرار ــؤل م ــاءن الس ــد ج ق
  

ــــــــم ــــــــان رحي رح
 

ــد فجئا ــان ق ــرح الذه ــا يش رب ب
  

ــــــــع ــــــــافض راف خ
 

ــا خــافض اللؤمــآ خبــأت كونــك ل ي
  

ــــــــع ــــــــكور راف ش
 

ــكارا ــان ش ــرب كري ك ــكري ل ش
  

 

بشــرى لنــا قــد أتانــا الــود والكــرم
  

ســــــبحان ذي الســــــم
 

ـــاق قـــدي فضله كـــرم ســـلم ب
  

ذلــــــــك الكتــــــــاب
 

ـــا ـــار والتبب ـــان الع ذل لرب كف
  

ــول  ــع الرس ــن يط ــاع الم ــد أط فق
 

ــدامي ــدارين إخ ــي ف ال ــي وملك ملك
  



ــول  ــع الرس ــن يط ــاع الم ــد أط فق
 

ــوال ــك ال ــى للمال ــوى النتق ــال س م
  

ــــــــذا ــــــــال ال ه ق
 

ــع الســد ــي م ــب وروحــي وأقلم قل
  

ـــتقيم ـــراط مس ـــى ص إن رب عل
 

أعطى الشــفع معطــي الفضــل والكــرم
  

إن رب علــى كــل شــيء حفيــظ
 

ـــر ـــن والبش ـــان ال رب ال أغن
  

ــه ــدنا خزائن ــيء إل عن ــن ش وإن م
 

ــا ــزل الكتب ــن أن ــي إل م ــت كل وجه
  

ـــوم ـــدر معل ـــه إل بق ـــا ننل وم
 

ـــرفوا ـــد ص ـــداء ق والن ال والع
  

ــــــــك ــــــــك الل مال
 

ــد ــا أح ــاب ي ــا وه ــك ي ــك مال ملي
  

ــــــــون ــــــــن فيك ك
 

ــا وال ــول ال ي ــاه رس ــن ل ب ك
  

ـــة ـــوم الزين ـــدكم ي ـــال موع ق
 

قلــب وجســمي وروحــي اليــوم معتقــة
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــن شــرحا ــداحي ل ــار أم ــت أبك وجه
  

ـــم ـــق عظي ـــي خل ـــك لعل وإن
 

ــل ــن فض ــداحي ل ــار أم ــت أبك وجه
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ودي لــن بــالنب ل ي�فت�ــح البابــا
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ــاد ــديه ب ــن تق ــدحي ل ــت م وجه
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

وجهــت مــدحي لعــز العجـم والعــرب
  

ـــم ـــق عظي ـــى خل ـــك لعل وإن
 

ـــو كرمن ـــدا وه ـــت ل ح وجه
  

ـــــرم ـــــك أك ـــــرأ ورب اق
 

ــدما ــت الق ــن ل ثب ــد ل ــدي بم أه
  

ـــــــم ـــــــان الرحي الرح
 

ــا ــزان والرج ــزح الح ــد زح ال ق
  

ال ال ال ال
 

ال خي حفيـــظ حـــافظ أبـــدا
  

ــــــــدارين ــــــــور ال ن
 

ــــلي ــــذي يص ــــد ل ال الم
  

تيســــــــي العســــــــي
 

ـــه غيه ـــن ل إل ـــا م ـــا ال ي ي
  

ـــــــب ـــــــة الراغ جالب
 

ـــد ـــو أح ـــد ال وه ـــول عب يق
  



مفاتـــح البشـــر والمـــن والنـــة
 

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــد ص أح
  

ــاريننور الدارين ف خدمة الامي  ــن الع ع
 

ــرم ــدآ ال ــن ابت ــد م ــت أح ملك
  

 

ــــد ــــن بول ــــن ل يك نفعن م
  

ـــديع ـــاقي الب ـــرم الب ـــح الك فت
 

ـــد ـــطفى مم ـــدي الص ـــال خ ق
  

 

ــا ــى تب ــى كف ــروا أن القف أل فابش
  

ــــــــــــــــــد مم
 

ــا ــر أعوام ــطفى البح مدحت الكري الص
  

 

ــبا ــن وال ــر والم ــود البش ــلم يق س
  

 

ــافع ــو ن ــه م ــا بعت ــى م ــا النتق م
  

بل آفــــــــة كرمــــــــا
 

برأت مــن الشــيطان والنفــس والضــرر
  

ــــــــه ــــــــال ب ال تع
 

ـــاع ـــورى بانتف ـــكر ال ذا ال أش
  

 

ـــودادي ـــت ل ب ـــت رب وكن أن
  

 

ــرمدا ــن س ــا مهيم ــلتك ي ــى ص أزك
  

ممــــد رســـــولك بـــــك
 

ــد ــب مم ــون الن ــره ك ــن س م
  

ال ممــــــــــــــــد
 

ـــــل تمي ـــــب عن ك ال أذه
  

ـــــــــــــــــم العظ
 

ــدا ــدا أب ــرا خال ــن ال بش ــي م أبغ
  

البــــــــــــــــــاقي
 

ــا ــد طاب ــه ق ــاق في ــابن خي ب أج
  

البــــــــــــــــــاقي
 

إل قـــاد الـــذي قـــد رم أحـــوال
  

 

ـــا بـــدى إل نـــب رســـول جاءن
  

 

أزكى صــلة الــذي قــد زحــزح التببــا
  

 

ــراء ــاف وال ــة والك ــي معجم الش
  

 

إن حـــدت إلـــا ل شـــريك لـــه
  



ـــــــوب ـــــــوب لعلم الغي ـــــــذب القل ج
  

ــــــــم ــــــــن الرحي ــــــــم ال الرح بس
  

ـــــبي ـــــق ال ـــــد للح الم
 

ـــــبي ـــــونه ل ي ـــــن ك م
  

علــــى الكتــــاب الســــتبي
 

مـــــع جيـــــع النعـــــم
  

أحـــــــد رب العظيـــــــم
 

ـــــــثيا ل يري ـــــــدا ك ح
  

ـــــــى كري ـــــــليا عل مص
 

ـــــم ـــــورى للمنع ـــــاد ال ق
  

ــــد ــــرش الي ــــكر ذا الع أش
 

ـــــد ـــــه مزي ـــــكرا يلقي ش
  

ـــــد ـــــى وحي ـــــلما عل مس
 

ـــــــي ـــــــي وكلم بكلكل
  

ـــــــن ـــــــكرته إذ خص ش
 

بدمـــــة الـــــاحي الســـــن
  

ـــــــن ـــــــة ف العل ذا خدم
 

لــــــه وفــــــك ولــــــي
  

ـــــا ـــــاب داعي ـــــه خط ل
 

ـــــيا ـــــب ماض ـــــا ي ب
  

ـــــــيا ـــــــاد ل أغراض وق
 

زادا لـــــــدار الكـــــــرم
  

ــــا ــــا ربن ــــا ي ــــا ربن ي
 

ــــا ــــا ربن ــــا ي ــــا ربن ي
  

يــــا ربنــــا اشــــكر ســــعينا
 

ــــــــترم ــــــــالنتقى ال ب
  

للمصــــطفى الــــذي تــــرام
 

ـــــلم ـــــلة وس ـــــه ص ل
  

مـــع امتـــداحي كـــل عـــام
 

ـــــرم ـــــن الك ـــــت م رم
  

صــــل علــــى مــــن انعــــل
 

ــــل ــــود حي ح ــــب الوج قط
  

ـــــــل ـــــــه ذوي النح وآل
 

ــــــــرم ــــــــحبه وك وص
  

صـــــل علـــــى مـــــن ج�عل
 

ــــــــل ــــــــب فض خي ن
  

حي أبونـــــــا انـــــــدل
 

ــــــــم ــــــــه وعظ ف طين
  

ـــــا ـــــا ربي ـــــلمن ي وس
 

ـــــآ ـــــام النبي ـــــى خت عل
  

ـــــــفيآ ـــــــلي الص والرس
 

ــــــــم ــــــــا العظ إمامن
  

ـــــة ـــــا ذا النعم ـــــل ي وص
 

ـــــة ـــــول الرح ـــــى رس عل
  

ـــــــة ـــــــاب النقم مغلق ب
 

ـــــم ـــــل نس ـــــبب ك س
  

ـــــمدي ـــــا ص ـــــلمن ي وس
 

ـــــد ـــــب مم ـــــى الن عل
  

ــــــــد ــــــــه والم وآل
 

ـــــم ـــــذي الترس ـــــن ل وك
  

ـــــدم ـــــآ والق ـــــا ذا البق ي
 

من تقبـــــــل خـــــــدمي
  

ـــــــدم ـــــــترض ذا التق ول
 

ــــــــم ــــــــا مني اللق ب
  



ـــــــرب ـــــــار الع ذاك خي
 

ــــــــــــــل الرب ذاك مني
  

ـــــــب ـــــــبيل الطل ذاك س
 

ـــــقم ـــــل الس ـــــبيب أه ط
  

صـــل علـــي بـــاب الـــدى
 

ـــدى ـــول الن ـــدى م ـــائي ال ن
  

ـــردى ـــاحي ال ـــدى م ـــث الع لي
 

ـــــرم ـــــى والك ـــــاب العل ب
  

وســـــــلمن علـــــــى المي
 

ذاك الكي والــــــــــــــتي
  

ــــــن ــــــر والقميـ ذاك اليـ
 

ـــــترم ـــــآ واح ـــــذا الثن ب
  

ـــــــد ـــــــد والي ذاك الوحي
 

ـــــد ـــــر¥ والحي ـــــو ال¦ب� وه§
  

ـــــود ـــــتقامة يق ـــــن باس م�
 

إل النـــــان مـــــن عمـــــي
  

ــــا قــــدير صــــل وســــلم ي
 

ـــــــراجك الني ـــــــى س عل
  

وه§ـــــو البشـــــي والنـــــذير
 

بنقـــــــــم ونعـــــــــم
  

ـــــــة ـــــــول الراح ذاك رس
 

وذاك رحـــــــب الراحـــــــة
  

ـــــــــــــاحة وذاك ذو الفص
 

ـــــــم ـــــــول اللح ذاك رس
  

ـــــرمدا ـــــلم س ـــــل وس ص
 

ــــدا ــــان كم ــــن كف ــــا م ي
  

ـــــدا ـــــج أح ـــــى البهي عل
 

ــــــــم ــــــــن بنح ول ك
  

ل جلـــــــن� ظـــــــاهري
 

ــــــــاهر ــــــــاطن بط وب
  

ـــــائري ـــــا كب ـــــا ماحي ي
 

ــــــــي ــــــــاهه ولم ب
  

ــــي ــــديه أمل ــــن ل ــــا م ي
 

عن علـــــــى الزمـــــــل
  

ـــــل ـــــل ال̈كم¥ ـــــل بك ص
 

ـــــم ـــــع الم ـــــع جي م
  

ـــــديع§ ـــــا ب ـــــلمن ي وس
 

علـــــى الطـــــاع والطيـــــع§
  

ذاك ا̈لش�ـــــــف©ع الشـــــــفيع
 

ــــــــم ــــــــك ا̈لفخ حبيب
  

ـــــل ـــــى البج ـــــل عل ص
 

ـــل ـــن خج ـــى ع ـــن ح ـــا م ي
  

ـــــي ـــــدك امـــــح وجل وعن
 

ــــــــم ــــــــده وفخ وعن
  

ــــا ــــا ربن ــــا ي ــــا ربن ي
 

ــــا ــــا حبن ــــا ي ــــا خلن ي
  

منـــــا تقبـــــل كت§بنـــــا
 

ـــــــلم ªـــــــط¦ف¦اك� الس ب�ص
  

ـــــى ـــــلمن§ عل ـــــل© وس ص
 

ــــى ــــد أجــــاب ببل ــــن ق م
  

يـــــــوم ألســـــــت أول
 

ـــــــم ـــــــل ذوي التكل قب
  

ــــول ــــى خي رس ــــل عل ص
 

ـــول ـــو بس ـــه يب ـــن ب ـــا م ي
  

ـــــدول ـــــحب الع ف الل والص
 

ــــــــي ــــــــل قلم ولتتقب
  



هـــــب ل كـــــون قلمـــــي
 

ــــــــدم ــــــــارة الق بش
  

ـــــدمي ـــــه تق ـــــب ب واكت
 

ــــــــــــــل أذى أو أل بـ
  

ـــــب ـــــى خي ن ـــــل عل ص
 

ـــــالدب ـــــورى ب ـــــاد ال ق
  

ـــــان ودب ـــــن كف ـــــا م ي
 

ــــــــلم ــــــــاهه وس ب
  

هــــو الــــذي فــــاق ســــواه
 

ـــــداه ـــــا ب ـــــن الباي م
  

حــــت بــــدا كت§ــــب ســــاه
 

ـــــــم ـــــــك العظ ف عرش
  

ــــــقوف ــــــان والس وف الن
 

ــــــوف ــــــوه والكه وف الوج
  

وبالرمـــــــاح والســـــــيوف
 

قلـــــع كـــــل صـــــنم
  

ـــــم ـــــداة للنعي ـــــاد ال ق
 

ـــــــم ـــــــره الكي بي ذك
  

ـــــدي ـــــاقي الق ـــــه الب برب
 

ـــــم ـــــن ل ين ـــــبحان م س
  

ـــــرمدا ـــــلم س ـــــل وس ص
 

علــــى الــــذي قــــد ولــــدا
  

بليلـــــة قـــــد طـــــردا
 

ـــــأث ـــــديو ال ـــــا م فيه
  

ـــــب ـــــد الن ـــــة مول ليل
 

ـــــب ـــــو الري ـــــة م ليل
  

ـــــب ـــــو التع ـــــة م ليل
 

وطه§ـــــــر ذي التـــــــأث
  

ـــــــاة والفلح ـــــــا النج ب
 

مــــع الســــرور والنجــــاح
  

بـــــا الربـــــاح والصـــــلح
 

ـــــم ـــــدفاع نق ـــــع ان م
  

حـــــوت خـــــوارق بـــــدت
 

ـــــت ـــــرواة ثبت ـــــن ال ع
  

ـــــأت ـــــار أطف ـــــل ن كمث
 

مــــــع امـــــاء دقــــــم
  

وعي ســـــــاوة الـــــــت
 

ـــــت ـــــت وجل ـــــد عظم ق
  

ـــــة ـــــل الل ـــــرس قب للف
 

ـــــــدم ـــــــيت كالع وص
  

وكانقضــــــاض الشــــــهب
 

ـــــب ـــــل الري ـــــردا له ط
  

عــــن ســــع أخبــــار النــــب
 

ــــــــدم ــــــــوا بن ورجع
  

ـــــالنجوم ـــــا ب ـــــرد فيه ط
 

ــــم ــــماوات الرجي ــــن الس ع
  

ـــــم ـــــرا يلي ـــــر خاس وف
 

ــــــــم ــــــــه ذا وك بزب
  

ســـــــطع حي ولـــــــدا
 

ـــــدا ـــــد ب ـــــب ق خي ن
  

صـــلى عليـــه مـــن هـــدى
 

ــــــــالكم ــــــــؤاده ب ف
  

ــــرى ــــد ي ــــم ق ــــور عظي ن
 

ـــــرا ـــــور قيص ـــــه قص ب
  

مــــن كــــان ف أم القــــرى
 

مكــــــــة خي الــــــــرم
  



ــــدعا ــــرى انص ــــوان كس إي
 

ـــــا ـــــل رفع ـــــا وقب فيه
  

ـــــا ـــــه فارتفع ـــــك ل س
 

نـــــو ســـــا الكـــــرم
  

حــــت الســــرير انكســــرا
 

ـــــترى ـــــول اع ـــــل ه لج
  

مـــن نـــور أفضـــل الـــورى
 

ــــــــه ســــــــلم رب علي
  

ـــــزول ـــــد صـــــلة ل ت بع
 

ــــدول ــــحب الع ــــالل والص ب
  

ـــــــبيل ـــــــدد الس وب ج
 

ـــــــــــــــد®ى أو أل بل ع
  

ـــــى ـــــلمن عل ـــــل وس ص
 

ـــــدا جل مـــــن حـــــاز مول
  

ـــــــى ـــــــا ذوي القل لغين
 

ولتتقبــــــــل خــــــــدمي
  

ــــــــم ــــــــده معظ مول
 

ــــــــترم ــــــــارك م مب
  

ــــــــم ــــــــه ينحت تعظيم
 

ـــــــدم ـــــــى ذوي التق عل
  

ــــــــنة ــــــــه بالس تعظيم
 

ــــــــة ــــــــا للجن يقودن
  

بـــــه ازديـــــاد النـــــة
 

ــــــــم ــــــــص معظ لخل
  

ـــــدا ـــــم مول ـــــن يعظ فم
 

ـــــدى ـــــاب ال ـــــا ب نبين
  

فل ياســـــــب غـــــــدا
 

فـــــــاحترمن وعظـــــــم
  

ـــــدا ـــــم مول ـــــن يعظ فم
 

ـــــــدا ـــــــا أح خي الباي
  

فكشــــــــهيد شــــــــهدا
 

ــــــــم ــــــــدرا بغي وه ب
  

ـــــق ف ـــــن أنف ـــــل م فك
 

ــــــــده الشــــــــرف مول
  

مـــــــال بغي ســـــــرف
 

ـــــم ـــــدر دره ـــــو بق ول
  

ـــــر ـــــن حض ـــــإنه كم ف
 

يـــــــوم حني وصـــــــب
  

ـــــر ـــــدر ونص ـــــوم ب وي
 

ـــــــم ـــــــورى الفه خي ال
  

ـــــدا ـــــم مول ـــــن يعظ فم
 

ـــــدى ـــــاب ال ـــــا ب نبين
  

فل ياســـــــب غـــــــدا
 

عنــــد الســــاب الفحــــم
  

فكــــل مــــن قــــد حضــــرا
 

ـــــورى ـــــل ال ـــــد أفض مول
  

ــــــــرا ــــــــا مبش معظم
 

ــــــــم ــــــــك°ر أو ل بس�
  

فــــــإنه قــــــد ظفــــــرا
 

ـــــرا ـــــدي البش ـــــا ي ب
  

ـــــــررا ـــــــي ض ول يلق
 

ـــــم ـــــاع الم ـــــوم اجتم ي
  

فمــــــــن طعامــــــــا هيئا
 

ــــرءا ــــد ق ــــه ق ــــن ل ل
  

ــــــــــــــــبئا مبجل فخ
 

ـــــــم ـــــــل الم خيات أه
  



ومــــن علــــى شــــيء قــــرا
 

ـــــورى ـــــيد ال ـــــد س مول
  

ــــــــيى ــــــــا فس تبك
 

ــــــــدغم ــــــــوه بالف ن
  

ـــــري ـــــاء ق ـــــى م وإن عل
 

ـــــــر مولـــــــد خي البش
  

ـــــــالطهر ـــــــرب ب فالش
 

ـــــم ـــــد الرغ ـــــف كي يك
  

ينــــور القلــــب الشــــراب
 

مــــن ذلــــك الــــآ بالــــاب
  

ــــاب ــــي دون ع ــــب يي والقل
 

ـــــي ـــــقاء يتم ـــــن ش وع
  

ـــــي ـــــد البش ـــــاء مول إحي
 

يمــــي العيــــال والــــديور
  

ـــــدور ـــــفاء للص ـــــه ش في
 

ـــــي ـــــاد ينتم ـــــل ه لك
  

ــــر ــــى خي البش ــــلى عل ص
 

ـــــر ـــــدي ل البش ـــــاق ي ب
  

ــــدرر ــــحب ال ــــالل والص ب
 

ـــــي ـــــلم يعتم ـــــع س م
  

ــــا ــــد وفق ــــا ق ــــا ملهم ي
 

صــــل علــــى مــــن خلقــــا
  

ـــــا ـــــاق خ�̈لق ـــــق� ف والل
 

كـــــــال¦ل²ق ولتســـــــلم
  

ـــــط ـــــان ذا توس ـــــد ك ق
 

ف القــــد جــــال الس�ــــ̈طط
  

ول يكـــــــن بـــــــالفرط
 

ــــــــآدم ــــــــن ب ول يك
  

ول يكــــــــن مطهمــــــــا
 

ول يكـــــــن مكلثمـــــــا
  

ـــا ـــن س ـــل م ـــاق ك ـــل ف ب
 

ــــــــم لدم ــــــــن منت م
  

كــــان يطــــول كــــل مــــن
 

ـــــن ـــــل زم ـــــاه ف ك ماش
  

وكـــــان واســـــع العطـــــن
 

ـــــــم ـــــــحك بالتبس يض
  

ـــــب ـــــل قل ـــــو جلي وه§
 

ــــــــرب ــــــــه مش بياض
  

ــــــــدب ــــــــرة وأه بم
 

وأنــــــــل ذو رســــــــم
  

يفـــــتر¥ ف أســـــن ابتســـــام
 

ــــام ــــب الغم ــــالبق أو ح ك
  

ــــــو الظلم ــــــحكه يل وض
 

كس�ــــــــرج ف ظلـــــــم
  

ــــــــدور ــــــــه م ووجه
 

ـــــر ـــــص أزه ـــــو خي وه§
  

وه§ـــــو بـــــي أســـــر
 

ــــــــم ــــــــل التكل مرت
  

ـــــذهب ـــــاء ال ـــــأن م ك
 

ف خـــــــده الهـــــــذب
  

وكـــــان ســـــبط القصـــــب
 

ــــــــه ذو شــــــــم عرنين
  

ـــــــج ـــــــل أذن أدع كام
 

ــــــــج ــــــــنب مفل وأش
  

وأشــــــــكل مبتهــــــــج
 

والـــــوجه مــــاحي الغمــــم
  



ـــــورى ـــــل ال ـــــو أكم وه
 

ـــــرا ـــــا ظه ـــــا وخ�ل²ق خ�ل²ق
  

ـــــرا ـــــط ل ي ـــــل ق والث
 

ـــــرى ف الشـــــيم ـــــن ي ول
  

ــــــــا ــــــــدنا رحتن أح
 

ــــــــا ــــــــدنا نعمتن حام
  

ممودنــــــــا فرحتنــــــــا
 

والـــــود مـــــزري الـــــدي
  

ـــــــل ـــــــاطب المي إن أخ
 

مصـــــليا علـــــى الرســـــول
  

مســــلما علــــى الوصــــول
 

بزبــــــــه ف كلمــــــــي
  

ـــــدثر ـــــى ال ـــــل عل ص
 

ـــــــر ـــــــورى البش خي ال
  

مـــــاحي الفـــــرى الطهـــــر
 

وآلــــــــه وســــــــلم
  

ـــــل ـــــى الزم ـــــل عل ص
 

ـــــدجى الؤمـــــل جـــــال ال
  

هــــامي النــــدى للمرمــــل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

صــــل علــــى عبــــد اللــــه
 

ـــــه ـــــر الل ـــــبيبه ذك ح
  

ـــــه ـــــيف الل ـــــفيه س ص
 

وآلــــــــه وســــــــلم
  

صـــل علـــى حـــزب اللـــه
 

ـــــه ـــــاب الل ـــــه ب نعمت
  

ـــــه ـــــدى الل ـــــراطه ه ص
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ـــــيدنا ـــــى س ـــــل عل ص
 

ــــــــدوتنا ــــــــا ق ولين
  

ــــــــفيعنا ــــــــا ش حبيبن
 

وآلــــــــه وســــــــلم
  

ـــــؤد�ب ـــــى ال ـــــل عل ص
 

ـــــــؤد¶ب ـــــــة ال ذي الرم
  

ـــــــب ـــــــول ون خي رس
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

صـــل علـــى بـــاب النعيـــم
 

ــــــتقيم ــــــراط الس ذاك الص
  

ممـــــــد خي النيـــــــم
 

وآلــــــــه وســــــــلم
  

صـــل علـــى عـــز العـــرب
 

ــــــرب ــــــف الك وذاك كاش
  

ـــــــب ـــــــع الرت وذاك راف
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ـــل ـــاحي الوكي ـــى ال ـــل عل ص
 

ـــــــل ـــــــل الكفي والتوك
  

ـــــــبيل ـــــــا إل الس قائدن
 

وآلــــــــه وســــــــلم
  

صـــل علـــى بـــر البحـــور
 

ـــدور ـــاف الص ـــدى ش ـــث الع لي
  

ـــدور ـــدر الب ـــقآ ب ـــاف الش ن
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

هــــو الــــذي قــــاد النــــدى
 

ـــــدآ ـــــي للجت ـــــن ي ل
  

ـــــدآ ـــــاه باعت ـــــن ن وم
 

لقـــــى الـــــردى بـــــالوكم
  



ـــدي ـــدت ي ـــذي امت ـــو ال ه
 

ــــــــد ــــــــه لرب الفي ب
  

وجــــــــاد ل باليــــــــد
 

ـــــم ـــــات وك ـــــن غي ه م
  

ـــــوارق ـــــن ال ـــــه م ل
 

ـــــابق ـــــئ لس ـــــا ل ي م
  

ول يفــــــــي للحــــــــق
 

ـــــدم ـــــن الق ـــــل م فض
  

ـــــر ـــــلم الج ـــــا س منه
 

ـــــجر ـــــي الش ـــــه مش علي
  

ـــــر ـــــقاق القم ـــــه انش ل
 

ـــــدم ـــــآ والق ـــــذي البق ب
  

ـــــام ـــــه الغم ـــــان يظل ك
 

يـــــــرى وراء وأمـــــــام
  

ـــــام ـــــانت تن ـــــه ك وعين
 

وقلبــــــــه ل ينــــــــم
  

ـــــذباب ـــــب ال ـــــا تن منه
 

ـــاب ـــع الثي ـــمه م ـــن جس ع
  

ــــعاب ــــهيل الص ــــذاك تس ك
 

ـــــم ـــــول الغن ـــــال م ب
  

ـــــور ـــــل الطي ـــــا توس منه
 

ـــــتكى بعي ـــــه اش ـــــه ل ب
  

ـــــــاء النمي ـــــــر ال وانفج
 

ـــــرم ـــــد ذي التك ـــــن ي م
  

ـــــام ـــــبيح الطع ـــــع تس س
 

ف كــــف أفضــــل النــــام
  

ـــــــب بكلم ـــــــاب ظ خط
 

ــــــــترم ــــــــزة ال معج
  

ـــــى ـــــد أت ـــــب ق كلم ض
 

فيهـــــا بنـــــص ثبتـــــا
  

ـــــى ـــــد أت حني جـــــذع ق
 

ـــــــرم ـــــــزات الك ف معج
  

ـــــه ـــــزور منل ـــــان ي ك
 

ـــــه ـــــي يبجل ـــــوان ك رض
  

ـــــــور مرسله ـــــــا طي منه
 

ـــــــم ـــــــى ذوي التعظ عل
  

نـــــا إل الـــــبيت الـــــرام
 

لكـــــي يصـــــي ذا انـــــدام
  

ـــــام مســـــتدرج مـــــن الن
 

ــــــــالعظم للجهــــــــل ب
  

ـــــــــــــــل فعل وال ج
 

ــــــــا فعل ــــــــه م بيش
  

ــــــــــــــــاهه وجعل ب
 

كيـــــــدهم ف اليهـــــــم
  

ــــر ــــن ذوي البط ــــل م فالك
 

ـــــر ـــــوإ حج ـــــات بأس م
  

ـــــــر ـــــــم رب البش جعله
 

كلقــــــــم لنهــــــــم
  

ـــــدا ـــــوارق ب ـــــن خ وم
 

مــــا حــــاز غــــار القتــــدى
  

صـــلى عليـــه مـــن هـــدى
 

بــــــــه ذوي التفهــــــــم
  

ـــــــجت ـــــــوت نس بعنكب
 

ـــــت ـــــام أثبت ـــــع ح م
  

حومــــا بــــه قــــد ســــترت
 

ــــــــم ــــــــا كظل ذاتيهم
  



ـــــوا ـــــد أت ـــــافرون ق والك
 

ـــــوا ـــــاحي قف ـــــر ال وأث
  

ـــــروا ـــــيئا ل ي ـــــه ش ومن
 

ــــــــالل ــــــــوا ب ورجع
  

ــــــــتر ــــــــو ذو تس وه
 

ـــــب ـــــتيق الك ـــــع الع م
  

ـــــر ـــــرأى نظ ـــــار م ف الغ
 

ـــــــن أرم ـــــــا رأوا م وم
  

ـــــانع ـــــظ ال ـــــى الفي ح
 

يغن عـــــــن الـــــــدافع
  

ـــــع ـــــد خاش ـــــل عب لك
 

ـــــــرم ـــــــب خي ال يطل
  

ـــــاح ـــــه الري ـــــان يعين ك
 

ـــــاح ـــــه الرم ـــــا يعين كم
  

وه§ـــــو غن عـــــن ســـــلح
 

بربــــــــه الكــــــــرم
  

ـــــا رب صـــــل ســـــرمدا ي
 

ـــــدا ـــــب أح ـــــى الن عل
  

ـــــــدى ـــــــه ذوي ال وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ـــــدا ـــــل أب ـــــا رب ص ي
 

علـــــى نـــــب عبـــــدا
  

ـــــــدى ـــــــه ذوي الن وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

يــــا رب صــــل كــــل حي
 

علـــــــى رســـــــولك المي
  

ــــــــــــــه ذوي اليقي وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ــــدهور ــــل ف ال ــــا رب ص ي
 

علـــى الـــذي مـــا الثبـــور
  

ـــــــور ـــــــه ذوي الب وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

يـــا رب صـــل كـــل عـــام
 

علــــى النــــب خي النــــام
  

وآلــــــــه علــــــــى دوام
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ــــوت ــــل ف الوق ــــا رب ص ي
 

علـــى الفصـــيح ذي الســـكوت
  

ـــــــوت ـــــــه ذوي القن وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

يــــا رب صــــل ف النهــــار
 

علــــى النــــب فخــــر نــــزار
  

ـــــــار ـــــــه ذوي الفخ وآل
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

ــــباح ــــل ف الص ــــا رب ص ي
 

ــــلح ــــب ذي الص ــــى الن عل
  

وآلـــــــــــــه ذوي الفلح
 

ــــــــلم ــــــــحبه وس وص
  

صـــــل وســـــلم ف الســـــآ
 

ــــا مــــن قدســــا ــــل ي واللي
  

ـــــآ ـــــس الرؤس ـــــى رئي عل
 

ـــــــلمي ـــــــا س خي الباي
  

ـــــلم ـــــل بس ـــــا رب ص ي
 

ـــــــب ف دوام ـــــــى الن عل
  

والل والصــــــحب الكــــــرام
 

ـــــي ـــــه منتظم ـــــل ب واقب
  



صـــل علـــى ليـــث شـــفى
 

بيـــــــوم بـــــــدر إذ وف
  

مـــــع الصـــــحاب النفـــــآ
 

ــــــــم ــــــــده العظ بعه
  

ـــــدر جل ـــــى ب ســـــلم عل
 

ـــــــوب وعل دجـــــــى القل
  

ذوي القامــــــات العلــــــى
 

ــــــــم ــــــــه وعظ وحزب
  

ـــــر ـــــام خي البش ـــــد ق ق
 

ـــــر ـــــار الزم ـــــط خي وس§
  

إل ذوي التكــــــــــــــب
 

ـــــم ـــــط أن ـــــدر وس§ كالب
  

يومـــا بـــه اشـــتد النضـــال
 

يومــــا بــــه اشــــتد القتــــال
  

يـــــوم تعـــــارف الرجـــــال
 

يـــــوم الرضـــــى والـــــوجم
  

ـــــــوم فلح ـــــــك الي وذل
 

ـــــاح ـــــداء ورب ـــــذي اهت ل
  

لـــــذي ارتقـــــاء وصـــــلح
 

لكـــــل شـــــخص مســـــلم
  

ــــرا ــــد غف ــــه ق ــــوم ب ي
 

ذنـــوب مـــن قـــد حضـــرا
  

ـــــــورى ـــــــاله رب ال قت
 

ــــــــم ــــــــبية كلم ك
  

لقـــــى ذوو الي الصـــــحاب
 

ــــعاب ــــي الص ــــه ذوي الض في
  

ـــاب ـــد غض ـــم معـــا أس وه
 

ـــــــم ـــــــاع ه ذوو ارتف
  

ـــــا ـــــوت مع ـــــازعوا ال تن
 

والكـــــل منهـــــم شـــــجعا
  

يبغــــي اللقــــآ أو يصــــرعا
 

ـــــم ـــــاحي الغم ـــــب م ل
  

ــــا ــــد نع ــــن ق ــــاتلوا م وق
 

ـــــفعآ ـــــفيع الش ـــــم� ش ه
  

ـــــطعا ـــــار س ـــــت الغب ح
 

ــــــــان وكــــــــم بي جب
  

ـــــمآ ـــــن الس ـــــا م ث ن
 

ـــــا ـــــد عظم ـــــل وجن خي
  

ـــــــآ ـــــــس الكرم إل رئي
 

بشــــــــرا بغي وكــــــــم
  

أمـــــــده رب النـــــــام
 

ـــــــام ـــــــد أملك عظ بن
  

ــــــــام ــــــــدد ل للح لع
 

ـــــــــــــم أردوا ذوي التعظ
  

ــــــــــــــم إذ وردوا وفيه
 

ــــــــد ــــــــه المج خليل
  

ـــــند ـــــم الس ـــــل نع جبي
 

ـــــيظم ـــــواد ش ـــــوق ج ف
  

وســــــارعوا إل الكفــــــاح
 

ــــيوف والرمــــاح ــــع الس م
  

حـــــــب صـــــــلح وفلح
 

خلــــف المــــام العظــــم
  

ــــــــق ــــــــم الق وفيه
 

ــــــــق ــــــــيدنا الوف س
  

ـــدقوا ـــد ص ـــن ق ـــدق م أص
 

ــــــــم ــــــــي العل بالاش
  



ــــــــب ــــــــديقه الك ص
 

ذو اليبــــــــة الــــــــوقر
  

ــــــــب ــــــــه الص أنيس
 

ف الغـــــار بعـــــد العلـــــم
  

ــــــــر ــــــــم البش وفيه
 

ــــــــر ــــــــل خي عم بك
  

ــــــــؤتر ــــــــيدنا ال س
 

ـــــلم ـــــل مس ـــــزة ك ع
  

ـــــا ـــــن نكح ـــــم م وفيه
 

بنـــــت رئيـــــس الصـــــلحآ
  

ـــــــا ـــــــورين حي أفلح ن
 

بـــــط كـــــل مــــــأث
  

ــــــــل ــــــــيدنا الم س
 

عثمــــان مــــن قــــد قتلــــوا
  

ــــــــل ــــــــو إذا يرت وه§
 

كتــــاب معطــــي الكثــــم
  

ـــــوثن ـــــال ال ـــــم ال وفيه
 

أبـــــو الســـــي والســـــن
  

ـــــــوم والت ـــــــاب العل ب
 

ـــــو الشـــــراف النـــــم أب
  

ــــــــرم ــــــــيدنا الك س
 

ع�ليªــــــــه العظــــــــم
  

ــــم ــــدى العثمث ــــردي الع م
 

ــــــوجم ــــــاحي الذى وال م
  

ـــــل ـــــوم حص ـــــذلك الي ب
 

ــــل ــــن وج ــــان م ــــا أم لن
  

ـــــل ـــــاء وخج ـــــن عن وم
 

ـــــدم ـــــوى ون ـــــن ج وم
  

ـــــان ـــــا للجن ـــــه غنين ب
 

عـــن غـــزوة وعـــن هـــوان
  

ــــان ــــا طــــاب الزم ــــه لن ب
 

ـــــدم ـــــول ال ـــــع قب م
  

ـــــــى ـــــــد ال عل فلنحم
 

ناتنـــــا مـــــن قلـــــى
  

ـــــجل ـــــر مس ـــــل ش وك
 

بالصـــــــطفى القـــــــدم
  

ـــــــل ـــــــاطب المي إن أخ
 

فيــــــه وف الل العــــــدول
  

ـــــــول ـــــــحبه بل خ وص
 

ــــــــلم ــــــــلي وس بص
  

ــــا ــــا ربن ــــا ي ــــا ربن ي
 

ــــا ــــا حبن ــــا ي ــــا خلن ي
  

ـــــيدنا ـــــى س ـــــل عل ص
 

ــــــــلم ــــــــد وس مم
  

ــــــــحبه ــــــــه وص وآل
 

ــــــــه ــــــــق ب وذي تعل
  

ـــــه ـــــاء حزب ـــــن أولي م
 

ــــــــي ــــــــل قلم ولتتقب
  

وارض عـــن الصـــحب الكـــرام
 

رضـــــى يقـــــود ل الـــــرام
  

ول كـــــن يـــــا ذا النـــــام
 

بل عــــــــــــــدى أو ول
  

واشـــــكر صـــــلت¦ علـــــى
 

ـــــى ـــــاب العل ـــــيدنا ب س
  

وت القصـــــــــــــيدة اقبل
 

ــــــــرم ــــــــوجهه الك ل
  



ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ــــــــب أرســــــــل خي ن
  

ممــــــــد وزد ع�لــــــــى
 

أمتـــــــــه وســـــــــلم
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــــل ـــــــول فض خي رس
  

ــــــــل ــــــــد وعس مم
 

ــــــــلم ــــــــابت وس كت
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

خي نـــــــب قـــــــد عل
  

ممــــــــــــــــد ولتقبل
 

ـــــلم ـــــه وس ـــــي ب خط
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ــــــــــــــول ب�ج¶ل خي رس
  

ــــــــــــــــد وج¶ل مم
 

حـــــال بـــــه وســـــلم
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــــــــــــفيع قبل خي ش
  

ــــــــــــــــد وكمل مم
 

ـــــلم ـــــه وس ـــــدي ب قص
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــــوجل ـــــــاح أزال ال م
  

ــــــــل ــــــــد وحص مم
 

ـــــلم ـــــرن وس ـــــا س م
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــــى ـــــــراج اعتل خي س
  

ـــــل ـــــن غس ـــــد م مم
 

ـــــلم ـــــاءن وس ـــــا س م
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

خي مني أرســــــــــــــل
  

ممــــــــد مــــــــن كم�ل
 

ــــــــلم ــــــــراد�ه وس م
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ــــــــو�ل ــــــــي ن� خي بش
  

ممــــــــد مــــــــن عج�ل
 

ــــــــلم ــــــــارت وس بش
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــد عقل ـــــبقه ق ـــــن س م�
  

ـــــــن أخجل ـــــــد م مم
 

ــــــــلم ــــــــالي�ن وس ق
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

مـــن كســـلي قـــد غســـل
  

ــــــــن ب�ل ــــــــد م مم
 

قصــــــــائدي وســــــــلم
  

ــــى ــــل عل ــــا ص ــــا ربن ي
 

ـــــــل العقل ـــــــل ك أعق
  

ــــــــن عقل ــــــــد م مم
 

ــــــــلم ــــــــارزي وس م�ب
  

ــــا ــــار س ــــى س ــــل عل ص
 

ـــــمآ ـــــباق للس ـــــوق ال ف
  

ــــــــا ــــــــد وكرم مم
 

ــــــــلم ــــــــه وس بزب
  

قـــد بـــات يـــرق الطبـــاق
 

ف الليــــل قاصــــد وفــــاق
  

والنبيـــــــاء باتفــــــــاق
 

ــــــــالتكرم ــــــــوه ب لق
  



ـــــــدموا ـــــــترموا وق واح
 

وكرمـــــــوا واستســـــــلموا
  

ـــــــوا ـــــــعا وعظم تواض
 

ــــــــترم ــــــــدره ال لق
  

ـــــــوا ـــــــعوا إذ عرف تواض
 

ــــــــرفوا ــــــــه وش رتبت
  

لقــــــــاءه واعــــــــترفوا
 

بالفضـــــــل والتقـــــــدم
  

ـــــــالرحب ـــــــدروا ب وابت
 

ـــــــأدب ـــــــهل والت والس
  

ـــــــرب ـــــــر والتق والبش
 

لربـــــــــه القـــــــــدم
  

ـــــرعا ـــــم ش ـــــل منه والك
 

ـــــــعا ـــــــدÁ إذ س ف م�ح§م�
  

ـــــفعآ ـــــفيع الش ـــــر ش ذك
 

ـــــــدم ـــــــع المي الق م
  

ـــــدحا ـــــم م ـــــل منه والك
 

ـــا ـــد فرح ـــا ق ـــد م ـــن بع م
  

ــــــــرحا ــــــــه وانش ببعث
 

ـــــم ـــــكر النع ـــــدرا لش ص
  

فغـــــاب عنهـــــم وارتقـــــى
 

ـــــآ ـــــباق للق ـــــوق ال ف
  

ــــــــا ــــــــبيبه واخترق ح
 

ـــــم Âـــــه النع ـــــب� الل ح�ج§
  

ـــــــــــــــداره انثن ث ل
 

ـــــد حـــــوى كـــــل من وق
  

ـــــآ ـــــب العن ـــــه وأذه من
 

وجالبــــــــات النقــــــــم
  

ـــــب والرســـــول نعـــــم الن
 

نعـــم الـــذي جـــاد بســـول
  

ـــــل ـــــه المي ـــــا برب لن
 

ـــــم ـــــره واللق ـــــن ذك م
  

ـــــدا ـــــه أح ـــــات ط آي
 

ـــــــرمدا ـــــــاهى س ل تتن
  

ــــدى ــــوى ذوي ال ــــت ق ون
 

ـــــالقلم ـــــا ب ـــــن خطه ع
  

أرسلـــــــــــــــه ال إل
 

ـــــرتل ـــــورى م ـــــل ال ك
  

ـــــزل ـــــه أن ـــــرا علي ذك
 

ـــــم ـــــذي التعل ـــــدى ل ه
  

أكـــــرم بـــــذلك الكتـــــاب
 

فيـــــه هـــــداه والصـــــواب
  

ــــواب ــــاب وال ــــه الط في
 

ـــــدم ـــــا ذي الق ـــــن ربن م
  

هـــو الشـــفآ مـــن كـــل دآ
 

ـــــدا ـــــه اعتم ـــــن علي ل
  

ـــــردا ـــــاه ط ـــــن أب وم
 

ذا حســــــــرة ونــــــــدم
  

وكـــــل شـــــخص ألـــــدا
 

ــــــــدا ــــــــه ول يته في
  

بتوبـــــــة لقـــــــى درى
 

مـــــن ربـــــه النتقـــــم
  

ـــدى ـــن اهت ـــذي م ـــو ال وه§
 

ـــــدى ـــــال ه ـــــديه ن ب
  

ـــــدا ـــــوز غ ـــــوي الف ويت
 

ـــــم ـــــن نق ـــــمة م ذا عص
  



ـــــبي ـــــابه ال ـــــو كت وه§
 

جــــاء بــــه النــــدب المي
  

ـــــــالي ـــــــإذن رب الع ب
 

هـــــدى لـــــاوي القـــــوم
  

وه§ــــو الــــذي مــــن أدبــــرا
 

عنـــــه ومـــــا تـــــدبرا
  

ــــورى ــــى رب ال ــــه عص في
 

Âــــــــو�م أضــــــــحوكة لÂ̈ل
  

ــــا ــــن ثبت ــــذي م ــــو ال وه§
 

ــــــــا ــــــــه ول يلتفت في
  

ـــــت ـــــن ف ـــــل يك ذا عم
 

عنــــد الشــــكور الكــــرم
  

وه§ـــو الـــذي مـــن اكتفـــى
 

ـــى ـــد كف ـــا ق ـــوى م ـــه احت ب
  

ول يلقــــــــي كلفــــــــا
 

ـــــــــــــالكرم ذوي الذى ب
  

ــــــــى ــــــــد رب عل أح
 

كتـــــــابه الـــــــذي عل
  

ـــــزل ـــــاب ن ـــــل كت ك
 

بكلكلــــــــي وبــــــــالفم
  

ـــــــم ـــــــكر رب العظي أش
 

ـــــم ـــــابه الكي ـــــى كت عل
  

ـــــوم ـــــه بعل ـــــزت� في وف
 

Âــــــــم Ãــــــــم ذا تل¦ف ت�فح
  

ـــــــاب ـــــــاب رب الكت كت
 

ـــــاب ـــــك الكت ـــــص ذل بن
  

بـــه عصـــمت مـــن عتـــاب
 

ـــــــقم وجالبـــــــات الس
  

ـــــبيب ـــــل وح ـــــو خلي ه
 

ــــبيب ــــن ط ــــا ل ع ل مغني
  

ــــــــبيب ــــــــه يبن ل ب
 

ـــــــم ـــــــب خي اللق يطل
  

ـــــزل ـــــر ن ـــــا خي ذك ي
 

ـــــــزل ـــــــن خي رب أن م
  

ــــــــزل ــــــــود ن ل تق
 

مــــن ذي البقــــآ والقــــدم
  

يــــا خي ذكــــر قــــد بــــدا
 

ـــــدا ـــــفائي أب ـــــن ص م
  

ل خلــــــــدن رغــــــــدا
 

ــــــــدم ــــــــن وخ ذا أم
  

ـــــان ـــــت رفيقـــــي للجن أن
 

ـــان ـــون ل الك ـــن يص ـــا م ي
  

ـــــــان ـــــــب الن ول تطي
 

ـــــم ـــــر مك ـــــا خي ذك ي
  

ـــــــر رتل ـــــــا خي ذك ي
 

ــــــــر تل ــــــــم ذاك بف
  

ســـق لســـواي� مـــن قلـــى
 

ول كـــــــن وحكÄــــــــم
  

ـــــــري ـــــــا خي منل ي� ي
 

ـــــدبر ـــــاب ذا ت ـــــا غ م
  

ـــــــري ـــــــفي فك رب يص
 

ــــــــم ــــــــك بغي ت ب
  

يــــا خي ذكــــر قــــد جــــع
 

ـــــــع ـــــــوم وقم خي العل
  

ل عــــــــداي ومنــــــــع
 

ـــــــــــــــو�هªم من أذى ت
  



أنــــت ســــبيلي والنيــــس
 

ل قــــدت فــــائق القيــــس
  

بدمــــة الــــاحي الرئيــــس
 

ÂمÂم�كيســــــــي بــــــــا̈لله
  

ــــد مــــا ــــا خي ذكــــر ق ي
 

مــــا شــــاء قلــــب فــــام�ح�ى
  

هــــب ل كـــــون م�فلÂحـــــا
 

ــــــــم ــــــــالنÂل ا̈لفه¶ ب
  

ـــــالكي ـــــألت م ـــــك س ب
 

ـــــالك ـــــور� س ـــــون¦ ن ك
  

Áـــــــك ـــــــذابÁ ناس وذا ان
 

ـــــم ـــــى والبه� ـــــا انل ب
  

وأن يقــــــــود� للنــــــــب
 

ف أبــــــــد بــــــــالنخب
  

ســــــــلم�يÂ القــــــــرب
 

ـــــــم ـــــــا والخت بل انته®
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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.وعند رسولك صلى ال تعال عليه وسلم

ـــــــــك ـــــــــي ب ـــــــــن الخلص م
  

مــــــــددت ل يــــــــدي
 

ــــــــد ــــــــالنتقى الؤ�ي� ب
  

ــــــــد ــــــــادن بالفي وق
 

وكـــــــان ل بـــــــالكرم
  

ــــــــــــــمآ نفعن رب الس
 

والرض نفعــــا قــــد ســــا
  

ـــــما ـــــا قس ـــــاد ل م وق
 

ــــــــرم ــــــــع التك ل م
  

ــــــــا ــــــــاد  ربي إل ق¦
 

ـــــا ـــــد قربي ـــــل يزي فض
  

بــــــــاه خي النبيــــــــآ
 

ــــــــرم ــــــــدنا الك أح
  

ــــــــــــي اعتلل ل ينحن داع
 

ــــــلل ــــــب ول ض أو غض
  

ـــــــــــــاد ل خي حلل وق
 

ـــــــالعظم ـــــــي ب مكرم
  

ـــــى ـــــب النتق ـــــدح الن م
 

ـــــــى ـــــــاق لغيي الت�ق¦ س
  

ـــــى ـــــاد ل التق ـــــل وق قب
 

ـــــم ـــــى معظ ـــــع رض م
  

ـــــــالي ـــــــة خي الع خدم
 

ـــــــــــــن يي ذب لغيي م
  

ــــــــــــــالمي والمي وب
 

فــــــــزت بل تعظــــــــم
  

ــــــــــــــر ول ل ينحن كف
 

ـــــــرك ول ـــــــق ول ش فس
  

ـــــول ـــــب التق ـــــا يل م
 

ـــــــي ـــــــى قلم وال أعل
  

ـــــت ـــــاب� القي ـــــان ج�ن ص
 

ــــح ضــــري� الوقــــوت ل تن
  

ول يقـــــــود خي قـــــــوت
 

مــــن صــــانن عــــن ظلــــم
  



ــــم ــــرش العظي ــــكر ذا الع يش
 

ـــــم ـــــدر النظي ـــــي� بال خط
  

وانقـــــاد ل ســـــر عظيـــــم
 

ـــــم ـــــوحه والقل ـــــن ل م
  

ـــــــني ـــــــاجيت رب س ن
 

ـــــــون ـــــــاد ل خي فن وق
  

ـــــــــــن ول أرى ذوي النيـ
 

ـــــــــــــــات الل وجالب
  

ـــــــل الكري ـــــــي تقب بيع
 

بثمــــــــن ليــــــــس يري
  

ـــــــا أروم ـــــــود م ول يق
 

ــــــــم ــــــــا بل تعل علم
  

ـــــدي ـــــط ي ـــــت خ كرام
 

ف خدمــــــــة الؤ�ي�ــــــــد
  

وكـــــــان ل بالفيـــــــد
 

ال م�ــــــــول الكــــــــرم
  

.ف السر والعلنية ومن الصالي بك يا ال إل دخول النة الت وعد التقون آمي يا رب العالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــب إل  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد الذي فتح له فتحا مبينا بل توجه ذن
ــاطب  ذاته ف الاضي والال والستقبال وأت نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا وخ

بعض قومه قبل بقوله إل تنصروه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما قال فيه:
ــــــــــــــره ال ــــــــــــــد نص فق

  

ـــــرا ـــــا ل ي ـــــح فتح فت
 

قـــطÃ وعـــوض� لـــن ي�ـــرى
  

ـــــيا ـــــات ص ـــــن حي ل
 

ـــــري ـــــدي بش ـــــى م رض
  

ـــــــاد خي النلي ـــــــد ق ق
 

ل بي الرســــــــــــــلي
  

ــــــــــــحاب الكملي وبالص
 

ـــــــر ـــــــة خي البش خدم
  

ـــــــع§ ـــــــب ال م دين ح
 

ـــع§ ـــدى قم ـــذي الع ـــب ال ح
  

ل ول الن جــــــــــــــع§
 

ــــــــــــــدر بل أذى أو ك
  

ـــــــلل ـــــــى لغيي الض نف
 

ـــــــودي لعتلل ـــــــا ي وم
  

م�ـــــن للجنـــــان بـــــاللل
 

ـــــدر ـــــادن بالق ـــــد ق ق
  

ـــــا ـــــائي كوني ـــــفى بق ص
 

ـــــا ـــــقÁ عوني ـــــدي م�ب خ
  

بــــــــن أدام صــــــــونيا
 

بـــــه عـــــن ا̈لكـــــدر
  

رد الش�ـــــــقاء والعيـــــــوب
 

ـــــوب ـــــم الغي ـــــاقÁ يعل ب
  

ـــــــــــــوب لغي ذات والي
 

ـــــدر ـــــن التك ـــــينت ع ص
  

ــــــــا ــــــــدم رب بن ه
 

ـــــا ـــــم ربن ـــــري ونع ض
  

ــــــــا ــــــــه زاد قربن ومن
 

ـــــرم ـــــى وك ـــــرب رض ق
  



ـــــكره ـــــه ش ـــــب من أطل
 

ــــــــره ــــــــاد ذك ول ق
  

ولســــــــواي� مكــــــــره
 

ـــــي Âســـــاق وصـــــان ح�ر�م
  

ـــــــكور ـــــــدي بش ل ح
 

وإنــــه الــــادي الشــــكور
  

ـــــــن النكي ـــــــانن ع وص
 

وجالبــــــــات النقــــــــم
  

ـــــري ـــــرفت عم ـــــه ص ل
 

ــــــــري ــــــــه معم وإن
  

ـــــــــــــــؤ�م�ر بل أذى م
 

ـــــــقم ـــــــي الس ول دواع
  

ـــــــــــــــواي� درآ إل س
 

كـــــــل أذى فانـــــــدرآ
  

ـــــرآ ـــــن ق ـــــرÂي م وب ي�
 

خي ســـــــواء اللقـــــــم
  

هـــدى الـــذي قـــد صـــيا
 

عمـــــــري رضـــــــى وخيا
  

ــــــــه تيا ــــــــن ق¦ل²ب� م
 

ـــــــري ـــــــي بش ف ال م�بق
  

ــب ــن ذوي ال ــه غيه م  ووهب له صلى ال تعال عليه وسلم ف خدمة ناظم هذه الروف ما يغبطه في
ــآل  والتقوى والعروف، ما يسره وينفعه ول يوجه إليه شيئا من الضر ومل له خي ظروف، ف الال وال

.وال على ما نقول وكيل

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما خــاطبه مــن

قال:
ــــــــــــــــــــــــــــا إن ال معن

  

ـــــــالي ـــــــت رب الع أحبب
 

مـــــــــــــع المي والمي
  

وانقـــــــاد ذكـــــــره المي
 

ـــــــدي ـــــــي وجس لكلكل
  

ــــم ــــرش العظي ــــاجيت ذا الع ن
 

بـــــالب مـــــع§ در نظيـــــم
  

ول كـــــــان بعظيــــــــم
 

ـــــد ـــــن حس ـــــانن ع وص
  

ـــــد ـــــد الح ـــــا بتوحي ن
 

قلــــــــب� رب التحــــــــد
  

ول يكلن لحــــــــــــــد
 

ـــــــدي ـــــــفري وبل ف س
  

ـــــــفر ـــــــاد ف الس إل ق
 

ـــــر ـــــب بظف ـــــي وح خل
  

ـــــر ـــــن النف ـــــتغنيا ع مس
 

بنـــــــده ف خلـــــــدي
  

ـــــــــــــــارز ل ينحن مب
 

وفيـــــــض رب بـــــــارز
  

إبليــــــــس ل يبــــــــارز
 

ـــــد ـــــز الح ـــــد العزي جن
  

ل ينحن مــــــن اعــــــترض
 

ـــــرض ـــــه م ـــــن لقلب أو م
  



ول يقـــــــود ف الغـــــــرض
 

ــــــــا ل يحــــــــد رب م
  

ــــــــا ــــــــان ل ب ال ك
 

ـــــــبما ـــــــي زلل ش يبق
  

ـــــا ـــــا ب ـــــدا ول قوت غ
 

ــــــــد ــــــــاد وخي رغ ق
  

ـــــــــــــــة ال العي هدي
 

ســـــــــــــاقت لغيي� اللعي
  

واليـــــــــــــوم ب ال يعي
 

ـــــد ـــــاءه وف غ ـــــن ش م
  

مـــــــد ل ال البشـــــــر
 

ـــــر ـــــيد البش ـــــاه س ب
  

ــــــــر ــــــــه نش ول ين
 

ـــــد ـــــا ل ي�ف ـــــح� م ل أن
  

ــــــــــــــم علمن ال العلي
 

ــــوم ــــن عل ــــاء م ــــا يش م
  

ـــــــالكلوم وذب قÂتلـــــــي ب
 

ــــــــف¦د ــــــــرفا بص� م�نص
  

ـــــــــــــاجيت رب الكري ن
 

ـــــــت تري ـــــــب ليس بكت
  

ـــــــروم ـــــــا ول ي أنواره
 

أحــــــــد خي ص�ــــــــف¦د
  

ال رب العـــــــــــــــالي
 

ــــادي المي ــــى ال ــــلى عل ص
  

ف الـــــــل الكمليـــــــن
 

ـــــا والســـــد عـــــن روحن
  

ــال  ووهب له صلى ال تعال عليه وسلم ف هاتي القصيدتي ولصحابته ما ل يكن قط لغيه صلى ال تع
 عليه وسلم ول لغيهم عليهم رضوان ال تعال وبشر بما جيع الل العلى تبشيا ل يفارقهم أبدا إن رب

لسميع الدعاء وما ذلك على ال بعزيز وال على ما نقول وكيل.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبشــر الســيدين
السيد والسيدة بذه القصيدة آمي يا رب العالي يا من قال ل نفرق بي أحد من رسله

ــــــــــــــرب ــــــــــــــي واش فكل
  

ــــنات ــــرف الس ــــزت بظ ف
 

ــــــــنات ــــــــيدة لس س
  

ـــــــات ـــــــت موقن مري فق
 

ـــــدرك ـــــذي ل ي ـــــد ال عن
  

كــــن فيكــــون لــــك قــــاد
 

خي رســــــول ل انتقــــــاد
  

وبـــــك فـــــاز ذو اعتقـــــاد
 

ول يكـــــــن بشـــــــرك
  

ل يـــــف عنـــــد الـــــؤمني
 

كونــــك حــــب الــــذعني
  

ـــــــني ـــــــا أم خي مس ي
 

ـــــرك ـــــن ش ـــــومة م معص
  

ــــــــدحك يقــــــــودن ل
 

مـــا عنـــك فضـــل قـــد حكـــي
  

فـــــزت ببشـــــر مضـــــحك
 

ـــــدرك ـــــيÍ م� Âت�ق Äـــــل ك
  

ـــــا ـــــوم ب ـــــك الي ـــــاواجهت ـــــا ب ـــــدي ل قوت ي�



   

ـــــــبما ـــــــوائي ش إل احت
 

مــــن غي قصــــد الــــدرك
  

ـــــر�ام Âـــــلل̈ة الك ـــــتÂ س� أن
 

ـــــرام ـــــوكÂ ح ـــــا أم� ن م
  

وأنــــــت ذات الحــــــترام
 

ـــــــر�ك ªـــــــا للش بل انتÂح®
  

ـــــــا الكري ـــــــكر ربن ش
 

شـــــــأنك شـــــــكرا ل يري
  

ــــروم ــــا ي ــــال م ــــك ن ابن
 

ـــــدرك ـــــذي ل ي ـــــد ال عن
  

رمــــت بــــذا مــــن حبــــك
 

ـــــك ـــــدي قرب ـــــى ي رض
  

مــــــن رب ذاتÂ ا̈لب�ــــــك
 

ــــك ــــدى والنس ــــي ال معط
  

بـــــال ذي كـــــن فيكـــــون
 

طلبـــــت منـــــه أن يكـــــون
  

لــــك نظــــامي ذا ركــــون
 

ـــــــب منســـــــكي وأن يطي
  

ـــــــك ـــــــا ̈أم� ر�وحÂ الال ي
 

ـــــك ـــــال الال ـــــا أم� ج� ي
  

ــــــــك ــــــــك ل بال ابن
 

ـــــك ـــــى ا̈لم�س¶ ـــــد العل عن
  

ــــــكÂ ذو اللل ــــــارك في ب
 

ــــلل ــــاف الض ــــك الن وف ابن
  

بــــــــا يلــــــــد اللل
 

ــــــــك ــــــــارئ مس¶ لق
  

ـــــــذÂي بل ـــــــديت خ ه
 

ردÍ كمـــــــــــــــا ت�قب¶ل
  

ـــــــــــــــد كري قبل عن
 

Âال²م�س§ـــــت�ب§ر�ك Âمـــــن ج�ـــــد¶ك
  

 وقري عينا واجعل يا رب هذه القصيدة من أحسن ما تتغن به الور العي يا خي من تقرب إليه التقرب
الستعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العالي. 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل

ــــــــــــــيدة ــــــــــــــذه القص ه
  

ـــــا ـــــي زحزح ـــــدى إل ه
 

ـــــا ـــــاءن مزحزح ـــــا س م
  

ـــــــا ـــــــي نزح وبي جهل
 

ـــــــي ـــــــا أزال ظلم نزح
  

ــــــــــــــب من امتلئا القل
 

ـــــــي خ�ل¦ئ¦ا Âت§لÂـــــــا وق علم
  

وقـــــــد صـــــــرفت الت¶خ§لÂئ¦ا
 

Âــــــــل¦م ــــــــة بس� مغلوب
  

ـــــــــــــلل ذب لغيي� الض
 

ــــــب ل اللل ــــــن يص� م�غ
  

ــــــون اعتلل ــــــس ينح ولي
 

ول دواعـــــــي الـــــــول
  

ـــــت ـــــاقي القي ـــــة الب هدي
 

ـــــوت ـــــع ق ـــــود ل أنف تق
  

ــــوت ــــة الوق ــــرت فرح وص
 

ــــــــي ــــــــي وكلم بعمل
  



ـــــــورى ـــــــاد ذو ال إل ق
 

ملكـــــــا ل الســـــــورا
  

ول فـــــــؤادي نـــــــورا
 

م�ـــــــــب�أÏ مـــــــــن أل
  

ـــــــــــــد ل ينحن داء الس
 

ـــــــد ـــــــى ول حس ول قل
  

ــــه مــــبيعي مــــا كســــد في
 

ف الــــــبيع أو ف الســــــلم
  

ـــــاقي الثمـــــن قـــــاد ل الب
 

ـــــن ـــــب الزم ـــــ طي ول¦
  

ـــــن§ ـــــع� أ¦م� ـــــر�بÁ م� ب̈ق
 

Âــــــــل°م ªــــــــاه الس بنتق
  

صـــــــلى وســـــــلم بل
 

ــــــــن قبل ــــــــة م ناي
  

ـــبل ـــن أس ـــى م ـــري عل عم
 

ســـــتري وأعلـــــى قلمـــــي
  

يســـــــر خي مرســـــــل
 

خطـــــي� مـــــاحي الكســـــل
  

ــــــــل ــــــــره العس� بس
 

ــــــــم ــــــــرا ل يكل مبش
  

دعـــــــا مـــــــدادي والقلم
 

ـــــــع� الكلم ـــــــاوÁ جوام ح
  

ـــــــزح الظلم ـــــــا يزح ل
 

ـــــلم ـــــؤمن ومس ـــــن م ع
  

هـــــذ°ب§ت� خطـــــا لســـــوى
 

ـــــوآ ـــــح س ـــــ ل ين رب�
  

وإنن ̈أرÂي ســــــــــــــوآ
 

ســـــــبيل رب العلـــــــم
  

توفيـــــــق رب نزحـــــــا
 

بي اللغـــــــا فانتزحـــــــا
  

ـــــــا ـــــــواي� زحزح ولس
 

ـــــم ـــــقا وظل ـــــل ش ك
  

 له لسيدنا ووسيلتنا إل ربنا ممد صلى ال تعال عليه وسلم وجعلها مع شقيقتها أحب إليه من كل ما قيل
 قبلهما لوجه الكري آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد

ل رب العالي
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ــا  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل م
كتبته

ـــــــــــــــــــــــــــع الول ف ربي
  

فـــــــرح خي الب�شـــــــر
 

ــــــــر ــــــــي� ا̈لبش بط
  

ــــــــر ــــــــادن بب�ش وق
 

ـــــل ـــــه الفض ـــــن رب م
  

ـــــــالي ـــــــود رب الع يق
 

ــــــــالي ــــــــ بي الع ل¦
  

ســـــر الكتـــــاب بـــــالمي
 

ـــــــل ـــــــان ل بالفض وك
  

ــــــــد ــــــــولنا مم رس
 

ـــــمد ـــــه الص ـــــلى علي ص
  

ـــــد ـــــلم يم ـــــع س و�صــــــــف بالفضــــــــلم



   

ـــــول ـــــاحي ال ـــــة ال برك
 

ـــــــع الول ـــــــت ربي زان
  

ــــــــك الخــــــــو¶ل بالال
 

ـــــــــــــل مغن ذوي التفض
  

يســـــــر أحـــــــد الكي
 

خطـــي الـــذي لـــه ركـــون
  

ـــــكون ـــــا ل س ـــــه كم ل
 

ـــــلÂي Âـــــان م�ع§ض ـــــن كف ل
  

علــــى النــــب خي النــــام
 

صــــلة عــــالÁ عــــن منــــام
  

ـــــام ـــــدان ذا اغتن ـــــه ه ب
 

Âــــــــل Âو�خ�ض Áــــــــد و�ر�غ¦
  

أزكـــــى صـــــلة وســـــلم
 

ـــلم ـــاقي الس ـــن الب ـــت م ر�م
  

لـــــــذي جوامـــــــع الكلم
 

Âـــــل ـــــور ال̈كم� ـــــد ن أح
  

ــــــــل للمنتقــــــــى الؤم�
 

مـــــاحي الفـــــرى الم�ـــــل
  

ـــــل ـــــن الم¶ ـــــت م رم
 

ــــــــل ســــــــلميÂ الكم¶
  

ــــورى ــــلمي§ ذي ال ــــى س أزك
 

ـــــورا ـــــل ص ـــــى جي عل
  

ــــــــورا ــــــــدما من مق
 

ـــــــل ـــــــورى الزم خي ال
  

ـــــد ـــــب الفي ـــــه الن وج
 

ـــــد ـــــدرا ف ي ـــــل ب يج
  

ـــــدي ـــــه ي ـــــي ب وللعل
 

ـــــي ـــــت أمل ـــــددت نل م
  

ـــــــى ـــــــول النتق و�دª الرس
 

ـــــى ـــــارا ت�ت�ق ـــــزح ن زح
  

لغي مـــــــا ل ينتقـــــــى
 

ـــــــــــــــي ول رم عمل
  

ـــــــر ـــــــطفى البش للمص
 

ــــــــر ــــــــي� البش بط
  

مـــــا قـــــادن ببشـــــر
 

ـــــل ـــــي الفض ـــــن العل م
  

ــةÏ وود®ا  ف هذا العام وقبله فرحةÏ ورفعةÏ وبقاء� وين®ا وعلم®ا نافع®ا وإكرام®ا دائم®ا ولسان صدق وإجابةÏ وولي
ــى  ولقاء� صافي®ا بل آفة ول كدر أبدا آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم عل

الرسلي والمد ل رب العالي.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد الذي ل يولد مثله ول يولد مثلــه ول
ــه ــى آل  يلق مثله ول يلق مثله ف الاضي والال والستقبال وجعلت مولده صلى ال تعال عليه وعل

وصحبه وسلم نورا منو¶را طالعا
ـــــــــــــــــــــــــــع الول ف ربي

  

ـــــــل ـــــــرح خي مرس� ف
 

ــــــــل ــــــــي� العس بط
  

ـــــل ـــــن كس ـــــانن ع وص
 

ـــــــدري ـــــــالو عن ك ب
  

ــــن الميــــل خي ســــوليقـــــــود ل خي رســـــــول م



   

ــــــيل ــــــوق ل الس ول يس
 

مـــــري القضـــــآ والقـــــدر
  

ـــــني ـــــي� س ـــــت� كل رفع
 

مغتربـــــــــــــــا أي� ظني
  

ـــــالفنون ـــــزت ب ـــــ̈ل وف قب
 

ـــــدر ـــــالكي القت ـــــن م م
  

برأن مــــــــن التهــــــــم
 

م�ـــن صـــانن عـــن الـــوهم
  

ـــــم ـــــا انبه ـــــاد ل ب وج
 

ـــــد�ر ـــــه الخ Âـــــن غ¦ي§ب م
  

ـــــورى يعصـــــمن مـــــن ال
 

ـــــورا ـــــاد الس ـــــن ل ق م�
  

ـــــــورا ـــــــب من ن والقل
 

Âوصــــــــانن با̈لــــــــد�ر
  

ــــــــــــــم علمن ال العلي
 

ــــوم ــــن عل ــــاء م ــــا يش م
  

ـــــوم ـــــا ذات ظ¦̈ل ـــــا ن وم
 

ول أذى الكــــــــــــــد¶ر
  

ـــــــفى ـــــــن ش ال خي م
 

ـــــفا ـــــدى وكش ـــــن ه وم
  

ـــــفآ ـــــاءن ش ـــــه ج ومن
 

ـــــد�ر ـــــل دآ مق ـــــن ك م
  

ـــــلل ـــــب� ض ـــــح قل ل ين
 

ــــمي اعتلل ــــا جس ــــا ن وم
  

ــــــــــــر رب ذي اللل وذك
 

علـــــى العـــــدى كحيـــــدر
  

ـــــاكيا ـــــر ش ـــــس ف إبلي
 

إل ســـــــواي� باكيـــــــا
  

مــــذ صــــار خطــــي ناكيــــا
 

ÂرÂـــــد ـــــر�ورÁ ف¦ ـــــل غ¦ ك
  

ــــــــــــــدبرا ول اللعي م
 

ـــــر�ا ـــــاز د�ب� ـــــر ح والظه
  

ــــــــرا ــــــــواي� أدب ولس
 

ــــــــدر ــــــــده وال بكي
  

ـــــــن ـــــــلÃ م ول لغيي ك
 

ـــــــن ـــــــارزن ف ذا الزم ب
  

وقـــــادن البـــــاقي المـــــن
 

ـــــدر ـــــفاء الق ـــــع ص م
  

ل ينـــــح شـــــرك كلكلـــــي
 

ــــك ل ــــو الف ــــس ينح ولي
  

ف منطقــــــي ل شــــــك ل
 

ف عصـــــمت مـــــن كـــــدر
  

 سرور®ا لنا وبرور®ا لنا واجعل هذه القصيدة ما ل يسبق إل مثله واجعلها أيضا لناظمها عن مكاره الدارين
 وعن مفاسدها جنة واجعلها لناظمها إل النة الت وعد التقون جال وجنة آمي آمي آمي يا رب العالي
 وانشر عليها بركات قولك {فاتوا بسورة من مثله} آمي يا م�لهم� يا م�علم� يا م�نب̈أ سبحان ربك رب العزة

عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العالي.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا وقرة أعيننا وخليلنا وحبيبنا
ممـــــــــــــدي الـــــــــــــبيب

  



ـــــبي ـــــق ال ـــــد ل ال م
 

مـــــا للبيـــــة يـــــبي
  

ـــــــبي ـــــــا لغيي ل ي وم
 

مـــــن بشـــــر ونعـــــم
  

حفظــــت ذكــــره العزيــــز
 

ــــــــز ــــــــاد بعزي ول ج
  

ـــــز ـــــرادي بعزي ـــــا م وم
 

ـــــم ـــــدير النع ـــــى الق عل
  

ـــود ـــه الوج ـــذي ل ـــك ال مل
 

يقـــــود ل أفضـــــل جـــــود
  

ـــــــود ـــــــي الج ول ص
 

إجابـــــــــة بنعـــــــــم
  

ـــدي ـــاقي الق ـــي الب ـــك العل مل
 

ـــــــدي ـــــــن خ جعلن أس
  

ــــدوم ــــل ي ــــه فض ــــن ل ل
 

ـــــــدمي ـــــــانن ف خ وص
  

ـــــداد ـــــي وال ـــــا قلم دع
 

ــــــــــــــكر رب وداد لش
  

لـــــــه وو�دª ذي الس�ـــــــد�اد§
 

نبينـــــــــا القـــــــــدم
  

ـــــــآ ـــــــاد ل بل انته ينق
 

مــــن لــــه ســــيي انتهــــى
  

مـــا القلـــب من�ـــ اشـــتهى
 

مـــــع رضـــــى ذي القـــــدم
  

ـــــــرض ـــــــب رب ال أذه
 

لغي ذات بــــــــــــــالغرض
  

ل ينحن مــــــن اعــــــترض
 

بـــــــــدل وتـــــــــم
  

ـــــــــــــــازع ل ينحن من
 

إذ بـــــــالوى ينـــــــازع
  

ـــــــــــــــازع ول رب ن
 

ـــــي ـــــل وه ـــــرا مزي ذك
  

حفÂـــــــظ¦ رب ذÂك²ـــــــر�ه�
 

ب وأدي شـــــــــــــــكره
  

ــــــــدي بشــــــــره ول ي
 

ـــــم ـــــره النبه ـــــع§ س م
  

ــــــــفع ــــــــة الش برك
 

ــــــــدفع ــــــــة ل مجل
  

ـــــع ـــــا ل ينف ـــــل م وك
 

نفـــــــت لغي همـــــــي
  

ـــــــان ـــــــود ل إل الن يق
 

ــــان ــــور الن ــــ ن ــــن ل¦ م
  

بشــــرا وصــــفوا بامتنــــان
 

ــــــــــــــم بل أذى أو غم
  

ـــــبي ـــــق ال ـــــارك ل ال ب
 

ـــــبي ـــــه ي ـــــا للق فيم
  

وف الـــــذي ليـــــس يـــــبي
 

لغي ذات النعÂــــــــــــــم
  

وعلى آله وصحبه عن ناظم هذه القصيدة أبدا آمي.
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 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه وسلم تسليما ورفع عرشه وكرسيه ما
أخذته



مــــــــــــــن يــــــــــــــوم الثني
  

ملكـــــت أفضـــــل البشـــــر
 

مــــا ل يــــزال مــــن بشــــر
  

ــــــــر ــــــــه ل نش وين
 

ــــــــالكرم ــــــــادن ب وق
  

ـــــى ـــــب النتق ـــــع الن نف
 

ــــــــــــــى ذب� لغيي ا̈لت�ق¦
  

ـــــى ـــــع التق ـــــادن م وق
 

ــــــــي Âــــــــا ل¦ر�م مؤ�م¶ن
  

ـــــــلي ـــــــر خي الرس يس
 

ــــــحاب الجلي ــــــع الص م
  

ـــــــــــــــه الكملي وآل
 

ــــــــي ــــــــدام�ه بقلم إخ
  

واجهن أجـــــــر الميـــــــل
 

ــــول ــــاحي ا̈لم� ــــة ال ف خدم
  

ـــــل ـــــه تي ـــــدمي ل فخ
 

مـــــــــب¥أÏ مـــــــــن أل
  

ـــــني ـــــد� س ـــــت أح ملك
 

كلـــــي وقـــــاد ل الفنـــــون
  

ـــــــن الني ـــــــانن ع وص
 

ـــــــقم ـــــــات الس وجالب
  

إل ســـــوى قلـــــب افتÂـــــر�آ
 

ل ينـــــح منطقـــــي امـــــترآ
  

وال ســـــــري ســـــــترا
 

ـــــم ـــــن نق ـــــانن ع وص
  

لســــان ذكــــري بشــــكور
 

أرضـــــى إلـــــي� الشـــــكور
  

وليــــــس ينحــــــون النكي
 

ــــــــالتهم ــــــــت� ب ولس
  

ــــــــالكي ــــــــاد م إل ق
 

ـــــــك ـــــــزح الوال مزح
  

أني قلـــــــب ســـــــالك
 

ــــــــم ــــــــاهر ومبه بظ
  

ثب�ــــــــت رب قــــــــدمي
 

بالصـــــــطفى القـــــــدم
  

ـــــدم ـــــن ن ـــــانن ع وص
 

وجالبـــــــات الظلـــــــم
  

ـــــــس اللعي ـــــــت إبلي نفي
 

ــــــــ العي ــــــــال رب� ب
  

ــــــــــــــوي ويعي لغي ن
 

ـــــــــــــــم ب ال ذا تعل
  

ـــــد ـــــي الري ـــــود خط يق
 

ـــــد ـــــاقي الري للقـــــادر الب
  

ـــــد ـــــل مري ـــــا ك مزحزح
 

إل ســــــــوى العلــــــــم
  

ـــــرر ـــــا الض ـــــا م نبين
 

ــــــــــــــرر لغي ذات والغ
  

وليــــس ينحــــون الشــــرر
 

ـــــــرم ـــــــظ رب الك بف
  

 ومن كل يوم قبله وبعده ببكات من ولد فيه ونفع من قبله ومن معه ومن بعده بنفع النافع الباقي
ــد  الي الذي ل يوت وجعل هذه القصيدة وشقيقتها ما تتغن با الور العي والولدان ف النة الت وع
ــد ل رب ــلي والم  التقون آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرس



العالي.
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 أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن الذين عادون ول يتوبوا ول يتوبون أبدا ومن مكاره الــدنيا
ــم ــان الرحي  والخرة وقد أعاذن ال تبارك وتعال من الميع نعم القريب اليب السميع بسم ال الرح

وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
ـــا ـــال حق ـــو ال تع ـــد رب وه ـــم عن ـــم ال العظ اس

  

ـــــــمآ ـــــــابن رب الس أج
 

ـــــــا ـــــــذي س والرض بال
  

ومنـــــه قـــــاد ل الســـــمى
 

ـــــم�ا ـــــا ل ق¦س� ـــــم م ونع
  

ـــــدى ـــــن الع ـــــلمن م س
 

ـــد�ى ـــن§ ع� ـــوي م� ـــح� ن ل ين
  

ــــــدى ــــــن اعت وراض ل م
 

ـــــــا ـــــــان ل وعظم وك
  

مـــــد¥ ل¦ـــــ البـــــاقي الكري
 

ـــــت أروم ـــــا كن ـــــة م جل
  

ـــــــكره أروم ـــــــه وش من
 

ود�ع� م�ـــــــن تعظمـــــــا
  

أكرمن البــــــاقي القــــــدي
 

ـــــدي ـــــد ال ـــــأنن العب ب
  

ـــــدوم ـــــا ي ـــــاد ل ب وج
 

ــــــــما ــــــــه معتص ببل
  

ـــــاكرا ـــــاب ش ـــــه خط ل
 

وطي�ـــــــب الشـــــــاكرا
  

عبـــــدا شـــــكورا ذاكـــــرا
 

ــــــــائي عصــــــــما وببق
  

ل قـــــــاد فضله� العظيـــــــم
 

وقـــــاد ل الـــــدر� النظيـــــم
  

ـــــم ـــــان بعظي ـــــ ك ول¦
 

ول¦ـــــ قـــــاد أنعمـــــا
  

أجــــــــابن بــــــــالعظم
 

ـــــــم ف النـــــــثر والنتظ
  

ÂـــــــــــــــمÃود�ع� ذا الت�ع�ظ
 

ول يــــــــزال منعÂمــــــــا
  

ـــــمد ـــــه والص ـــــو الل ه
 

معلــــي الســــمآ بل عمــــد
  

ـــــد ـــــان¦ الكم ـــــد كف وق
 

وكـــــــان ل وكرمـــــــا
  

أذهــــب مــــا ل يــــرض ل
 

ــــــــل ــــــــة الفض بدم
  

ـــــــل ـــــــان ل بالفض وك
 

ــــــــا ــــــــاد ل تكرم وق
  

ل¦ق°ن�نÂـــــى الـــــذكر الكيـــــم
 

ـــــم ـــــاد الكي ـــــه ب ق إلي
  

يســـــر ل نعـــــم الكيـــــم
 

علمن وفهمـــــــــــــــا
  

ألن ل رب القلـــــــــــــوب
 

ل جــــاد فضــــل بليــــب
  

ـــــوب ـــــه ب القل ـــــاد ل ق
 

ـــــا ـــــا أ¦ب§ه�م� ـــــان ل م وص
  



ـــــدت ـــــب ه ـــــومه قل عل
 

ـــــدت و�ص�ـــــل¦ ل م�ن®ـــــى ب
  

ـــــدت ـــــدي غ ـــــة عن هدي
 

ـــــا ـــــن ل يعلم ـــــود� م� تق
  

ــــوت ــــى بل ̈ثب� ــــي ام ظلم
 

ــــــوت ــــــز§ت� ب�لءÓ العنكب ج�
  

يقيـــــل عمـــــري ويـــــبيت
 

إل النـــــــان س�ـــــــل°م�ا
  

ـــــــان ـــــــور اللس ملكن ن
 

بــــاق يقــــود ل الســــان
  

ـــــان ـــــد�د� اللس ـــــ س� ول¦
 

ـــــا ـــــاد ا̈لح§ك¦م� ـــــ ق ول¦
  

ــــــــــــــبي علمن ال ال
 

وقــــاد ل الجــــر الكــــبي
  

ـــــــور ـــــــي لل̈قب ود�ع� قÂتل
 

وصـــــــانن وحك©مـــــــا
  

ـــــاع ـــــا عن ب ـــــذت م نب
 

ـــاع ـــول ب ـــاد ط ـــ ق ـــن ل¦ م
  

ـــــاع ـــــو¥ر الطب ـــــ ن ول¦
 

ــــــــا ــــــــي أل ÂينÂول ي�ر
  

دعـــــــان¦ البـــــــاقي إل
 

جنتــــــــــــــه ذات الل
  

ومنــــــــه قــــــــاد ل إل
 

ـــــا ـــــد ع�ل°م� ـــــي ق وكلكل
  

ـــــــكور ـــــــ ال الش ردن¦
 

ـــــــكور ـــــــادي بش إل م�ع
  

بدمــــة العبــــد الشــــكور
 

ـــــــيما ـــــــاب الش ول أط
  

برأن مــــــــن التهــــــــم
 

ـــــم ـــــا انبه ـــــاد ل ب وج
  

ـــــوهم ـــــن ال ـــــانن ع وص
 

ـــــــما ـــــــات عص ول حي
  

ـــــول ـــــاحي ال ـــــة ال برك
 

نـــــــورÂ ربيـــــــع الول
  

ـــــــول ـــــــت ذوي التق نف
 

ـــــما ـــــاه انفص ـــــن أب وم
  

يقــــود ل شــــهر الصــــيام
 

ـــــام ـــــعي وقي ـــــل س مج
  

وفـــــوق أجـــــر ذي قيـــــام
 

ـــــدما ـــــدي ق ـــــد ق عن
  

ـــــــع ـــــــن ربي واجهن ي
 

ـــــــبيع ـــــــا عن ال مزحزح
  

ـــوع ـــاق ذي رب ـــهر ب ـــن ش ع
 

ـــــــدما ـــــــا ص ل ينحن م
  

ــــــــا ــــــــدم رب بن ه
 

ـــــا ـــــم ربن ـــــري ونع ض
  

ـــــى ـــــا ل ب�ن� ـــــاد ل م وق
 

ـــــــا ـــــــزح العرمرم وزح
  

ول°ـــــى لغيي كـــــل مـــــن
 

ـــــــن ـــــــدي قÂل¦اي� ف زم أب
  

ـــــــن ـــــــاد الم وال ل ق
 

وكـــــدª عمـــــري انصـــــرما
  

ــــــل ــــــاقي المي واجهن الب
 

ـــــــل ـــــــا لغيي ل يي ب
  

ــــول ــــري الم ــــوى عم§ ولس
 

ـــــــا ـــــــن قلن حرم وم�
  



ـــــــبيع ـــــــب رب ال أذه
 

ـــــــع ـــــــان وربي ف رمض
  

ت�طيــــب ل كــــل ســــبوع
 

ـــــــا ـــــــدي ل يكرم وحاس
  

ـــــــــــــــل ل ينحن مقات
 

ـــــــــــــــل وال عن قات
  

ــــــــل ــــــــبيعي بات ول
 

ــــا ــــري اخت�رÂم ــــن رام ض م
  

ـــــــــــــــد ل ينحن مكاب
 

ـــــــد ـــــــر رب عاب والعم
  

إبليـــــــس ل يكابـــــــد
 

ـــــا ـــــان احت�رÂم ـــــن للجن م�
  

ـــــــــــــمآ أكرمن رب الس
 

والرض إكرامـــــــا ســـــــا
  

ـــــما ـــــا قس ـــــاد ل م وق
 

ـــــــرما ـــــــري ص ل وض
  

ــــــال ــــــات رب ذي الكم هب
 

ـــــال ـــــي بم ـــــود كل تق
  

ـــــال ـــــرك م ـــــاد ل أب وق
 

ـــــآ ـــــي العلم Äـــــن ب ي�ر�ق م�
  

ـــول ـــن غف ـــؤادي ع ـــر§س� ف ت�
 

ـــول ـــن أف ـــوري م ـــمة ن عص
  

ــــل ــــاحي الكفي ــــان ل ال وك
 

ــــــــاد عصــــــــما ول ق
  

عبـــــــــــــدت رب الكري
 

ـــــــت تري ـــــــادة ليس عب
  

ـــــــت أروم ـــــــا كن ول م
 

ـــــري عصـــــما ـــــاد وع�م§ ق
  

ـــــــور ـــــــدت� رب ف دي عب
 

ول كــــــــان بيــــــــور
  

ــــــديور ــــــان ذي ال إل الن
 

ـــــــما ـــــــان ل وقس وك
  

ـــــلل ـــــب� ض ـــــح قل ل ين
 

ول كــــــــان بــــــــزلل
  

ــــــون اعتلل ــــــس ينح ولي
 

ــــــــدما ــــــــي ن ول ألق
  

ـــــــان ـــــــرم ذات للجن أك
 

م�ــــن ل¦ــــ طيــــب� النــــان
  

ـــــــان ـــــــاد ل بالمتن وق
 

ــــــــدمآ ــــــــارة للق بش
  

حـــــان¦ البـــــاقي الفيـــــظ
 

ـــــظ ـــــى ولفي ـــــار� م�عن® ل ن�
  

عمـــــري� ذكـــــره حفيـــــظ
 

ـــــا ـــــن ظلم ـــــمت� م Âع�ص
  

ـــــــم ـــــــاد ل ال العلي ق
 

ـــوم ـــن عل ـــرادي م ـــوق م ف
  

ـــــــوم ـــــــى لغيي� الظل ول°
 

وقبـــــــل ذاك استســـــــلما
  

ــــــدادي والقلم ــــــدت م ق
 

لــــن حــــان عــــن ســــلم
  

ــــــــــــــل كلم ول أفض
 

ـــــــا ـــــــزح عن الظلم زح
  

ـــــمآ ـــــاطر� الس ـــــد ف أح
 

والرض حــــدا قــــد ســــا
  

ول مـــــــا ل قســـــــما
 

قـــــاد وأعطـــــان السªـــــمى
  



سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العالي
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

مـــواهب النـــافع ف مـــدائح الشـــافع
  

 بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما {مواهب النــافع ف
 مدائح الشافع} بسم ال الرحن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والــات لــا
ــذه  سبق ناصر الق بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل ه
 المداح جالبة إل اليان والسلم والحسان وإل السعادة الدائمة وفر¶ح§ با رسول ال صلى تعال عليه
 وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمي يا رب العالي واجعلها مــا تتغن بــا الــور العي

والولدان ف النة الت وعد التقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلة والسلم
ـــــــــه بســـــــــم الل

 

ينمـــــــــو لـــــــــائي
  

ــــــــــــــــــاه بل من
 

ـــــــــــــــــاء ول انته
  

حـــــــــدا لـــــــــرب
 

ـــــــــــــــــرب خي م
  

قــــــــد رم قلــــــــب
 

بالقتـــــــــــــــــداء
  

ــــــــكوري ــــــــه ش ل
 

ـــــــــــــــــور بل كف
  

ــــــــيي ــــــــو نص وه§
 

ـــــــــدائي ـــــــــه ف من
  

ـــــــــتراب ـــــــــه اق ل
 

ــــــــــــــــتراب بل اغ
  

ـــــــــاب ـــــــــه خط ل
 

مـــــــــع اهتـــــــــداء
  

لــــــــك رضــــــــائي
 

ـــــــــائي ـــــــــك ثن ل
  

ــــــــائي ــــــــك التج ل
 

مـــــــــع اجتـــــــــداء
  

يــــــا مــــــن شــــــفان
 

ــــــان ــــــن ح ــــــا م ي
  

ــــــــان ــــــــن جف عم
 

ـــــــــــــــــو داء بح
  

ــــــــتوري ــــــــبل س أس
 

ــــــــوري ــــــــلح أم أص
  

ــــــــوري ــــــــثر خي ك
 

ـــــــــــــــــداء بل ك
  

ــــــا ــــــن أجاب ــــــا م ي
 

ــــــــتجابا ــــــــن اس م
  

ــــــــا ــــــــب ل إجاب ه
 

ــــــــــــــــداء ف ذا الن
  

ــــــــال ــــــــا ذا الم ي
 

ــــــــــــــــا ذا اللل ي
  

ــــــــــــــــا خي وال ي
 

صــــــــف لــــــــائي
  

ــــــــود ــــــــا ذا الوح ي
 

ــــــــود ــــــــا ذا الوج ي
  

ــــــــود ــــــــن ل ب ك
 

ـــــــــــــــــاء بل انته
  



ــــــــول ــــــــف وص ص
 

ـــــــــــــــــول بل غف
  

ــــــــول ــــــــد بس ل ج
 

جــــــــــــــــل ردائي
  

ـــــــــــــــب ل التلوه ه
 

ــــــــــــــــع اللوه م
  

هــــــــب ل الــــــــدرايه
 

ــــــــــــــــدى الداء ل
  

ــــــــال ــــــــلحت ح أص
 

ـــــــــــــــــال بل ارت
  

ــــــــال ــــــــد عي ب اه
 

بل بكـــــــــــــــــاء
  

ــــــــاب ــــــــل مت ل اقب
 

ــــــــاب ــــــــم جن واح
  

وصــــــــن مـــــــــآب
 

جــــــــو¥د ذكــــــــاء
  

ــــــــــــــــرورا قن الغ�
 

ــــــــرورا ــــــــح الغ� وام
  

هــــــــب ل نصــــــــورا
 

ـــــــــاء ـــــــــع اتك م
  

قــــــــد ل نــــــــوال
 

ــــــــال ــــــــي كم ينم
  

ــــــال ــــــن تع ــــــا م ي
 

عــــــــن شــــــــركاء
  

ــــــــــــــــدايا زدت ه
 

قــــــــدت هــــــــدايا
  

ـــــــــــــــــايا ل برض
 

دون اشــــــــــــــــتكاء
  

يــــــــا خي مغــــــــن
 

أغن بـــــــــــــــــن
  

ـــــــــــــــــه أثن علي
 

بل غـــــــــــــــــلء
  

ــــــــكوري ــــــــك ش ل
 

ــــــــوري ــــــــد دي عن
  

ــــــــور ــــــــا ذا القص ي
 

ــــــــــــــــلء بل جـ
  

يــــــا مــــــن كســــــان
 

يــــــا مــــــن ســــــقان
  

ــــــان ــــــن ح ــــــا م ي
 

عـــــــــــــــــن اللء
  

ــــــــرادي ــــــــت م أن
 

ــــــــادي ــــــــت عم أن
  

نــــــــور فــــــــؤادي
 

ــــــــياء ــــــــا ذا الض ي
  

ــــــــب زحزحــــــــت عي
 

ــــــــي Âــــــــت ري§ب أذهب
  

ــــــــب ــــــــرت جي طه
 

كالصــــــــــــــــفياء
  

ــــــــيي ــــــــت س أني
 

ــــــــــــــــت ميي طيب
  

ــــــــــــــــن ل بي ك
 

ـــــــــــــــــاء كالتقي
  

يــــــــا خي مــــــــي
 

ــــــــي ــــــــن ل برع ك
  

ــــــــــــــــعي وخي س
 

كالذكيـــــــــــــــــاء
  



هـــــــب ل اســـــــتقامه
 

ـــــــــــــــــه قن اللم
  

هـــــــب ل الكرامـــــــه
 

بــــــــذي اللــــــــواء
  

ــــــــال ــــــــذي الم ب
 

ــــــــال ــــــــذي الكم ب
  

بــــــــذي العــــــــال
 

ــــــــدواء ــــــــذي ال ب
  

ــــــــاده ــــــــذي العب ب
 

ــــــــاده ــــــــذي الف ب
  

بــــــــرق عــــــــاده
 

ــــــــــــــــــاء للولي
  

ــــــــوال ــــــــذي الن ب
 

ليــــــــث القتــــــــال
  

ــــــــال ــــــــردي الرج م
 

الشـــــــــــــــــقياء
  

ــــــــحابه ــــــــذي الص ب
 

ذوي الجــــــــــــــــابه
  

ــــــــآبه ــــــــال الك ج
 

ــــــــــــــــياء ذوي الض
  

ــــــــروب ــــــــذي ال ب
 

ــــــــروب ــــــــال الك ج
  

ــــــــب ــــــــور الري ن
 

ــــــــاء ــــــــاحي الري م
  

ــــــــــــــــر ذاك النيـ
 

ــــــــــــــــي ذاك البش
  

ـــــــــي ـــــــــه أش ل
 

ـــــــــاء ـــــــــذا الثن ب
  

ـــــــــاب ـــــــــه خط ل
 

ـــــــــــــــــاب بل عت
  

ــــــــــــــــاب ول حج
 

ول عنـــــــــــــــــاء
  

خي البايـــــــــــــــــا
 

يــــــــا ذا الزايــــــــا
  

ــــــــا ــــــــا ذا العطاي ي
 

صــــــــف بنــــــــائي
  

ــــــــروري ــــــــت س أن
 

ـــــــــــــــــرور بل غ
  

ــــــــروري ــــــــف ب ص
 

ـــــــــائي ـــــــــور فن ن
  

فيـــــــــك أقـــــــــول
 

ـــــــــــــــــول ول أع
  

فيــــــــــــــــك أؤ�ول
 

ــــــــــــــــــاء بل فن
  

ــــــــــــــــا عن جزاك
 

ــــــــــــــــداكا رب ه
  

فــــــــوق مناكـــــــــا
 

يـــــــــوم الـــــــــزاء
  

ـــــــــــــــــزاك رب ج
 

ــــــــب ــــــــا خي ح ي
  

ـــــــــــــــــب خي م
 

ـــــــــــــــــزاء بل ارت
  

ـــــــــــــــــدي إن ال
 

حيـــــــــث أقيـــــــــم
  

ول أريـــــــــــــــــم
 

ــــــــــــــــتزاء ذا الج
  



ــــــــــــــــت ميي أن
 

مـــــــــن الغ�ـــــــــرور
  

ومــــــــن ̈غــــــــرور
 

داعــــــــي شــــــــقاء
  

ــــــــان ــــــــنت مك ص
 

زدت أمــــــــــــــــان
  

ــــــــان ــــــــب ل زم ه
 

بــــــــذي البقــــــــاء
  

ــــــــلوكي ــــــــت س أن
 

ـــــــــــــــــك إل اللي
  

ــــــــوك ــــــــاحي الف م
 

ــــــــاء ــــــــي النق معط
  

ــــــــل ــــــــت المي أن
 

ـــــــــل ـــــــــك أمي ل
  

ــــــــول ــــــــت الرس أن
 

ـــــــــــــــــراء بل ج
  

لـــــــــك لســـــــــان
 

ـــــــــان مـــــــــع ال¦ن
  

ـــــي ول أدانــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــعراء كالش
  

ــــــــبيل ــــــــت الس أن
 

ــــــــول ــــــــك الوص ب
  

ـــــــــل ـــــــــن يني ل
 

ـــــــــــــــــراء خي ث
  

ــــــــي ــــــــت عري أذهب
 

ــــــــي ــــــــت غي أذهب
  

ــــــــي ــــــــت رعي كمل
 

ـــــــــــــــــالكباء ك
  

ـــــــــــــــــام خي الن
 

فيــــــــك قلمــــــــي
  

بل مــــــــــــــــــلم
 

بـــــــــل برضـــــــــاء
  

ــــــــه ــــــــا ذا الميل ي
 

ــــــــيله ــــــــا ذا الفض ي
  

ــــــــيله ــــــــت الوس أن
 

ــــــــاء ــــــــذي القض ل
  

ــــــــكون ــــــــك س في
 

إل الـــــــــــــــــتي
  

ـــــــــــــــــون بل فت
 

ــــــــــــــــاء ول انقض
  

خي العبـــــــــــــــــاد
 

بـــــــــاب اليـــــــــاد
  

ـــــــــــــــــور البلد ن
 

ــــــــائي ــــــــن رج أس
  

ــــــــي ــــــــت غم أذهب
 

ــــــــي ــــــــوت ظلم م
  

ــــــــم ــــــــد بعل ل ج
 

داعـــــــــي نـــــــــاء
  

ــــــــري ــــــــت فق أذهب
 

ل صــــــــنت ســــــــري
  

ــــــــر ــــــــن غي مك م
 

ـــــــــــــــــاء ول هج
  

ــــــــي ــــــــت نفس زكي
 

فككــــــــت حبســــــــي
  

ــــــــي ــــــــت لبس أذهب
 

ــــــــــــــــاء ذدت غط
  



ــــــــادي ــــــــنت جه ص
 

ــــــــــــــــات زدت هب
  

ــــــــــــــــت ذات أبقي
 

مـــــــــع العطـــــــــاء
  

ــــــــوعي ــــــــك رج ل
 

مـــــــــع جـــــــــوعي
  

ـــــــــــــــــوع بغي ج
 

ـــــــــــــــــاء ول خط
  

لـــــــــك التفـــــــــات
 

ــــــــلت ــــــــا ذا الص ي
  

بعــــــــد صــــــــلت
 

ـــــــــاء ـــــــــع الثن م
  

ــــــــيت ــــــــك رض عن
 

بــــــــك نســــــــيت
  

كمــــــــا غنيــــــــت
 

ـــــــــاء ـــــــــن العن ع
  

ــــــــداحي ــــــــك امت ل
 

ــــــــلح ــــــــا ذا الص ي
  

ــــــــــــــــا ذا الفلح ي
 

يــــــــا ذا الغنــــــــاء
  

فيــــــــك أنــــــــادي
 

ـــــــــــــــــل البلد ك
  

لــــــــذي العبــــــــاد
 

بـــــــــان الغمـــــــــاء
  

فيــــــــك مــــــــوت
 

مــــــا قــــــد جنيــــــت
  

ــــــــت ــــــــك ابتغي في
 

خي نــــــــــــــــــاء
  

فيــــــــك ذهــــــــاب
 

ـــــــــاب ـــــــــك إي في
  

ــــــــــــــــتراب بل اغ
 

ــــــــائي ــــــــك انتم ل
  

ــــــــاب ــــــــت ع زحزح
 

ــــــــاب ــــــــت جن ح�ط
  

ـــــــــــــــــآب بل ك
 

ول ه�بـــــــــــــــــاء
  

يــــــــا خي مــــــــاح
 

مــــــــا جنـــــــــاحي
  

ـــــــــزاح ـــــــــع ال م
 

ــــــــباء ــــــــت الص� وق
  

أنــــــــت حبيــــــــب
 

يـــــا مـــــن حـــــب ب
  

ـــــــــــــــــوب بل عي
 

ـــــــــــــــــباء Âول س
  

ــــــــــــــــا خي واع ي
 

ــــــــــــــــا خي راع ي
  

ــــــــــــــــا خي داع ي
 

ــــــــماء ــــــــذي الس ل
  

ــــــــا ــــــــلى عليك ص
 

ـــــــــديكا ـــــــــن ل ب
  

م�ثـــــــــنÁ عليكـــــــــا
 

عنــــــــد الرمــــــــاء
  

عليــــــــك ســــــــلم
 

دأبـــــــــا وكـــــــــرم
  

مــــــن بــــــك عظــــــم
 

ــــــــاء أهــــــــل اعتم
  



ـــــــــود ـــــــــك أق ب
 

ـــــــــد ـــــــــك أفي ب
  

يــــــا مــــــن يســــــود
 

ـــــــــــــــطفاء ذوي اص
  

ذوي العقــــــــــــــــول
 

ــــــــول ــــــــج الرس ن
  

ــــــــول ــــــــاحي الغف م
 

ــــــــاء ــــــــاحي الف م
  

ــــــــــــــــذكاء ذوي ال
 

لــــــــذي البهــــــــاء
  

ــــــــاء ــــــــاحي الط م
 

ــــــــاء ــــــــاحي الف م
  

ذك الطـــــــــــــــــاع
 

ـــــــــــــــجاع ذاك الش
  

ـــــــــراع ـــــــــه ي� ب
 

ذوو البـــــــــــــــــاء
  

ـــــــــــــــــول ذاك ال
 

ــــــــــــــــي ذاك النج
  

ــــــــــــــــفي ذاك الص
 

ــــــــــــــــاء ذو الجتب
  

ــــــــــــــــبيب ذاك ال
 

ذاك النســــــــــــــــيب
  

ذاك العجيـــــــــــــــب
 

ــــــــاء ــــــــادي الب ب
  

ــــــــس ــــــــو النفي وه§
 

فل تقيســــــــــــــــوا
  

ــــــــس ــــــــو الرئي وه§
 

ــــــــــــــــــاء للنبي
  

شــــــــس الشــــــــموس
 

ـــــــــــــــرءوس رأس ال
  

ــــــــــــــــس خي الني
 

ــــــــــــــــــاء للولي
  

ــــــــدور ــــــــفا الص ش
 

ــــــــدور ــــــــياء ال ض
  

بــــــــدر البــــــــدور
 

ــــــــياء ــــــــادي الض ب
  

ــــــــكور ــــــــث ش غي
 

ليــــــــث كفــــــــور
  

ـــــــــور ـــــــــاف نف ن
 

مبــــــــــــــــدي قلء
  

ــــــــادي ــــــــات ه جن
 

ـــــــــــــــــاد نيان ع
  

ــــــــاد ــــــــل ب فالفض
 

ـــــــــــــــــلء للعقـ
  

ــــــــا ــــــــاحي الطاي م
 

ــــــــا ــــــــادي العطاي ب
  

ــــــــا ــــــــادي الباي ه
 

بل غـــــــــــــــــلء
  

ـــــــــباعه ـــــــــه ال ل
 

لــــــــه الشــــــــفاعه
  

ـــــــــاعه ـــــــــه ج ل
 

ــــــــاء ــــــــاوي ارتق ح
  

ــــــــــــــــا إن رام علم
 

ــــــــــــــــا أو رام ̈غنم
  

ــــــــــــــــا أو رام ظلم
 

بــــــــاغي اللقــــــــاء
  



ــــــــدى ــــــــذاك ي�ه ف
 

ــــــــــــــــدى وذاك ي�ه
  

ـــــــــردى ـــــــــه وي� ل
 

ـــــــــــــــــقاء ذا بش
  

هـــــــــــــــــاد مي
 

نـــــــــــــــــور مني
  

غيــــــــث بشــــــــي
 

ــــــــداء ــــــــذي اهت ل
  

حـــــــــام نصـــــــــي
 

داع بصـــــــــــــــــي
  

ـــــــــذير ـــــــــث ن لي
 

ــــــــداء ــــــــذي اعت ل
  

ــــــــاك ــــــــكÁ لش مش
 

ـــــــــاك ـــــــــر لب بش
  

مصــــــــغÁ لــــــــاك
 

ـــــــــــــــــداء وذي ن
  

ــــــــالك ــــــــجÁ لس من
 

ــــــــك ــــــــى لناس منج
  

ــــــــك ــــــــال حوال ج
 

ــــــــاء ــــــــن ذي اتق ع
  

ـــــــــــــــــم فقي غن
 

جـــــــــب كســـــــــي
  

ــــــــــــــــيت حقي ص
 

بـــــــــاغي وقـــــــــاء
  

وه§ــــــــو اللــــــــي
 

وه§ــــــــو الفــــــــي
  

وه§ــــــــو النجــــــــي
 

لــــــــذي البقــــــــاء
  

لــــــــه الطــــــــاب
 

لـــــــــه الـــــــــواب
  

ــــــــواب ــــــــه الص ل
 

مــــــــع الرضــــــــاء
  

ـــــــــبور ـــــــــه ال ل
 

لـــــــــه الســـــــــرور
  

تلقـــــــــاه حـــــــــور
 

بعــــــــد القضــــــــاء
  

ـــــــــاب ـــــــــه خط ل
 

ـــــــــاب ـــــــــد مت بع
  

مـــــن كـــــل عـــــاب
 

مـــــــــع الضـــــــــاء
  

ــــــــوارق ــــــــك خ ل
 

مــــــــــــــن ذي اللئق
  

ــــــــابق ــــــــت لس ليس
 

ول لـــــــــــــــــاء
  

ــــــــراف ــــــــا انص منه
 

شــــــــيء ي�عــــــــاف
  

عمــــــــن يــــــــاف
 

بعــــــــد التجــــــــاء
  

خي البايـــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــا ̈ذدت� البلي
  

ــــــــا ــــــــذي الطاي ل
 

رمــــــــت نــــــــائي
  

ــــــــــــــــت الكري أن
 

ـــــــــدي ـــــــــا ال أن
  

ـــــــــــــــــرا أدي ده
 

فيـــــــــك ثنـــــــــائي
  



ــــــــداحا ــــــــت امت رم
 

ــــــــا ــــــــي فلح يعط
  

يكفــــــــي افتضــــــــاحا
 

ـــــــــاء ـــــــــع العن م
  

إن بـــــــــــــــــدحي
 

ــــــــي ــــــــاينت رب ع
  

ــــــــي ــــــــا ون²ح قطع
 

ـــــــــاء ـــــــــع البن م
  

ــــــــزت ــــــــن عج لك
 

ــــــــت ــــــــا التمس عم
  

ــــــــدحت ــــــــا م وم
 

كــــــــــــــــــالنبلء
  

ــــــــدادي ــــــــار م غ
 

ــــــــؤادي ــــــــار ف ح
  

عـــــن مـــــدح هـــــاد
 

ــــــــــــــــــدلء للب
  

ــــــــوي ــــــــف أح فكي
 

مــــــــدحا ̈لحــــــــي
  

ــــــــي ــــــــدح م�ع وال
 

ـــــــــــــــــلء للع�قـ
  

لكــــــــن أنــــــــادي
 

كـــــــــل العبـــــــــاد
  

ــــــــــــــــادي إل عم
 

ــــــــــــــــلء بل جـ
  

ــــــر ــــــل ب ــــــا أه ي
 

ــــــر ــــــل ب ــــــا أه ي
  

ع�وجـــــــــوا لـــــــــب
 

ــــــــخاء ــــــــر الس ب
  

ــــــــوب ــــــــاحي العي م
 

ــــــــوب ــــــــدي الغي م�ب
  

ــــــــوب ــــــــي الي م�نق
 

مــــــــن الطخــــــــاء
  

م�ســـــــدي اليـــــــادي
 

م�ــــــــردي العــــــــادي
  

ــــــــراد ــــــــي ال م�عط
 

مـــــــــع الرخـــــــــاء
  

ــــــــرذائل ــــــــاحي ال م
 

معطــــــــي الفضــــــــائل
  

ــــــــازل ــــــــي الن مي
 

بعـــــــــد العفـــــــــاء
  

ــــــــبيب ــــــــم ال نع
 

ــــــــب ــــــــم القري نع
  

نعــــــــم اللــــــــبيب
 

ــــــــاء ــــــــاحي الف م
  

حــــــــى العيــــــــال
 

ــــــــال ــــــــى القت كف
  

ـــــــــال ـــــــــا ال م
 

بل رÂفــــــــــــــــــاء
  

أخفــــــــى الشــــــــرورا
 

ــــــــورا ــــــــدى الي أب
  

ــــــــرورا ــــــــاد الس ق
 

ــــــــاء ــــــــذي الرج ل
  

ــــــــقيما ــــــــفى الس ش
 

نفــــــــى الليمــــــــا
  

قـــــــــاد الـــــــــديا
 

ـــــــــــــــــاء إل النج
  



ــــــــك كبل ــــــــد ف ق
 

قـــــد بـــــث فضـــــل
  

فالضـــــــــــــــــر ول
 

والنفــــــــع جــــــــاء
  

ــــــــوائب ــــــــال الن ج
 

ــــــــائب ــــــــدي عج مب
  

ــــــــائب ــــــــاف مص ن
 

ــــــــاء ــــــــادي الله ب
  

ــــــــور ــــــــدي الي مس
 

ــــــــــــــــور إل القص
  

ــــــــور ــــــــادي النص ب
 

ــــــــاء ــــــــادي البه ب
  

غيـــــــــث أفـــــــــادا
 

مــــــــن اســــــــتفادا
  

ـــــــــادا ـــــــــث أب لي
 

ــــــــد�هاء ــــــــدى ال ع
  

ـــــــــاقب ـــــــــه من ل
 

لــــــــه عجــــــــائب
  

ـــــــــه غـــــــــرائب ل
 

ـــــــــــــــــاء بل انته
  

ظـــــــــب يكلـــــــــم
 

ــــــــلم ــــــــب يس ض
  

ـــــــــــــــــم طي يعظ
 

كــــــــذي دهــــــــاء
  

ســــــــرح تســــــــي
 

غيـــــــــث يفـــــــــور
  

بئر تفـــــــــــــــــور
 

ـــــــــــــــــاء بل رش
  

جـــــــــذع يـــــــــن
 

لــــــــــــــــــه يئن
  

ـــــــــــــــــن ذئب يع
 

برعـــــــــي شـــــــــاء
  

قـــــد حـــــاز فخـــــرا
 

مــــــــن حي أســــــــرى
  

ــــــــرا ــــــــم جه بالس
 

ـــــــــــــــــتراء بل اف
  

أكــــــــرم بــــــــرب
 

ــــــــب ــــــــرى ب أس
  

ليل لقـــــــــــــــــرب
 

ـــــــــباء ـــــــــع ال م
  

ـــــري ـــــات يس ـــــد ب ق
 

مــــــن بعــــــد طهــــــر
  

ـــــــــر ـــــــــدي بش م
 

ـــــــــــــــــاء ف النبي
  

ــــــــــــــــرى المي س
 

ـــــــــــــــــع المي م
  

ــــــــــــــــوق المي ف
 

ـــــــــــــــــفياء للص
  

مــــــــا الضــــــــلل
 

أبــــــــــــــــدى اللل
  

ــــــــال ــــــــدى الم أب
 

ــــــــــــــــــاء للتقي
  

ـــــــــدموه ـــــــــد ق ق
 

إذ واجهــــــــــــــــوه
  

ـــــــــــــــــترموه واح
 

ـــــــــــــــــاء ذوي نق
  



وســــــــاد فيهــــــــم
 

وبــــــــان عنهــــــــم
  

ــــــــم ــــــــي عنه وص
 

بعـــــــــد ارتقـــــــــاء
  

ــــــــــــــــد آب ليل ق
 

ــــــــب نيل ــــــــد ص ق
  

قــــــد فــــــاق ســــــيل
 

ــــــــاء ــــــــن ذي البق م
  

قـــــــــد جـــــــــآ بي
 

لهــــــــــــــــل الي
  

ـــــــــي ـــــــــآ بض وب
 

ــــــــقاء ــــــــل الش أه
  

ــــــــال ــــــــاز الكم ح
 

ــــــــال ــــــــاق الرج ف
  

جـــــــــاز الـــــــــال
 

ـــــــــــــــــاء بالعتم
  

ـــــــــــــــــال جلل ن
 

ـــــــــال ـــــــــال ج ن
  

ـــــــــال ـــــــــن تع م
 

ــــــــــــــــماء رب الس
  

أكـــــــــرم بعـــــــــال
 

ــــــــال ــــــــامي عي ح
  

ــــــــال ــــــــي الرج راع
 

ــــــــاء ــــــــن النس حص
  

نعــــــــم العظيــــــــم
 

نعــــــــــــــــم الكري
  

ـــــــــم ـــــــــم القي نع
 

للرؤســـــــــــــــــاء
  

ــــــــرور ــــــــاف الغ� ك
 

ــــــــرور ــــــــاحي الغ� م
  

ــــــــبور ــــــــي ال معط
 

ـــــــــــــــــاء بل ن�س
  

بــــــــان الــــــــديور
 

مـــــــــع اليـــــــــور
  

ــــــــرور ــــــــاغي الس ب
 

ـــــــــــــــــاء للجلس
  

ــــــــه امتــــــــداحي ل
 

بعـــــــــد نـــــــــاحي
  

ــــــــباح ــــــــد الص عن
 

وف الســـــــــــــــــاء
  

صـــــــــلة ســـــــــته
 

بـــــــــدح ســـــــــته
  

ـــــــــه ـــــــــأتيه بت ت
 

مـــــــــع ائتســـــــــاء
  

عليـــــــــه صـــــــــلى
 

ــــــــــــــــل رب أجـ
  

ـــــــــــــــــاق كل فق
 

ـــــــــــــــــاء ف التقي
  

ـــــــــلم ـــــــــه س علي
 

ــــــــم ــــــــر فخ والم
  

ــــــــم ــــــــر عظ والج
 

ــــــــــــــــاء ف الذكي
  

علــــــــى العــــــــتيق
 

ــــــــق ــــــــاب الطري ب
  

ــــــــوق ــــــــي الوث أخ
 

كـــــــــل رضـــــــــاء
  



ــــــــوزير ــــــــى ال عل
 

ــــــــي ــــــــيف البش س
  

ــــــــدير ــــــــى الق رض
 

ــــــــاء ــــــــري القض م
  

ــــــــياء ــــــــى الض عل
 

أخــــــــي اليــــــــاء
  

خي رضـــــــــــــــــاء
 

ــــــــاء ــــــــن ذي البق م
  

ــــــــب ــــــــى القري عل
 

ــــــــروب ــــــــث ال لي
  

ــــــــب ــــــــي الي رض
 

ـــــــــاء ـــــــــع ارتق م
  

ــــــــحابه ــــــــى الص عل
 

ذوي الجــــــــــــــــابه
  

يـــــــــوم الكـــــــــآبه
 

ــــــــاء ــــــــى الثن رض
  

ــــــــال ــــــــم الرج نع
 

ـــــــــال ـــــــــم م ل
  

نيلــــــــوا ونــــــــالوا
 

ــــــــاء ــــــــت العن وق
  

ــــــــميع ــــــــى الس رض
 

ــــــــع ــــــــى المي عل
  

ــــــــوع ــــــــوم الش ي
 

يـــــــــوم النـــــــــداء
  

أربــــــــــــــــاب خي
 

ــــــــي ــــــــاب ض أرب
  

ـــــــــــــــــاغي مي لب
 

ـــــــــــــــــداء أو اعت
  

كــــــــل شــــــــجاع
 

ـــــــــاع ـــــــــه اتب ل
  

ـــــــــاع ـــــــــه ارتف ل
 

ــــــــاء ــــــــت الرف وق
  

نعــــــــم الكمــــــــاة
 

نعـــــــــم المـــــــــاة
  

ــــــــاتوا ــــــــدى أم ع
 

بل اختفـــــــــــــــــاء
  

بــــــــم عفــــــــوت
 

ــــــــوت ــــــــا جف وم
  

ـــــــــت ـــــــــم نفي ب
 

ــــــــــــــــتراء ذوي اف
  

ــــــــــــــــو لغيي تنح
 

أعــــــــداء ضــــــــي
  

ـــــــــــــــــأذن خي ب
 

ــــــــتراء ــــــــاحي اج م
  

ــــــــري ــــــــت أم فوض
 

ــــــــري ــــــــي عم لبق
  

مــــــع� ا²هــــــل بــــــدر
 

ـــــــــــــــــتراء بل ام
  

إن أقـــــــــــــــــول
 

ول ييــــــــــــــــــل
  

ــــــــول ــــــــن يص ل م
 

ـــــــــع الـــــــــراء م
  

ــــــــــــــــا ذا اللل ي
 

ـــــــــال ـــــــــا متع ي
  

ــــــــــــــــا خي وال ي
 

ــــــــائي ــــــــب دع أج
  



صــــــــل وســــــــلم
 

علــــــــى الكلــــــــم
  

ـــــــــــــــم ودوري� اعص
 

ــــــــائي ــــــــن وع وص
  

ــــــــول ــــــــى الرس عل
 

ــــــــول ــــــــاب الوص ب
  

لنيـــــــــل ســـــــــول
 

أحـــــــــى ر�عـــــــــاء
  

صـــــــــل دوامـــــــــا
 

وزد ســــــــــــــــلما
  

ــــــــا ــــــــكر قلم واش
 

ل وبنــــــــــــــــــاء
  

ــــــــــــــــا ذا الراده ي
 

ــــــــاده ــــــــا ذا الف ي
  

ــــــــعاده ــــــــد س خل
 

ـــــــــــــــــاء ل باعتن
  

ــــــــــــــــداءا قن اعت
 

زدن اهتــــــــــــــــداءا
  

ــــــــــــــــداءا زدن اقت
 

بل عنــــــــــــــــــاء
  

ــــــــائي ــــــــف اختف ص
 

ـــــــــــــــــاء بل جف
  

ــــــــائي ــــــــب عش طي
 

ــــــــدائي ــــــــب غ طي
  

ــــــــود ــــــــا ذا الوج ي
 

ــــــــود ــــــــن ل ب ك
  

ــــــــود ــــــــل هج واجع
 

ــــــــــــــــوق الداء ف
  

ـــــــــــــــب ل ودادا ه
 

ــــــــرادا ــــــــد ل ال ق
  

ــــــادا ــــــن أف ــــــا م ي
 

ـــــــــــــــــراء بل ك
  

ــــــــرورا ــــــــب ل ب ه
 

ــــــــــــــــرورا قن الغ�
  

ــــــــرورا ــــــــدا س عب
 

لكـــــــــــــــــل راء
  

ــــــــي ــــــــكر قلم واش
 

ــــــــي ــــــــد كلم واح
  

بل مــــــــــــــــــلم
 

ـــــــــــــــــتراء ول ام
  

ســــــــدد لســــــــان
 

ـــــــــان ـــــــــور جن ن
  

صــــــــف أمــــــــان
 

وزد ب�ـــــــــــــــــرائي
  

زحزحــــــــت ضــــــــيا
 

ل قــــــــــــــــدت ميا
  

ــــــــورا ــــــــف ج فلتك
 

ــــــــرائي ــــــــن ي� ل م�
  

أنقـــــــــذ عيـــــــــال
 

ــــــــلل ــــــــن الض م
  

ـــــــــــــــــاللل وب
 

ـــــــــراء ـــــــــد ث خل
  

ـــــــــــــــــا قن عتاب
 

ــــــــا ــــــــد ل الكتاب ق
  

واقبــــــــل متابــــــــا
 

ــــــــتراء ــــــــا ذا اش ي
  



ــــــــــــــــا خي رب ي
 

ـــــــــــــــــرب خي م
  

طيبــــــــت قلــــــــب
 

بعــــــــد اجتــــــــداء
  

صــــــــل وســــــــلم
 

علــــــــى التمــــــــم
  

ــــــــم ــــــــي� اعص وكل
 

ـــــــــــــــــاء بل انته
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وفرحــه بــذه
ــن  النظومة ف كل وقت وحي أبدا آمي وهب لناظمها رضاك الكب ف كل حرف منها وهب لكــل م
ــلي ــى الرس  يقرأها سعادة الدارين آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم عل

والمد ل رب العالي
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا وثرة أفئدتنا وخليلنا وحبيبنا
ممــــــــــــــدي الليــــــــــــــل

  

ـــــــــبي ـــــــــد¥ ال م
 

ل والكـــــــــــــــــبي
  

ـــــــــور ـــــــــال يب م
 

ـــــــــاء ـــــــــن الله م
  

ـــــــــــــــــاء رب حب
 

خلــــــــي وحــــــــب
  

ـــــــــب ـــــــــع ال م
 

ــــــــتهائي ــــــــفى اش ص
  

مـــــــــــــــــا اعتلل
 

ــــــــلل ــــــــاحي ض م
  

ــــــــــــــــي حلل منم
 

ـــــــــــــــــاء بل انته
  

ــــــــى ــــــــدح القف م
 

ــــــــفى ــــــــري� ص عم
  

ـــــــــاد صـــــــــفا وق
 

ـــــــــــــــــاء ل باعتن
  

دام اقــــــــــــــــتراب
 

ـــــــــــــــــد تراب عن
  

ــــــــــــــــتراب بل اغ
 

ول عنـــــــــــــــــاء
  

ــــــــكوري ــــــــو ش ينح
 

ــــــــــــــــكور إل الش
  

ــــــــكور ــــــــى ش عل
 

ظـــــــــرف ثنـــــــــاء
  

ـــــــــــــــــي إل التق
 

ــــــــقي ــــــــث الش لي
  

بــــــــاب الرقــــــــي
 

ــــــــدائي ــــــــو ن ينح
  

ل ينــــــــح قلــــــــب
 

داع ل¦لــــــــــــــــب
  

أو داعــــــــي ســــــــلب
 

أو داعــــــــــــــــي داء
  

خي العبـــــــــــــــــاد
 

ســـــــــبقك بـــــــــاد
  

ـــــــــاد ـــــــــن الب لــــــــذي اقتــــــــداءم



   

ــــــــور ــــــــك الطه ل
 

منــــــــك الهــــــــور
  

ــــــــور ــــــــك الظه ل
 

يـــــــــوم الفـــــــــاء
  

ــــــــائب ــــــــا ذا الكت ي
 

ـــــــــــــــــائب لغي ت
  

ـــــــــــــــــائب لي ت
 

ــــــــفائي ــــــــك ش من
  

ــــــــــــــــك حروف ل
 

ــــــــــــــــك ظروف من
  

ــــــــو�ر�وف ــــــــع ال م
 

يــــــــا ذا اللهــــــــاء
  

وعلى آله وصحبه عن ناظم هذه القصيدة أبدا آمي
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

}ل إلــــه إل هــــو{ بســــم ال الرحــــان الرحيــــم
  

ــــــــكري ــــــــان ش لس
 

ـــــري ـــــد ذك ـــــن بع م
  

ـــــــــــــــــر بغي مك
 

ــــــــــــــــذي اللء ل
  

إل الســـــــــــــــــلم
 

ــــــــي ــــــــي كلم أفض
  

بل مــــــــــــــــــلم
 

ول قـــــــــــــــــلء
  

ــــــــان ــــــــي لس أفض
 

مــــــــع الســــــــان
  

لـــــــــن كســـــــــان
 

ــــــــــــــــوب اعتلء ث
  

لقـــــــــد بـــــــــدا ل
 

كــــــــون الــــــــدى ل
  

ـــــــــــــــــدال بل ج
 

ذوي ارعــــــــــــــــواء
  

ـــــــــــــــــي ال ربـ
 

ــــــــب ــــــــد زاد ح� ق
  

ـــــــــي ـــــــــه وع�ب¶ ل
 

ـــــــــواء مـــــــــع ارت
  

ـــــــــــــــــو الكري ه
 

ــــــــــــــــــه أروم ب
  

ـــــــــــــــــا ل يري م
 

ــــــــوائي ــــــــد احت بع
  

أشـــــــكى اشـــــــتكائي
 

بعــــــــد اتكــــــــائي
  

بل بكـــــــــــــــــاء
 

ولـــــــــــــــــا دواء
  

ـــــــــائي ـــــــــه ثن ل
 

عنـــــــــد عنـــــــــائي
  

ـــــــــــــــــاء بل انثن
 

إل مÂــــــــــــــــــراء
  

ـــــــــوت ـــــــــه ن ل
 

ــــــــوت ــــــــا جف وم
  

ــــــــبوت ــــــــا ص وم
 

إل م�ــــــــــــــــــراء
  

ـــــــــــــــــون أفن فت
 

ــــــــون ــــــــي الت معط
  



ـــــــــون ـــــــــع الت م
 

ـــــــــــــــــراء بل ج
  

ــــــــدا ــــــــدى ا̈لري ه
 

نفــــــــى ال¦ريـــــــــدا
  

ـــــــــدا ـــــــــم فري نع
 

ينمــــــــي ثــــــــرائي
  

وجهـــــــت شـــــــكري
 

ــــــــذكر ــــــــي ال لعط
  

ــــــــر ــــــــن غي مك م
 

علــــــــــــــــى اللء
  

ــه إل  كتب ال تبارك وتعال أن كاتب هذه الروف متوجه إل ما اختي له أن يتوجه إليه بل انصراف عن
عكسه.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــاح ـــا الفت ـــداح ف مزاي ـــدمات الم مق

  

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم.رب أعوذ بك من هزات
 الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون.بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه وسلم تسليما{مقدمات المداح ف مزايا الفتاح صل©ى وسل©م عليه الفتاح بآله وصحبه كما
ــد  ذي التكري  مل القداح}اللهم بق وجه ال تعال الكري  صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم
 وعلى آله وصحبه يا من به  وبم عليه السلمان وعليهم الرضوان كنت ل با أروم،واجعل هذه المداح
ــا  من أحب الكتوبات إليك وإل أحبائك آمي يا رب العالي.وبشر كليته  عليه الصلة والسلم بكتابته
 وقراءتا والنظر إل حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إل النة الت وعد التقون ،واجعلها فيهــا

ما تتغن به حورك العي آمي يا رب العالي.
{الــــــــــــــــــــــــواو}

ــو وثقت برب العـرش ذي الــود والعف
 

ــفوي ــد ص ــطفى وال ل مل ــع الص م
  

ــده ــال وح ــار ب ــع الخت ــت م وثق
 

عليــه ســلما مــن بــه قــد مــا لغــوي
  

ــالن ــان ب ــوأى ول ك ــه الس ــان ب وق
 

ول قــاد إخلصــا بــه قــد مــا ســهوي
  

ــدا ــداحي مم ــديا ف امت ــت خ ول
 

ــوي ــان ل ن ــا ص ــلة ال م ــه ص علي
  

ــيلت ــداحي وس ــديا ف امت ــت خ ول
 

عليـــه ســـلما ال معليـــه ذا فشـــو
  

ون كــل ذي علــم وســعي ورتبــة
 

ــو ــائز العل ــه ال ــطفى ف خلق ــن الص ع
  

ــه ــع ل ــل واس ــول واص ــه وص وجي
 

ــزو ــن غ ــان ال ع ــم أغن ــحاب ب ص
  

ـــيلة ـــي وس ـــاب وص ـــيم ووه وس
 

ــوي ــا ل ــد م ــره ق إل خي رب ذك
  

ــــى ــــده أت ــــد وع وف كري واع
 

ــالرعو ــور ب ــال ذو ال ــوانا م ــه لس ب
  

ـــن ـــول م ـــا رس ـــب للباي ول ن
 

ــطو ــم والس ــاق ذا الظل ــوانا س ــه لس ب
  

ـــــه ـــــى وحزب ودادي لرب والقف
 

ومــن حبهــم وال ل كــان بــالعفو
  



ــه ــه ب ــدا ل ــرت عب ــاق ص ــت بب وثق
 

ــفو ــالكث والص ــق ب ــديا لي الل خ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــف} {الل
  

ــدهر يكل ــي ال ــن كل ــى م أروم رض
 

لصـــحاب مـــن قلـــب هـــواه ويل
  

إلي ارض عن صحب النب قائــدا لـــم
 

ــرئ ــدحي مط ــق ب ــت ينط ــرورا م س
  

ــم ــى ب ــحب نف ــدارين ص ــت ال أحب
 

ــبأ ــس ي ــن لي ــل م ــي لغيي ك إل
  

ــــم ــــيدا ب ــــونه س أب ال إل ك
 

ــزؤوا ــل ج ــار والك ــوا الكف ــد دوخ وق
  

ــدجى ــابيح ف ال ــدا مص ــى الع أسود عل
 

ــزأ ــر ي ــجاع رأس ذي الكف ــل ش وك
  

ــرؤ ــم ذو ت ــد ل ــت يقص ــود م أس
 

ــرؤ ــى التج ــي ويح ــأÏ يبك ــؤ جب يب
  

ــحبه ــس ص ــار ل تن ــادم الخت ــا خ أي
 

ــأ ــدح مط ــدح م ــهم فال ــن ينس فم
  

ــا ــو بكــر الصــديق ذو الصــدق والوف أب
 

ــأ ــار أنب ــطفى الغ ــب الص ــق الن رفي
  

ــادر ــرواه ن ــاروق ش ــص الف ــو حف أب
 

ــزأزأ ــطفي إذ ي ــن الص ــتز دي ــه اع ب
  

أف الصحب من ضاهى ابن عفان ذا اليــا
 

لــه النــور ث النــور نعــم البــوأ
  

ــه ــن عم ــو اب ــار وه§ ــبطي الخت ــو س أب
 

ـــرأ ـــم ال ـــاختي نع ـــي عل ف عل
  

ـــديه ـــول ال إن خ ـــحب رس أص
 

مبـــــا لكـــــم ف ال وال يكل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــون} {الن
  

ـــن ـــم الهيم ـــب ال نع ـــان ح ن
 

ــن ــق أقم ــا اخــتي وال ــل عم ــن الي ع
  

ــده ــولي  وح ــدا ل ــى عب ــذت اللغ نب
 

ــن عــن دركــه كلــتÂ الســن خــديا م
  

نســـفت بنـــاء الي بـــالق مادحـــا
 

ــدن ــه  دي ــق ون عن ــى خل ــرد عل لف
  

ــا ــكر خادم ــذكر والش ــويت دوام ال ن
 

لي الـــورى نعـــم الســي الزيـــن
  

ـــيد ـــد وس ـــول خي عب ـــب رس ن
 

ــن ــس يعل¦ ــه لي ــبيب مثل ــل ح خلي
  

ــاكر ــو ش ــر وه ــب ذاك ــي قري ن
 

ــــن ــــارم يس ــــواد كري بالك ج
  

ــلح ــو مص ــال وه ــي ص ــي تق نق
 

ـــذعن ـــالق ي ـــن ل ب ـــي ل بش
  

ـــذب ـــاء مه ـــب ذو حي ـــبيه أدي ن
 

ــن Âــرك ي�عل ــالكفر والش ــن ب ــذير ل ن
  

ـــم ـــم معل ـــش علي ـــيح بل غ نص
 

ــــا  يلي ــــن كلم ــــخي بل م س
  

ــك ــو ناس ــب وه ــب ناص ــب عجي ني
 

ــدمن ــذي الي ي ــاهي ال ــر الن ــو الم ه
  

ــب مســتجيب مشــذب نقيــب رقي
 

مســـيح ملذ وهـــو مـــاح ومســـن
  

نســيب حســيب ذو عطايــا مقــدم
 

ــن ــم المك ــزان نع ــاس والي ــو الن ه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــون} {الن
  



ـــبي ـــم م ـــه شـــأن عظي ـــب ل ن
 

هــو الصــطفى الختــار وهــو العي
  

نبــوته قبــل البايــا قــد انلــت
 

ــزن ــد ف الطي ي ــبق حي ال ــه الس ل
  

ــى ــه انتح ــن ل ــل م ــد موص ــد مي ني
 

ـــن ـــن ومعل ـــى ومفضـــال ومغ معل
  

نفـــال وإبقـــائي وفـــوزي بل عنـــا
 

ـــبي ـــطفى تت ـــدي الص ـــون خ بك
  

ــدت ــر ل ب ــر واله ــيحته ف الس نص
 

ــن ــترا يص ــان س ــاد ل الرح ــه ق ب
  

ــن نويت رضى الرحـان فـــي خدمت ل
 

ــذعن ــس ي ــن لي ــاق م ــوي س إل غي ن
  

ـــالنب ال حســـدا نفـــى لســـوانا ب
 

ـــن ـــذي يتكه ـــيق إل غيي ال وس
  

ــه ــدى ب ــار عن الع ــد القه ــى الواح ن
 

فـــرادى ومثن أدبـــروا ث لينـــوا
  

نففــت بــه أرضــا حصــا ئدهــا صــفت
 

ـــن ـــن يك ـــلما خي مغ ـــه س علي
  

ــرت ــو طه ــن اللغ ــي م ــافته كل نظ
 

ــــــاء رب أبي ــــــنته إن ش وس
  

نزهـــت بكـــون عبـــد رب خـــديه
 

ــوطن ــري وداري ال ــه عم ــفى ب وص
  

ــة ــكرا بدم ــتي ش ــا ل اخ ــويت ب ن
 

لي الـــورى نعـــم القفـــى العي
  

{الكـــــــــــــــــــــــــــــاف}
  

كتبــت وكلــي فــارق الــذنب والشــركا
 

ــا ــه ترك ــذي بعت ــترى رب ال ــي اش وقبل
  

كل مــي ونيــات وفعلــي تــوجهت
 

إل مــن كفــان الســوء والضــر والشــكا
  

ــدى ــة الع ــانع جل ــظ م ــان حفي كف
 

ــكا ــر النس ــم أظه ــا ب ــاد أحباب ول ق
  

ــا ــكر رب ماطب ــدي ش ــت وقص كتب
 

ــي زحــزح الضــنكا ــه عــن كلكل لن حب
  

ــل ــا خي مرس ــل ي ــت الك ــت وفق كرم
 

ــكا ــل الس ــا أخج ــلة طيبه ــك ص علي
  

ــا ــدتنا مع ــا وأرش ــدجى عن ــفت ال كش
 

ــا ــزدري البنك ــه ي ــلم عرف ــك س علي
  

كروب يـــا مفتـــاح عن جلوتـــا
 

ــا وقبـل العـدى زحزحت والهل والفكـ
  

ــا ــري جائع ــا أطعمــت ذا الع كسوت كم
 

ومــن كبلــه خلصــت يــا خي مــن فكــا
  

ــه ــي حيت ــب وكل ــى قل ــفت دج كش
 

ــكى ــتك أش ــتكى مش بفظ الذي مهما اش
  

كؤوســك تســقين بــا ذا بشــارة
 

ول قد ت فيضــا أخجــل البحــر والفلكــا
  

ــي ــي ومؤنس ــو خل ــك دين وه كتاب
 

ــه زكــى ــادي ونفســي ب ــه ال ــدان ب ه
  

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم
 

كفيــت بــه العــداء والــذنب والشــركا
  

{الـــــــــــــــــــــــــــــلم}
  

ــا الكبل ــو عن م ــدي وه ــولي ح ل
 

ول قــاد فيضــا أخجــل البحــر والــو بل
  

ــه ــا ل ــذي ل انته ــكر ال ــد والش له الم
 

ــثر القل ــذي ك ــد الغن ال ــو الواح ه
  



ــا ــد ماطب ــد ح ــكر من بع ــه الش ل
 

ــل التل ــا أخج ــاد م ــوده ل ق ــن ج ل
  

ــيد ــا خي س ــدي ي ــبق والتق ــك الس ل
 

ــورى جل ــار رب ال ــد القه ــدى الواح ل
  

ــه ــال والي كل ــم والعم ــك العل ل
 

ــل ــن عل الص ــا م ــلة ال ي ــك ص علي
  

ــورى ــا ســيد ال ــار ي لك الفضــل والخت
 

ــذل ــا ال ــن م ــا م ــلم ال ي ــك س علي
  

ــم ــاء أن ــد ج ــل ق ــام الرس ــت إم لن
 

ــد صــلى ــوك ف الســراء والكــل ق تلق
  

ــى ــل والعل ــد والفض ــاب ال ــت ثي لبس
 

ــز الكل ــا أعج ــن الخلق م ــك م وفي
  

ــا ــا مع ــا دلن ــداء م ــن الع ــت م لقي
 

ــم فل ــذي حزب ــث ال ــك اللي ــى أن عل
  

لــن جــاء يبغــي منــك نيل مــع الــدى
 

عطايـــا بشـــي تــدفع الفقـــر والل
  

ــرئ ــم ذا ت ــل لك ــاده جه ــن ق ل
 

ــر والقتل ــورث الفق ــديد ي ــذاب ش ع
  

ــي  صــلته ــن إل ــي م ــدهر أبغ ــك ال ل
 

عليك مــع التســليم يــا مــن مــا الــذل
  

ــــــــــــــــــــــــــــن} {العيـ
  

على ال من ل قاد بالصطفــى الشرعـــا
 

ــرعا ــا ل أرى ص ــدا خادم ــوكلت عب ت
  

ــا ــه خادم ــيا عن ــادي راض ــه اعتم علي
 

ــد جــاوز الســبعا ــه أســرى وق ــد ب لعب
  

علــى الصــطفي خي البايــا ممــد
 

ــو ســعا ــد ال ــا خل ــاد م صلة الذي ل ق
  

عليـــك صـــلة ال يـــا خي متـــب
 

بتسليمه يــا مــن هــدى الصــل والفرعــا
  

ــه ــر كل ــه الم ــن ل ــلما م ــك س علي
 

ــى ــات والرجع ــاد الزي ــك ل ق ــا ب كم
  

ــم ــلم بزبك ــع س ــلة م ــم ص عليك
 

ــا ــد الرتع ــذي خل ــاقي ال من الواســع الب
  

ـــن ـــك غي م ـــوت اعتلء ل ياري عل
 

ــدعا لــه شــقوة قــد تــوجب اللعــن وال
  

عيــاذي بــن أعلك عبــدا وســيدا
 

خليل حبيبــا قــاد ل ذكــره قطعــا
  

ـــودن ـــر تق ـــر وب ـــاه ف ب عطاي
 

ــى ــس والرع ــب النف ــذ طي ــره م إل ذك
  

عجــائبه ف الــب والبحــر ل بــدت
 

ــا ــل النفع ــدومي ول أوص ــك م بكون
  

علـــومي وعرفـــان وســـعيي زكيـــة
 

ــرعا ــف والش ــاد التوالي ــك ل ق ــن ب ل
  

ــــوته ــــو ال عن م ــــائي بح عن
 

ــرعا وصفـى حيات من لغيـــري كفى ص
  

 اللهم يا هادي يا كري يا سلم يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد الهــدي
الكرم السلم الشكور وعلى آله وصحبه  صلة وسلما وبركة يغبطــه فيهــا غيهــا أبــدا.

  

{الـــــــــــــــــــــــــــــلم}
  

ــي ــا كل ــد ن ــده ق ــا وح ــرب الباي ل
 

ــل ــؤذ ول ك ــن غي م ــتي م ــا اخ ب
  

لســـان وأقلمـــي وقلـــب وجثـــت
 

ــل ــن مث ــل ع ــافع ج ــن كري ن لغ
  



ــدما ــدا مق ــار عب ــل الخت ــا أرس لن
 

خليل حبيبـــا فائقـــا جلـــة الطمـــل
  

ــا ــديا ماطب ــداحي خ ــدهر أم ــه ال ل
 

ول انقــاد ف أمــداحه أربــح الــل
  

ــيد ــا خي س ــر ي ــزات الغ ــك العج ل
 

ــمل ــامع الش ــا ج ــلة ال ي ــك ص علي
  

ــحا ــكورا وناص ــبارا ش ــت ص ــد كن لق
 

ــل ــاحي اله ــا م ــلم ال ي ــك س علي
  

ــا ــت ب ــات ال ــزات الارق ــك العج ل
 

أتــت قبــل مــن غي الــرا جلــة الرســل
  

لك الســرح قــد ســارت بســاق بــدعوة
 

ــل ــاهد ث بالفض ــدر ش ــق ب ــا انش كم
  

ــا ــدتن ب ــت ق ــزل الي ال ــن أن ل
 

كتابـــا عزيـــزا بي الـــق بالفصـــل
  

ــم ــم بك ــدا ل ــال عب ــان والوص لس
 

ــل ــع الفع ــي م ــي ونفس ــه روح وأودعت
  

ــدمت ــي وخ ــات وعلم ــدهر ني ــه ال ل
 

ــل ــي بل ثك ــان وكل ــي وجثم وروح
  

ــافع ــا خي ش ــب ي ــل ال ــت اللي لن
 

ــي ــى كل ــاق ح ــه ب ــرواك ل يلق وش
  

{اليــــــــــــــــــــــــــــــاء}
  

ــي ــا م�ح ــت ي ــا كن ــزورك من حيثم ي
 

ــي ــارات ذا ط ــي بالبش ــؤادي وروح ف
  

ــت ل انتهــا لــا يعــد مزايــاك ال
 

ــعي ــس بالس ــه النف ــذي ألزمت ــديي ال م
  

يقين يقين تـــرك أمـــداح ســـيد
 

ــي ــم والغ ــاقي  ذوي الظل ــه الب ــان ب كف
  

ــى ــوى رض ــط ح ــن خ ــا دي يين عليه
 

بدمــة خلــي ذي الدينــة ذا هــدي
  

ــت ــذي نف ــك ال ــليم علي ــلي بتس يص
 

ــالرمي ــادي ب ــك الع ــة من ــه قبض ب
  

ـــت وســـاعة ييئك من كـــل وق
 

ــي ــب ف ال ــا ال ــكر رافق ــاء وش رض
  

ـــآلكم يصـــلي بتســـليم عليكـــم ب
 

وأصــحابكم بــاق حبــان بــالوحي
  

ـــة ـــي كرام ـــاقي بط ـــرك الب يبش
 

ــأي ــة ذا ن ــن أرض الدين ــت ع وإن كن
  

ـــه ـــال أحب ـــل م ـــوجه رب ك ي
 

ــوقي ــالب ال ــا ج ــدارين ي ــك ال لغيي ب
  

يوصــل ل البــاقي بشــارات نــافع
 

بك الدهر يــا ذا الســبق والفضــل والــول
  

ــد ــع غ ــوم م ــك الي ــي كل ــل كل يبج
 

وإن شــــاء رب ل ̈أرى الــــدهر ذا ون
  

ــدمت ــب وخ ــل ح ــي حب ــد كل يؤك
 

بــن قــاد ل خي القامــات بــالطي
  

{الـــــــــــــــــــــــــــــاء}
  

ـــخ ـــا يوب ـــل ال م ـــت بفض خرج
 

ـــخ ـــارقون موب ـــوم ف ـــو لق وينح
  

ــل ــل باط ــن ك ــل ال م ــت بفض خرج
 

ـــخ ـــال يرس ـــان ب ـــق والي إل ال
  

ـــت ـــت ل وزحزح ـــزائن رب فتح خ
 

لغيي الذى دنيـــا وأخـــرى وبـــرزخ
  

ــرن ــع وبش ــذ رف ــكر من أخ ــذ الش خ
 

ــيخ ــاد يش ــا خي ه ــطفى ي ــه الص ب
  



ــن الذى ــاحي برب م ــع ال ــت م خرج
 

ول ينتحـــي نـــوي الـــذي يتبـــذخ
  

خطابـــك يـــا خي البايـــا ســـعادت
 

ــخ ــور ينف ــوم ف الص ــي ي ــؤمن كل ي
  

ــوا خدبت العدى عن وزحزحت من طغــ
 

ــخ ــان يبل ــد ك ــل ق ــا والك إل غين
  

ــكوره ــل ش ــك فاقب ــديك راض عن خ
 

ــخ ــك ينس ــه في ــن حب ــذي م ــوجه ال ل
  

ــة ــد توب ــت بع ــه ام ــآته عن خطي
 

ـــأوخ ـــه ت ـــد إلي ـــه عب ـــاق ل لب
  

خــذ العــام يــا متــارل خــدمت
 

ــخ ــك أتن ــه في ــن ب ــلما م ــك س علي
  

ــده ــال وح ــتروك ب ــن ال ــت م خرج
 

ــخ ــس يفس ــه لي ــع ب ــه بي ــي ل وبيع
  

خروجــي لرب معــك مــن قبــل هكســش
 

ـــخ ـــوي موب ـــو لغيي ل لنح وينح
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه عن أبدا واكتب له عدد حــروف
ــــــاقي ــــــا ب ــــــذة. آمي ي ــــــداح ل ــــــذه الم ه

  

{الـــــــــــــــــــــــــــــلم}
  

ـــول بنل ـــع دخ ـــي م لرب خروج
 

مــا قبلــه مــا قــد مضــى مــن تزلــزل
  

ــد ــد مل ــد ح ــا بع ــكر أيض ــه الش ل
 

ــل ــا الفض ــطفى خي الباي ــى الص عل
  

لرب تعـــال صـــرت عبـــدا ماطبـــا
 

ـــدى ذي تعقـــل ـــاد ل ـــن فضله ب ل
  

لقــد جــاءكم قــد جاءنــا مادحــا لكــم
 

ــل ــم الفض ــرش العظي ــن ال ذي الع م
  

ــى ــا عل ــا دلن ــرآن م ــاء ف الق ــد ج لق
 

تقـــدمك العطـــي العطـــاء الكمـــل
  

ــوة ــدما نب ــت ق ــذي أعطي ــت ال لن
 

وآدم بي الـــــاء و الطي ينجلـــــي
  

ــة ــل ورتب ــار فض ــن الخي ــل م لك
 

ومــا كــابن عبــد ال عبــد لــدى العلــي
  

ــة ــل وحرم ــادات فض ــن الس ــل م لك
 

ــي ــب يعتل ــطفى ال ــاه الص ــن ج ولك
  

لئن جــاء باليــات رس§ــل تقــدموا
 

ــل ــن ذي التفض ــات م ــك الي ــالوا ب فن
  

ــاهكم ــي ب ــد أســلمت كل لذي العرش ق
 

وزادي إل جنــــــــــاته خي منل
  

ــرمدا ــلميه س ــن رب س ــت م ــم رم لك
 

ــل ــا خي مرس ــحاب ي ــع الل والص م
  

لرب الــذي راض العــدى ل بــاهكم
 

ــتزلزل ــد دون ال ــد الم ــكوري بع ش
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاف} {الق
  

ــق ــاتق الرت ــاجي إل ف ــرفت ح ــد انص ق
 

ـــالعتق ـــاد ب ـــد ول ج ـــه عب وإن ل
  

ــى ــه عل ــكر ل ــن ش ــا دي ــي عليه قلم
 

ــق ــور والفس ــا ذوي ال ــي بل لقي فراق
  

ـــا ـــاد كلم ـــراك ل ق قلء ذوي الش
 

ــرق ــى الف ــكور عل ــوت وإن ذو ش رج
  

ــا ــيقت لغين ــدوان س ــوب ذوي الع قل
 

ـــي ـــكن يبق ـــدانم وال ل مس كأب
  



ــا ــكرا مطيب ــكور ال ش ــدت ش قص
 

ــق ــاللق وا̈لل ــق ب ــاطب خي الل أخ
  

ــولنا ــا رس ــي ي ــدي العل ــدمت بتق ق
 

وحــزت العلــى يــا ناصــر الــق بــالق
  

ــت ــد نف ــك ال ق ــات ل ــزل آي ــد ا²ن ق
 

لغيي سوى من خارهم ل مــن اللــــق
  

ــة ــي جن ــى وه§ ــل القل ــا أه ــرت ب قه
 

ــي ــا أفق ــى ب ــاقي وأعل ــانن الب ــا ص ب
  

ـــــاهي وعزت ـــــا كني وج قراءت
 

ــدق ــدى ال ذا ص ــون ل ــا ك ــت ب أنل
  

ــا ــان ل ب ــن منل ك ــا م ــت ب قرب
 

ــق ــل والنط ــكر بالفع ــيته بالش وأرض
  

ــت ــس طيب ــا ول النف ــا عين ــررت ب ق
 

ــق ــق والرت ــا ل ذي الفت ــلت ب وص
  

ــا ــا ب ــن جاءن ــات ب ــى ال حاج قض
 

ــق ــع العت ــدي م ــد خ ــا عب وإن ب
  

ــــــــــــــــــــــــــــن} {العيـ
  

ـــدع ـــات مب ـــت وإن بالفيوض علم
 

ــردع ــدهر ي ــدع ال ــديع الج ــأن الب ب
  

علمــت يقينــا أن ذا العــرش قــادر
 

على كــل شــيء وهــو ل الــدهر مفــزع
  

ـــل ـــالنب ذا توس ـــال ب ـــه اتك علي
 

ـــفع ـــم الش ـــلة ال نع ـــه ص علي
  

ــلمه ــال س ــول تع ــن ال ــك م علي
 

بزبــك يــا مــن ف اللئق يشــفع
  

ــــوته ــــإذن ال عن م ــــائي ب عن
 

كمــا قــاد ل مــا كنــت أرجــو وأطمــع
  

ــانن ــدان وص ــن ه ــلما م ــك س علي
 

ــبع ــر ي ــة الغ ــا جل ــك خل²ق بكون
  

عهـــدت شـــفيعا منجيـــا ذا إغاثـــة
 

ــع ــدهر ينف ــذي ال ــاد ال ــك ال ل ق ب
  

علــومي وعرفــان بــك ال قادهــا
 

إل فـــأنت النتقـــى والســـميذع
  

ـــه ـــل جلل ـــوجه ال ج ـــي ل عل
 

ــع ــاك ترف ــداح مزاي ــدهر أم ــك ال ل
  

ــا ــن موت ــل لك ــت قب ــوب ج عي
 

ـــرع ـــي أتض ـــاح للعل ـــت ب وكن
  

عفــوت عــن العــداء طــرا لــوجه مــن
 

نفــى عنهــم لغيي ســرمدا لســت أدفــع
  

علمــت يقينــا أن مــولي كــان ل
 

وأن القفــــى مــــن قلن يــــردع
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاء} {الظ
  

ـــــظظ ـــــفاها مي مش ظلل ص
 

ــظظوا ــا تش ــن غي لقي ــدى م لغيي ع
  

ــدا ــل ماه ــداء قب ــدى الع ــت ل ظجج
 

ــدلظ ــان ي ــدى ك ــن عن الع ــاطب م أخ
  

ـــاد ل الن ـــول ال ل ق ـــور رس ظه
 

ــظظ ــوء يش ــل س ــان عن ك ــد ك وق
  

ــــاللء إن مــــدث ظفــــرت وب
 

ــظ ــو يف ــطفى وه ــدي الص ــون خ بك
  

ــا ــر خادم ــر ف البح ظمئت وجئت البح
 

ــاقوت مــا كــان يلفــظ لــن أخجــل الي
  

ــل فــانتفى ــى قب ــي جله النتق ظلم
 

لدى البحر ل ألقــى الــذي القلــب ي�غلــظ
  



ظروف معـــا وجهتهـــا قبـــل للنـــب
 

وكل بـــا فـــاق الن صـــار يـــدلظ
  

ظننت احتــوائي كــل مــا رمــت بالصــفا
 

ورب لغيي ســاق مــا كــان يبهــظ
  

ظمــاء الــذي ينحــو القفــى ظمــاء مــن
 

ـــروى بإطعـــام وبالبشـــر يلحـــظ ي
  

ــن ــاح ظلم م ــو ل ــذي ينح ظلم ال
 

ــظ ــن يعك ــه والري ــب من ــور قل ين
  

ــونن ــى ل يص ــحاب النتق ــور ص ظه
 

ـــظ ـــداء من التحف ـــو إل الع وينح
  

ـــعت ـــاق توس ـــات ب ظلل إل جن
 

ــظظ ــام مش ــان ح ــال ص ــي وم وكل
  

{اليــــــــــــــــــــــــــــــاء}
  

ـــي ـــت ي�حي ـــو ̈كلي ـــي وه§ يقين إل
 

ــي ــه أحي ــن نج ــول ال م� ــاه رس ب
  

ــت ــؤادي وجث ــع§ ف ــان م ــدي ولس ي
 

ــي ــا غي ــن أذى ماحي ــي ع ــا إل حاه
  

ــب ــا الن ــة حازه ــداحي جل ــث امت يب
 

ــي من النفـــع وهو البحر ذو اللب والنف
  

ــدا ــذي اجت ــا ل ــا عطاي ــب فيه يي الن
 

ــدي ــو وال ــلة ال ذي العف ــه ص علي
  

ــا لــذي اعتــدا يســار النــب فيهــا خفاي
 

ــي ــاف ذوي البغ ــلم ال ك ــه س علي
  

يـــاوره كلـــي خـــديا لـــه بـــه
 

به صــرت ذا قــرب وقــد كنــت ذا نــأي
  

ــرمدا ــحب س ــالل والص ــين ك يص
 

ــي ــن غيه الي ــاب ع ــرا غ ــاد س ول ق
  

ـــآله ـــه ب ـــليم علي ـــلي بتس يص
 

ــالطي ــزت ب ــه ف ــاق ب ــحابه ب وأص
  

ــم ــالل كله ــار ب ــى الخت ــلي عل يص
 

وأصــحابه مغــن عــن الكــدوالقن
  

ـــدح�ن�ه ـــد ل بام ـــا قي ـــاطبه م ي
 

ــرأي ــائق ال ــا ف ــا مفحم ــديا عجيب م
  

ــن يقول لســان الــال ل كــن خــدي م
 

ــي ــال ذا رع ــدار ب ــن الك ــاك ع ح
  

ـــــاق يبن ـــــات ب يقين إل الن
 

ـــي ـــت يي ـــار كلي ـــداه وبالخت ع
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومول نا ممد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه
الـــــــــــروف بشـــــــــــارات البـــــــــــاقي.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــم} {الي
  

ملكــت برب مجــل الــوج واليــم
 

بــدح الــذي أنســى أذى الفلــك كــالغم
  

ـــوجهت ـــات لرب ت ـــي وحاج مرام
 

ــكم ــان بالش ــو ل ك ــكر وه ــد وش بم
  

ــن ــدي م ــد رب خ ــون عب ــرادي ك م
 

أخــاطبه بالشــكر والــب ذا عــزم
  

مزاياك يا كلــي لــدى الكــل قــد جلــت
 

ــم ــعر والنظ ــن الش ــت ع ــا جل ولكنه
  

ــه ــن غي رب ــق ع ــات خي الل مقام
 

ـــم ـــور ة النج ـــرأن س ـــة فلتق مغيب
  

ـــه ـــق مثل ـــار ل خل ـــد الخت مم
 

ــر كــالكم ــه الم ــن ل ــه ســلما م علي
  



ـــح ـــاح ومان ـــروف م ـــد الع مم
 

ــم ــن الوص ــون ع وبالعز مصوص مصــ
  

ــدى ــك ع ــى مهل ــاب مرتض ــب م مي
 

ــم ــرب والعج ــوث إل الع ــح ومبع مبي
  

ـــل ـــا مل ـــا دجان ـــيء جل عن مض
 

ــوهم ــاس وال ــن الن ــوم م ــح ومعص ملي
  

مدينـــة علـــم مرتـــى منـــة لنـــا
 

ــم ــن ظل ــوب وم ــن ذن ــج م جريء ومن
  

ـــد ـــل فاس ـــالنب ك ـــا ال عن ب م
 

ــم ــديا بل غ ــدا خ ــه عب ــرت ب وص
  

ــلته ــي ص ــرش أبغ ــن ال رب الع م
 

ــم ــل الي ــطفى الخج ــليمه للمص بتس
  

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العالي
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ــه ــى آل  بسم ال الرحان الرحيم وصلي ال علي سيدنا ومولنا ممد وعل
ــليما { ــلم تس ــحبه وس ــموص ــق عظي ــى خل ــك لعل }وإن

  

ــبيحا ــغت تس ــذي ص ــا ال ودادي لولن
 

ــذبوحا ــار م ــيطان إذ ص ــى الش له مذ كف
  

إذا مــا مــدحت التــب كبكــب العــدى
 

ــا ــق دÂب¶يح� ــر ل يب ــه ف البح ــدحي ل وم
  

ـــدا ـــا مل ـــن قلن ال نفي ـــي م نف
 

ــريا ــان تص ــى ب ــدي النتق ــون خ وك
  

نفى م�ن و�ش�ــى خي�ــ الــورى نفــي شــافع
 

ــا ــان تتري ــذ خ ــس م ــاده إبلي ــد ق وق
  

ـــه كري مـــت تـــدحه يـــدحك رب
 

ــا ــات متروح ــب م ــب الت ــن ل ي وم
  

ــه ــد رب ــدى عن ــر الن ــورى ب لي ال
 

ــا ــات مقروح ــوه م ــن ل يه ــام فم مق
  

ــا قــد انلــت علــى الصــطفى خي الباي
 

ــج فيمــا جل صــار مرجوحــا فمــن ل يل
  

ــبقه ــالبحر س ــب ك ــان ل ف ال ــد ب لق
 

ــا ــد ا̈لوح� ــدارين ل خل ــديا وف ال خ
  

ـــــى ف تغرب ـــــداح النتق أران امت
 

ــا ــل الروح ــى أرس ــن للمنتق ــات م غيوب
  

ــه ــه ال رب ــى ب ــذي أبق ــدمت ال خ
 

ــا ــان ل الروح ــا ص ــان كم فؤادي وجثم
  

ــي ممل ــان كل ــد ص ــاءكم ق ــد ج لق
 

ــروحا ــدين نصــا ومش ــوم ال ــي عل وأحي
  

ـــــان ل تنثن ـــــوب ذوي الي قل
 

ــروحا ــار مش ــدى ص ــب لله ــي وقل بط
  

ــيا ــرت راض ــد ص ــار ق ــى ال والخت عل
 

ــد أم بالســوء مرضــوحا ــن ق وقد خاب م
  

ــآ ــاد ل انتق ــى ق ــب النتق ــور الن ظه
 

وقبل نفــى الشــيطان ف البحــر مفضــوحا
  

ــن ــود م ــم يق ــث عل ــا ب يين عليه
 

ــوحا ــان موض ــذي ك ــي لل يلزم خط
  

ــورى ــذي ال مــدادي وأقلمــي وكلــي ل
 

ــذبوحا ــدا وم ــد خــاب شــيطان طري وق
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــي خل ــك لعل }وإن
  

ــدهر ينشــأ ــذي  ال وضــوح صــفائي بال
 

مـــرادي برب قـــد بـــدا ل وأنشـــأ
  

ـــة ـــدعو قلمـــي لن إل خـــدمت ي
 

نـــب لـــه أعلـــى النـــان مبـــوأ
  

Ïــد�ة ــر م� ــى البح ــداح النتق ــويت امت ن
 

ــز¶أ ــي ي�ج� Âت§لÂــر ق ــه ف البح ــدحي ل وم
  

نــب رســول وه§ــو عبــد وســيد
 

ــز�أزÂأ ــاري ي� ــب� ال ــه قل ــدحي ل وم
  

ــا ــدى مع ــالقفى الع ــي ب ــان إل كف
 

ـــ̈أ ـــرب م�ط²ف¦ ـــس وال ول ينحن إبلي
  

ـــدا ـــى مم ـــان ل أن القف ـــد ب لق
 

عليــه صــلة ال ل الســؤل¦ ينشــأ
  

علــي مــن أتــان منــه مــا عنــه أ¦ل²ب�ــاب�
 

ــاب ــاد أقط ــه انق ــن ل ــلما م ــور س ت
  

ــاد ل الن ــا ق ــدحي كم ــورى م لي ال
 

ــاب ــاد أرب ــه انق ــن ل ــلما م ــه س علي
  

ـــا أذى ـــر ل ماحي ـــد الض أب ال قص
 

ـــاب ـــه إره ـــى ل ينحن من إل انتح
  

خبيـــآت¦ الـــدارين كـــون اللـــه ل
 

ــاب ــاد أن ــه ل انق ــاق من ــان ب ول ك
  

ــالن ــوزون ب ــاب يف ــاد أن ــ انق ل¦
 

ــولي� أســباب وما عــاقن عــن شــكر م
  

ــد نــا ــل ق ــذي قب ــاد ضــري لل قد انق
 

بلئي ول مــا قــد ون عنــه ألبــاب
  

ــا ــن قلن وأخرج ــان م ــن كف ــى م عل
 

صـــلة الـــذي تعليمـــه ذاد برجـــا
  

ــب ــطفى الن ــال والص ــى ب ــي ام ظلم
 

ـــا ـــا دام أبج ـــلم ال م ـــه س علي
  

يقين يقين تـــرك أمـــداح ســـيد
 

ـــا ـــداه وتوج ـــاد ه ـــدى ه كري ل
  

ـــه ـــد مثل ـــار ل يب ـــد الخت مم
 

ــا ــق الرج ــذي حق ــاحي ال ــى ال هو النتق
  

 اللهم بق وجهك الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد الذي
ــان بين وبي  غفرت ل ما كان بي وبينك من الذنوب وتملت عن ما ك
ــاهه  غيك من القوق وأغنيتن بك مع كل ما اخترته ل ف الال والآل ب
ــه ول  صلى ال تعال عليه وعلى آله وصحبه وبارك وامسك كل ما ل ترض
 تبه ل ووجهه قبل توجهه إل وإل غي ما اخترته ل وإل غي جهت واعصم
 عقائدي وأقوال وأفعال وأخلقي من الفاسد والزيغ والكذب والباطل من
ــت  كل ما ل يعن واللغو والطأ وسوء الدب وخلف الول واعصم كلي
 من كل ما ل تبه ل ولكل ما يسوءن أو يضرن واشــهد ل بــأن حامــد
ــر  وشاكر لك على ما أوليتن من النعم الظاهرة والباطنة واكفن ما فيه مك

أو غرور أو استدراج أو مفسدة آمي يا رب العالي.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞        
  اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيــم



 ووهبت ل مدحه بقدر عظمة جالك يا باقي يا بديع وبشر رسول ال صلى
 ال تعال عليه وسلم بكل حرف من حروفها وبشره بكل بيت من أبياتــا

ــمتبشيا يبشر ناظمها أبدا آمي يا رب العالي { ــق عظي }وإنك لعلى خل
  

ودادي لـــرب قـــادر خي فعـــال
 

ــال ــي وأفع ــع كلم ــؤادي م ــح ف أص
  

ــكره ــدي بش ــت ح ــد وجه إل ال ق
 

علــى مــن مــا كيــد العــادي بإبطــال
  

ـــه ـــل ال خ�ل²ق¦ ـــب ج ـــبيي ن ن
 

ـــال ـــزرÁ لط ـــود م� ـــه وال وأخلق
  

ــرة ــن مض ــانن ع ــول ص ــبيي رس ن
 

ول قــاد ســرا مجل كــل أبطــال
  

ـــت ـــول ال وردي وراح ـــاب رس كت
 

ــال ــي بأذي ــه مــن صــان كل وأرضــي ب
  

ــدى طــارد العــدى ــورى بــر الن لي ال
 

مــن الســر مــا يكفــي بــه كــل أقيــال
  

ـــداحه ـــن امت ـــوجه ال دي ـــي ل عل
 

وأمــداحه عن مــت كــل° أوجــال
  

لي الــورى عنــدي خيــور تســره
 

عليــه ســلما مــن حــان عــن� اخ§جــال
  

ــه ــرا ̈كفيت ــاس ط ــم الن ــر ع إذا الض
 

ــوال ــل أه ــول ف ك ــو لغيي ال وينح
  

خرجت مــن الهــوال مــع§ كــل ســطوة
 

ــال ــل مت ــوي أذى ك ــي ن ول ينتح
  

ــد ــل فاس ــب ك ــدح الن ــد رم ل م لق
 

ــــال ــــي ول راض أقت ول رم أخلق
  

ــه ــرن ب ــا س ــالت ل ــدى م ــوب الع قل
 

ـــض صـــعبÝ شـــاردÝ أي� إذلل ول ري
  

ــن ــلةÂ م ــى ص ــق ال أبق ــى خي خل عل
 

ــكال ــض لش ــل مف ــن ك ــه ع ــان ب ح
  

ظهــرت ظهــور الشــمس يــا خي مرســل
 

ــال  عــن� اشــكال ــن تع عليك ســلما م
  

ـــة ـــي لن ـــق خط ـــر خي الل ي�بش
 

ــال ــضÁ لنك ــل م�ف ــن ك ــدن ع ت�بع
  

ـــادي هـــدان مصـــححا ممـــد ال
 

ــال ــل وأفع ــالقوال فض ــد ك ــ العق ل¦
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞        
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــي خل ــك لعل }وإن

  

وعى الصــطفى وعيــا عــن اللــق يرتــج
 

ـــج ـــى وأنت ـــى وأعل ـــداحه أحل فأم
  

ــا ــار خادم ــد ص ــداح ق ــرء بالم إذا ال
 

ــرج ــب ي�ف ــاب وه§ ــن الوه ــاه م أت
  

ــروا ــداء عن وأدب ــطفى الع ــى الص نف
 

ـــز§ر�ج� ـــي أ¦Óو§سÝ وخ� ـــه� ف النف ورافق
  

ــل ــل باط ــى ك ــد نف ــول ق ــب رس ن
 

فمـــدح النـــب ل ل اليـــوم منهـــج
  

ــورى ــدحك ذو ال ــدحه ي ــت ت كري م
 

ــج ــديع ا̈لب�ه¥ ــم الب ــى نع ــو النتق ه
  

ــى ــل والعل ــدي والفض ــبق والتق ــه الس ل
 

فقــد جــاءه مــن هــداه التبهªــج
  



علــى الصــطفى خي البايــا ممــد
 

صـــلة بـــا ينكـــب واش ومـــرج
  

ــداحه ــا ف امت ــد جاءن ــاءكم ق ــد ج لق
 

ـــرج ـــم الف ـــلما ال نع ـــه س علي
  

ــه ــطفى آي رب ــداح الص ــت ف امت أت
 

ــرج ــو يع ــى وه§ ــرى للعل ــه ال أس ب
  

ـــذكره ـــه ب ـــأن يثن علي ـــق ب خلي
 

فأمـــداحه مـــن آي مـــوله تـــرج
  

لنـــا بـــان أن الصـــطفى خي ســـيد
 

ــؤر�ج ــلم م� ــول س ــن ال ــه م علي
  

ــت§ ــبق وافق ــوار ف الس ــوب ذوي الن قل
 

ــرج ــه م² ــد العــدى من وقــد جــاءن عن
  

ــع ــن وواس ــليم مغ ــب تس ــي الت عل
 

ــج ــه يل²ه ــا في ــد م ــود الن للعب يق
  

ــدا ــد ب ــون ق ــول ال ف الك ــور رس ظه
 

ــج ــه منه ــتي ل في ــا اخ ــوى م وما ل س
  

يع�د¥ قلمــي مــع§ مــدادي الــذي احتــوى
 

ــج ــوجه� أب ــوت� وال ــان ال ــفيعÝ كف ش
  

ــى ــا أت ــاق م ــد ف ــار ق ــد الخت مم
 

ــج ــول أنت ــال والق ــد ق ــق ق ــه مفل ب
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــي خل ــك لعل }وإن

  

ــب§ ــر والتب ــزح الض ــاق زح ــان¦ ب وق
 

ـــار أغن عـــن الســـبب§ لغيي وبالخت
  

ــــا ــــف� البل ل إل م إل غيي� انك
 

ــب§ ــو ل وه ــورى وه§ بدا كــون رب ذا ال
  

نــى ال عــن كلــي الذى منــذ كــان ل
 

ــب§ ــد ذه ــد ق ــيطا̈ن بالكي إل غيي� الش
  

ــا ــدى مع ــم الع ــد§ر العظي ــى ال بالق نف
 

ــذب§ ــب ج ــم§ ل ل ول مطل ــم ب إليه
  

ـــافع ـــزل خي ن كفـــان¦ كـــاف ل ي
 

ــذب§ ــتي ل ان ــا اخ ــول ال م ول برس
  

ــرة ــن مض ــفا ع ــد ص ــع ق ــاد نف ل انق
 

ــب§ ــؤدي إل تع ــن ي ــي م ــت ألق ولس
  

ـــاء� مم�ل ـــي ثن Âـــى ̈أثن ـــى النتق عل
 

ــب§ ــاقي إل الشــكر ل ي�ع� ــاده الب ــن ق وم
  

لمــد ورضــوان وشــكر تم¥لــت§
 

دعــان¦ بــاق بـــالنب ل الن يهـــب§
  

ــب ــدح للن ــط بال ــرفت ال ــا ص إذا م
 

ــذهب§ ــان وبال ــاقي حب ــة الب وبالفض
  

ــدا ــا م�خل ــي الباي ــا ي�رض ــت� ثن® خطط
 

لدى م�ن عيال قــد كفــى الــول واللهــب§
  

Ïـــة ـــي ل وديع Âـــت ا̈لنت�م لرب جعل
 

ــب§ ــوم والره� ــار ف الي ــف الع وعن يك
  

قد انصــرف الضــر الــذي كــان قاصــدا
 

إل غيهــم والكــلÃ ينجــو مــن الوص�ــب§
  

ــدى ــه� الن ــى أثن ول وج� ــى النتق عل
 

ــد§ نصــب§ ــن ق ــر والم§ ــرª البش§ ول ما ي
  

ــن§ ــه م� ــلى علي ــول ال ص ــور رس ظه
 

ــلب§ ــد س ــ ق Âــامع� الي ــاب� ال إل الكت
  



يقـــود ل¦ـــ المـــال¦ والجـــر� والن
 

ــب§ ــن الطل ــنÁ ع ــأمي م�غ ــد الت ول خل©
  

ـــرت ـــأب مض ـــار ي ـــد الخت مم
 

ــب§ ــر والتب ــا الض ــاقي م ــه الب لغيي ب
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه يا من موت ف يوم الثلثاء الذي كتبت هذه القصــيدة فيــه
 توجه مكروه من الكاره الت كانت متوجهة قبل هذا اليوم إل وصرفتها إل
 غيي بل توجيهها إل أبدا ما دمت مالك اللك والدنيا والخرة ومالك كل
 شيء من المكنات آمي يا رب العالي. سبحان ربــك رب العــزة عمــا
ــالي. ــد ل رب الع ــلي والم ــى الرس ــلم عل ــفون وس يص

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞        
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد
ــل ــم واجع  وآله وصحبه يا من أنزلت عليه قولك وإنك لعلي خلق عظي
ــا رب ــال الكري آمي ي  الدمة أحب إليه من كل خدمة بق وجه ال تع
العـــــــــــاليــــــــــــــــــن

ــوا ــاد ل العف وضــوح اعتلء الصــطفى ق
 

كما قاد ل بش§ــرا حــوى المــن والصــفوا
  

 اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلــق عظيــم
 وعلمتن بأنه هو القائل وال إن لعلمكم بال وأشدكم منه خشية وال إن
ــــــــه ــــــــاكم ل ــــــــاكم ل وأتق لخش

  

ودادي لــن بالصــطفى ف الــدى
 

ــزوا ــا الغ ــه ل م ــن حب ــطفى م وللمص
  

 اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلــق عظيــم
 وعلمتن بأنه هو القائل وال لغ²ز�و�ن° قريشا وال ل¦لدªنيا أهون علي¥ من هذه
الســـــــــخلة علـــــــــى أهلهـــــــــا

  

ــا ــدى مع ــالنب¥ الع ــي ب ــان إل وق
 

ــطوا ــه س ــا قلب ــن ن ــي م ــت ألق ولس
  

 اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلــق عظيــم
وعلمتن بأنه القائل وال ل ي�ل²قÂي الÞ حبيب�ه ف النار وال لول ال ما اهتدينا

  

ــة ــري ماف ــيطان ض ــا الش ــوح إب وض
 

ــروا ــا ول غ ــوب دوام ــدى ال مكت ل
  

ــت§ ــرا إل غيي� انث¦ن� ــدى ط ــوه الع وج
 

ــوا ــرب والله ــد ال ــن يقص ول ينحن م�
  

وقايــات� بــاق ل يــزل خي حــافظ
 

ــوى ــه يه ــذي قلب ــي ال ــا تم حت§ن كم
  

ــه ــذي ل ــظ ال ــوجÂي�  ف حصــن الفي و�̈ل
 

بل شر§كة كلي كفــى مــن حــوى الشــطوا
  

وعيت علومــا تصــلح القلــب مــن غــدا
 

ــفوا ــو والص ــدى ب لزم العف ــروم ال ي
  



ــل  هذه البيات من حفظها أدخله ال تبارك وتعال ف حصنه الذي من دخ
 فيه نا وأمن من عذابه ومن غضبه قطعا هذا البيت الول فيه الغفران لميع
ــروج  الذنوب وف¦ج§أ¦̈ة البÂش§رÂ وملزمة المن والصفاء. والبيت الثان فيه ال
 من الشك إل اليقي وانصراف الكاره أبدا. والبيت الثالث فيه النجاة مــن
ــابرة.  العداء الت اشتهر ذكرها ف كتب التصوف والنجاة من ضرر الب
ــار  والبيت الرابع فيه تعليم بأن ال قتل شيطان قائل هذه القصيدة حت ص
ــل ــا ل يق ــس م ــذلك وليق ــه ول ــا من ــيطان خائف ــل ش ك

  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــم{ ــــيطان الرجي ــــن الش ــــال م ــــوذ ب }أع

  

ــعيا ــد والس ــه الكي ــد وج ــا ق إل غين
 

ــا ــاد ل رعي ــن ق ــيطان ب ــوم وش ظل
  

ــيا ــرت راض ــد ص ــار ق ــن ال والخت ع
 

ــا ــاء م�خ§فÂي� ــد ب ــب� الشــيطا̈ن ق Âوقد ̈كب§ك
  

ــدى ــوا الع ــى واجه ــحاب النتق وجوه ص
 

بطــرد وإÂر§د�اءÁ كمــا أدمنــوا النفيــا
  

ــب ــى الن ــال والنتق ــدى ب ــت الع ذبب
 

ــا ــوا الري ــروا لزم ــرادى ومثن أدب ف
  

ــرك ــل مش ــن ك ــوجه ال م ــرأت ل ب
 

خليل حبيبـــا للـــذي طيـــب اليـــا
  

أجـــابن البـــاقي الـــذي ل يـــرد ل
 

ك¦ــحÂ ا̈لشــت�ر�اةÂ الــدهر مــذ قــاد ل طيــا
  

ــرمدا ــالزي س ــداء ب ــزح الع ــن زح ل
 

ــا ــاد ل الب�غي ــذي ق ــد ال إل غيي� الم
  

لرب الــذي ل يوصــل الــدهر ل أذى
 

   شكـــوري وحــدي تاركا ما حوى نيا
ــن§ ــم م ــو الرحي ــان وه§ ــو ال والرح ه

 

إليــه انتحـــى بـــالنتقى دام مرضــيا
  

ممــد الختــار قــد بــان كــونه
 

ــا ــن رده لزم الغي¥ ــورى م ــس ال رئي
  

ـــة ـــا جلي ـــول والزاي ـــب رس ن
 

ــا ــزل حي ــن ل ي ــق م� ــه� للخل ووج¥ه�
  

ــد نــا العــدى ــا ق ــه الرحــان م أزال ب
 

ــتحيا ــاد واس ــا ج ــلة ال م ــه ص علي
  

ــر والبل ــيطان والض ــى الش ــا نف ــه م ل
 

ــى ــفو والب�ق²ي� ــاد ل  الص ــا وانق إل غين
  

ــا ــدوي موجه ــذي أردى ع ــكرت ال ش
 

ـــا ـــأس منفي ـــيطان بالي إل غيي الش
  

يســوق لغيي مــن هــدان بــذكره
 

ــد�ر§ي�ا ــم وال ــب الفه ــن ل يطل ــا وم لعÂين®
  

ــن أب ــرا لغيي فم ــدى ط ــواف الع ط
 

مســالت بــالتوب ل يتــوي هــديا
  

ــا ــح§ مع ــاد ك¦ ــذي ق ــاقي ال ــابن الب أج
 

ــــا ــــاد الن ل أرى ب�غي لغيي ول ق
  

ــافع ــ ش ــرمدا خي� ــح§ لغيي س ــى ك¦ نف
 

ــا ــب§ع� والر¶ي� ــه الش¶ ــاقي ب ــوجه ل الب ي
  



ـــوله ـــب رس ـــب ال ح إل غي ح
 

ــا ــب والوحي ــل ال ــذي ل يقب ــل ال يي
  

ــن ــول م ــى رس ــان ل أن القف ــد ب لق
 

ــا ــدى خÂزي ــول الع ــرا ي� ــد ل س ي�خل
  

ـــه ـــى وحزب ـــائي للمقف ـــت ثن رفع
 

كما قصــد ك¦ــح§ نــوي مــا ربªــه م�ح§ي�ــا
  

Áــام دكســش ــد� ف ع ــذي ل قÂي ــزاء ال ج
 

ــا مــذ مــا الشــيا ــاحي العن جزاء� من ال
  

Áيســــوق لغيي ال كــــل° م�ف¦ن�ــــد
 

ـــا ـــا بل لقي ـــدا إل غيي دوام طري
  

ــه ــدان برب ــن ه ــح§ ل م ــد ك¦ ــا قص م
 

ــا ــاد ل رعي ــه ق ــن ب ــلما م ــه س علي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}هـــــــــم فيهـــــــــا خلـــــــــدون{

  

ـــد ـــالقفى مم ـــي ب ـــدان إل ه
 

ــرمد ــلم مس ــع§ س ــلة م ــه ص علي
  

ـــوجهت ـــي لرب ت ـــدادي وأقلم م
 

ــيدي ــم س ــي نع ــر¥ النتق ــط يس ب
  

فلح الــذي يقفــو هــدى أفضــل الــورى
 

م�ــد�امÝ لــدى الــادي الكري الؤ�ي�ــد
  

يقين يقين حــــب مــــا ل يبــــه
 

ـــد ـــاد ل با̈لخل° ـــول ج ـــب¥ رس ن
  

ــت ــاءن نف ــا س ــق م ــديات خي الل ه
 

ــد ــن تل ــي ع ــت كلكل لغيي وأغن
  

إذا مـــا تلـــوت الي ل انقـــادت الن
 

ـــرد ـــرمدا ذو ت ـــو لغيي س وينح
  

ــن§ ــل¦ وج¶ه ــواء والك ــر والس ــذ الض خ
 

ـــرد ـــالكي ذا تف ـــوي م إل غي ن
  

إل النتقــى بل©ــغ² لوجهــك خــدمت
 

Âـــه�د ـــه اش§ ـــافيات ب ـــور ص ول بي
  

ل¦ اشــهد بــأن عبــد� ذي العــرش وحــده
 

Âــــد ــــى ولت�م�ه¶ ــــدي النتق وإن خ
  

ــك ــ مال ــدا خي� ــا واح Ïــت� إل د�رÂي
 

ـــد ـــوÁ وأي¥ ـــرانÁ وعف ـــن ل بغف فك
  

وثقــت بــك الــدارين يــا خــالق الــورى
 

بـــذكرك والـــاحي النـــب ذا تقيـــد
  

ــــد ــــى مم ــــوت لرب والقف ن
 

ــرمد ــلم مس ــع س ــلة م ــه ص علي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم إن أصبحت أشهدك ف آخر يوم من أيام من
 عام خسة عشر بعد ثلث مائة وألف من هجرته صلى ال تعال عليه وسلم
ــدك  اللهم إنك أنت ال ل إله إل أنت وحدك ل شريك لك وأن ممدا عب
ــيدنا  ورسولك صلي ال تعال عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على س

 واذكروا ال فممد وآله وصحبه صلة وسلما وبركة تعل با حروف {
 } ف هذا اليوم وف كل يوم بعده وف هذا العام وف كل عامأيام معدودات

ــرة وزادا  بعده هدى ونورا وشفاء وسعادة وتوسعة وب�شارة ف الدنيا والخ
  عاجل إل دار السلم وطوب وأمانا ل فيهما من كل ما يسوءن آمي. 



ودادي وشــكري ف اغــتراب ومفلــي
 

Âــل Âــاج� ف أرض ب�أ²ف ــى ل ال ــن قض لغ
  

ـــر وبـــر ومشـــرق ـــه ب ـــه ل إل
 

ــز�ل ــد§ه ي�ع ــن ل ي�وح¶ ــرب م ــذا مغ ك
  

ــا أرتــي أن يــود ل ذكــرت كري
 

ـــيي ومنل ـــاق ظن ف مس ـــا ف ب
  

ــت ــاد مني ــل ول ق ــان الذى فض كف
 

وأرجــو فلحــي بالكتــاب ا̈لن�ــز�ل
  

ــدى ــة الع ــرمدا جل ــي س ــوت فراق رج
 

ــوء بعــزل ــل س ــن ك ــترتيله ع ب
  

وقــان بــه الــول تعــال بفظــه
 

ــل ــه ذا توك ــدا ب ــه عب ــرت ل فص
  

أخـــاطبه ذكـــرا وشـــكرا مســـبحا
 

ــي ــاب كلكل ــد ط ــد وق ــه عب وإن ل
  

ـــائب ـــح� عن مع ـــاحي ام إلـــي بال
 

ــأ²كلي ــراب وم ــع§ ش ــي م ــب§ لباس وطي¥
  

لك الشكر يــا وهــاب قــد س�ــقت ل الن
 

ــو¥ل ــر� ط ــوان¦ والع�م ــر الخ ــي بش¥ Âف¦ب
  

ــروض ل ــا قهــار نصــرا ي لك الشــكر ي
 

ــو¥ل ــل ه ــراك والك ــر والش ذوي الكف
  

ــه ــه غي ــاد ي�ردÂي ــد ك ــذي ق ــدي§ت� ال ه�
 

ـــدى ذا تـــول ـــد§ه ســـعيدا بال ف¦̈ق
  

ــا ــبي موت Âــيان وك ــوقÂي وعص ̈فس�
 

فج�ــد ل بكــون بــالعلى ذا تكمــل
  

يقين جيــع الضــر كــون اللــه ل
 

فكـــن ل دوامـــا ولـــتزدن وكمـــل
  

ــائدي ــت رب وق ــتكائي أن ــك اش إلي
 

ــل ــاب وفض ــر§ جن ــق ل الن وانص فس�
  

ــذكركم ــان ل ــع§ لس ــاب م ــود جن يق
 

ــل ــطفى ذي التفض ــدح الص ــا ب دوام
  

ــلمن§ ــلÄ وس ــم فص ــاءن منك ــد ج ي
 

ــل ــر� عج¥ ــراف والنص ــع الش ــه م علي
  

ـــآله ـــطفى وب ـــاه الص ـــي ب إل
 

ـــل ـــق ل الن ف تعج ـــحابه س وأص
  

ــه ــد ب ــك فج� ــي علي ــرادي� ل يف م
 

ـــل ـــف ووص¥ ـــةÁ من وب ال̈ط بل ̈كلف
  

اللهم إن ناجيتك عام هيسش بذا فوهبت ل التوفيق به عام زيسش فقلت:
  

ــك ــا خي مال ــت ي ــد كمل ــرادي� ق م
 

فلــي جــد بكشــف ف الكتــاب ا̈لف¦ص¥ــل
  

ــى الصــطفى والل والصــحب صــلي عل
 

ــل ــترت حص¥ ــا اخ ــوم م وسلم وف ذا الي
  

ــاهه ــثرا ب ــا ون ــتجب§ نظم ــائي اس دع
 

Âــل Äــد ل ونف ــدى عن وج� ــف� الع و̈ك
  

ــم ــتغنيا بك ــم� مس ــك الله ــت ب وثق
 

ــل Ãــل التنف ــع الصــطفى والصــحب أه م
  

ــن لشــاكر ــا خي م�غ ــائي اســتجب ي دع
 

Âفــأنت الــذي مــن يســتفد§ منــك تنف¦ــل
  

إلـــي بـــاه الصـــطفى ك¦ـــو¶نÂ ا̈لن
 

ـــي ÂلÂم�ح§فÂـــوم واجعلن ســـرورا ل ل الي
  

ــده ــاج وح ــى ال ــارك رب ل قض تب
 

ÂـــلÂفقيا غريبـــا عنـــد ك¦ل²ـــو�ى وب�أ²ف
  

 اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصر الق بالق
ــلة  والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ص



 تشهد ل با يوم الحد يا أحد الوف العشرين ف صفر عــام ســتة عشــر
 وثلثائة وألف من هجرة من هاجرت إليك وإليه صلى ال تعال عليه وسلم
 بأن راض عنك رضى يفوق رضاي عنك ف أيام من الت سو�دت فيها هذه
 القصيدة وبي�ضت�ها ف صفر راجيا منك أن تصلح با ما مضى بالو والتبديل
ــبحان  والغفران وما بقي بالتوفيق والنصر والعصمة آمي يا رب العالي س
ــالي ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــه ــدحته وبر�أت�  بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من م

 } سيدنا ومولنا ممد وآلهمن يطع الرسول فقد أطاع الوزك°يت�ه بقولك {
 وصحبه وهب لديه الذي مدحه بذه البيات ف البحر ورددت�ه إل الب ما
ــآل بل  يغبطه فيه كثي من خدامه صلى ال تعال علي ه وسلم ف الال وال

تزلزل ول معاداة ول شيء يسوء أو يضر آمي يا رب العالي:
ــا ــزح اليم ــن زح ــي ل ــدادي وأقلم م

 

كمــا زحــزح الشــيطان والهــل والغمــا
  

مــا ال أن ألقــى أذى خلقــه عمــا
 

ــا ــدمت رم ــذي خ ــاقي ال ــاذي� بالب مع
  

من النــار والشــيطان قــد حــزت منضــما
 

برب إل خــدام مــن عنــده الســآ
  

ــواله ــان ن ــن أت ــدحي م ــويت ب ن
 

ـــاله ـــا عي ـــتي قطع ـــا ل اخ وإن ب
  

نســاكة م�غــن عــز� قطعــا مثــاله
 

وواجهن دنيـــا وأخـــرى جـــاله
  

ـــه ـــل جلل ـــر�ى ل ج Âـــذت الف نب
 

بــدحي الــذي أمــداحه زحزحــت§ حزنــا
  

ــن§ ــطفى ال ل الزم ــاه الص ــروض ب ي
 

عليــه مــن البــاقي ســلماه حيــث عــن§
  

يقين يقين الشـــك ف الســـر والعلـــن§
 

ــن§ ــر والم ــالنب البش ــاد رب ب ول ق
  

ــنن§ ــري س ــي ي� ــن خط ــا دي يين عليه
 

ــي ــر ذوي البغ ــان دون ض ــفيعÁ كف ش
  

ـــاهه ـــس بانتب ـــأن كي ـــت ب طرب
 

ـــاهه ـــفى مي ـــان� بأص ـــ ري¥ وأ¦ن¦
  

ــاهه ــيي ب ــد� س ــي ب�ع ــوى ل إل ط
 

ــتباهه ــد اش ــعي بع ــ الس ــان خي� ول ب
  

ــداهه ــت امت ــوم وق ــق الق ــويت� طري ط
 

ــالروض والبســط ول قد قضى الاجــات ب
  

ـــل ـــج الم� ـــل للبهي ـــي¥ جي عل
 

ـــل ـــا الم¶ ـــي ذي الباي ـــوجه إل ل
  

ــي ــفو كلكل ــع§ ص ــوجه ال م ــوت ل عف
 

ـــل ـــى ا̈لؤ�م� ـــت لرضـــاء القف° وقل
  

ــل ــلمي§ م�كم¶ ــى س ــطفى أبق ــى الص عل
 

ــي ــم نفع ــن نفعه ــحاب م� مع الل والص
  

ــرفن§ ــاره اص ــا اخت ــار م ــي إل الخت إل
 

ـــرفن§ ـــه وش ـــليم علي ـــلÄ بتس وص
  

ــدمن§ ــرورا وق ــل² س ــى أوص إل النتق
 

ومن تقب¥ـــل خـــدمت ولت�عظمـــن§
  



ـــلمن§ ـــل© عن وس ـــي ص ـــول إل أق
 

علــى النتقــى بــالزب م�ــن حبهــم خب§ئÂي
  

لـــه قـــد نـــوال فائقـــا ف نـــواله
 

ــــاله ــــا ف ج ــــال رائق وزده� ج
  

ــه ــرورا لل ــون س ــه ك ــب ب ــ اكت ل¦
 

ــاله ــع رج ــه م ــرا ل ــحابه بش وأص
  

ــآله ــلم ب ــع س ــلة م ــب ص ــه اكت ل
 

ــل ــا واحــدا جــل عــن مث وأصــحابه ي
  

ــم ــدح م�غن ــذي ال ــدح لل ــاحي� م رب
 

ـــم ـــر م�نع وإن إل النـــات بالبش§
  

ــلم ــه مس ــؤمن مع§ ــي م ــت وكل رفع
 

إل ال أمــري خادمــا وه§ــو س�ــل°م
  

رســـول كري ل ي�بـــاهى مكـــر�م
 

ــر ــالنفع والض ــه ب ــذير من ــي ن بش
  

ســقان بكــأس القــوم مــن نــو�ر الÂجــا
 

ــا ــ̈ل فر�ج ــذي قب ــديا لل ــون خ بك
  

ســلمت مــن العــداء طــرا مــع التجــآ
 

لرب وبــــاب ال ل يــــك� مرتــــا
  

سلم على الــاحي الــذي زحــزح الــدجى
 

ممــدÁ البعـــوث بالنصـــح والبـــأس
  

ــيغم ــو ض ــه وه§ ــدى رب ب ــان الع وق
 

ــرم ــدهر م�ج ــه ال ــى إل غيي ب وول°
  

ــلم ــب ومس ــوي م ــه ن ــو ب وينح
 

ـــرÂم ـــز وم�ك ـــار م�خ ـــد الخت مم
  

ــدم ــال مق ــول تع ــدى ال ــه ل وجي
 

ــطو ــر بالس ــديد والبش ــه اللي بالتش ل
  

ــا ــئت مطلق ــا ش ــاد م ــذي ل ق لرب ال
 

شــكوري علــى مــاح بــه فــزت بارتقــآ
  

ــقآ ــلÃ ذي ش ــالنتقى ك ــى ب لغيي انتح
 

ــى ــعيد وذو تق ــوي س ــه ن ــو ب وينح
  

ــآ ــرب واللق ــدي والق ــبق والتق ــه الس ل
 

ــل ــان بل فض ــن ن ــا م� ــزي دوام وي�خ
  

فرغـــت مـــن العـــداء وال نـــورا
 

ــرا ــر� كف© ــوءÓ والض ــؤادي وعن الس ف
  

ــرا ــض� أظه ــذي البغ ــي بال ــدان إل ف
 

ــرا ــب طه� ــن العي ــي م ــالنتقى كل وب
  

ــرى ــوحه ج ــل ال ف ل ــي بفض فلح
 

ـــوف ـــر ول خ ـــاء دون مك بغي ام
  

ــت ــدام نعم ــن إخ ــا دي ــي عليه قلم
 

وإخــدامه أنقــى ضــلل ووصــمت
  

قهـــرت برب م�ـــن كفـــاهم بنقمـــة
 

ــت ــي ورح ــق كل ــت وخي الل وقل
  

قـــد انصـــرفت ل حـــاجي بدمـــة
 

ــق ــل العت ــاد ل أفض ــن ق ــورى م� لي ال
  

ــد ــن لت ــو مغ ــي وه ــوت إل دع
 

وســـاق لغيي بـــالنب كـــل معتـــد
  

دعــائي اســتجاب ال بشــرا لهتــد
 

ـــد ـــا لقت ـــوجه ال حق ـــدي ل وأب
  

ـــد ـــى مم ـــدح القف ـــان إل م دع
 

ـــد ـــل ب ذوي رش ـــة رب موص إطاع
  

ـــيلة ـــل الفض ـــاقي أج ـــالن الب أن
 

ــة ــي الرذيل ــدهر داع ــو لغيي ال وينح
  

ـــت ـــار تنحـــو جيل ـــول وللمخت أق
 

ســـراجا لقـــومي بـــالعلوم الليلـــة
  

ـــيلة ـــا للوس ـــي خادم ـــع إل أطي
 

ـــدرإ ـــات بال ـــاف البلي ـــدÁ الك مم
  



ــأدب ــطفى ذا ت ــادي الص ــت أن طفق
 

ــب ــل¦ التجن ــداء أه ــزح� الع ــد زح وق
  

ــب ــوق مطل ــول¦ ال ل ف ــت� رس طلب
 

مÂـــن ال رب والرجـــآ ل ي�خ�ي�ـــب
  

ــا نــب ــال ي ــورى زحزحــت� ب طغــاة¦ ال
 

ـــي ـــاكرا خط ـــة ش لغيي بل ̈لقيان
  

ــدى ــاد بال ــن ج ــار م ــد القه إل الواح
 

تضرعت قبــل العــام عبــدا لــدى العــدى
  

ــددا ــائي مس ــول دع ــك ال ــاب ب أج
 

ــدا ــؤادي م�وح¥ ــفى ف ــا ص ــان كم لس
  

ــدا ــدهر ح�س¥ ــك ال ــول ب ــ ال ألن ل¦
 

ــنإ ــن الش ــدامى م ــاءوا إل غيي ن وب
  

ــاله ــدى ف قت ــاف الع ــطفى ن ــى الص عل
 

ـــاله ـــن رج ـــد¥ن م ـــلما كري ع س
  

ـــاله ـــى ف عي ـــوت وإن ذو رض® عف
 

ـــاله ـــائزا بوص ـــا ف ـــعيدا مطاع س
  

عليـــه صــلة مــع ســـلم بـــآله
 

ــدع ــدمن ال ــدى م ــد الع ــحابه ̈أس§ وأص
  

ــآ ــر والعن ــل والفق ــت� البل واله أزل
 

ــن غن ــا طــاب م ــار� م ــا مت ول قدت ي
  

ــه الثنــآ ــا م�ــن ل إل ال حــدي مع§ــك ي
 

ــا ــدور أزمن ــكر ف ال ــدي الش أقول وقص
  

إلـــي بـــاه النتقـــى قـــدت ل الن
 

Âفلي هــب شــكورا ذا مكــوث مــع الب�ــر§إ
  

ــك ــا خي مال ــد ي ــك الشــكر والتحمي ل
 

على من لــه صــحب علــوا كــل ســالك
  

ــارك ــن مش ــردا عل ع ــا ف ــدهر ي لك ال
 

ــك ــاد ل بالناس ــن ج ــى م شــكوري عل
  

ل¦ـ اســتر عيــوب واهــدÂ ب كـل© ناســك
 

ــل ــرمدا ص ــورى س ــى خي ال وعن عل
  

ــي ــة كل ــاقي بل مري ــا ب ــدهر ي ــك ال ل
 

Äك¦ــل Áولســت علــى الــول بعبــد غــب
  

ــل ــع الوص ــات خيا م ــط إل الن ل¦ ابس�
 

ــل ــن ذا فض ــر والم ــب دوام البش ول ه
  

ــي ــد ب أهل ــا واه لك الدهر نفســي زكه
 

ــل ــل الرس ــى أفض ــليم عل ــل بتس وص
  

هــدايا امتــداحي الصــطفى هــاك للــوجه
 

ــي ــم وزد نبه ــب ل خي عل ــي وه إل
  

ــه ــكوري ف الكن ــت§ ش ــك ل أعي هبات
 

لك المــد يــا فــردا تعــاليت عــن شــبه
  

ــه ــوف والفق ــدي والتص ــديت بعق ه
 

Âــد§ه ــلت وبال ــع§ ص ــذكري م ــال ب عي
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞        

 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممــد وآلــه
 وصحبه وسلم تسليما وبارك الباقي إليه تعال فيه بقدر عظمة ذاته القدســة

ــال { ــوله تع }وترجــون مــن الوتقبل ما قلت فيه كذالكم ببكات ق
  

ــا ــاد م�خ§ر�ج� ــت ق ــن ف غرب ودادي ل
 

ــا ــمÁ بعــد مــا كنــت� م�خ§ر�ج� ــورد عظي ب
  



توســلت بالختــار ف حــال غربــت
 

إل مــن كفـان كـل مــن كـان م�خ§رÂج�ــا
  

ــه ــل جلل ــار ج ــن القه ــيت ع رض
 

وبالصــطفى كــف البليــا وفر�جــا
  

ـــزائه ـــق خي ج ـــزى ال خي الل ج
 

عــن الغــر مــن كــانوا بــدورا وأســرجا
  

ــن ــوردÂ م� ــوء ب ــل° س ــاق ك ــان¦ ب وق
 

ــا ــان مرت ــذي ك ــح ال ــم فت§ لوراده
  

نفــى ورد� شــيخÁ كامــلÁ ̈كــل° م�ــن ع�ــدا
 

ــا ــذي دام م�ر§ت�ج� ــاقي ال ــى الب ــه رض علي
  

ــا ــة الط ــل جل ــيخ كام ــا ورد ش م
 

ــا ــيي وأد§ر�ج ــاوÁ مس ــى ط ــه رض علي
  

إل ال والختــار قــد كنــت ســائرا
 

ــا ــا د�ج� ــادات إذ ل¦ي§̈لن� ــر والس ــع الغ م
  

ــل ــرت واص ــد ص ــار ق لرب وللمخت
 

ــا ــيف و�د¶ج� ــ̈ل بالس ــأورادهم والقÂت ب
  

ـــا ـــي بل انته ـــار كل لرب وللمخت
 

وقــد صــان كلــي عــن مســاوÁ وأولــا
  

ــــيلت ــــالقفى وس ــــدان¦ رب ب ه
 

ـــا ـــا دام مول ـــلما ال م ـــه س علي
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصــحبه واشــكر
 قصيدت هذه وكل ما اخترت ل أبدا بقدر عظمة ذاتك آمي يا رب العالي
ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞        
ـــــــم { ـــــــان الرحي ـــــــم ال الرح }البس

  

ـــل ـــا خي مرس ـــدي مادح إل ال ح
 

عليـــه ســـلما حـــافظ خي مرســـل
  

ــلته ــا ص ــن رب الباي ــت م ــه رم ل
 

ـــل Âـــافع خي من ـــاق ن ـــليم ب بتس
  

ــارة ــي بش ــن قلم ــد م ــك خل لوجه
 

لي البايــــا ولتج�ــــد ل ب�ن¦ــــل
  

ــ الن ــكور ل¦ ــا ش ــاقت ي ــداياك س ه
 

ــوء بعــزل ــل س ــن ك بغي الذى ع
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد

ـــــــــــــدم { ـــــــــــــارالق }الخت
  

إل ربنـــا البـــاقي الكري القـــدم
 

صـــرفت اختيـــاري بـــالنب¶ القـــدم
  

لرب تعـــال قـــدت كلـــي موحـــدا
 

ـــه للمنتقـــى ذي التقـــدم خـــديا ب
  

مــن ارتــاب ف أن القفــى وســيلت
 

ــلمي ــو س ــب وه§ ــدي للن ــإن خ ف
  

ــا أحــب ل ــن ســوى م خرجــت برب م
 

ول اختـــار تأليفـــا ي�ـــر�ى كـــا̈لعلÄم
  

تواليـــف ســـادات أجـــدد ناصـــحا
 

ــي Âرق¦مÂــدادي وم ــى م ــذي أعل ــوجه ال ل
  

ـــا ـــا مبارك ـــوجه ال علم ـــث ل أب
 

Âــم ــن ̈ق ــال¦ ع ــي اللي ــذي أحي ــر¥ ال يس
  



رضيت عــن البــاقي وعــن ســيد الــورى
 

عليـــه ســـلما ذي اختيـــار القـــدم
  

 وآله وصحبه وخÂر§ ل واخترت ل وكن ل وصن ل يا فاعل يا متار آمي.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــم { ـــــان الرحي ـــــم ال الرح ـــــم البس }اس

  

ــمآ ــرش والس ــرش والف إل ال رب الع
 

ــآ ــوجهت بالبق ــد ت ــي ق ورب الراض
  

ــذي ــم ال ــه العظ ــي باس ــألت إل س
 

دعــان إل النـــات ل أنـــح� م�و§بقـــا
  

ــا ــا العن ــد م ــن ق ــي ل ــدادي وأقلم م
 

ـــا ـــا وأوبق ـــل قطع ـــله للقÂت ووص�
  

ــــن ل يبن ــــار م ــــ القه ألن ل¦
 

ــا ــي وأوثق ــان يبغ ــا ك ــه م ورد� ل
  

ــت ــة ال ــالب للجن ــادن ب ــن ق ل¦
 

ــا ــد موثق ــه الوع ــول ب ــن ال أروم م
  

ــدا ــمي� عاب ــد جس ــب بع ــان وقل لس
 

خليل حبيبــــا ذا عهــــود توث©قــــا
  

ــى ــذي اعتل ــاب ال ــدان¦ رب بالكت ه
 

ووج¥ـــه ل خيا كـــثيا مـــع البقـــآ
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــحبه ــه وص  بسم ال الرحان الرحيم صلى ال تعال على سيدنا ممد وآل
 وسلم تسليما وله أيضا رضي ال تعال عنه هذه اليمية اللهــم إن أعــدائي
 وأعداءك ألقون ف البحر كما ألقوا خليلك ف النار وخاطبتها ب{يا نــار
 كون بردا وسلما على إبراهيم} فصارت النار جنة له عليه وعلــى جيــع
 النبياء والرسلي الصلة والسلم يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم بق
ــن الــدى ــات م  {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين
 والفرقان} وبق ذلك الطاب سخر ل هذا البحر وأهله وجيــع أعــدائي
 وأعدائك وبشر السلمي والسلمات بلقائي ورؤيت وسع رجــوعي إل دار
ــاهه  السلم وطوب عاجل بل مشقة ول تسبب من آمي يا رب العالي ب
ــا ــوق م  صلى ال تعال عليه وسلم واجعل هذه اليمية فوق ما كتبت وف
 ظننت كما هو عادتك معي فيما قلت قبلها واجعلها ل زادا وج�ن�ة وج�ن�ة ف
الــــــــــــــــــــــــــــــدارين

  

ــــــم ــــــى خي منع أل إنن عل
 

ــم ــد أنع ــن فق ــق م ــتكي للخل ول أش
  

فمـــن ظنن ف غربـــت ذا تـــذلل
 

ــي ــد عم ــو ق ــع فه§ ــن واس إل غي مغ
  

ــت ــري وغرب ــعفي وفق ــتكي ض ــه أش ل
 

ــم ــاجل خي منع ــوعي ع ــو رج وأرج
  

شــكوت لــه عجــزي فأشــكى وكــان ل
 

ــرم ــرم مك ــو أك ــاق ظن فه§ ــا ف ب
  

ــه ــم ب ــم كفره ــن غره ــانب م ــا ج ن
 

ــرم ــل م ــاردا ك ــان ط ــم ح فعنه
  



ــب ــه مطل ــا من ــكر من راجي ــه الش ل
 

ـــي ـــد زال مغرم ـــة من وق بل ̈كلف
  

لئن غرن مــن غــره الظــن حاســدا
 

ـــالتكرم ـــادن ب ـــن ق ـــا غرن م فم
  

ــى ــر ذا قل ــد ف البح ــن يلقن للجح فم
 

ــرم ــود� الك ــر ج ــاءن ف البح ــد ج فق
  

ــدا ــولي عاب ــون ل ــاءه ك ــن س وم
 

ـــدم ـــفيع الق ـــديا للش ـــون خ وك
  

ــد ــر عاب ــب والبح ــه ف ال ــإن ل ف
 

ــدم ــي التن ــن دواع ــج م ــدي لن خ
  

فمــن صــد عن فــالواهب أقبلــت
 

مــن الواســع الغن الفيــظ القــدم
  

ــت ــا لغرب ــر روم ــن يلقن ف البح فم
 

فلــي مــن إلــي الــروض ف كــل عيلــم
  

ـــت لرب التجـــائي ف حضـــوري وغيب
 

ــلمي ــم س ــه نع ــكو ل ــطفى أش وبالص
  

ــــلمه ــــلة ال ث س ــــه ص علي
 

ــع§ كــل مســلم ــه والصــحب م ــآل ل ب
  

ـــد ـــا مم ـــى خي الباي ـــي عل إل
 

أدم ســرمدا أزكــى صــلة وســلم
  

ـــرا وردن ـــحاب ط ـــع الل والص م
 

ـــم ـــوب وح�ط²ن وعل ـــريعا إل ط س
  

ــديه ــون خ ــدهر ك ــي� ال ــي عل إل
 

Âـــم§ وف¦ه¶ـــمÄوكـــون خـــدي الي عل
  

ــرا ــي تبح ــاب أبغ ــن الوه ــي م إل
 

ــم ــف وأل ــي اكش ــا فل ــفا وإلام وكش
  

ـــوح�ه ـــي ̈فت� ـــاح أبغ ـــوجهت للفت ت
 

ــي ــض ينهم ــه والفي ــا من ــو فيوض وأرج
  

ــدى ــار إذ راض ل الع ــن القه ــيت ع رض
 

غريبـــا فريـــدا عنـــدهم أي� مبهـــم
  

ــه ــه ب ــكرا ل ــالقرآن ش ــيه ب سأرض
 

ــم ــم والف ــالقلب والس ــي ب ــى أنعم عل
  

ــدى ــار ل ه ــا اخت ــان م ــه إدم ــي ل عل
 

ــي ــرن مغنم ــات إذ ص ــيه بالي وأرض
  

ــافع ــدي لن ــوان وح ــكوري ورض ش
 

ـــم ـــم معظ ـــرآن عظي ـــان بق أت
  

ــه ــذي ب ــبي ال ــور ال ــو الكن والن ه
 

ــي ــار نتم ــداء والع ــار والع ــن الن ع
  

ــه ــى ب ــز أت ــن عزي ــز م ــاب عزي كت
 

ــــم ــــز التم ــــز أمي للعزي عزي
  

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم
 

ــــد كري منقــــذ ذي ترحــــم لعب
  

ــا ــلة بل انته ــول ص ــن ال ــه م علي
 

ــي ــث ينتم ــه حي ــحاب ل ــآل وأص ب
  

ــاكر ــال ش ــا ق ــه م ــلة من ــه ص علي
 

ـــــم ـــــى خي منع أل إنن أثن عل
  

عليـــه ســـلم مـــن كري يكـــون ل
 

ــم ــد أنع ــن فق ــق م ــتكي للخل ول أش
  

ـــه تكفين الذى ـــلة من ـــه ص علي
 

ــي ــن عم ــن لعي وم ــاب ع ــي جن وتم
  

Áــتك ــاز مش ــا ف ــه م ــلم من ــه س علي
 

إليــه بــا يظــى بــه خي منعــم
  

ــي ــن العل ــوت م ــحاب رج ــآل وأص ب
 

دخــول غــدا ف ســلكهم ذا تنعــم
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممــد
ــا  وآله وصحبه واجعل هذه القافية التية فوق اليمية ظاهرا وباطنا آمي ي
ـــلم ـــه وس ـــال علي ـــلى ال تع ـــاهه ص ـــالي ب رب الع

  

أل إنن أرجــو مــن الواســع الــق
 

ــالق ــق ب ــر ال ــى ناص ــاه القف ب
  

ــــلمه ــــلة ال ث س ــــه ص علي
 

ــق ــدى ال ــوت بال ــريعا إخ ــائي س لق
  

وكـــون لـــه عبـــدا ســـعيدا مكمل
 

ــق ــاره ال ــق مت ــد ال ــديا لعب خ
  

ـــه ـــطفى ث آل ـــاه الص ـــي ب إل
 

ل¦ـ اغفـر ول كـن ول²تقــدن مـع العتــق
  

سأرضــيك بــالقرآن والســنة الــت
 

ــق ــاتق الرت ــا ف ــار ي ــن�ها الخت ــا س لن
  

ورض ل العـــدى طـــرا دوامـــا و̈كفن
 

ــق ــق والفت ــا قهــار ذا الرت عن الشــرك ي
  

وقـــدن إل دار الســـلم الـــت بـــا
 

أناجيــك باليــات ولت�عــل ب أفقــي
  

ـــا ـــالن مع ـــريعا ر�دن ب ـــي س إل
 

ــق ــارات والرف ــا بالبش ــن§ ل دوام وك
  

وهــب ل علومــا تنفــع النفــس والــورى
 

ووس¥ــع§ بإســعاد وبالفتــح والــرق
  

ــدوة ــي ع ــلح وه§ ــي� الص ــت نفس أب
 

فلي زكÄهــا بــالطي¶ يــا خي�ــ مــن ي�رقــي
  

وهب ل دوامــا مــا أشــا ف الــورى معــا
 

ــبق ــي� الس ــا معط ــف� ي ــم ̈ك وعن أذاه
  

ـــاجل ث آجل ـــي ع ـــق ل مرام وس
 

وهب ل عظيــم الفضــلÂ والفضــل¦ ل أبــق
  

ــافه ــا أخ ــوى م ــوم ال ــي قن ي إل
 

ــم� كــالبق ــرورا عــاجل ث¦ ــل م ول اجع
  

ــا ــل م ــزوع وك ــن ن ــاة م وهــب ل ن
 

ــر§ق ــن ال ــدا ع ــورى اجعلن بعي ياف ال
  

ــائب ــح عن مع ــي وام ــا إل ــب ي أج
 

ــةÂ المــق ــن فعل ــت م ــأن تب ول اشهد ب
  

ـــي ونن ـــا إل ـــا ي ـــن ل دوام وك
 

ــق ــالب الرت ــائي واكفن ج ــق رج وحق
  

ــه ــر كل ــه الم ــن ل ــا م أجب دعــوت ي
 

ــدق ــد والص ــيع وبالزه ــد ل بتوس وج
  

إلـــي بـــاه الصـــطفى واكفن بـــه
 

ــق ــل ذي فس ــه ك ــخر ب ــابا ول س حس
  

ـــآله ـــه ب ـــليم علي ـــل بتس وص
 

ــه الغــرب كالشــرق ــا مــن ل وأصحابه ي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم ولــه أيضــا زيــد فيضــا

  

أل إنن خـــل وحـــب مـــع الـــدى
 

لرب إلـــي وه§ـــو عن مـــا الـــردى
  

ــب ــى الن ــد عل ــد ح ــن بع شكوري له م
 

ــدى ــن والن ــار ذي الم ــد الخت مم
  

رســـول شـــفيع ل يـــاكيه مرســـل
 

ــدا ــذي فضله ب ــدى مرســل الرســل ال ل
  

ـــائق ـــدانيه ف ـــجاع ل ي ـــب ش ن
 

ــدا ــات م�ك²م� ــى م فمــن رام هضــم النتق
  

ــاد ل ــر ق ــب والبح ــه ف ال ــديي ل ــدام ــر مزب ــو البح ــد ه ــي بل ك مرام



   

ــآ ــلم بل انته ــع س ــلة م ــه ص علي
 

مــع الل والصــحاب م�ــن ب�لÄغ�ــوا الــدى
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

إل الصطفى وجهــت مــدحا مــع القــرب
 

وعن ما مــن قبــل ضــري مــع الكــرب
  

مــدحت رســـول ال حــت كــأنن
 

ــب ــم والقل ــحاب بالس ــع الل والص م
  

على الصــطفى أزكــى صــلة مــن العلــي
 

Âــذ²ب Âــدى الك ــابوا ل ــن§ أج ــليمه فÂيم� بتس
  

ــدمت ــي ب ــت كل ــطفى وجه إل الص
 

ــا عــاقن جلــب ــي وم ــا عــاقن دفع وم
  

ــوى بل ــوء� س ــل س ــن قب ــا أمن م وم
 

ــب ــل الط ــاد ل مج ــول ق ــاه رس م
  

ــقÂي ــوى ش� ــل� س ــوء قÂت§ ــا أمن بالس وم
 

طريــدÁ غــدا دنيــا وأخــرى مــع الكــأب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وسلم تسليما وكان ل

}كرمــــا آفــــة بلأبــــدا بفضله وجــــوده ومنــــه {
  

بــرأت مــن الشــيطان والنفــس والضــرر§
 

ــرر§ ــال ل ينحن غ قهــرت الــوى ب
  

ل انقــــاد ف دنيــــاي� زاد م�بلــــغ
 

ــدرر§ ــع ال ــا م ــا علوم ــة العلي إل الن
  

أتـــان صـــفاء رافـــق البشـــر والن
 

ــتقر§ ــوحه اس ــل ال ف ل ــون خلي وك
  

ــــوت الي والي� عزت ــــا تل إذا م
 

وإن حـــبيب ال صـــف©ى ل¦ـــ القـــر§
  

أران¦ـــ رب ف الكتـــاب الـــذي بـــه
 

ــتر§ ــا س ــدى ̈غي�ب® ــل ال ــه جبي ــى من أت
  

فلحــي بــإذن ال ل شــك¥ ثــابت
 

وتنحــو لغيي ذلــة الــوجه والقــتر§
  

ـــا ـــم رب تكرم ـــي نع ـــدان إل ه
 

ومـــا أمن ضـــيق ومـــا أمن كـــدر§
  

ــه ل ــون الل ــواء ك ــن الس ــى ع Âر�اسÂت
 

ـــدر§ ـــة الق ـــر للجن وواجهن بالبش
  

كفيــت العنــا والــذنب والعــار والــوى
 

ـــر§ ـــة قس ـــدى ل دون لقيان ورب الع
  

ــاد ل ــلل وج ــع ض ــري م ــا ال ض م
 

ــرر§ ــس ل ينحن ض ــورى والنف ــر ال بقه
  

ـــــه إل غيي الشـــــيطان ول بزب
 

ــرر§ ــى الغ ــاق كف ــاي� ل زاد لب ودني
  

ــا ــل م  وجعل هذه البيات مؤ�ي¶سة كل عدو وكل شقي من قائلها ومن ك
ـــالي. ـــا رب الع ـــآل آمي ي ـــال وال ـــه ف ال ـــتي ل اخ

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد

ــد { ــم وق ــاوآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزل من غفور رحي  ل م
ــــــــــــــك }يشــــــــــــــتهون ب

  



ــا ــه من ــذي رمت ــن بال ــاد م ل انق
 

ــا ــدن عن ــري ل ــزا ذب ض ــا عزي كتاب
  

ـــده ـــاجيه وح ـــاق أن ـــرن ب يبش
 

ــنا ــل س ــه مرس ــا ب ــم ج ــذكر حكي ب
  

مــا ال مــذ بــالفيض مــع§ روضــه حبــا
 

ــا ــس والن ــيطان والن ــدت الش مكاب
  

ــوجهت ــد ت ــت ق ــه كلي ــن ل إل م
 

ــا ــان ل من ــد ك ــي وق ــدادي وأقلم م
  

يقـــود علـــوم الغيـــب رب معلمـــي
 

ــظ والعن ــري اللف ــا ي ــي فيض إل كلكل
  

ــة ــدت خي طاع ــوامي غ ــهوري وأع ش
 

ــى ــا ي�عن� ــن ب ــدى م ــواليفي ه ــن بت ل
  

توصـــل أقلمـــي إل ال عابـــدا
 

ـــا أغن ـــى كم ـــوة وال أبق بل خل
  

ــى ــر والرض ــادت الج ــديات رب ق ه
 

ــر والغن ــب العم ــد طي ــا ق ــا كم إلين
  

ــن ــظ ك ــات بلف ــا نافع ــت علوم وعي
 

ــن ــن الس ــد ع ــاد رب خي زي ول ق
  

ــة ــل رؤي ــاءن قب ــا س ــالكي م ــى م نف
 

ــذي الســن ــدا خــديا ل ــه عب وصرت ل
  

ــــــــــدا ل أن ال ل رب غيه ب
 

ــنا ــورى حس ــاق ال ــول ال ف وأن رس
  

ــتكا ــت ذا اش ــاكر لس ــت وإن ش كتب
 

وعن مـــا مـــا ســـاءن ال إذ عنـــا
  

 إل دخول النة الت وعد التقون بل مكر ول غرور ول استدراج ول آفة
ــالي. ــا رب الع  ول كدر ول شيء يسوءن أو يضرن ف شيء ما آمي ي
ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}هذا جزاءÞ السيدÂ أحد� ب§نÂ ب�دÍ وجزاء خليفته{

  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه
ــماء روح  وسلم تسليما "تنبيه" نزل ف ليلة وفاة السيد أحد بن بد من الس
ــن  القدس عليه السلم مع كثي من اللئكة إكراما للسيد أحد بن بد لس
ــة  ظنه {بالعبد الدي} كان له بكرمه الباقي القدي ول يرجعوا ف تلك الليل
ــه  إل السماء إل بروحه الطيبة الت رجعوا با وهذا هو الوعد الذي وعد ل
وإل بعــض مــا هنالــك أشــار العبــد الــدي بقــوله:

  

ــرج ــو م�ف ــدس وه§ ــاء روح الق ــد ج لق
 

ـــرج ـــد ي ـــم حي أح ـــد عظي بن
  

ــي ــان يرت ــا ك ــد ال م ــد عن لح
 

لــه بــان خي بــابه كــان يرتــج
  

ــه ــذي ل جزى ال مــن أعطــى الــدي ال
 

مـــن ال جـــود خيه وهـــو أنتـــج
  

ــا ــي مواهب ــرش أبغ ــن ال رب الع م
 

ــوج ــعيد الت ــو الس ــا وه§ ــد ب له
  

ــن ــدي م ــون خ ــراه ك ــان ف أخ ــه ب ل
 

ــوج ــو الت ــدي وه§ ــبق والتق ــه الس ل
  



ــد�ما ــيخا مق ــادات ش ــيد الس ــى س مض
 

بتقــدي شــيخ ورده الــدهر منهــج
  

ــيخه ــوان ش ــادات رض ــيد الس ــى س عل
 

ورضــوان خي اللــق نعــم البهــج
  

ــوى ــا ن ــة م ــي للخليف ــن ال أبغ م
 

ـــج ـــواره تتبل ـــذي أن ـــاه ال ب
  

ــل ــداه مفض ــن ه ــلما م ــه س علي
 

ــرج ــو ويع ــراء يعل ــان ف الس ــا ك كم
  

والســــلم عليكــــم ورحــــة ال تعــــال وبركــــاته
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممد وآلــه وصــحبه
ــــــــــــــليما ــــــــــــــلم تس وس

  

ــذنبا ــا عن ال ــد م ــور ق ــرب غف ل
 

وعن نفـــي إبليـــس ف بـــر م�اي�ن§ب�ـــا
  

ول جـــاد بـــالقرآن والســـنة الـــت
 

ــبا ــار والس ــار والن ــدى والع ــف الع ت̈ك
  

ــوا ــن طغ ــاد أغراضــي بتســخي م ول ق
 

ــا ــب ذب ــن منص ــن وع ــاد بالس ول ج
  

ــه ــون كل ــن الك ــراري ع ــان أس ول ص
 

ــعبا ــب� والش¶ ــت الش¶ص§ ــي ف غرب وعن نف
  

ـــوطن ـــظ ي ـــف الذى عن بف وك
 

ــا ــا دب ــر م ــت ش ــه ف غرب ــان ب وق
  

ــدي ــكري ومم ــوان وش ــاب ورض مت
 

ــى ــه رب� ــؤادي ب ــا ف ــه رب ــأكرم ب ف
  

ــاكرا ــه ش ــيا عن ــدا راض ــيه عب سأرض
 

ــا ــن حب ــديا ل ــدا خ ــه عب ــون ل بك
  

أنــاجيه بــالقرآن شــكرا لــه بــه
 

ــا ــه ا̈لب� ــو ب ــا وأرج ــه دأب ــى حفظ عل
  

ـــد ـــه عاب ـــز ل يراعي ـــاب عزي كت
 

ــا ــح والقرب ــوى الفت ــوه إل واحت ويتل
  

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم
 

لعبــد كري ن�ــو�ر� الشـــرق والغربـــا
  

كتــاب ميــد مــن ميــد مجــد
 

ــا ــم والعر§ب ــد عل العج§ ــد ق ــد مي لعب
  

ــزز ــز م�ع ــن عزي ــز م ــاب عزي كت
 

ــا ــوى قرب ــن ح ــه م ــز دون ــد عزي لعب
  

ـــه ـــد ال رب ـــد يعب ـــوب لعب فط
 

ــا ــي كرب ــم يق ــرآن عظي ــل ق بترتي
  

ــه ــتغنيا ب ــكت مس ــه مس ــاب ب كت
 

ــا ــيبات والكأب ــان الص ــا وأنس غريب
  

ــدى ــكته ه ــي حي أمس ــه زال غم ب
 

سأهدي بــه نفســي وأهــدي بــه الصــحبا
  

ــك ــه ذا تس ــرا ب ــن ده ــن ل يك فم
 

ــا ــزل خب ــن ل ي ــس م ــاده إبلي ــد ق فق
  

ــن ــره وم ــن مك² ــدهر م ــوذ ال برب أع
 

ــا ــورى رب ــم رب ال ــادي نع ــع الع جي
  

ــرمدا ــه س ــس واحبس§ ــي اكفن إبلي إل
 

ــا ــكر والب ــذكر والش ــب ل دوام ال وه
  

ـــداء عن ونن ـــس الع ـــي احب إل
 

ــلبا ــران ول²تكفن س ــر والكف ــن الكف م
  

إلـــــي قن ميل إل غي مرتض®ـــــى
 

ـــا ـــات ولتكفن خلب ـــب� الف وجنن
  



أيــا رب إن تبــت مــن كــل مــا مضــى
 

ــا ــه واكفن تغب ــب كل ــح عي فعن ام
  

ــرئي ــح عن ت ــر وام ــا رب ل اغف أي
 

ـــا ـــاب واكفن ردة دأب ـــكر مت ول اش
  

ــه ــكا ب ــالقرآن مستمس ــت ب ــه تب ل
 

ــا ــزل حب ــن ل ي ــار م مع الصــطفى الخت
  

ــه ــا ل ــيتن خادم ــذي ص ــامي ال إم
 

بنظــم ونــثر ولتنــور بــه القلبــا
  

لــه خــدمت مــا دمــت حيــا فكــن بــه
 

معيــذي مــنÂ افســاد ورض ل بــه صــعبا
  

ــآله ــلم ب ــع§ س ــلة م ــب ص ــه اكت ل
 

ــبا ــ الكس ــه من� ــل ب ــحابه واقب وأص
  

ــب ــرى مراغ ــا وأخ ــه دني ــب ب ول ه
 

ــا ــه نكب ــاب ب ــا عــن جن وزحــزح دوام
  

ــودن ــا يق ــا مبين ــه فتح ــح ب ول افت
 

إل الــب والتقــوى وجنــب العجبــا
  

ــت ــي وغرب ــتكائي رب جهل ــك اش إلي
 

ـــا ـــه واكفن تب ـــد§ن لخـــوان ب ف¦̈ق
  

وعلمن العلــــم اللــــدن بارعــــا
 

ــعبا ــد الش ــا يرش ــا مفلح ــا تقي مطيع
  

ــأوبت ــرا ب ــلم ط ــر ذوي الس وبش
 

ــا ــا الرب ــض ل قبله ــوت ولتق إل إخ
  

وســق ل بــاه الصــطفى الــدهر حــاجت
 

ــذبا ــه ال ــب ل ب ــة من وه بل كلف
  

ــا ــوب جيعه ــن عي ــي م ــل خروج وعج
 

وقــدن إل طــوب وعنهــا اصـرف الــدبا
  

ــرمدا ــوء س ــيطان والس وعنها اصرف الش
 

ــا ــؤمن الترب ــا اليات ولت� ــه ل ووج
  

ــا فيهــا وف كــل مــا حــوت§ ــارك لن وب
 

ــا ــر§ب� فالت¶ر§ب� ــد ب الت¶ ــا أقمن واه وفيه
  

ـــا ـــت ب ـــلم ال ـــي إل دار الس إل
 

ــا ــاجل واكفن حرب ــدن ع ــك ق أناجي
  

ــانب ــرك ج ــدوان والش ــب ذوي الع وجن
 

دوامــا وهــب ل النصــر والــود والقربــا
  

ÁÏـــتقامة ـــد®ى واس ـــا ذا ه وزدن علوم
 

وب رب يـــا رب ذوي البعـــد والقرب
  

ــا ــق خادم ــن الل ــتغنا ع وهب ل بك اس
 

لــن جــوده قــد أخجــل الوبــل منصــبا
  

حبيــب أنيســي ف اغــتراب وتربــت
 

شــفيعي غــدا يومــا يلقــي العــدى تلبــا
  

ــــلمه ــــلة ال ث س ــــه ص علي
 

ــبا ــده خص ــووا عن ــحاب ح ــآل وأص ب
  

ــه واكفن الذى ــب كل ــح عي ــي ام إل
 

ــبا ــار والس ــداء والن ــه واكفن الع ب
  

وقــدن لهلــي ســالا غانــا بــه
 

ودأبــا قن إبليــس والعــار والســبا
  

ــاهدي ــوان من وش ــكر والرض ــك الش ل
 

ـــا ـــرة م�اي�ن§ب� ـــد ف الزي رقيـــب عتي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آلــه وصــحبه

 ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها واجعل لنا من لدنكوسلم تسليما {
}وليــــا واجعــــل لنــــا مــــن لــــدنك نصــــيا

  

ــذي رب ــال ال ــول تع ــن ال ــيت ع ــارض ــه رب ــرم ب ــان وأك ــؤادي وأغن ف



   

ــه ــه ب ــدا ل ــوم عب ــت الي ــد غني ــه ق ب
 

ــا ــاره حب ــذي اخت ــا لل ــديا دوام خ
  

ــذكره ــدا ب ــوم عب ــت الي ــد غني ــه ق ب
 

وعن يكــف العــار والنــار والســبا
  

ـــرتل ـــدا م ـــى ل عب ـــذت اللغ نب
 

لــذكر حكيــم عــن جنــاب العــدى ذبــا
  

أرتلــه مــا دمــت حيــا وأكتفــي
 

ــا ــت دب ــس عن م ــه إبلي ــي ب وأنف
  

ــع ــن وواس ــو مغ ــائي وه§ ــه التج إلي
 

ــا ــد ثب ــال ق ــد وال ــك ث الم ــه الل ل
  

ــل ــل باط ــن ك ــل ال م ــت بفض خرج
 

ــا ــدفع واللب ــه ال ــدبيي ب ــارقت ت وف
  

ــه ربــا كريــا مكرمــا ــيت ب رض
 

وقــان العــدى والــرب والبحــر والت�ل²ب�ــا
  

ــرى ــردي ذوي الف ــول ب ــى ال جزائي عل
 

ــلبا ــخيه س ــا ل بتس ــوا م ول وجه
  

ــإذنه ــوب ب ــى لط ــا الرجع ــويت هن ن
 

ــا ــه القلب ــمي وأودعت ــه جس وأودعت
  

ـــن مل Âـــاجرت م ـــار ه إل ال والخت
 

ــا ــورى ألب ــيان رب ال ــاداتم عص عب
  

ــــدم ــــه رب مق ــــي� يعطيني مرام
 

ــا ــرق والغرب ــوى الش ــك ح ــه مل قدي ل
  

ــر والبل ــداء والبح ــن الع ــات م ن
 

ــا ــظ مل ا̈لر§ب ــن حفي ــدا م ــا وحي غريب
  

ــا ــدت هالك ــا ك ــد م ــال بع ــدان تع ه
 

ــا ــن العجــم والعرب ــذي قــد زي بــاه ال
  

ـــي ـــر وأرت ـــر وجه ـــاجيه ف س أن
 

صــلحي وإصــلحي بــه الهــل والت¶ربــا
  

ذللـــت لـــه ل للعـــدى ث كـــان ل
 

ــا ــف الكرب ــه يكش ــاب حب وكني كت
  

ـــوره ـــدي بن ـــه رب وأه ـــدان ب ه
 

ــــد والقرب ــــاءه رب ذوي البع إذا ش
  

إلـــي إل طوبـــاي� قـــدن وســـلمن
 

ــا ــؤمن التªرب ــم� ولت ــان ث¦ ــد بامتن وج
  

ــه ــدتن ل ــذي ق ــر ال ــب والبح ــك ال ل
 

ففي الــب هــب ل المــن ولتكــرم النبــا
  

ــرن ــا يس ــب إل م ــدى قل ــوب الع قل
 

وب بشــر الخيــار ولتغفــر الــذنبا
  

ــدى ــة الع ــرمدا جل ــي س ــوت فراق رج
 

و̈لقي�ى عيال منــك يــا مــن قضــى الربــا
  

ـــوبم ـــك رب قل ـــر من ـــب قه يقل
 

ــا ــع الز¶ر§ي ــن رب ول وس ــن بك ــي ك فل
  

ــالن ــا رب ب ــوم ي ــي الي ــل عل تفض
 

ــبا ــل منص ــل الوب ــض يج ــح وفي بفت
  

ــدى ــاجرت بال ــار ه ــك وللمخت إلي
 

ــا ــى التب ــن وق ــا م وبالســنة البيضــاء ي
  

ــا ــقن ب ــوم ولتس ــرف كئوس الق ل اص
 

ــا ــا رب والع�ب� ووســع وهــب ل الــص¥ ي
  

ظلمـــي� بالصـــباح عن جلوتـــا
 

ــا ــه ا̈لب� ــوي ب ــك أح ــلة من ــه ص علي
  

ــا ــب م�رب¶ي® ــبي وع�ج ــه ك ــت� ب أزل
 

ــا ــ الÂب� ــك يكفين� ــلم من ــه س علي
  

ــا كنــت أرتــي لقد سقت ل ف البحــر م
 

ــا ــل والب ــيته ال ــذي ص ــاه ال ب
  

ــدى ــن الع ــدن م ــب فق ــه عي ــوت ب م
 

ــا ــا طÂب� ــوعي لن ــل رج ــوت واجع إل إخ
  



أجــرت الــذي قــد كــان يرجــو إجــارة
 

ــا ــه الع�جب ــم ولتكف ــدى والعل ــزده ال ف
  

هــديت الــذي قــد كــاد يرديــه جهلــه
 

فعنــه اكشــف الســتار يــا رب والجبــا
  

لك الشــكر والرضــوان والمــد ســرمدا
 

ـــا ـــك ال والرب ـــك ل ف كون ول ش
  

هجــرت اللغــى بالــذكر والشــكر مثنيــا
 

على الصــطفى مــن جــوده نــوي� انصــبا
  

ــن أغثتن ــا م ــان ي ــا رح ــا ال ي أي
 

ــب ــن ل ــى خي م ــليم عل ــل بتس فص
  

ـــه ـــالقفى وآل ـــن ل ب ـــت فك وثق
 

ــا ــث إذ ق¦ب� ــوا اللي ــن أخجل وأصــحابه م
  

أنيلـــوا ثـــواب ال ف كـــل غـــزوة
 

ــرب والقرب ــوان والق ــب والرض ــع ال م
  

جهــادهم العمــال حقــا وكلهــم
 

يبشـــره الـــاحي إذا عـــاين الربـــا
  

ــة ــاء ورح ــول رض ــن ال ــم م عليه
 

ــا ــيافهم تغب ــوا عن بأس ــا زحزح كم
  

ــرج ــالكي خي م ــا م ــم ي ــل ب ل اجع
 

ــا ــتزد رغب ــن§ ول ــلم وامن�ن� ــب وس وطي
  

ــا له اكتــب صــلة مــع ســلم بــم مع
 

وهب ل بــم يــا مــالكي الطــي والــذبا
  

ــد¶ل¦ن§ ــه فلت�ب� ــد بعت ــذي ق ــذت ال نب
 

ــذبا ــب والك ــاب والك ــ العج وجنبن�
  

ـــا ـــن ل بل انته ـــات وك أنلن كرام
 

ــعبا ــ الص ــخر ل¦ ــاق ظن ولتس ــا ف ب
  

مــددت يــدي يــا مــالكي راجيــا لكــم
 

ــا ــف الرªع§ب ــن§ واكش ــا أ¦ن¶س� ــا منيب غريب
  

ـــأوبت ـــد ل ب ـــت الذى عن فج نفي
 

ســريعا بل كــد ول وس¥ــعÂ اللح§بــا
  

ــب ــادم الن ــيتن خ ــكر إذ ص ــك الش ل
 

عليــه صــلة منــك تعلــي بــا الصــحبا
  

ـــالل كلهـــم دعوتـــك بالختـــار ب
 

ــا مــن كفــان بــم شصــبا وأصــحابه ي
  

ـــت ل ـــم عن الذى ث كن ـــت ب نفي
 

فلــي طيــب الرجعــى ول خلــد الصــبا
  

كفيـــت ذوي التثليـــث عن وأدبـــروا
 

ــا ــم دأب ــم ب ــرادى ومثن واكفنيه ف
  

ــب ــق ل مراغ ــم س ــك الله ــت ب وثق
 

ــا ــطفى واكفن الكأب ــاه الص ــا ب دوام
  

ــآله ــلم ب ــع س ــلة م ــب ص ــه اكت ل
 

ــا ــه مســجدي رحب وأصــحابه واجعــل ب
  

يبشـــرن ظن الـــذي قـــادن إل
 

ــا ــ الن�ح§ب� دعــائي فبشــر مــن أطــالوا ل¦
  

ـــادرا ـــك ق ـــي بكون ـــرن علم يبش
 

على كل شــيء ل اســتجب§ واكفن النكبــا
  

ــي ــا لكلكل ــه§ فيوض ــوت وج¥ ــب دع أج
 

ــكبا ــترك الس ــات ول ت ــد فيوض وخل
  

Ïــادة ــا عب ــت إن ش ــا عش ــه م أدي ل
 

وأرجــو قبــول منــه قــد تــورث الوس§ــب�ا
  

ـــي ـــاب ال وردي وأبتغ ـــت كت جعل
 

ــا ــار ل أ¦ب� ــئت إذ ص ــا ش ــترتيله م ب
  

Âـــه Âـــل آي ـــن� ترتي ـــي¥ لرب د�ي عل
 

وإن إل قــــومي أءوب بــــه أب�ــــا
  

لرب�ــ حــدي ث شــكري بل انتهــا
 

على جعــل صــدري ظــرف آيــاته حزبــا
  



ــدى ــطوة الع ــن س ــظ ال م ــوت بف ن
 

ــا ــرم النب ــرا ول ك ــهم ط ول راض
  

ــى ــن قل ــد م ــن كي ــان م ــاثن� الن أغ
 

ــا ــر� م�اي�ن§ب� ــلÄ ل ب Âــار ال ــار كن وص
  

ــي ــوحي وكلكل ــي ول ــدادي وأقلم م
 

ــا وجســمي لــن ل وجــه الفــظ والوهب
  

ــى ــا ح ــثيا كم ــكرا ك ــه ش ــويت ل ن
 

ــا ــوى اللهب ــوم ال ــتكفيه ي ــاب وأس جن
  

ــدان بفضله ــكري إذ ه ــل ش ــه ج ل
 

وجاه الــذي مــدحي لــه صــار ل ع�ض§ــب�ا
  

دعـــان إل دار الســـلم الـــت بـــا
 

ــب�ا ــب الع�ض§ ــذي طي ــذكر ال ــاجيه بال أن
  

نفـــي عن�ـــ الشـــيطان ول بكيـــده
 

ــا ــت دب ــه م ــه من ــاة من ــي ن وأبغ
  

ــا ــانع هن ــاهر م ــظ ق ــان حفي كف
 

ــا ــدى ذب ــا وعن الع ــكوكا ووسواس ش
  

نــويت رجوعــا ذا صــلة مســلما
 

على الصطفى الــاحي الــذي اختــاره حبــا
  

ــب ــطفى الن ــى الص ــليم عل ــلة وتس ص
 

ــا ــي الÂب� ــن نف ــحاب م ــع الل والص م
  

ـــآله ـــه ب ـــليم علي ـــلي بتس يص
 

وأصــحابه رب حفيــظ كفــى ت�ب�ــا
  

ــه ــه رفع ــي من ــكور أرت ــم ش رحي
 

إليــه مكــاتيب وأكــرم بــه ربــا
  

ــن ــوجه م ــه ل ــليم علي ــلي بتس أص
 

ــا رب ــى ل كم ــا اعتم ــه ل م ــوق ب يس
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}ممـــــــــــــــــــــــــــــد{

  

ــد� ــي وأح ــري إل ــالنب ض ــا ب م
 

ـــــد� ـــــات أح ورافقن خي البي
  

حططت ســوى مــا اخــتي ل بــالنب معــا
 

ووافقن خي البايــــــا ممــــــد
  

ــت ل بل ــذي بع ــد ال ــى قص ــا النتق م
 

ــد ــس يفس ــلح لي ــي مص ــوع وكل رج
  

ــيلت ــى وس ــون القف ــاب ف ك ــن ارت م
 

ــد ــس يكس ــتر لي ــلما مش ــه س علي
  

ــا ــق ناطق ــال للح ــان ال ــاه لس دع
 

ــد ــو أح ــرمدا وه§ ــدي س ــذا خ ب
  

 ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}ممـــــــــــــــــــــــــــــد{

  

ــــد ــــدي ل رب وأح ــــددت ي م
 

ــد ــو أح ــورى وه§ ــى خي ال ــي عل إل
  

ــاقت الن ــاقي من ف ــن الب ــويت م ح
 

ـــد� ـــارة ح�م� ـــاب للزي ـــو جن وينح
  

ـــبقه ـــان س ـــار ل ب ـــد الخت مم
 

ــد ــت أكم ــه لس ــن ب ــلما م ــه س علي
  

مرامــي بل ضــر وخــوف ي�قــاد ل
 

ــد� ــب ي�ج§م� ــذي القل ــيق إل غيي ال وس
  

ــن ــق م� ــى خي خل ــق أن النتق درى الل
 

إليــه يــدي تتــد شــكرا وأحــد
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــه { ــن اس ــي م ــارك عل ــلم وب ــل وس ــم ص ــدالله }مم

  



ـــادة ـــا عب ـــا خي الباي ـــديك ي م
 

ــدح ــذي دام ي ــوز ال ــه الف ــال ب ين
  

Ïــة ــا جلي� ــ الباي ــي خي� ــت� م�ن® ح�بÂي
 

ــد�ح ــو ي�ق ــه فه§ ــا حزت ــاب فيم ــن ارت م
  

ــدما ــى مق ــون القف ــاب ف ك ــن ارت م
 

ــرح ــا الصــدر يش ــوق فم على كــل مل
  

ـــه ـــق مثل ـــار ل خل ـــد الخت مم
 

فمـــن شـــك ف تقـــديه ل ي�فـــر�ح
  

ــة ــا ورح ــان لين ــق للمن ــا الل دع
 

ــدح ــاه ي ــن مزاي ــلما م� ــه س علي
  

 وعلي آله وصحبه وتقبل باهه عليه وصحبه سلماك وبركات�ك هذه البيات
ــا رب العــالي. ــا شــكور آمي ي الأخوذة من اسه بقدر عظمة ذاتك ي

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي من جعلت خدمت له
ــة  من عام جيسش إل انتهاء عام بكسش أحب إليك وإليه من كــل خدم
 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه يا من تقبلت تلك الدمة بقــدر عظمــة

}ممـــــدذاتــك آميــــن يا رب العاليــــــن {
ــش ــام جيس ــم ع ــي لك ــدادي وأقلم م

 

ــش ــام بكس ــا ع ــا لنته ــرورا عظيم س
  

حيت قلمي عــن ســوى البشــر والرضــى
 

ـــي عـــن أذى كـــالفتش حـــاك إل
  

ــافع ــا خي ش ــوء ي ــوت الذى والس م
 

عليـــك صـــلة ال نـــاف الـــدهش
  

ــفا ــالمن والص ــال ب ــ الم ــددت� ل¦ م
 

عليــك ســلم ال مــاحي التفتªــش
  

دعـــان إل شـــكر ببشـــر وراحـــة
 

صــفائي إل النــات مــن عــام جكســش
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن قلن وباشر إخراجي مرتي وإن أعيذها
 بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ
 بك رب أن يضرون وأن يلقين ذلك المي أبدا اللهم يا مغن أغنن عــن
ــى  لقاء ذلك المي أبدا آمي بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال عل
ــاح ــاقي الفت  سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وسلم تسليما فتوحات الب
 سبحانه تبارك وتعال ف مزيات الراقي الفتاح بآله وصحبه الصلة والسلم
 اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل هذه
 البيات يال باه سيدنا ممد صلى ال تعال عليه بآله وصحبه وسلم وبارك

ــــــــــــــــــــــــــــد{ }ال مم
  

ـــرمدا ـــاجرت س ـــار ه إل ال بالخت
 

ــدا ــب أح ــل ف جي ــتي ل والك ــا اخ ب
  

ــالل ــلميه ب ــن رب س ــت م ــه رم ل
 

مــن الل والصــحاب مــن بلغــوا الــدى
  



ــيا ــلميه راض ــن رب س ــت م ــه رم ل
 

عـــن ال والختـــار والشـــر ̈أخÂـــدا
  

ــوجهت ــد ت ــه ق ــداح ل ــديات أم ه
 

ــدا ــم�ى بأح ــد الس ــادم العب ــن ال م
  

ــا مــدحت الكري الصــطفى البحــر أعوام
 

ــا ــد فقــت ف البحــر أقوام وف مــدحه ق
  

ــا ــت راجي ــذي كن ــي بال ــان إل حب
 

بدحي الــذي قــد كــب مــن رد إســلما
  

ـــالنب ـــكر ل ب ـــي دوام الش مرام
 

ــا ــقت أعلم ــه س ــن ل ــلما م ــه س علي
  

ـــد ـــب مم ـــدح الن ـــان إل م دع
 

ـــدون¦ أعوامـــا خروجـــي مـــن كاب
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك

  وآله وصحبه واجعل هذه البيات أحب إل رسولممدعلى سيدنا ومولنا 
 ال صلي ال تعال عليه بآله وصحبه  وسلم وبارك من كل ما مدح به قبله
من الشعر وتقبلها من قائلها بقدر عظمة ذاتك يا أكرم آمي يا رب العالي

  

ــافع ــو ن ــه م ــا بعت ــي م ــا النتق م
 

ــــافع ــــانه بالن ــــاد ف أث ول ج
  

ــاهر ــه فضــل ق ــن رب ــى م حــوى النتق
 

ــازع ــى ذا تن ــن كف ــلما م ــه س علي
  

ـــا ـــورى مع ـــار خي ال ممـــد الخت
 

عليـــه ســـلم ال مـــاحي التنـــازع
  

ــد ــو مرش ــطفى عن الذى م ــا الص م
 

ــدافع ــن م ــا ع ــرا مغني ــاد س ول ق
  

ــب ــالنتقى الن ــتجاب ال ب ــائي اس دع
 

ـــه ســـلما جـــالب خي دافـــع علي
  

ــا ال ل رضــى ــا قاده ــت رمــت حاج م
 

ـــو شـــافعي ـــة من بـــن ه بل كلف
  

ــه ــا أكن ــه م ــاقي ب ــن الب ــويت م ح
 

دوامــا ســرورا والعلــي خي رافــع
  

مـــدادي وأقلمـــي وقلـــب وجثـــت
 

ــازع ــت غي ج ــى ف ــالنب أعل ــن ب ل
  

ـــوا بل أذى ـــان ل ألين ـــوك زم مل
 

بـــدحي شـــجاعا قـــاهرا ل ينـــازع
  

ـــد ـــى مم ـــدح القف ـــان إل م دع
 

ــافع ــزل خي ن ــدا ل ي ــكوري فري ش
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه كما جعلت هذه البيات أحب إليه عليه الصلة والسلم من
 كل ما مدح به قبله من الشعر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم
ـــــالي ـــــد ل رب الع ـــــلي والم ـــــى الرس عل

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن تييبه رجــاءÓ شــخص زائرÁ زارن وإن



 أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعــوذ بــك مــن هــزات
ــم ال  الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون وأن يزورن شخص شقي بس

ــقممدالرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا    وآله وصحبه وحق
 رجاء كل من رجان ف الدنيا والخرة واجعل هذه البيات سرورا لرسول
ــلما ــلة وس  ال صلى ال تعال عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك ص
ــدا آمي ــق أب ــرت بل تقي ــره مض ــن س وبركة ييب با رجاء كل م

  

ــا ــوء والتب ــراء والس ــى الض ــا النتق م
 

ــا ــت حÂب� ــي وكلي ــدت§ كل ــدن² قص ل
  

حان النــب الصــطفى عــن ســوى رضــى
 

ــا ــترآ انكب ــون ل ام ــن ل يه ــار م وللن
  

مرامــي شــكور ال شــكرا يســره
 

ــب ــن ل ــاز م ــا ف ــلة ال م ــه ص علي
  

ــب ــى الن ــرور عل ــال الس ــرادي� إدخ م
 

ــا ــه كب ــدوي ب ــن ع ــلما م� ــه س علي
  

ــا ــلى بل انته ــتجاب ال ص ــائي اس دع
 

علــى مــن مــا الضــراء والســوء والتبــا
  

ـــل أود ـــول ال ك ـــب رس ـــا الن م
 

ـــود§ ـــن أذى وق ـــي� أغن ع عن ور�ب¶
  

ح�ـــب النـــب رســـول ال كرمن
 

صــلى عليــك كري جــاد ل بعــدد§
  

ــآ ــاد خي بق ــذي ل ق ــفيع ال ــد الش م
 

ــدد§ ــم وســعي مــع رضــى وم ل خي عل
  

ـــا ـــرات بالقن ـــول مض ـــا الرس م
 

ــدد§ ــان ل بس ــت ك ــه مقي ــلى علي ص
  

ــ ــى بن® ــع§ رض ــن م ــر وأم دوام بش
 

ــأود§ ــاءن ك ــا س ــا م ــن م ــي م عل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم وإن أعيذها بــك
 وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك
 رب أن يضرون بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبــارك علــى

ــهممدÁسيدنا ومولنا الذي وجهت إل حضرته هذه البيات زائرا با    وآل
وصـــــــــــــــــــــــــــــحبه

  

ــل ــفا خي مرس ــالعلي غي الص ــا ب م
 

عليـــه ســـلما باســـط خي مرســـل
  

ــا ــن إلن ــالنب م ــفاء� ب ــويت ص ح
 

جــزاه العلــي عن خيــور� ا̈لج�م¶ــل
  

ــبينت ــد ت ــار ل ق ــا مت ــاك ي مزاي
 

ــل ــن تأم ــت ع ــا يغن الف ــدت م ول ق
  

ــت ــي وجث ــي وروح ــدادي وأقلم م
 

ـــل ـــفو مكم ـــاقي بص ـــرها الب ي�بش
  

ــترا ــون بل ام ــكر ال ك ــان لش دع
 

ـــل Âـــاره خي من ـــا ل اخت ملزم م
  



ــه ــط مثل ــئ ق ــا ل ي ــت كتاب® ملك
 

ـــل ـــى مرت ـــول ال أعل ـــاه رس ب
  

ــه ــئت نلت ــه ش ــا ب ــاب م ــان كت ح
 

ـــه وت�ب�ت�ـــل بـــن جـــاءه مـــن رب
  

ــاق علــى النــب مرامــي شــكوري خي ب
 

ــل ــلم معس ــع§ س ــلة م ــه ص علي
  

مرامــي كتــاب ال والدمــة الــت
 

ــل ــا خي مرس ــدارين ي ــرك ف ال تس
  

ـــي مضـــرة دعـــان صـــفاء ل يلق
 

ــل ــه خي مرس ــآ ب ــاب ج ــذ كت لخ
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــا  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علــى ســيدنا ومولن

ـــــــــــــدي�{ ـــــــــــــاحي مم }ال
  

مــا ال مــا قــد ســاءن الــدهر فانغســل
 

ول قــاد ســرا منــه أحلــى مــن العســل
  

ــه بــه حــدت إلــي ذا شــكور ل
 

ــال والعلــل ــاس ب علــى مــن مــا الدن
  

ــا ــر والعن ــا الض ــاحي م ــد ال مم
 

ــه صــلة ال مــا صــان عــن خلــل علي
  

ــه ــدي ل ــرا ي ــوجه ال ده ــددت ل م
 

ـــل ـــام خيا بل زل ـــد ف ذا الع ول م
  

ــه ــذي ل ــه ال ــر الل ــان إل ذك دع
 

ــل ــر والنح ــق البش§ ــفاء� راف ــات ص حي
  

ــرمدا ــاء س ــا س ــوق لغيي ال م يس
 

ــن مــل ــذي يســطو لغيي وم� ــال ال وم
  

̈أبش¶ـــر خي اللـــق بـــالط خدمـــة
 

بعقــد وفقــه بالتصــوف ل الــدل
  

ل انقــاد مــن رب جــزاء بل انتهــا
 

وخي الــورى ل مــن ســوى ربنــا البــدل
  

ــم Äــم معل ــب علي ــن قل ــك ع ــا الش م
 

ــذل ــق ال ــا راف ــا نافع ــاد علم ول ق
  

ـــالكي ـــم رب وم ـــي نع ـــاجي إل أن
 

ــذل ــه ب ــه رمت ــا ب ــم م ــذكر حكي ب
  

ــا ــل م ــن لعي وك ــي ع ــان إل ح
 

ــذل ــرمدا والذى ان ــا س ــوال لعين ي
  

ـــي وغيه ـــق خط ـــر خي الل يبش
 

ــا ســاءن غســل ــه م ــاد ســرا من ول ق
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك

ــــــب { ــــــا مي ــــــدي ــــــدوم مم }الخ
  

ــوال ــدي وأق ــي وعق ــدادي وأقلم م
 

ــأحوال ــا ك ــمآ والرض قطع ــرب الس ل
  

ـــودن ـــا يق ـــال كري ـــدت بأفع ح
 

ببشـــر وإكـــرام بقلـــب وأوصـــال
  

ــن ــدي م ــد رب خ ــون عب ــرادي� ك م
 

ــال ــتراب بإيص ــت اغ ــادن وق ــه ق ب
  

ــده ــد ح ــن بع Âــكر ال م ــرادي� ش م
 

ــال ــال وأفع ــه ل رم� ح ــن ب ــى م عل
  

ــولنا ــا رس ــذرا ي ــيا من ــت� بش دري
 

ــال ــن رم� ل ح ــلة ال م� ــك ص علي
  

ـــا ـــد نبي�ن ـــرآن مي ـــت� بق أتي
 

عليــك ســلم ال م�ــن زاد أنــال
  



ــد ــذين ق ــلي ال ــام الرس ــت إم لن
 

ــال ــا بإرس ــن رب الباي ــل م ــوا قب أت
  

مــديك يــا خي الــورى قــادن إل
 

ــال ــورا بأعس ــورا وح ــوت ن ــان ح جن
  

ــيد ــا خي س ــك ي ــديك راض عن خ
 

ــال ــا بأوج ــاقي فتون ــك الب ــاه ب كف
  

دعــــاه لخــــدام ودادÝ ونصــــرة�
 

لــد�ن² صــنت�ه عــن كــل مفــضÁ لخجــال
  

ــه مــا كــان يرجــو وفــوق مــا وهبت ل
 

ـــال ـــم وآج ـــد وغ ـــاه بل ك رج
  

ــل ــا خي مرس ــت ي ــد كم�ل ــرادي� ق م
 

ــوال ــري وأح ــد رم� عم§ ــذي ق برب ال
  

ــه الصــلة ــه علي  بظاهري وباطن ف كل شهر لوجهك الكري واكتب ل
 والسلم بذه القصيدة ما يغبطه فيه الولون والخرون بسبب آمي يا رب
ــودك  العالي وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له ب
 وكرمك بل مكر ول غرور ول استدراج ول آفة ول كدر أبــدا آمي يــا
ــلي ــى الرس  رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم عل
ــــــــــــالي ــــــــــــد ل رب الع والم

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك
 علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه يا من وهب ل فيك وفيه كــل مــا
 اخترت ل واصطفيته فشكرتك بذه القصيدة عليه صلى ال تعال عليه بآله
ــــدا ــــران أب ــــارك بل كف ــــلم وب ــــحبه وس وص

  

ــل ــات والعل ــطفى عن الرزي ــا الص م
 

فلــم ينحن عــار ول نــار او خلــل
  

ـــا ـــى عن الطيئات كله ـــا النتق م
 

ــل ــا عن الزل ــد م ــور ق ــاق غف بب
  

لرب شـــكوري بعـــد حـــدÁ م�خ�لـــد
 

ــدل ــاة وال ــاف القاس ــطفى الك على الص
  

حيـــات¦ تصـــفو ف إلـــى وف النـــب
 

ــدل ــد الب ــه خل ــن ب ــلما م ــه س علي
  

هــو التــب الــادي عليــه بــآله
 

وأصــحابه أهــل الفضــيلة والنحــل
  

ـــه ـــل ل Âـــادن واص ـــلما كري ق س
 

ــل ــار أو م ــن ج ــل° م ــاب ك وأ¦و§ل حس
  

صـــلة وتســـليم مـــن ال ســـرمدا
 

علــى مــن بــه قلــب إل ال قــد وصــل
  

ــة ــوي الن دون ̈كلف ــن ي ــارات م بش
 

ــل ــا حص ــب لن ــاقي عجي ــة الب إل جن
  

ــد ــى مم ــوى القف ــن يه ــارات م بش
 

عليـــه صـــلة ال تبقـــى بل وجـــل
  

Ýــــي¥ع ــــار راقÁ مش ــــد الخت مم
 

عليــه ســلما مــن مــا الضــر والجــل
  

ـــاهه ـــات ب ـــورا دائم ـــت� أج ̈أنÂل
 

ــه م�خجــل العمــل ــاقي ب ــاد ل الب لدن² ق
  

ــن ــه م ــلى علي ــول ال ص ــاه رس ب
 

ــل ــادر الم ــؤل ل ب ــه ل الس ــود ب يق
  



ــه ــاءن ب ــا س ــان ال م ــن كف ــى م عل
 

ــل ــهو والط ــا الس ــا عن م ــلة كم ص
  

صـــلة وتســـليم مـــن ال ســـرمدا
 

ــادين قــد بطــل ــد الع ــه كي على مــن ب
  

ــد صــرت واصــل ــه ل ق ــن ب ــى م عل
 

ــاد ل الســؤل بالعجــل ــم ق ــذكر حكي ب
  

ـــودان ل الن ـــليم يق ـــلة وتس ص
 

بل كلفــة دنيــا وأخــرى ول أجــل
  

ـــا ممـــد ـــى النتقـــى خي الباي عل
 

صــلة وتســليم كمــا قــد مــا الجــل
  

ــف°عا ــا م�ش� ــادي الزاي ــب الب ــى الت عل
 

صــلة وتســليم كمــا قــد مــا الكســل
  

ــا علــى الصــطفى الــال العــادي لغين
 

سلما الــذي بــاهي بــه كــل مــن نســل
  

لقـــد بـــان ل أن القفـــى وســـيلت
 

ــدل ــاة وال ــا عن القاس ــد م ــا ق كم
  

ـــاهه ـــد�ن§ه ب ـــن ل ـــاد رب م ول ق
 

عليــه ســلما ال ف حزبــه البــدل
  

حــدت إلــي حــد� م�ــن ليــس يشــتكي
 

ــد�ن² ســاق عن للعــدى الضــر والثقــل ل
  

Áوحامــد Áشــكرت إلــي شــر راض
 

ــد صــقل ــه ال ق ــب ب على من صــدا قل
  

ـــبقه ـــان س ـــار ل ب ـــد الخت مم
 

ــن نقــل ول قاد سرا غــاب عــن كــل م
  

مــت رمــت نفيــا بــالقفى انتفــى الــذي
 

ــل ــد ول حي ــن غي ك ــه م ــت ب دفع
  

فمن رام ضــري بعــد كــون خــدي مــن
 

غ¦نÂيــت بــه عــن كــد وزن وعــن كيــل
  

ــــزي والذى ــــاب لزم ال بغي مت
 

وم�ــن ب وصــول رام ل قــد عقــل
  

ــوده ــزت ج ــذي ح ــافع الغن ال ــو الن ه
 

ــل ــا عق ــات م ــوده الغن البي ــن ج وع
  

فمــــن ل يكــــن ل رب موحــــدا
 

ـــل ـــا بل خل ـــعي وإخلص أديب بس
  

ــيعه ــذي ل ي�ض ــر ال ــي�ع العم§ ــد ض فق
 

سوى ذي شقاء فاز مــن صــي عــن علــل
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه عن ناظم هذه النبذة بقدر عظمة ذاتك بل آفة ول كدر بينه
 وبي أحد ف شيء ما أبدا آمي يــا رب العــالي واغفــر لــه ولوالــديه
 وللمسلمي والسلمات والؤمني والؤمنات الحياء منهم والموات آمي يا
 رب العالي سبحان ربك العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل
رب العـــــــــــــــــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــداد ــت� بأم ــاحي خ�صÂص§ ــن ال بال Âم

 

كما ̈فــزت بالبــادي ومــا ليــس بالبــادي
  

ــدمت ــنيات� خ ــادت س ــى انق إل النتق
 

ــاد ــورا إل ه ــاد خي ــى ع ــال عل نك
  

صــلة وتســليم علــى خي مرســل
 

ــادي ــار كال ــذي اخت ــال ال ــه الت يوز ب
  

ــب ــي للن ــدى الس ــي ل ــي وإدلج رواح
 

ـــا برب عـــن ســـلح وحســـاد غني
  



ــرة ــن مض ــب ع ــداح الت ــان امت ح
 

ــاد ــنÂ افس ــان ع ــن ح ــلما م ــه س علي
  

ــب ــال والن ــواء ب ــن الس ــت م أمن
 

ــادي ــزت بالب ــا ف ــي كم ــزت بخف وف
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

ــي ــذي رام إخراج ــن أردى ال ــديي ل م
 

ــراج ــداه بع ــن ه ــلما م ــه س علي
  

ممــد الختــار صــفى بــه البقــا
 

ــاج ــدان بنه ــد ه ــاق ق ــدهر ب ل ال
  

هــــدان¦ بــــاق ل ي�ــــوجه ل أذى
 

بــــاد مني ل يــــزل خي وه�ــــاج
  

مــدحت رســول ال مــدحا م�ــدمرا
 

ــاج ــدمت ن ــآ خ ــو بابتغ ــدوي وينج ع
  

ــدى ــدهر ل الن ــه ال ــواد وج� ــب ج ن
 

ــاج ــدمت ن ــل² وف خ ــال ل ج¥ ــذا ق ب
  

ــدى ــدي� الع ــن قص ــف� ع رسول شفيع ك
 

ــي ــات مراج ــه م ــوم ب ــاب� معص جن
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

ــان ــب وجثم ــي وقل ــدادي وأقلم م
 

ـــان ـــع خي رح ـــديع واس ـــن ب لغ
  

مقــال ونيــات وفعلــي لــه معــا
 

ــان ــد إي ــن بع ــلم م ــاد بالس ول ج
  

لــه تبــت ذا بيــع وعقــد لــدى العــدى
 

ــان ــاء وإحس ــوعي ذا وف ــو رج وأرج
  

ــده ــال وح ــد ال ب ــرت عب ــد ص لق
 

خــديا لي اللــق خطــا كحســان
  

ــب ــى الن ــلم عل ــع§ س ــلة م ــي ص إل
 

ــيطان ــب ش ــر وال ــه ف البح ورض ل ب
  

ــا ــديا بل انته ــدا خ ــه عب ــد§ن ب وق
 

ــان ــد أوط ــوق الن عن ــه ف ــب§ ل ب وه
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــذين ــا ال  بسم ال الرحان الرحيم إن ال وملئكته يصلون على النب يأيه
 آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيــديك
ـــــائل ـــــديك ق ـــــعيف بي ي ـــــدك الض عب

  

ــول ــافع ال ــن الن ــليم م ــلة وتس ص
 

ــر ب أول ــر واله ــذي ف الس ــثي ال مغي
  

ــه ــه ل ــري ب ــت أم ــذي فوض ــي  ال إل
 

ــول ــي بل ح ــي وأهل ــه نفس وأودعت
  

ــاق ل ــدوي وس ــن ع ــري ع ول صان س
 

ــول ــى ال ــد وعن نف ــرادي بل ك م
  

ــه ــن أرتــي ب ــى ســيد الســادات م عل
 

ــول ــوزا عل ط ــاب ف ــن الوه ــا م دوام
  

ــم ــد رب ــم عن ــحاب ل ــآل وأص ب
 

ــدجى زول ــوا ال ــديÝ وزال ــاء� وتق رض
  

ــة ــل ومن ــاد فض ــذي ل ج ــلة ال ص
 

ــد كــان ل مــول ــدا وق ــه عب بكــون ل
  

ـــيد ـــى خي س ـــا عل ـــليمه دأب بتس
 

بــه أرتــي فتحــا وفيضــا حكــى حــول
  



ـــوا ـــرام تبتل ـــحاب ك ـــآل وأص ب
 

ــول ــي ج ــا يق ــه م ــو ب ــع أرج إل واس
  

صـــلة وتســـليم مـــن ال ســـرمدا
 

ــن الواســع النيل ــه أرجــو م ــن ب على م
  

ــت ــرى وج�ن ــا وأخ ــت دني ــى ج�ن عل
 

علــى مــن نــاري صــار مــن حبــه ليل
  

ــة ــق جل ــداة للخل ــة اله ــى الرح عل
 

أنيســي الــذي حــب لــه صــار ل ليلــى
  

ـــاهي وعزت ـــدوت كني وج ـــى ق عل
 

ــد واليل ــان¦ الي ــذي أنس ــفيعي ال ش
  

علـــى خي خلـــق ال جـــل ممـــد
 

إمامي الــذي ̈أكف¦ــى بــه عــن هــدى ميل
  

ــده رضــى ــد حــووا عن بآل وصــحب ق
 

وقربــا وتقــديا وفيضــا عل ســيل
  

صـــلة وتســـليم يوطـــان جـــانب
 

ـــويل ـــات وال ـــان البلي لغيي ي̈كف
  

ـــدجى ـــن وال ـــان النكيي لغيي يكف
 

ـــويل ـــقاوات وال ـــان الش لغيي يكف
  

ــه ــذي ب ــظ ال ــانع الغن الفي ــن ال م
 

ــان ل حيل ــدبي إذ ك ــن الت ــت ع غني
  

علــى مــن رجــوت اليــوم كــون مكمل
 

ــوازين والكيل ــى ال ــه ̈أوف¦ ــن ب ــه م ب
  

ــت ــرى وح�ج ــا وأخ ــت دني ــى ح�ج عل
 

ــول ــر والص ــه الك ــى ب شفيعي الذي ̈أكف¦
  

ـــة ـــرام أجل ـــحاب ك ـــآل وأص ب
 

لدى واســع قـد كـان ل اليــل والــول
  

ــب ــلت إل الن ــق من ص ــا رب س أي
 

ــت ب أول ــالكي أن ــا م ــه ي ــن  ل ب وك
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم ترحيب مشيع بالتبشي وتية إل خيي الــدارين
ــديه  تشي المد ل الذي ل إله إل هو والصلة والسلم على أكرم خلقه ل
 وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وآله وصــحبه
 وبشره بذه البيات واجعلها من الباقيات الناميات آمي يا قريب يا ميــب
وامح با من قائلها كل ما ل ترضه له قبل توجهه إليه وقبل توجه ذلك إليه

  

علــى الصــطفى من صــلة تقــي الضــيا
 

ــوي� اليا ــي إل ن ــا يفض ــات كم جه
  

ـــى من ســـلم مطهـــر ـــى النتق عل
 

ــورا ــا ج ــادÁ م ــ ه ــت تطهي� لكلي
  

صـــلة وتســـليم مـــن ال ســـرمدا
 

علــى مــن بــرزاق ي�صــفي ل اليا
  

ــورى ــورى أنشــأ ال ــه رب ال على مــن ب
 

ـــدومان ل زورا ـــليم ي ـــلة وتس ص
  

ــبا ــه ال ــي ب ــرش أبغ ــن ال رب الع م
 

ــرا ــي س ــن كلكل ــول ال م ــاه رس ب
  

ــــلمه ــــلة ال ث س ــــك ص علي
 

ــرا ــى إل غيي�  الش ــا أفن� ــا كم دوام
  

تقــدªمك البــادي بــدا ل وقــاد ل
 

ــرا ــر والس ــن اله ــا أحس ــوال عجيب ن
  

مـــــن ال ر�م§ ل كـــــون�ه ل بفضله
 

ــدى طــرا ــان الع ــا مــن كف خديا لكم ي
  

عليكــم صــلة مــع ســلم مــن العلــي
 

بــآل وأصــحاب لكــم م�ــن حــووا بــرا
  



ــادت الن ــا انق ــلة ال م ــم ص عليك
 

ــرا ــي س ــا كلكل ــر وم ــي بل مك لكل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
العــــــــــــــــــــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم فإنا يسرنه بلسانك لتبشر به التقي وإنك لعلــى
ــيدنا  خلق عظيم وإن لك لجرا غي منون اللهم صل وسلم وبارك علي س

ــدومولنا ممد وعلي آله وصحبه وسلم تســليما { ــدح أح ــرم م }م
  

ــا ــور أزمان ــى الن ــب النتق ــدحت الن م
 

ــا ــط رحان ــزل ق ــم ل ي ــوجه رحي ل
  

ــالكي ــر م ــيطان والض ــن الش ــان ع ح
 

ــانا ــه إحس ــاد ل من ــفيع ق ــاه ش ب
  

ــه ــن خي خلق ــاقي وع ــن الب ــيت ع رض
 

ــانا ــا وحس ــاوزت كعب ــدحه ج وف م
  

ــــدة ــــار ل م ــــت إل الخت رفع
 

ـــا ـــي ول زان ميزان ـــدادي وأقلم م
  

ــــاهه ــــا نتن ب ــــا ال أمراض م
 

ــا ــى ال أحزان ــب نف ــوى قل ــا لس كم
  

Ýـــرم ـــاحÁ ومك ـــار م ـــد الخت مم
 

ـــا ـــا دام معوان ـــه صـــلة ال م علي
  

ــه ــب ذات ــب ح ــدح الن ــان إل م دع
 

ــوانا ــزت رض ــا ح ــلم ال م ــه س علي
  

ــن مضــرة حــان إلــي بــالنب ع
 

ـــا ـــال أوطان ول طيـــب الختـــار ب
  

إذا قــــدت للمختـــار ل خدمــــة
 

ــيطانا ــقاء� وش ــاقي ش ــه الب ــان ب كف
  

ــا ــذي م ــار رب ال ــى الخت ــدت عل ح
 

عيوبــا نــت§ ذات ول قــاد غفرانــا
  

مــا ال قصــد الضــر نــوي بــاه مــن
 

ــا ــاق جيان ــا ف ــلت م ــه أوص ــه ب إلي
  

ــه ــب ذات ــب ح ــدام الن ــان لخ دع
 

ــا ــط رحان ــزل ق ــا ل ي ــب رحيم ب
  

سيد الولي والخرين صلى ال تعال عليه وسلم وال على ما نقول وكيل.
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــم { ـــان الرحي ـــم ال الرح ـــدابس ـــدح مم ـــفر م }ص

  

صــلة رحيــم ل يــزل خي رحــان
 

على عبــد بــاق صــان روحــي وجثمــان
  

ـــمي ـــأن ال رب وعاص ـــت ب فرح
 

وأن القفـــى قـــد حـــان بإحســـان
  

ــد� ل ــلوكي وم ــاحي س ــت إل ال رفع
 

من ال مــا قــد غــاب عــن كــل إنســان
  

ــدي ــالنتقى ي ــرش ب ــددت إل ذي الع م
 

ــزان ــن غي مي ــر م ــد رب الج ول م
  

دعــان لــدحي مــع§ صــلت علــى النــب
 

ــــج§عي وميزان ــــد زان س وداد ول ق
  

ــافعي ــوان ش ــى رب ورض ــويت رض ح
 

عليـــه صـــلة ال ف كـــل أحيـــان
  

مـــرادي� كـــون عبـــد رب خـــديه
 

ـــان ـــا ال أحي ـــلم ال م ـــه س علي
  



ــاء منل ــد ج ــه ق ــا من ــويت كتاب ح
 

ــيطان ــل ش ــه ك ــوى ذات ب ــى لس نف
  

ــه ــذي ب ــاب ال ــات الكت ــ̈ل آي ــت أت م
 

ــان ــري وأوط ــي وعم§ ــب§ نفس ــا تط أتان
  

ـــا ـــوانه كم ـــا ال عن غي رض م
 

ـــران ـــد غف ـــه بع ـــا بتطهي ب حبان
  

ــب ــو§دي إل الن ــكر ال ق ــان لش دع
 

بـــه خدمـــة فـــاقت بـــه خي جيان
  

ــا ــلم بل انته ــع§ س ــلة م ــوف ص أل
 

على عبــد بــاق صــان روحــي وجثمــان
  

ــا ــى م ــلم وال عل ــه وس ــال علي  سيد الولي والخرين صلى ال تع
 نقــــــــــــــول وكيـــــــــــــل
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
وأن يتــوجـــه منكÂــــــرÝ أو حاســــــــــد
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممــد وآلــه
 وصحبه وسلم وبارك وشهد ل بأن حامد وشاكر له على ما اختاره ل من

 صفر صفر صــفرالشياء والشخاص بل كفران أبدا آمي يا رب العالي {
ــــــــــــــــــــــــــــــفر }ص

  

ــفر ــهر وف ص ــل ش ــذي ف ك ــلة ال ص
 

ــس والســفر ــاح مــا الب ــى م حان  عل
  

فلحـــي بكـــون عبـــد رب خـــديه
 

ــر ــه ل جــاد مغــن عــن النف عجيــب ب
  

ــه ــن خي خلق ــول وع ــن ال ــيت ع رض
 

ــالظفر ــت ب ــه أب ــن ل ــلما م ــه س علي
  

ــرمدا ــر س ــع البش ــليم م ــلة وتس ص
 

ــر ــن والبش ــع الم ــثي م ــه م�ك ــى ب عل
  

ــاد ل ــل ق ــن قب ــار م ــراري� بالخت ف
 

ــر ــن¥ والبش ــدى ال ــيا ل ــا وتبش مكوث
  

ــد ــد مل ــد ح ــكورا بع ــت ش رفع
 

لبــاق مــا ضــري الــذي جــازه القــدر
  

ــه ــه ب ــدا ل ــوه عب ــذي أدع ــلة ال ص
 

علــى مــن بــه ل قــاد صــفوا بل كــدر
  

ــائدي ــدت قص ــق أب ــاحة خي الل فص
 

ــر ــه ظه ــديا ل ــدا خ ــا عب ــون ب وك
  

ــه ــط مثل ــن ق ــا ل يك ــت رباح رب
 

بفضــل الــذي كــون حبيبــا لــه اشــتهر
  

ــه ــون خليل ــاد ك ــذي ل ق ــلة ال ص
 

ــدو والضــر ــب الب ــه ل طي� ــن ب على م
  

ــائب ــت مع ــرش أنق ــات رب الع فتوح
 

باه الــذي بــاهت بــه مــن علــوا مضــر
  

ــدا ــورى ب ــدام خي ال ــاحي� ف إخ رب
 

ــفر ــي وف ص ــد رب ــهر زي ــل ش وف ك
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}صــــــــفر مــــــــدح ســــــــيدنا{

  



ــورى أحــد اصــطفى ــوق ال صلة الذي ف
 

ــطفى ــات مص ــاق البي ــا ف ــه كم علي
  

ـــــأن ال ل رب غيه ـــــت ب فرح
 

ــى ــن  اقتف ــى م ــد ال أعل ــن عب وأن اب
  

ـــه ـــائد ب ـــأن ال ل ق ـــت ب رب
 

ــى ــه انتف ــاء ب ــاق فالعن ــارات ب بش
  

ـــدم ـــى مق ـــار أعل ـــد الخت مم
 

ــحفا ــه مص ــه من ــو ب ــدى منل أتل ل
  

ــه ــب ذات ــب ح ــدح الن ــان إل م دع
 

ــا ــن أتف ــر والم ــذي بالبش ــوجه ال ل
  

ـــافظ ـــى خي ح ـــاه النتق ـــان ب ح
 

ــفا ــه ص ــري ب ــرآن وعم§ ــان بق حب
  

ــذب ــن تذب ــى م ــاه النتق ــلمت ب س
 

ــفا ــولي� م�نص ــدا ل ــه عب ــديا ل خ
  

ــددا ــي م ــدين خط ــوم ال ــث عل يب
 

ــا ــه عف ــالط إذ رس ــب ب ــج الن لنه
  

ــأت ــت ن ــوم ال ــاليفى العل ــرب ت يق
 

إل النــاس مـذ عنهـم  فــؤادي بــه عفـا
  

ـــورى ـــيحة لل ـــط النص دعتن إل ال
 

ــعفا ــرا وأس ــاد أج ــذي ل ق ــوجه ال ل
  

ـــه ـــم ال خل²ق ـــب عظ° ـــان ن ن
 

ــس ي�صــطف¦ى ــذي لي ــر ال ــل للم عن الي
  

ـــه ـــاق رب الذى ب ـــوي س إل غي ن
 

ــطفى ــه اص ــى خلق ــن عل ــلما م عليه س
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك ممد وعلى آله وصحبه
وســــــــــــــلم تســــــــــــــليما.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم يا من أجابن ورضيت عن ونفعتن وباركت
 ل إجابة ورضى ونفعا وبركة ل يسبق إل مثلها وسلبت إل يوم خطي هــذا
 الط القرآن ولسان العرب ومنافع الدنيا والخرة فيهما صل وسلم وبارك
ــب  على سيدنا ومولنا ممد و على آله وصحبه واجعل هذه القصيدة أح
 إليك من كل موزون قبلها آمي يا رب العالي يا من جعل بفضلك وجودك

ــــــــزاء ل{ ــــــــش ج ــــــــفر مس }ص
  

ــم ــر ول ظل ــات دون زج ــفت ل حي ص
 

Âــم ــل العل² ــاد ل أفض ــم ق ــذكر حكي ب
  

فلحــي بل مكــر لــدى ال ثــابت
 

Âــل²م ــر والس ــداء بالنص ــادت الع ول انق
  

ــالكي ــد ل ــد ح ــكوري بع ــت ش رفع
 

Âوعــن كل²ــم Áول صان عم§ــري عــن منــاه
  

ـــتراب ورد¥ ل ـــاحي اغ ـــا ال بال م
 

Âــم ــحة الس§ ــع§ ص ــار م جيع الذي ل اخت
  

ــه ــط مثل ــن ق ــقيا ل يك ــقان¦ س س
 

Âول قاد ف الــدارين مــا فــاق مــن قس§ــم
  

ـــأن ال خطـــي� شـــاكر شـــهدت ب
 

Âوقد صــانن عــن كــل مفــض إل ط¦س§ــم
  



ــى ــد نف ــر ق ــالقلم ف البح ــادي� ب جه
 

Âــر§م ــق وال ــلم بالفس ــدى ال والس ع
  

ــديهم ــا ل ــداء فيم ــدى الع ــدت ل زه
 

Âــر§م ــع� ال ــؤادي م ــاقي ف ــيت� للب وأمض
  

ــه ــدى ب ــد الع ــلت عن ــد أو ص إل ال ق
 

Âمــدافع ســر مجلت مــع الس�ــر§م
  

إل خطـــي� البـــاقي يقـــود رضـــاءه
 

Âــم ــدى الكظ² ــذكر ل ــرا ب هزمت� العدى ط
  

ل¦ انقاد عنــد البحــر مــا رمــت بالرضــى
 

Âــم ــالنثر والنظ² ــم ب ــر الس ــاد س ول انق
  

ـــا ـــا بل انته ـــدايا والزاي ـــود ال يق
 

Âإلي الــذي ل صــان عم§ــري عــن الظل²ــم
  

 منك ومن رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم وجعلت قصيدت هذه أحب
ــفون  إليك من كل ما قبلها من الوزونات سبحان ربك رب العزة عما يص
ـــالي ـــد ل رب الع ـــلي والم ـــى الرس ـــلم عل وس

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم  رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وعلى آله

 }صــفر مســش ل جــزاءوصحبه واجعــل بــق وجهــك الكري {
  

ــم ــن ال ذي الس ــليم م ــلة وتس ص
 

علــى مــن لــه خطــي وينحــوه بالبســم
  

فلح الــذي يهــوى القفــى ممــدا
 

ــم ــوح بالرس ــلما ال ف الل ــه س علي
  

ــي¥دي ــب¥ س ــع§ ح ــب ال م ــت ب رب
 

ول قــاد رب الســؤل مــع صــحة الســم
  

ــت§ ــدى ال عظم ــي ل ــدادي وأقلم م
 

ول صـان عم§ـري ال عـن مــورث الغــم
  

Áــحح ــاقÁ مص ــقي ب ــي س ــقان إل س
 

ول انقــاد ف الــدارين مــا رمــت ذا جــم
  

ـــا قـــاد ل ذكـــره بل Ïشـــكرت إل
 

ـــي ـــه ه ـــر وترتيل ـــرور ول مك غ
  

ــه ــه ب ــا ل ــو الباي ــا ينح ــاد م ل انق
 

ــم ــل ذي فه ــا مجل ك ــاد علم ول ق
  

ــت ــحب مني ــار والص ــروم ل الخت ي
 

ول صي قلــب عــن ضــلل وعــن وهــم
  

جــزى ال خي اللــق والــزب خيه
 

ــي ــرمدا يهم ــه س ــه ل فيض ــزاء ب ج
  

ــثي بفضله ــيي ومك ــدى س ــدت ل زه
 

معــا ف الــذي ل يرضــه ل  مــع الســم
  

ــان ل ــب وك ــو ح ــي وه§ ــي� خل إل
 

بــا فــاق ظن مــن مزايــا لــدى القســم
  

ــد أوصــل الســم شــاكرا إل خــدمت ق
 

ـــم ـــورى ينحـــو حروف بالبس§ وخي ال
  

ــا  ككل شهر قبله وبعده إل دخول النة الت وعد التقون آمي يا صمد ي
 فاطر السموات والرض يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
ـــالي ـــد ل رب الع ـــلي والم ـــى الرس ـــلم عل وس

  



۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــك رب أن ــوذ ب ــياطي وأع  الرجيم وقل رب أعوذ بك من هزات الش
ــيدنا ــى س  يضرون بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عل
ــم ــا يغبطه  ومولنا ممد وعلى آله وصحبه وهب للمتعلقي والتعلقات م
 غيهم وغيهن ف الال والآل آمي يا رب العالي واجعل بــق وجهــك

ــول { ــذا بق ــك ه ــكري ل ــزاء لالكري ش ــش ج ــفر مس }ص
  

ــم ــو بل ظل ــلح وعف ــلحي بإص ص
 

ــلم ــبإ والس� ــون للت ــن قل ــا م دع
  

ـــه ـــل جلل ـــأن ال ج ـــت ب فرح
 

كفــان ذوي التثليــث وال ذو اللــم
  

ــدن ــا ل يفي ــت م ــأن بع ــت ب رب
 

ــــم ــــتراه ال وال ذو العل ومن اش
  

ــن الذى ــوي م ــد أم¥ ن ــا ق ــا ال م م
 

ــــقم ــــرك ول ينحن س ول ينحن ش
  

ــه ــن منل ل ــب م ــاء الغي ــقان¦ م س
 

فلــم ينح�ن عــار ول نــار او§ نقــم
  

شــهدت عيانــا أن° مــولي� وحــده
 

ــم§ ــد§ي�ه� الل°ق¦ ــي ه� ــن يبتغ ــرÂي م� بطــي ي�
  

ــا ــال تكرم ــول تع ــى ال ــزائي عل ج
 

ــالقلم ــالط ب ــث ب ــردي ذوي التثلي ب
  

ــدى ــي الع ــده مهلك ــدي جن ــامÂي بأي زÂم�
 

ــنÁ ول أل ــن غي ج�ب§ ــت م ــدى غرب ل
  

ـــــوبه ـــــي ف حروف غي أران إل
 

ــم ــرد� العل ــمآ الف ــي والس ورب الراض
  

ـــن ل يبن ـــال م ـــري م إل غي ض
 

ول صان قلــب مــع§ لســان لــدى الــدم
  

ــا اخــتي ل هــدى ــي ب ــد نــا كل له ق
 

ــدم ــذي ص ــرى ال ــا وأخ ول ينحن دني
  

ــانب ــل ج ــن ك ــوا̈ن م ــؤ�مªنÂي� الرض ي�
 

ومــا أمن شــيء ي�ــو�د¶ي إل النــدم
  

ــا رب  قصيدة مرتفعة إل العرش والكرسي متعلقة بما بل مو أبدا آمي ي
 العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل
رب العـــــــــــــــــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
 الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا
ــات ــر للمتعلقي ب والتعلق  ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واغف

ــــول { ــــكرك بق ــــزاء لبش ــــش ج ــــفر مس }ص
  

ــم ــوح والقل ــل ال ذي الل ــلحي بفض ص
 

ـــم§ ـــت القلم ل تنحن ظل ـــه جف ب
  

ــى ــده مض ــذي كي ــي بال ــدان إل ف
 

ـــ ـــا أمن أل² ـــوء وم ـــا أمن س وم
  



ــه ــن خي خلق ــاقي وع ــن الب ــيت ع رض
 

ــم§ ــن ظل ــور م ــر ول ج ول ينحن مك
  

مـــا ال رب مـــا نـــان مـــن الذى
 

ـــدم§ ـــارÝ ا¦و ن ـــا أمن عـــار ول ن وم
  

ــرم ــن مك ــق²ي مغ ــي س ــقان إل س
 

ومــا أمن خــوف ول مــا الــورى صــدم
  

ــم ــد� أن ــهد الن ــاق أش ــكوري لب ش
 

ــد�م§ Âمــع ال Áــر ــد م�ج§ معي ف اغــتراب عن
  

ــش ــام جيس ــان ف ع ــا ل ب ج�ل ل ب
 

ــول² ــر وال ــد والض ــان الكي ــل� كف ج�لي
  

زÂمــامي بأيــدي النــد داروا معــي لــدى
 

ــم§ ــن الع�ل¦ ــا م ــليل ع�و§ن® ذوي الهل والتض
  

ــولم ــع§ خي ــارعوا م ــد س ــرنا ق إل نص
 

ــلم§ ــالوا إل الس ــم وم ــدى منه وخاف الع
  

إل ال قــد وجهــت كلــي ماهــدا
 

ــم§ ــت اللق ــع§ ملزم ــكر م ــذكر وش ب
  

لقــد جــاءن ف داخــل العســكر الرضــى
 

ــالنقم§ ــش ب ــل الي ــاد رب مج ول ق
  

ــة ــل وجه ــن ك ــوان م ــؤمن� الرض ي
 

ــم§ ــط والقل ــذكر وال ــن ال ــد ي ول قي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد
ــن أراد ــل° م ــا ك  وآله وصحبه وانفع بذه البيات كل من قبلها وف¦ه¶م§ه�

ــالي { ــا رب الع ــا آمي ي ــع ب ــاع والنف ــفرالنتف ــرم ص }م
  

ــان ــذ أزم ــدته من ــذي أفس ــوت� ال م
 

بحـــو رحيـــم ل يـــزل خي رحـــان
  

ــدا ــكر عاب ــذكر والش ــت دوام ال حبب
 

لغــــن كري ل يــــزل خي ديــــان
  

رضيت عــن البــاقي الــذي أنــزل الــدى
 

ــان ــات وأحي ــفى حي ــه ص ــا ب كتاب
  

ـــد ـــاده ل مم ـــابÝ ق ـــاحي كت ر�ب
 

ــان ــل بره ــوى ك ــا ح ــن ال فرقان م
  

ــن ــذ أزم ــورى من ــه خي ال ــدحت ب م
 

ــان ــب� أذه ــذهب عي ــلما م ــه س علي
  

صـــلة وتســـليم مـــن ال ســـرمدا
 

علــى خي مبعــوث حبانــا بقــرآن
  

ـــدا ـــالنتقى ب ـــعاد ب فلح ذوي الس
 

ــآن ــقى كــل ظم ــن س ــلما م ــه س علي
  

رضى م�دخل النــات أبغــي لصــحب مــن
 

ــان ــذ أزم ــاءن من ــا س ــه م ــوت ب م
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــه ــى آل  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وعل

}ربيــــع الول لوصــــحبه وســــلم تســــليما {
  

ــا ــد مــا الزن ــذي ق ــاحي ال رفعنا إل ال
 

ــا ــا ي�خجــل الســج§ع والوزن مــديا عجيب®
  

ــا ــا مرادن ــراض نلن ــن الم ــا م برأن
 

ــن ــادة والس ــاز الزي ــن ح ــداح م� بأم
  

ـــل ـــداح مرس ـــرك أم يقين يقين ت
 

ــن ــن غيه أس Âــو م ــرا وه§ ــق ط إل الل
  

ـــا ـــادات غين ـــاقت عب ـــا ف عباداتن
 

ــذنا ــره ع ــع§ ذك ــس م ــن إبلي ــال م وب
  



ــه ــر خلق ــن ش ــق م ــرب الل ــوذ ب أع
 

ــذنا ــه ل ــع§ حÂب¶ ــان م ــا وبالرح دوام
  

ــدمت ــديي وخ ــو م ــورى ينح لي ال
 

بــذكر حكيــم طي�ــب ا̈لك²ــث والسªــكن
  

ـــا ـــرآن ربن ـــا آي ق ـــا تلون إذا م
 

ــا ــا ركن ــن ربن ــق م ــاد خي الل ــا ق لن
  

ــل ــع§ خي مرس ــذكر م ــا بي ال وقان
 

ــغنا ــر والض ــس والك ــى إبلي ــظ نف حفي
  

ودادي لـــرب العـــالي الـــذي لنـــا
 

ــب والغن ــب القل ــد طي� ــورى ق بي ال
  

لي الـــورى الختـــار مـــا ل ينـــاله
 

ــا ــه ج�ن� Âــن ي�ق²ل ــوق وم� ــدى ال مل ل
  

ــا ــن إلن ــورى م ــار ال ــاد مت ــا ق لن
 

ــن�ا ــا س� ــارÁ ب ــزا ذا ان§فÂس� ــا عزي كتاب
  

ــي ــور كلكل ــى الن ــليم عل ــلي بتس يص
 

ــا ــوي حزن ــات ل أحت ــمي وللجن وجس
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم، اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك

ــدهعلى من عظمت به صلى ال تعال عليه وسلم { ــع الول مول }ف ربي
  

مــن ال بالختــار قــد جــاءن الن
 

ورمــت مــن البــاقي بــه الشــكر أزمنــا
  

ودادي ورضــوان وشــكري بل انته®ــا
 

لرب وللمختــار مــن ل أضــا الفÂنــا
  

ــى النــب ــد حــدي عل لرب شــكوري بع
 

ـــا ـــدي بل ف¦ن ـــد خ ـــه عب وإن ل
  

ـــد ـــى مم ـــدح القف© ـــان إل م دع
 

ــا ــبª ربن ــالكي ح ــلما م ــه س علي
  

هـــديات بـــاق نـــافع ل تـــوجهت
 

ــا ــب والبÂن ــات والقل ــف©تÂ الطاع ول ص
  

ــي وإرشــادي وكــون مقــد�ما فلح
 

ـــا ـــه الثن ـــاحÁ ل ـــن الغن ب أتتن م
  

ـــالنب ـــا ســـرن ال ب ي�وصـــل ل م
 

ــا ــلم بل انثن ــع§ س ــلة م ــه ص علي
  

ــه ــن خي خلق ــاقي وع ــن الب ــيت ع رض
 

ــا ــانن ه�ن ــن ص ــار م ــدÁ الخت مم
  

ـــــ أن ال ل رب غيه ـــــدا ل¦ ب
 

وأن° النــب¥ الصــطفى الكيــد� وه�نــا
  

ــة ــلÄ وÂجه ــن ك ــر� م ــاب البش§ ــؤ�مª جن ي
 

ــاد ل غن ــذي ق ــاقي ال ــة الب إل جن
  

علــى ال اثن مادح®ــا خي�ــ مرس�ــل
 

ــل والغن ــه الفض ــن ل ــلما م ــه س علي
  

إذا مــا مــدحت الصــطفى ̈فــزت ســرعة
 

ــف²و وا̈لن ــن والص ــود الم§ ــا ل يق ب
  

ــورى ــي¥د ال ــب س ــدح الن ــاد ف م ل انق
 

ســعيدÝ وإســعادÝ ول ي§ــنÂ م�ــن جن
  

ــان صــلح القلــب والعفــو� والرضــى أت
 

ـــا ـــار ل ينح�ن العن ـــن ال بالخت م
  

ــاءن ــن ال ج ــا م ــي علم ــى كلكل وع
 

ــا ــي عن ــر ل ألتق ــدي الب� ــون خ بك
  

ــرمدا ــوء س ــر والس ــان الذى والك وق
 

ـــل الن ـــدومي ول أوص ـــي بخ إل
  

لرب بنـــــائي وحـــــده ل لغيه
 

ــا ــاء أزمن ــار إن ش ــه الخت ــي ب و̈أرض
  



 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل هذه الروف باهه صلى ال تعال
 عليه وسلم وبارك من آياتك ومعجزاته التأخرات آمي يا رب العالي وتقبل
ــه ــب من ــا يتعج  هذه الروف التية من قائلها واخرق له با العادة خرق
 التقدمون والتأخرون بل تزلزل ول مكر ول غرور ول استدراج أبدا آمي
يـــــــــــــا رب العـــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــافع{ ـــــدافع الش ـــــافع ف ال ـــــواهب الن }م

  

ــــــــب{ ــــــــد الن ــــــــع الول مول }ربي
  

ــا ــا إل الــاحي الــذي زحــزح الزن رفعن
 

ــا ــا أخجــل الســج§ع والوزن مــديا عجيب
  

بــدا أن رب العــرش أعلــى ممــدا
 

ــا ــل الزن ــه يج ــن ب ــلما م ــه س علي
  

ـــل ـــداح مرس ـــرك أم يقين يقين ت
 

ــن ــن غيه أس ــو م ــرا وه§ ــق ط إل الل
  

ـــا ـــادات غين ـــاقت عب ـــا ف عباداتن
 

ــن ــيادة والس ــاز الس ــن ح ــدام م بإخ
  

أتانــا الــذي حزنــا بــه مــن أذى الــورى
 

ــكن ــكر والس ــد والش ــا للحم ــا قادن ب
  

ــدمت ــديي وخ ــو م ــورى ينح لي ال
 

ــا ــد والركن ــدا اله ــم ل غ ــذكر حكي ب
  

ــى اللعي ذا ــذكر ول° ــا ال ــا تلون إذا م
 

ــذنا ــد ع ــال ق ــه ب ــدا من ــرارÁ بعي ف
  

ـــا ـــق رب الذى كم ـــا بي الل وقان
 

ــذنا ــذ ل ــد م ــس بالكي ــى إبلي لغي انتح
  

ودادي لـــرب العـــالي الـــذي لنـــا
 

بــإنزاله قــد طي¥ــب النفــس والغن
  

ــا ــن إلن ــورى  م ــار ال ــاد مت ــا ق لن
 

ــع§نا ــر والض¶ ــزح الش ــزا زح ــا عزي كتاب
  

ممـــد الختـــار مـــا بـــان مثلـــه
 

ــا ــن رد�ه ج�ن� ــدهر م� ــبي ال ــس ي ولي
  

ــاهه ــا ب ــرا حكيم ــه ذك ــا ل وعين
 

ــنا ــا س ــع§ خي م ــات م ــوه للجن ونتل
  

ــرمدا ــن ال س ــي م ــورى أبغ لي ال
 

ــا ــزح التن ــا زح ــليم كم ــلة بتس ص
  

ــه ــب ذات ــب ح ــدح الن ــان إل م دع
 

ــا ــه حتن ــو¶ن² ل ــدا ل ي�ك¦ ــوجه فري ل
  

ــا ــاهÝ ترافق ــودÝ وج ــى ج ــى النتق أت
 

ــن ــم والس ــا العل ــحÝ رافق ــاء� ونص حي
  

لنــا قــاد قرآنــا حكيمــا م�ب�ي¥نــا
 

ــنا ــم اللس ــذي أفح ــادي ال ــيه الب بتفس
  

ــا ــت كأنن ــيطان ح ــه الش ــا ب نفين
 

طوينا طريــق القــوم والجــب قــد جزنــا
  

ــب ــال والن ــراض ب ــن الم ــا م برأن
 

ــا ــره فزن ــع§ ذك ــراء م ــنة الغ وبالس
  

ــى ــور والرض ــرار والن ــا الس ــود لن يق
 

ــا ــا من ــد عاداتن ــب عن ــب مي قري
  

ــي ــور كلكل ــى الن ــليم عل ــلي بتس يص
 

ــا ــوي حزن ــات ل أحت ــمي وللجن وجس
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم



العــــــــــــــــــــــــــــــالي.
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
ــه  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممــد وآل
ــن  وصحبه وسلم وبارك صلة وسلما وبركة يعل با قصائدي الولدية م
 عام أكسش أحب إليه من كل ما أحيÂي�ت§ به ليل̈ة الولد المدية ويوم�ه فيض
 الباقي الالق ف مولد خي اللئق اللهم يا كري صل وسلم وبارك علــي
 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصـحبه الصـلة

}يــوم الولــد عــام أكســشوالسلم البيت� الذي كتبت� فيــه هــذا {
  

يقين إل النــات مــا ليــس يمــد
 

ــــا زار أحــــد رســــول كري بيتن
  

ــرمدا ــوت س ــل وال ــان الذى واله وق
 

ـــد ـــا مم ـــفيع ف الباي ـــول ش رس
  

ـــه ـــق مثل ـــار ل خل ـــد الخت مم
 

ــد ــود� أح ــد§ت والع ــد ع� ــداحه ق لم
  

ـــاته ـــت هب ـــإذن ال ج ـــان ب أت
 

ــد ــ̈ل م�خم� ــبيب والذى قب ــي ح بش
  

لقد بــان ل ف الــب ســبق النــب الــورى
 

ــنÂد� ــق ت�س§ ــه الل ــوق ب ــل مل ــى ك عل
  

مــديي رســول ال ل قــاد مطلــب
 

ــد ــدهر واشÁ مفن ــو ال ــس ينح ول لي
  

ـــب ـــى الن ـــكور عل ودادي لرب ذا ش
 

ــد ــس يول ــه لي ــا مثل ــول كري رس
  

ــدا ــى مم ــن القف ــن ظ ــان م ــد م لق
 

ــيولد ــى أو س ــد مض ــدا ق ــاكي ولي ي
  

دعــان إل مــدحي شــفيعي ممــدا
 

ــرد ــو يط ــون فه§ ــن ل يه ــان وم أم
  

ــر¶ والل ــرار والب� ــدى الب ــت ل علم
 

ــرد ــق مف ــيد� الل ــى س ــأن القف ب
  

إذا مـــدحت النتقـــى نلـــت فجـــأة
 

ــجد ــن دام يس ــرى ل ــا ب�ش ــون ب أك
  

ــدا ــر مزب ــاذل البح ــواد الب ــدحت ال م
 

ــج�د� ــنÝ وع�س§ ــمÝ وأم§ ــوده عل ــن ج Âوم
  

أ¦حيــد إذا مــا زار أو زÂيــر� ســرمدا
 

ــس يســجد ــذي لي بدا مجــل الــب ال
  

ـــــاد ل الن ـــــه ق كري إذا واجهت�
 

ـــد ـــولي� أعب ـــأمي وم ـــر وت ببش
  

ســها مــن أب دÂيــن� الــذي دينــه الــدى
 

ــورى ليــس ي�عب�ــد ــذي رب� ال وخــاب ال
  

ـــدا ـــداحي مم ـــكوري لرب  بامت ش
 

عليـــه ســـلما ال مـــا دام ي�حمـــد
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
ــدنيا  وآله وصحبه وخر ل واختر ل ول تكلن إل اختياري وهب ل ف ال
 والخرة ما يغبطن فيه جيع اللق من عام شهدنا بكرم الــذي هــو عــام



ــدا  بكسش وهب ل من لدنك ثن� ترك الكتابة قبل يوم الولد واعصمن أب
بقدر عظمة ذاتك من غي كرمك آمي يا رب العالي إنك أنت الوهــاب. 

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــم { ـــــان الرحي ـــــم ال الرح ـــــشبس }وكس

  

ــدا ــل لح ــاد فض ــاق ق ــت بب وثق
 

ــد�ا ــر� أ¦خ§م� ــه الض ــن ب ــلما م ــه س علي
  

ــة� ــى م�د�ام ــوى القف ــن يه ــات م كرام
 

ــد�ا ــرÂ ̈أب¶ ــفا العم ــا ص ــة فيه إل جن
  

ــلته ــن ص ــرمدا ع ــي س ــلم إل س
 

ــدا ــذ ب ــل م على من له انقادت ذوو الفض
  

شــكوري إل النــات مــن عــام أكســش
 

ــدا ــرورا لح ــاق س ــى ب ــون رض يك
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}عــــام دكســــشبســــم ال الرحــــان الرحيــــم {

  

ــل دكســش ــا قب ــوا لن ــا لن عــدى ربن
 

ــش ــر جيس ــا ض ــالنب عن م ــا ب كم
  

أجـــابن� البـــاقي فمـــن رام غي مـــا
 

Âــأ¦ش ــاب� ي�ب§ ــيق إن ي� ــب لغيي س أح
  

ــوزه ــا أح ــاقي دوام ــن الب ــي م مرام
 

Âـــش Ãـــأ² ذا ت�ع�ط ـــوافقن ي�ب� فمـــن ل ي
  

ـــن دعـــائي اســـتجاب ال وال خي م
 

Âــالق¦ط¦م�ش ــاءن ك ــا س ــى م لغيي نف
  

ــاب إلــي ســاق ضــرا مــع العــدى كت
 

Âلغيي ومــن يــوي الذى كــالق¦م�ر�ش
  

ــدى إل ــاق الذى والع ــذي س ــلم ال س
 

ÂشÂــد§ه ــل© م� ــا ك ــاح م ــى م ــوانا عل س
  

ــالكي ــدي ل ــد ح ــي بع ــكوري بكل ش
 

ــش ــر جي§س ــا ض ــن عن م ــلمي ل س
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــــــــــش{ ـــــــــــــام دكس }ع

  

ــآ ــن يش ــوم ل ــاد العل ــذي ق ــوم ال عل
 

ــر ــب أو ظه ــان ف الغي ــا ك تعلمن م
  

إل غينـــا ينحـــو لعي ومفســـد
 

ــر ــاداة أو جه ــى الع ــن أخف ــا وم دوام
  

مـــدادي وأقلمـــي وقلـــب لالـــك
 

ــتتر ــا اس ــي ل ــات وبيع ــان مبيع كف
  

دعــان إل ذكــر وشــكر مــع الن
 

ــتر ــا س ــض م ــدي ال ل بع ــان وي�ب أم
  

كتـــاب إلـــي عزت وه§ـــو قـــائدي
 

ي�علمن وال بـــــاق ول قهـــــر
  

ــن خي منل ــاء م ــذكري ج ــعدت ب س
 

ـــر ـــوره غيه ب ـــزا ن ـــا عزي كتاب
  

ـــــأن ال ل رب غيه ـــــهدت ب ش
 

ـــن عبـــد ال تقـــديه ظهـــر وأن اب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

ــحب ــق ف الص ــق للح ــاء ال من الق ج
 

ــعب ــن ص ــانيه م ــبي ل يع ــق م ب
  



ــة ــن ال رح ــو م ــه نرج ــاب ب كت
 

وننجــو بــه دنيــا وأخــرى مــن الكــرب
  

ــب ــه خي مطل ــول ب ــن ال ــا م رجون
 

ــب ــع وف جل ــل دف ــه ف ك ــا ب وفزن
  

ــا ــزة لن ــا ع ــار كنا باقي ــد ص لق
 

ــل ذي دب ــول أذى ك ــه ال ــا ب يقين
  

ــى ــا اختف ــا ب ــا الي فزن ــا تلون إذا م
 

علــى غينــا مــن ســره الــالب الــب
  

ــا ــرا وقادن ــداء ط ــه الع ــا ب قهرن
 

ــرب ــد والق ــاب ف البع ــرم الوه إل الك
  

ـــك والبل ـــداء والش ـــا الع تفارقن
 

بــه و̈أنلنــا الصــب بعــد انتفــا الــدب
  

ظفرنـــا بـــه مـــن هـــدانا تلقÄيـــا
 

ــدت دأب ــد غ ــداحه ق ــذي أم ــاه ال ب
  

ـــه ـــل جلل ـــلة ال ج ـــه ص علي
 

ــزب ــل ال ــه أفض ــن آل ــحابه ع بأص
  

عليــه ســلم ال مــا دام مصــطفى
 

ــعب ــعب الص ــه أص ــول ب ــا لي ال وم
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــكبسم ال الرحان الرحيم اللهم يا من حدته بقول { ــم من }سلم عليك

  

سلم مــن البــاقي الــذي زحــزح الــدنس
 

لغيي ول قــد قــاد فضــل رضــى أنــس
  

ــرن ــا يس ــوى م ــا عن س ــاحÁ م ل
 

ــس ــهد الن ــه أش ــن ب ــلما م ــه س علي
  

إل النتقــى أوصــلت ســعيا يســره
 

ــس ــت أن ــعر الف ــزان ش ــه مي ــاهي ب يب
  

ـــه ـــأت مثل ـــار ل ي ـــد الخت مم
 

ــس ــه الن ــل ب ــدهر مث ــس ييء ال ولي
  

ــــلمه ــــلة ال ث س ــــه ص علي
 

ــس ــن خن ــر م ــا ف مع الل والصحاب م
  

ــن ــر م ــا يس ــدامه م ــاد ف إخ ل انق
 

لــه الفــوز واللعــون بالــدحر قــد أبــس
  

ـــه ـــعيي وآل ـــق س ـــر خي الل يبش
 

ــس ــدى أب ــرا ورب الع ــحابه ط وأص
  

ـــه ـــدحه يـــدحك رب كري مـــت ت
 

ــس ــد أب ــياطي ق ــن ش ــلما م ــه س علي
  

ــي ــاء كلكل ــذي س ــاحي ال ــا ال بال م
 

ــس ــا الســوء ف أب ــن ن ــرا م ول قاد س
  

مرامـــي شـــكور ال شـــكرا ملـــدا
 

ــس ــادين ل أب ــن بالع ــى م ــى النتق عل
  

ـــا ـــاره كله ـــالنب ال الك ـــى ب نف
 

إل غي ذات ســـرمدا وامـــى الـــدنس
  

ــدى ــالكر والع ــوء ك ــقآ والس كفيت الش
 

ــس ــع§ أن ــرت م ــان¦ بش ــه حس� ــاق ب بب
  

ــه ــد وآل  صل وسلم وبارك على من صيت�ن خديا له سيدنا ومولنا مم
ــزات  وصحبه وبشره بذه القصيدة واجعلها من أعجب آياتك وأكب معج
 تأخرت له صلى ال تعال عليه وسلم واخرق با العادة يا من بيده الكرامة
ـــــــالي. ـــــــا رب الع ـــــــعادة آمي ي والس

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عن بقدر عظمـة ذاتــك



ــا ممــد وآلــه وصــحبه { }ســبحان ذي الســمعلى سيدنا ومولن
  

Âــلته ــن ص ــآ ع ــدي ذي بق ــلم ق س
 

Âعلــى مــن مــا مــا جــاءن مــن قلتــه
  

ـــت ـــة ال ـــر إل الن ـــائي بل ض بق
 

ــلته ــن ص ــدا م ــاقي ب ــا الب ــان ل دع
  

ــدت ــاصÁ من ب ــي باختص ــان إل حب
 

ومنــه أتـــان معتــل مــن هبــاته
  

ــى ــي بل لغ ــت كل ــالكي وجه إل م
 

ــاته ــن نب ــدمت م ــن خ ــى م� ــع النتق م
  

نفــى لســوى ضــري العــدى خي مرســل
 

ــاته ــن ثب ــوا م ــد أت ــدا ق ــاد جن ول ق
  

ــب ــى الن ــلة عل ــي ذا ص ــرت إل ذك
 

ــاته ــع§ م ــاف الذى م ــذي خ ــر ال وف
  

يرين إلـــي ف حروف الـــذي اختفـــى
 

ــــاته ــــره ف س ــــاد رب س ول ق
  

ــب ــة الن ــدت ف خدم ــد ق ــالكي ق إل م
 

ــاته ــا ف لغ ــد س ــن ق ــى م ــا ده عجيب
  

ــم ــالزب كله ــون ب ــى اللع لغيي انتح
 

ـــاته ـــع§ بغ ـــي م ـــإخزاء العل وول ب
  

إل النتقــى أوصــلت خطــا يســره
 

ــفاته ــع§ ص ــه م ــا ل ــه ذات ــرت ل ذك
  

سألت إلــي وه§ــو يعطــي الــذي اجتــدى
 

ــاته ــع§ ع�ف ــدمت م ــب ف خ ــرور الن س
  

ــض إل أذى ــل مف ــي ك ــا ال كل م
 

ــه ــن قلت ــالنب ع ــات ب ــان حي وص
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم  { ــان الرحي ــم ال الرح ــشبس ــام جكس ــد ع ــوم الول }ي

  

يلزمن بشــر بفضــل الــذي حطــا
 

عيــوب كمــا كــون خــدي� النــب خ�ط°ــا
  

ـــه ـــق مثل ـــار ل خل ـــد الخت مم
 

عليــه صــلة ال مــن قــد مــا الكشــطا
  

إل الصطفى وجهــت ف البحــر مــا انتهــى
 

ــطا ــاد ل بس ــا ق ــلم ال م ــه س علي
  

ــرمدا ــلميه س ــن رب س ــت م ــه رم ل
 

ــطا ــب والقÂس ــق وال ــاد رب ال ول ق
  

ـــالن ـــا أن ـــمª الزاي ـــدÝ ال مم
 

ــر والقحطــا ــا قــد مــا الÂج§ به مالكي م
  

وعيــت علومــا ل ت�ــرى ف دفــاتر
 

بدح الــذي قــد أذهــب الكــد والقعطــا
  

ــم Äــم معل ــن علي ــم م ــاد عل ل انق
 

ـــا ـــا يني ازدرى نبط ـــوجه ل فيض ي
  

ـــد ـــى مم ـــدح القف ـــان إل م دع
 

عليـــه صـــلة ال إذهـــابه الوبطـــا
  

ـــا ممـــد ـــى النتقـــى خي الباي عل
 

ــا ــات ل م�ط° ــذي خي العطي ــلة ال ص
  

ــى ــرمدا عل ــى س ــا اقتف ــبي م أران خ
 

كــثي مــن الخيــار لــو لزمــوا ض�ــب§ط¦ا
  

ــان ل ــتراب وك ــي واغ ــا ال جهل م
 

لــه المــد قبــل الشــكر من ول س�ــخطا
  



ــورى ــذي ال ــب ل ــل وح ــرى أنن خ ج
 

ــا ــا عن ال¦ب§ط¦ ــد م ــاح ق ــديا ل خ
  

كرامـــات بــاق نــافع ل تـــوجهت
 

بــاح مــا عن مبيعــا بــه انطــا
  

ــا ــائي م�ؤ�م¶ن® ــف°ى بق ــذي ص ــلم ال س
 

على مــن بــه مــا شــئت� ل قــاد فامتط°ــا
  

ــوت ــت ح ــان ال ــي للجن ــكوري بكل ش
 

جيـــع الن ل والعيـــب� قـــد حط°ـــا
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك

}يـــوم مولـــد عـــام هكســـشعلـــى مـــن أحييـــت {
  

ـــورد ـــدي ل ـــرك قص يقين يقين ت
 

ــرد ــبيب ذي الســيادة مف ــل ح خلي
  

ـــالكي ـــدارين رب وم ـــي� ف ال ولي
 

وواســـطت مـــن بـــالعلى ذو تقيـــد
  

ـــلما ـــلى مس ـــار ص ـــد الخت مم
 

عليــه إلــي خي�ــ عبــد وســيد
  

ــــان فضله ــــار ل ب ــــد الخت مم
 

ـــد ـــن مؤي¶ ـــلما خي مغ ـــه س علي
  

وجــوه صــحاب النتقــى واجهــوا رضــى
 

عليهــم رضــى بــاق هــدى كــل مهتــد
  

ــؤددا ــل وس ــق فض ــحاب خي الل لص
 

ــد ــلÄ معت ــاحي أذى ك ــم م ــان ب كف
  

دعــــاهم رســــول ال ل وحــــده
 

ــد ــك مهت ــابوا حي ل ي ــد أج ــم ق وه
  

ــثرت من ــى ك ــحاب النتق ــدايا ص ه
 

ــورد ــاد ل خي م ــكري ق ــهدت بش ش
  

ــآله ــه ب ــلى الل ــى ص ــى النتق عل
 

وأصـــحابه مـــا قـــاد ل خي أفيـــد
  

ـــاهه ـــا ب ـــات عظام ـــوا كرام أنيل
 

ــد ــاهم بي ــط حب ــى مع ــي� رض عل
  

ــه ــا أحب ــم م ــن رب ب ــت م ــت رم م
 

أتــان بــم مــا ود�ه� كــل متــد
  

ـــحبه ـــالقفى وص ـــي ب ـــدان إل ه
 

ــد ــح� يهت ــوهم ين ــن ن ــم م ــم أن ه
  

ـــة ـــا جلي ـــاة والزاي ـــرام ح ك
 

ــدي ــا ويغت ــب دوام ــم قل ــروح ب ي
  

ـــآله ـــا ب ـــى خي الباي ـــلم عل س
 

ـــد ـــى والتقي وأصـــحابه أهـــل التق
  

ـــد ـــد مل ـــد ح ـــكوري لرب بع ش
 

ــد ــاد رب بأفي ــه ل ج ــن ب ــي م عل
  

بذه البيات لوجهــك الكريــك ســيدنا ومولنــا ووســيلتنا إليــك.
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد هــذااللهم صل وسلم وبارك علي من أحييت بذه البيات { }يوم مول

  

ـــد ـــي بول ـــول ال خط ـــر رس يس
 

ــورد ــي خي م ــرا يف ــا بش ــدوم لن ي
  

ــن ــاه م ــر ب ــل ض ــي ك ــان إل وق
 

ــد ــو ومفس ــي دون لغ ــدهر خط ــه ال ل
  



ـــه ـــأت مثل ـــار ل ي ـــد الخت مم
 

ــيدي ــم س ــه نع ــل� ل ــي مث ــس ي ولي
  

مرامــي مــن الــول أتــان بل أذى
 

ـــد ـــالي مم ـــفيع الع ـــاه ش ب
  

ــه ــه ب ــدا ل ــرش عب ــرب الع ــت ب وثق
 

ومــا زال قلــب بالرضــى ذا تقيــد
  

ـــي بشـــارة ـــن قلم ـــا م لي الباي
 

ــدي ــس تت ــه النف ــا ب ــاد تصيص ول ق
  

ــونه ــهر ك ــاء ذا الش ــان إل إحي دع
 

ــؤدد ــل س ــوى ك ــا ح ــورى ظرف لي ال
  

هــدياتنا تصــفو لــدى ال ســرمدا
 

ـــو ذي دد ـــى داع إل قف ـــا ام وعن
  

ــا ــق دينن ــق وال ــى للح ــا انتح هوان
 

ــد ــل مرش ــدى ك ــد ه ــدام ذي رش بإخ
  

ـــا ـــد كله ـــا تنحـــو الفاس إل غين
 

ــد ــن خي منج ــا اليات م ــو لن وتنح
  

ـــه ـــق ب ـــا ل يل ـــت لغي ال م ذبب
 

وذب لغيي الــدهر مــولي� حســدي
  

إل ال بالختـــار وجهـــت مـــا بـــه
 

ـــورد ـــافيا خي م ـــويت زلل ص ح
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وس

}شــهر مولــده م�نáــاوبارك على مــن وهــب ال تعــال ل بــاهه {
  

ــدن ــب والب ــالقلم والقل ــكوري� ب ش
 

ــددن ــو وال ــا اللغ ــواليفي م ــن بت ل
  

هوانـــا انتحـــى ل بـــالنتقى رضـــى
 

ــزن ــاحي إل غيي� ال ــه ال ــد وج وق
  

ربـــت بكـــون ذا انقيـــاد لـــالكي
 

ورب شــكوري للــذي من�ــ اتــزن
  

ملكــت امتــداحي الصــطفى منــذ أزمــن
 

ــن ــر والعل ــه اليات ف الس ــزت ب وح
  

ودادي لـــن بـــالنتقى قـــاد ذكـــره
 

ــن ــه ول ــذي حزت ــه صــان ال ــا ب حكيم
  

ــن ــول م ــى رس ــان ل أن القف ــد ب لق
 

ـــات والـــن كفـــان شـــقاء كالبلي
  

ــي ــكوري بÂرقم ــي ش ــان إل خط دع
 

ــحن ــورى ش ــورا بي ال ــي ن ــن كلكل ل
  

ــالكي ــد هــدى نعــم م ــي ق هدى ال كل
 

ــنن ــر الس ــطفى مظه ــب الص ــم الن ونع
  

ــه ــفا ب ــوا ص ــر م ــا ال عن الض م
 

ــن ــادت الن ــال ول انق ــؤادي وأوص ف
  

ـــه ـــل ال خلق ـــب ج ـــبيي ن ن
 

وأخلقـــه قـــاد البايـــا إل الســـن
  

ـــوع بل أذى ـــش نف ـــيح بل غ نص
 

عليم حوى تعليــم مــن جــل عــن وســن
  

أدمــت لــه مــدحا عجيبــا لبــه
 

ــددن ــالب ال ــا ج ــادا م ــاد إرش ول ق
  

 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وهب ل بق وجهك الكري القرآن باهه
ــد  صلى ال تعال عليه وسلم وبارك بل آفة ول كدر ف ول بين وبي أح



ــى  أبدا آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم عل
ـــــــالي ـــــــد ل رب الع ـــــــلي والم الرس
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 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته ل أبدا وأن أتوجه إل شيء ل تبه ول
 ترضه ل وأن يتوجه إل شيء ل تبه ول ترضه ل وقد أعذتن من جيع ذلك

ـــــل { ـــــع الولقب ـــــش ف ربي ـــــام هكس }ع
  

ـــا ممـــد ـــى النتقـــى خي الباي عل
 

ســلميك خلــد يــا إلــي بمــد
  

أيا ماحيــا مــن قبــل هكســش مــا أســآ
 

لفضـــل وتكري ومـــد وســـؤدد
  

مزايـــاك رامـــت عـــدها قبلـــي� الل
 

ــذي دد ــاد ك ــا ذو الجته ــوا وم وك¦ل
  

ــديه ــن رام ه ــل م ــك رب ك ــدى ب ه
 

عليـــك صـــلة ال يـــا خي مهتـــد
  

كتابــــك ل كن وجــــاه ورفعــــة
 

ــد ــولك يهت ــالقرآن م ــرض ب ــن ي� وم
  

ـــا خي منل ـــذي أعلك ي ـــلما ال س
 

ــد ــق مرش ــوث إل الل ــى خي مبع عل
  

ــدن ــكرا يزي ــك ال ش ــكرت علي ش
 

ــا ذكــر يرشــد ــح الشــكر ي ومن بك ين
  

فلح الـــذي يتلـــوك يبقـــى ملـــدا
 

ــــتردد ــــا بغي ال ــــة العلي إل الن
  

ــدى ــا ه ــدهر ي ــك ال يقين يقين ترك
 

مـــا بـــك رب دون رد تـــددي
  

ــر ــح مبش ــوك رب ــذي يتل ــاح ال رب
 

ومن بــك يبــغ الفــوز يــا ذكــر يســعد
  

بــك ال أعطــان أمانــا مــن الذى
 

ــد ــل مبع ــدنو وك ــن ي ــل م ــدى ك ل
  

ــا ــؤل آمن ــك الس ــاقي ب ــود ل الب يق
 

ومن بــك يبــغ النصــر يــا ذكــر ينجــد
  

علمــت يقينــا أنــك الي والــدى
 

ــد ــك  يج ــدا ب ــدا خال ــغ م ــن يب وم
  

ـــن خي منل ـــات م ـــك الاج أروم ب
 

ول بــك حــاجي قــد قضــي دون مفســد
  

ــرة� ــرى مض ــا وأخ ــت دني لغيي انتح
 

كفــان بل لقيــا بــك ال حســدي
  

ــه ــا أردت ــب مهم ــدي الغي ــ ال يب ل¦
 

ــد ــرآن رب وف غ ــا ق ــوم ي ــك الي ب
  

ــه ــؤل نلت ــك الس ــن رب ب ــت م إذا رم
 

ـــد ـــاء� بأرغ ـــف°ى ل بق ـــك ال ص ب
  

ورثتــــك يــــا قــــرآن رب بفضله
 

فمـــن ل يــــوافقن لغيي� يطــــرد
  

ــا ــذكر مكم ــزل ال ــاق أن ودادي لب
 

ـــه ل ينحن ذو تـــرد علـــى مـــن ب
  

ـــلما ـــل رب مس ـــك عن ص لوجه
 

علـــى خي خلـــق ال طـــرا ممـــد
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



ــه ــى آل  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وعل
 وصحبه وسلم تسليما "وأفوض أمري إل ال إن ال بصي بالعباد" كتب ال
 تبارك وتعال أنه اشترى من الضمائر كلها ف اللوح الفوظ خدمة مقبولــة
 بقدر عظمة الذات القدسة ما قيد له منها إل انتهاء شهر رمضان آيات منه
ــلم ــه وس ــال علي ــلى ال تع ــه ص ــزات ب ــال ومعج ــارك وتع تب

  

 تبييض ما ن�سÂخ� من الÂدم، لوجه ال تعال الذي أرسخ القد�م، أو نعمة رب
ـــــــالي، ـــــــة خي الع ـــــــالي، ف خدم الع

  

ــن  اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل م
كاتب هذه الروف، تبييض�ه واجعله من أنفع العروف، آمي يا رب العالي

  

ــن ــل والن ــي إل ذي الفض ــت كل وجه
 

ــنن ــالفرض والس ــه ب ــديا ل ــدا خ عب
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــكري لب ــدي وش ح
 

علـــى مـــاورت النجـــي مـــن الفت
  

ــــاحي وأشــــكره هــــدان¦ ال بال
 

ــن ــش ول كت� ــرك ول غ ــن غي ش م
  

المــــد ل رب العــــالي علــــى
 

ممـــد م�ـــن بي البشـــر أكرمن
  

ـــرن ـــرام بش� ـــى ال والك أثن عل
 

Âـــن ـــي والم� ـــان ل ال بالتبش وك
  

ــد ــق ف أب ــحاب خي الل ــت أص رافق
 

Âــالزم�ن ــب ك ــس ل والقل ــابتÂ النف وط
  

ــا ل قاد ما غــاب عــن غــر حــووا عجب
 

ــالب لقÂن ــن ج ــرمدا ع ــانن س ــن ص م�
  

Áــد�مÂإل النــب قــدت مــا يرضــيه مــن خ
 

Âــن ــم واليق¦ ــا للعل ــاد ل جالب ــذ ق م
  

Áــن ــع§ أم ــر م ــود البش ــاب يق إل جن
 

Âبـــاق هـــدان بل مكـــر ول حـــز�ن
  

ــه ــن مع ــاحي وم� ــل بال ــاجيت جاع ن
 

فـــوق الـــدافع والرمـــاح م�ت�ز�ن
  

ســلمت مــن كــل ضــر حامــدا ملكــي
 

ــزن ــدوان والل ــن ذوي الع ــزÂلÁ ع بع
  

أنـــى إلـــي� ســـيي بـــالنب لـــه
 

ــنن ــالفرض والس ــاد ل ب ــه ج ــا ب كم
  

 هذه البيات تقبلها ال تبارك وتعال من قائلها بقدر جال ذاته العلية وبقدار
ــن  جال ذات الميل البهي صلى ال تعال عليه وسلم ل ي�سب�ق إل شيءÁ م
ـــــــــــــــــــــــــــــرارها أس

  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصر الق بالق



ــل  والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتقب
هــــذه المــــداح الــــت م�ــــدÂح� بــــا وهــــي:

  

ــلما ــد س ــوم ق ــب من ف ذا الي القل
 

ــا ــد علم ــان ق ــن وبالرح ــل ري ــن ك م
  

ــدم الفضــل ــن ق ــي رضــى م مازلت أبغ
 

منــه الفضــائل والتقــدي والكرمــا
  

ــي درن ــؤادي وام ــن ف ــد زال ري ق
 

ــا ــا اللمم ــن م ــا م ــد ماه ــائري ق كب
  

ــن ــذ زم ــدال م ــر ال ــ ض ــد زال عن� ق
 

ــدقما ــوء وال ــوى والس ــان ال رب كف
  

فــالنفس واللــق والشــيطان قــد فرغــوا
 

ــت ســل¦ما ــدنيا ابتغ من قصد ضــري� ل ال
  

نـــومي عبـــادة رب ل شـــريك لـــه
 

ــا ــورث الكم ــا ت ــدبر آي ــب ي قل
  

ــل ــع§ وج ــر م ــال الض ــوي� م لغي ن
 

ــا ــري و�ك¦م ــذي غيي ي� ــب ال ــم الي نع
  

Ýــي غــرض ــه يف ــذي من ــب ال ــم الي نع
 

بل حســاب لــن يرجــوه معتصــما
  

ــررا ــا ول ض ــذي ل أرى نفع ــو ال وه§
 

مــن غيه وكفــان الكــر والنــدما
  

ــه ــريك ل ــرب ل ش ــي ل ــلمت كل أس
 

ف ملكــه وكفــان الفقــر والســقما
  

ــه ــبيه ل ــرب ل ش ــي ل ــلمت كل أس
 

ــا ــه انكتم ªــؤادي حب ــذي ف ف ــع ال م
  

أســـلمت كلـــي لـــرب ل نظي لـــه
 

ــلما ــة س ــن آف ــه م ــذي نج ــع ال م
  

أســلمت كلــي لــرب ل معي لــه
 

ــا ــذ س ــلم من ــه الس ــذي دين ــع ال م
  

ــه ــداء ل ــرب ل ابت ــي ل ــلمت كل أس
 

ــما ــى ومعتص ــار ل منج® ــذي ص ــع ال م
  

ــد ــرب جــل عــن ول ــي ل أســلمت كل
 

ــما ــولين� العص ــدحه ي ــذي م ــع ال م
  

أسـلمت كلــي لــرب جــل عـن غــرض
 

ــا ــاد ل نعم ــونه ل ق ــذي ك ــع ال م
  

ــل ــرب جــل عــن مث ــي ل أســلمت كل
 

مع الذي مــن جيــع العيــب قــد عصــما
  

ــن ــالي ب� ــرب الع ــي ل ــلمت كل أس
 

بـــاهى بـــدمت التبـــاع� والعظمـــآ
  

ـــدنا ـــاقي بأح ـــي� للب ـــلمت كل أس
 

نــور الــذي حــان أو يــأت كمــن قــدما
  

أســلمت كلــي لبــاق ل يقــود من
 

مع الــذي قــد مــا ضــري وقــد صــرما
  

ــد®ى ــاد ل ب ــاد ج ــي ل ــلمت كل أس
 

ــا ــان واللحم ــاد ل اللب ــذي ق ــع ال م
  

ــه ــكي ب ــع الستمس ــه م ــلى علي ص
 

رب صــــلة بتســــليم عل ونــــا
  

صـــلى عليـــه الـــذي أعله معتليـــا
 

ــذين احتــووا مــا راق وانفخمــا فــوق ال
  

ـــنته ـــافي س ـــحب والق والل والص
 

ــقما ــي س ــليم يق ــلة بتس ــى ص أزك
  

صــلى عليــه مــع التســليم مرسله
 

ــا ــوا اللقم ــن أفلح ــري م ــر ي� بي ذك
  

ـــه ـــادين أمت ـــحب وال ف الل والص
 

ــدما ــز ع ــظ ل ي ــلمي حفي ــى س أزك
  



ــاعثه ــليم ب ــع التس ــه م ــلى علي ص
 

ــا ــا الغ�م�م� ــرا م ــوى ذك ــاء� ح ــا بق ب
  

ــفاعته ــازوا ش ــن ح ــحب م ف الل والص
 

ــا ــد النعم ــت خل ــلمي مقي ــى س أزك
  

ــوته ــى نب ــذي أعل ــه ال ــلى علي ص
 

ــآ ــداد�ه الكرم ــه أج ــتجارت ب ــت اس ح
  

والل والصـــحب والسترشـــدين بـــه
 

ــا ــي لم ــليم يق ــلة بتس ــى ص أزك
  

ــزة ــاه معج ــذي أعط ــه ال ــلى علي ص
 

ــدما ــد س ــل ق أخ§ز�ت§ ذوى الكفر حت الك
  

ـــه ـــتنجدين ب والل والصـــحب والس
 

ــلما ــي س ــليم يق ــلة بتس ــى ص أزك
  

ــه ــبق كرم ــذي بالس ــه ال ــلى علي ص
 

ــا ــن علم ــر وم ــبق¦ه ̈غم§ ــت درى س ح
  

والل والصــــحب واليي ســــنته
 

ــا ــي أل ــليم يق ــلة بتس ــى ص أزك
  

ــه ــتجرت ب ــد اس ــذي ق ذاك الي ال
 

ــا ــزح التهم ــونا زح ــي� ص ــان كل وص
  

ــان ل بن ــظ ك ــي حفي ــان كل ــد ص ق
 

عــن شــر نفــس وشــيطان ومــا كهمــا
  

ــه ــتجرت ب ــد اس ــذي ق ذاك الي ال
 

ــدما ــ̈ئ الق ــيء ي�ب§ط ــات لش ــن التف م
  

ومــن مكــائد أعــدائي ومــن زمن
 

ـــى ـــع§ بل وعم ـــن كلم وعي م وم
  

ــب ــن ري ــف وم ــن وق ومن حجــاب وم
 

ــا ــن ح�رم ــراط كم ــو وإف ــن غل وم
  

ــــد� ال متثل ــــون¦ عب ــــويت ك ن
 

ــا ــا حتم ــي حيثم ــارك ن ــر ت للم
  

ـــيدنا ـــول ال س ـــكا برس مستمس
 

ــا ــزان والوج ــا الح ــن م ــد م مم
  

ـــن ـــر وف عل ـــت ف س ـــه تعلق ب
 

عنايـــة مـــن إلــه زحـــزح اللـــا
  

ـــى ـــوجه ال ل للغ® ـــي� ل ـــه عل ل
 

ــدما ــل ال ــد تج ــة ق ــره خدم ــا س م
  

لكــن ون الــدهر عــن أمــداحه الشــعرآ
 

ــا ــرمÂ س ــسÍ ل ــن م ــابع ع ــي� الص و�ن§
  

وه§ــو الغيــاث الــذي يمــي هنــا وغــدا
 

مÂــن كــل مــا يلــب الســران والنــدما
  

ــادمه ــدهر خ ــون ال ــاد رب بك ل ج
 

ــا ــا كرم ــوى العن ــوى ن ــه لس ودفع
  

ــدهر فرحن ــونه ل ال ــذي ك ــو ال وه§
 

ــا ــى كرم ــاد الرض ــ ل ق ــونه ل¦ إذ ك
  

وه§ـــو الوســـيلة للوهـــاب متكلـــي
 

ــا ــزح الول ــد زح ــادرا ق ــبحانه ق س
  

ــدا ــد صــانن أب ــذي ق ــظ ال ــم الفي نع
 

ول ي�ـــوج¶ه ل ضـــرا ومـــن ظلمـــا
  

ــفاعته ــانت ش ــذي ب ــفيع ال ــو الش وه§
 

ــا صــدما ــرش م ــه ذو الع ــان ب ل إذ كف
  

ــي ــاد ل ملك ــد ق ــذي ق ــو الكري ال وه§
 

ــا ــد انبم ــرا ق ــى مك ــات كف ســرا جه
  

ــدمته ــاد خ ــذي ل ق ــو الكري ال وه§
 

ــآ ــم العلم ــرا يفح ــه س ــاد ل من وق
  

ـــه قـــد قـــاد ل ال بالـــاحي طرائق¦
 

ــا ع�لÂمــا ــذي ماصــان م ــه ال صــلى علي
  

ــا ــن م ــي ويعل ــن ي�خف ــليم م ــه تس علي
 

ش�ا ف الــورى ســرمدا ســرا قــد اكتتمــا
  



ــدا ــر�ؤÝ أب ــاز ام ــا ف ف الل والصــحب م
 

ــدما ــري ن ــر ي� ــن بل ن�ك² ــن ظ بس
  

ومــا ا̈لفيــد أفــاد الســتفيد� بــه
 

ــا ــى نعم ــال الرض ــن ن ــود ل ــا يق وم
  

ـــذي الغن يكرمن ـــيح ال ـــو النص وه§
 

ـــا ـــا ̈كتÂم� ـــض� م ـــاهه وأران بع ب
  

وه§ــو الوصــول الــذي الوهــاب أوصــلن
 

ــا ــن ع�لÂم� ــض م ــه زائدا ب بع ــه ب ل
  

وه§ــو الشــجاع الــذي الرحــان يعصــمن
 

ــه مــن النــاس طــرا فــالذى انصــرما ب
  

ــعدن ــان يس ــذي الن ــل ال ــو الوكي وه§
 

بــه وزحزحن عــن جــالب و�ك¦م�ــا
  

ــان ي�ظهÂر�ن ــذي الن ــي ال ــو العل وه§
 

بـــاهه وأزال الضـــيق والســـأما
  

وه§ــو القــوي الــذي الــادي يثبتن
 

بـــه وســـاق لغيي جلـــة الصـــمآ
  

ــه ــول ب ــاف ي ــذي الك ــع ال ــو الني وه§
 

ـــذي عـــن خيه انفصـــما بين وبي ال
  

ــرن ــادي يبش ــذي ال ــي ال ــو البش وه§
 

ـــا ـــهو والوه ـــان الس ـــاهه ووق ب
  

وه§ــو الــذي الــب يمين ويكلــؤ�ن
 

ـــآ ـــ̈ة الكرم ـــاهه وانثن ل فرح ب
  

ــاقي ي�عظمن ــذي الب ــم ال ــو العظي وه§
 

ــا ــا ارتكم ــل م ــان ك ــذ كف ــاهه م ب
  

ــى Ïــل قل ــذي ل ألن ال أه ــو ال وه§
 

ــا ــن ظلم ــل م ــان ك ــذ كف ــاهه م ب
  

ــارته ــاقي بش ــاد ل الب ــذي ق ــو ال وه§
 

بــاهه مــذ جل ل خي مــا انبهمــا
  

ــدايته ــادي ه ــاد ل ال ــذي ق ــو ال وه§
 

ـــا ـــن علم ـــل م ـــاهه زائدا ب ك ب
  

ــا ــالن كرم ــان ب ــد حب ــذي ق ــو ال وه§
 

ـــآ ـــط العلم ـــي ي�نش ـــه وبط رب ب
  

وه§ــو الــذي جــاد ل بالكشــف مشــتريا
 

ـــا ـــد� منكتم ـــا ل يب ـــه ال م من ب
  

ــى Ïــاده لعل ــد ق ــذي ق ــه ال ــلى علي ص
 

حــت اعتلــى فائقــا كــل الــورى ع�ل¦م�ــا
  

ــدمته ــاد خ ــن ل ق ــلم م� ــه س علي
 

ــآ ــت زاد ب ال̈كر�م� ــر ح ــر واله ف الس
  

ــا ــلي مع ــام الرس ــام إم ــو الم ه�
 

ــا ــوى الغ�مم ــم§ ف ال ــاء يقيه والنبي
  

ــة ــل قاطب ــأت الرس§ ــة ت ــوم� القيام ي
 

ــا ــد و�كÂم� ــلÃ ق ــه والك ــاء ل والنبي
  

ـــد�نا ـــي وأح ـــم� نفس ـــول كله يق
 

ــا ــن رح ــم خي Óم� ــت ارح ــو̈ل أم يق
  

وأمهـــم ليلـــة الســـرآ وجـــاوزهم
 

ــمآ ــا لس� ــن س® ــاء م ــا بارتق ــت دن ح
  

ــه ــدين ب ــاروا مقت ــدموه وص ــل ق ه
 

والكـــل أم� خيـــارا شـــأنم ع�̈ظم�ـــا
  

ــدا ــا أب ــي كوكب ــل² إذ الشــمس ت�خف أج�
 

ــا ــت§ ̈ظل¦م� ــا زحزح ــنÂم�ارÂ مهم ــع الس¶ م
  

ــه ــرام ب ــذي لذ الك ــو الكري ال وه§
 

ــا ــورى كرم ــاق ال ــه ف ــا دروا أن ل
  

ــة ــاز مرتب ــس ح ــن رئي ــى م ــا مض وم
 

ـــا ـــرى أل ـــي ل ي ـــه ك إل ولذ ب
  

ــووا ــه وح ــآ لذوا ب ــداده الكرم أج
 

بـــه القامـــات والتقريـــب والنعمـــا
  



ـــــجدت أملك� مرسله ـــــوره س لن
 

ـــا ـــه منكتم ـــورا في ـــد آدم� ن للج
  

ـــة ـــق ال قاطب ـــطفى خي خل للمص
 

ــا ــأنه ف¦خ�م� ــس ش ــن لرئي ــا ل يك م
  

لــه لــدى ال مــا ل يــدره بشــر
 

ــا ــد انبهم ــرا ق ــك س ــنã ا²و مل أو ج
  

ـــا ـــلي مع ـــع الرس ـــآ وجي النبي
 

ــا ــذ صــي مكتتم ــوا م ــا ابتغ حازوا به م
  

ــا ــولدة م ــل ال ــه قب ــا ب ــازوا جيع ح
 

ــآ ــل ال̈كر�م� ــارا يج ــاق ع ــم س لغيه
  

ــا ــا زال منتخب ــذي م ــو الكري ال وه§
 

ــا ــم انفخم ــرد منه ــل ف ــادة ك ــن س م
  

ــآ ــار وال̈كر�م� ــن الخي ــدب كري م ن
 

ــا ــلهم ع�̈ظم� ــرÍ فض ــح�  ̈غ Âج�ح�اج Íــر غ
  

ــى أحــد ــا أت ــار م قد� اصــ̈طفÂى مــن خي
 

ــآ ــار والعظم ــل الخي ــا يج ــم ب منه
  

ـــذ² ـــذنب آدم م ـــاهه ل ي�مـــل لل ب
 

ــم�ا Âــد ع�ص ــه ق ــ من ÝيÂــاه ل¦ع ــه دع ل
  

ـــفينته ـــا ف س ـــه ال نوح ـــى ب ن°
 

ــى ــوا كع�م� ــا أثبت ــوب� عم ــي� يعق Âوص
  

ــن ــف� م ــان يوس ــرج� الن ــالنتقى أ¦خ ب
 

ــا جب ومن كيــد مــن عنهــا اقتضــى ول
  

ــاحي حــوى فرجــا ــون بال وصــاحب الن
 

ــا ــان ملتق¦م ــد ك ــد أن ق ــه بع ــن رب م
  

بــه غــدت نــار إبراهيــم بــاردة
 

مــع الســلم ومــن كيــد العــدى ســلما
  

ــة ــاحي بعافي ــوب بال ــاز أي ــد ف ق
 

ـــا ـــه أل ـــر مس ـــد ابتلء بض بع
  

ــا ــان منفلق ــى ك ــر� موس ــطفى ب بالص
 

كمــا بــه الــروح عيســى للســماء ســا
  

ـــه ـــد� ب ـــداود� الدي ـــه ألي ل ب
 

ــا ــا ̈فهÂم� ــخيا كم ــليمان تس ــوى س ح
  

ــا ــرام مع ــل الك ــازت الرس§ ــاهه ح ب
 

كالنبيــاء جيعــا مــا لــم ع�لÂم�ــا
  

ــه ــه ب ــرى الل ــذي أس ــو الكري ال وه§
 

ـــا ـــا ̈ظل¦م ـــماوات ليل جالي إل الس
  

قــد بــات يســري وجبيــل� ســرى معــه
 

فــوق الــباق لÂم�ــا عــن الــورى انبهمــا
  

ــر ــل ذا بش ــع الرس§ ــي جي ــرى يلق س
 

والنبيـــاء لـــدى الخيـــار متر�مـــا
  

ــــه ــــى وف¦ر�ح� ــــترحيبه لق ̈كل ب
 

ــا ــن ع�̈ظم� ــل¦ م ــه تبجي ــل بتبجيل ك
  

فحــاز مــا حــاز مــن ســر ي�خــص بــه
 

وليــس يظــى بــه خلــق حــوى عÂظ¦مــا
  

ــرفا ــر منص ــل الفج ــل قب وآب ف اللي
 

ـــما ـــه معتص ـــات من ـــه ذا هب لهل
  

ـــدرى عجائبهـــا ـــه خـــوارق ل ت ل
 

ــا ــترآ قلم ــت ل ام ــدادا وكل ــت م كل
  

ــه منتقــل قــد حــن� جــذع النــب إذ عن
 

ــا ــا اخت�رÂم� ــت ف¦ر§د�ان�ه� ــى ال حني ثكل
  

ــادمه ــيق خ ــل الض ــر قب ــاداه ف البح ن
 

ــا ــزان والل ــزح الح ــه زح ــا ب ب
  

ك¦ف°ــاه� بÂــرã وبــأس فيهمــا ع�هــدا
 

للقÂت§ـــلÂ والÂـــب¶ ج�ـــودÝ لليمي هـــا
  

ــه ــفعي ب ــى الستش ــمال كف ــأس الش ب
 

ــا ــا انكتم ــرا وم ــا ض ــان منجلي ــا ك م
  



ــرض ــدÂ ال ف م ــن� عب ــدي� اب ــادى ال ن
 

ــا ــان والمم ــب والثم ــحح القل وص
  

ــا ــج� ل ــار م� ــارت إذ الخت ــبئر ف وال
 

ــجما ــوج منس ــل ال ــار كمث ــاء ص وال
  

ـــه ـــب يكلم ـــى ظ ـــاء للمنتق وج
 

ــا ــن فهم ــم م ــه تكلي ــب كلم والض
  

للمنتقــى ســجدت ســرحÝ معظمــة
 

ـــا ـــتكى أل ـــر اش ـــه بعي لض ل
  

ــدا ــدي شــكره وغ ــل م�ب ــه التجــا قب ل
 

كــــأنه ل يلقÂ خ�ب§ثÏــــا ا¦و ســــقما
  

ــو�ده ــق س ــذي ف الل ــه ال ــلى علي ص
 

ــديا ــل ال ــل يج ــود� ك ــن ج ف الل م�
  

ـــؤدده ـــاق زاد س ـــلم ب ـــه س علي
 

ــا ــوا ظلم ــد زحزح ف الصحب أنوارÂ م�ن ق
  

ــذي ســلكوا ــدهر رضــوان ال ــم ال عليه
 

ــا ــي النقم ــخص يتق ــل ش ــه ك ف نج
  

ـــدة ـــعبا ماه ـــحابته ص ـــت ص لق
 

ــما ــووا ش ــار ح ــر ̈فج� ــاجئوا م�ج§ إذ ف
  

ــم ــدرا وأمه ــدا ب ــدر ب ــوم ب ف ي
 

ــا ــه المم ــى ب ــن أعل ــةÂ م� إعلء كلم
  

إذ جـــاءه فيـــه فـــردا ف صـــحابته
 

ــا ــكروا النعم ــق²و�ةÏ ل يش Âــووا ش ــبÝ ح أ¦ل²
  

ــعادت�هم ــن س ــدر ذوي الس ــادت لب ق
 

ـــا ـــال منجزم ـــق ب ـــم واث وكله
  

ــا للنــب معــا قــد ســارع الصــحب حب
 

لــب خــالقهم حبــا نفــى تمــا
  

ــر ــع§ عم ــديق م ــآ الص ــم اللف وفيه
 

ــآ ــة العلم ــيÍ بغي ــع§ عل ــانم م عثم
  

ــا ــالغزاة مع ــم ك ــان فيه ــب عثم إذ قل
 

ــا ــا انبهم ــار م ــة فالظه ــا الثلث أم
  

Ïبالصــدق صــد�قه الصــديق ب�خ§د�ل¦ــة
 

ــلما ــد س ــواس ق ــن الوس ــلما وم مستس
  

Ýــر ــاروق الــدى عم ــارق الشــك ف قد ف
 

وفــاز بــالي ذو النــورين مغتنمــا
  

ـــا ـــار معتلي ـــيã ص ـــيª عل ث العل
 

ــا ــال مقتحم ــكر القت ــزل عس إذ ل ي
  

ــا ــه كم ــوان الل ــدهر رض ــم ال عليه
 

ــا ــزح الظلم ــور زح ــتناروا بن ــد اس ق
  

ــرفت ــا ص ــادات لن ــوارق� ع ــم خ ل
 

ــا ــفو ل يرم ــا الص ــا م ــود لن ــرا يق بش
  

ــا ــذي معن ــا ال ــزو أغنان ــن الغ ــم ع ب
 

ــــا ــــاته كرم ــــر إل جن بغي مك
  

ــم� ــاتوا بكره ــذ ب ــدى ال م أردوا ع
 

ــما ــالعلي اعتص ــلä ب ــدرÁ وك ــومÂ ب ف ي
  

وحينمــا عــاينوا العــداء أخــبهم
 

ــما ــا انفص ــيا وم ــاد تبش ــا ق ــا لن ب
  

قد شــاور الصــحب� خي�ــ اللــق تكرمــة
 

ــا ــد ده ــفيان ق ــ أب س ــد� عÂي� وبع
  

ــدوا ــا قص ــرا ل ــقاوتم ط ــول ش ل
 

ــا ــووا بكم ــيÝ ح ــم ع�م§ ــدر®ا ولكنه ب
  

ــا ــب مع ــحاب الن ــعاد̈ة أص ــول س ل
 

لــا انتحــوا بــدر�هم والكــل قــد جزمــا
  

ــن ــة م ــدر لنعم ــاروا إل ب ــاروا وس س
 

ــا ــذا علم ــابوا ف ــن خ ــة م ــازوا ونقم ف
  

ال جــل° لــه الســر الصــون بــه
 

ـــآ ـــامه الكم ـــ ف أحك Þوأودع ال
  



ــم� ــاءوا برأيه ــاوروا ج ــا ش ــد� م وبع
 

ــا ــى وه ــد نف ــول ق ــال ق ــعد�هم§ ق وس
  

ــم ــي� ب ــدÁ أن يس ــودÂ م�ب ــن� ال¦س ث اب
 

ــرما ــا انص ــه م ــدقÁ في ــاد لص إل الغÂم
  

ـــدها ـــاروق بع ـــيدنا الف ـــال س وق
 

قول ي�ــري كــثرة العــدآ علــى الكرمــآ
  

ـــم� ـــد رأيه ـــدر بع ـــادروهم لب وب
 

ــا ــأنا انرم ــرب ش ــار ح ــدوا ن وأوق
  

ــم� ــاح بينه ــبيض والرم ــوا ال وأعمل
 

ــا ــمآ قتم ــو الس ــار إل ن ــت الغب ح
  

ــازعهم ــدا ل ين ــرش جن ــاد ذو الع فق
 

ــه صــمما جيــش لبكــم حــووا عــن آي
  

ـــة ـــاح ملئك ـــل وأرم ـــد بي جن
 

ف يــوم بــدر نفــت صــما حــووا بكمــا
  

ــا ــادروا جيف ــف ب ــف وأل ــف وأل أل
 

ــا ــأنه عظم ــن ش ــوقت م ــك ال ف ذل
  

جــاءوا لبــدر وفيهــم حي ج�ي§ئ¦تÂهÂــم§
 

ــا ــذي هجم ــزوم ال ــوق حي ــبيله ف ج
  

قــد واجهــوا كــل ذي كفــر وذي بطــر
 

ــجما ــاؤه انس ــر م ــماء كقط ــن الس م
  

ــى ــائل برض ــا ق ــوق الثناي ــع ف والنق
 

ــ اللــق بعــد� رمــى حيزوم� ســارع§ وخي�
  

ـــه ـــل فعلم ـــو جه ـــان جهل أب وب
 

ــا ــاق واخ§ت�رÂم� ــأط¦ن� الس ــدى ف ــن اهت م
  

لــو كــان ســال معقــول لســاله
 

ــا ــرب أرت وج ــى ح ــاب لظ ــل الته قب
  

ــرد®ى ــه ل ــف� اس ــره نص ــه ج� لكن
 

ــا ــماه س ــن س� ــمáى م ــل م�س ــظÃ ك فح
  

ــن ــباز ل ــدى ال ــا أب ــقاوة م ــول الش ل
 

ــا ــب�ى أرم ــاري ال ــبز الب ــوله ل ي ل
  

صــلى عليــه الــذي أوله معجــزة
 

ــا ــش وانزم ــا الي ــاب منه ــة ه ف رمي
  

ــد ــى أح ــى عل ــق ل تف ــواهد ال ش
 

ــى ــؤاد عم ــاز الف ــد ح ــى أح إل عل
  

عمايـــة القلـــب داء ل دواء لـــه
 

ــا ــذي ظلم ــأوى ال ــى م ــول لظ إل د�خ
  

للمنتقـــى معجـــزات ل يبارزهـــا
 

إل شـــقيã طريـــد ل يـــرى النعمـــا
  

ـــم ـــادات جلته ـــيد الس ـــد س مم
 

ــا ــالق عظم ــن خ ــورى م ــه انلق ال ب
  

ــا انلبــت ــد ال م ــن عب ــب اب ــول الن ل
 

مـــواهب ال للخيـــار والعلمـــآ
  

ــا ــوم مع ــورى أصــل العل ــاب خي ال كت
 

ــا ــن رده حرم ــذي م ــاب ال ــو الكت ه�
  

مـــن ل يكـــن برســـول ال مقتـــديا
 

ــا ــرى النقم ــرور ي ــو مغ ــه فه§ ف دين
  

صـــلى عليـــه الـــذي بـــالق أرسله
 

ــلما ــن س ــورا ل ــه ن ــول ل ــدا رس عب
  

ــائبه ــى عج ــن أبق ــليم م ــه تس علي
 

ــا ــن كرم ــا ل ــر تكري ــر واله ف الس
  

شـــواهد ال ل تفـــى علـــى أحـــد
 

إل علـــى أحـــد إشـــقاؤه ارتســـما
  

نعــم الكتــاب الــذي قــد أعجــز البلغــآ
 

ــا ــف القلم ــن ي�رع ــه م ــن مثل وكــل ع
  

أكــرم بــه مــن كتــاب قــد شــفى علل
 

قد أنقذ الصــحب طــرا مــن ردى وعمــى
  



ــد®ى ــه ه ــب في ــذي ل ري وه§و الكتاب ال
 

ــا ــري وكم ــرا ي� ــي ض ــن ي�تق ــل م� لك
  

ــا ــتقيم لن ــراط الس ــدى والص ــو ال وه§
 

طــوب لشــخص بــه قــد كــان معتصــما
  

ـــآ ـــور للكرم ـــو الن والعل والن وه§
 

ــقما ــد س ــروم الي ق ــه ل ي ــن ب فم�
  

Áفه§و الســبيل الــذي مــا فيــه مــن عــوج
 

ــا ــد النعم ــد أوج ــذي ق ــائر لل لس
  

ــا ــد� مع ــدÝ كالوعي ــيÝ ووع ــرÝ ون أم
 

ــا ــن فهم ــادا ل ــه إرش ــت§ في ــد ̈أثبت� ق
  

ــدمته ــه ال خ ــد� وج ــدÂم§ قص ــن§ ي� فم
 

ـــا ـــار والل ـــى الن ـــإنه ل يلق ف
  

فـــإنه العـــروة الـــوثقى فممســـكها
 

ي�هدى ومــن جلــة الســران قــد عصــما
  

ــه ــدهر� أحرف ــ̈ل ال ــه يت§ ــن يلزم§ وم�
 

ــع التــدبر فيهــا يتــوى غ¦ن�مــا م
  

ــزل ــات منع ــه ف الوق ــل² عن ــن ي وم�
 

ــا ــب الكرم ــا يل ــي عم ــإنه ص ف
  

ـــا ـــاد ل كرم ـــا ج ـــد� رب إن لح
 

بــه وزحزحن عــن جــالب وكمــا
  

ــا ــاب ال خالقن ــن كت ــدن ع ــا ص م
 

ــا ــذي اتم ــد¥ ال ــررÝ ص ــرÝ ول ض فق
  

ــدª إل ــياء ت�ع ــه أش ــدن عن ــا ص م
 

ســبع الــرذائل صــدت كــل مــن حرمــا
  

Áــب ــى لع ــرارÝ عل ــبÝ وإص ــبÝ وك ذن
 

ــا ــورى نم ــاد لل ــدنيا اعتم ــب ل ح
  

ــن ــة ع ــد البي ــذي ص ــعف اليقي ال ض
 

توكــل وابتــداعÝ، تــرك� ذي ح�تمــا
  

ــدم ــر ذا خ ــه ف البح ــاجيت رب ب ن
 

بــه لفضــل ملــوق هــداه ســا
  

نـــاجيت رب بـــه ف الـــب مرتضـــيا
 

عــن مرســل جــآ بــه ذكــرا جل ظلمــا
  

ــى ــود رض ــالقرآن ج ــاد ل ال ب ــد ج ق
 

ــا ــر¥ ل كرم ــرا ج ــرك ذك ــت أت ولس
  

ــي ــاد ل ملك ــد ج ــه ق ــا ب ــو كتاب أتل
 

ــآ ــار والعلم ــدى الخي ــه وه ــه ب ل
  

ــاقبه ــدى من ــذي أب ــه ال ــلى علي ص
 

ــما ــرمدا ق¦ص ــري س ــن أم ض ــه وم ب
  

ف الل والصــحب والبــاغي شــرعته
 

ــا ــون هزم ــن ل يه ــه ال م ــا ب كم
  

عليــه ســلم هــاد قــاد ل مــددا
 

ـــما ـــذعر والطس ـــه وذب لغيي ال ب
  

ــدا ــه أب ــدي ل ــذي ح ــه ال ــلى علي ص
 

ــدما ــن ال ــرا تس ــونة بش ــى الص عل
  

ف الل والصــحب والــادين جلتهــم
 

ــ مــن بســما ــ ح�ســن خي� ما قاد ل خي�
  

ـــدد ـــليم بل ع ـــه بتس ـــلى علي ص
 

ــا ــه اليه�م ــا حزت ــى م ــدي كف ــاق ق ب
  

ــم ــانت براعته ــن ب ــحب م ف الل والص
 

ـــا ـــه نعم ـــاد ل ال ف تنيل ـــا ق م
  

ــدمته ــاد خ ــذي ل ق ــه ال ــلى علي ص
 

ــد�ما ــن ف¦ ــس وم ــه ذا كي ــودا ي�نب ق
  

ف الل والصــحب والحبــاب قاطبــة
 

ــما ــا ع�س� ــاد ل حÂل م ــه ق ــا ب كم
  

ــاعلن ــليم ج ــع التس ــه م ــلى علي ص
 

ــما ــاره حش ــا ل اخت ــع م ــه م ــه ب ل
  



ف الل والصــحب والذيــال جلتهــم
 

ــا ــا حر�م ــا وم ــان¦ مكروه ــا كف كم
  

ــه مــع التســليم مكرمن ــلى علي ص
 

ـــا ـــوذ والب�ل¦م� بـــا لغيي نفـــى النب
  

ــآ ــل الي والنف ــحب أه ف الل والص
 

ــا ــن كر�م ــرض م� ــا ل ي ــان¦ م ــا كف كم
  

ــائدن ــليم ق ــع التس ــه م ــلي علي ص
 

ــا ــات متكم ــكر للجن ــذكر والش بال
  

ــرؤ غرضــا ــال ام ــا ن ف الل والصحب م
 

ــا ــا اختتم ــر وم ــاب ول مك بل حس
  

ــــا ــــالي ب أســــلمت ل رب الع
 

ــا ــد ختم ــا̈ل ق ــه الرس ــن ب ــد م مم
  

ــى الرســلي والمــد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وســلم عل
  

ــــــــــــــــــــــــــالي. ل رب الع
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ــــم{ ــــيطان الرجي ــــن الش ــــال م ــــوذ ب }أع
  

ــى ــي لغي رض ــن ميل ــال م ــوذ ب أع
 

ــا ــن أو ̈فرض ــا س� ــدودي� عم� ــن ص وم
  

ـــد ـــد� ال ف أب ـــون¦ عب ـــي� ك عل
 

ــا ــن رده ̈قرض ــذي م ــاب ال ــع الكت م
  



ـــيد�نا ـــار� س ـــد�ه الخت ـــيلت عب وس
 

ــديه خ�فضــا ــى تق ــن أب� ــذي م� ــو ال وه§
  

ــفاعته ــو ش ــذي أرج ــفيع ال ذاك الش
 

ــا ــه عوض ــي ب ــرى ول أبغ ــا وأخ دني
  

ــــره ــــؤادي حي ل ت ــــايعته بف ب
 

عين وأخــــــدمه ل م�فترضــــــا
  

أســلمت وجهــي لرب بــالنب أبــدا
 

ــا ــاق ل الغرض ــد س ــذي ق مع الكتاب ال
  

ل كليـــت عبـــدا لـــه أبـــدا
 

ــا ــار أو رفض ــد ج ــن ق ــاوع م ول أط
  

ــدعي ــن ب ــوم م ــت ف ذا الي ــد تب ل ق
 

وكــل عهــد لجــل الشــك قــد ن�قضــا
  

هــو الفيــظ الــذي قــد كــان ل وحــى
 

ــا ــرب والرض ــب عن الك ــي وأذه كل
  

ــد ــيطان ف أب ــد الش ــوت أن يقص م
 

إل جهــات فعهــدي ليــس منتقضــا
  

ـــن ـــر وف عل ـــال ف س ـــوذ ب نع
 

ــا ــض� أو ركض ــث انق ــس حي من شر إبلي
  

ــررا ــي ض ــنا يق ــك ل حص ــل بفظ اجع
 

ــا ــض عن الف¦ض�ض ــف واقب ــن ك يا خي م�
  

ــا ــوم مرتي ــك الي ــال إلي ــكوت ح ش
 

ــا ــه مرض ــن قلب ــدهر ل م ــر ال أن تقه
  

ــرفا ــب انص ــن قل ــت ع ــكي ووسوس ش
 

فكملن ول²تصــــلح ل¦ــــ الربضــــا
  

ـــل ـــس ذا حي ـــا إبلي ـــؤ�من قتلن ي
 

ــا ــاكفن الرض ــي ف ــت رب ولي وأن
  

ــن ــلمة م ــأمن والس ــائي ب ــب بق طي
 

إبليــس ولتكفنيــه الــدهر إن نضــا
  

̈اطــر�د§ه عن�ــ يــا رب ومــا معــه
 

ــا ــت عرض ــب م ــرى بتخيي ــا وأخ دني
  

ــار ذا ورع ــن الغي ــؤادي م ــف ف نظ
 

ــا ــدى رحض ــب بال ــن قل ــن ري يا خي م
  

ــدا ــالنب أب ــادي ب ــع الع ــرف جي اص
 

ــا ــن خ�فض ــا خي م ــخيهم ي عن بتس
  

ــري ــح ل وزد بش ــزائن فافت ــك ال ل
 

ولتكفن كـــل مـــن يـــأت ليعترضـــا
  

ــدة ــل مفس ــرفك عن ك ــوت ص رج
 

حقق رجائي ول اكشــف ســر� مــا غمضــا
  

ــدا ــترتم أب ــا ل اخ ــة م ــمي وجل جس
 

ــا ــوءÓ قض ــدارين س ــا ال ــة فاكفن وديع
  

يــا مــن لــه المــر كــن ل واحن أبــدا
 

ــا ــه ̈فرض ــن حب ــى م ــا عل ــل دأب وص
  

ـــاعته ـــع§ ج ـــلم م ـــد ث س مم
 

ــي ــا من ييء رض ــه كلم ــل ب واجع
  

 اللهم صل على سيدنا ومولنا ووسيلتنا وج�نتنا وج�نتنا ممد وآله وصــحبه
 واجعل باهه صلى ال تعال عليه وسلم حروف العذبلة جنة ل عن كل ما
خلق وكل ما سيخلق ما ل أحبه ف الدنيا والخرة آمي يــا رب العــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}بســم ال الرحــان الرحيــمأعوذ بــال مــن الشــيطان الرجيــم {

  

ــزل ــد ن ــرآن ق ــذي الق ــه ال ــم الل بس
 

منــه ابتــدائي وأرجــو عنــده النل
  



ـــا ـــاد ل كرم ـــبحان رب كري ج س
 

ــــداه جل ــــا ه ــــأن ألزم� قرآن ب
  

ــه ــل ل ــان ال ج ــان ل ك ــن ك م
 

ـــه قبل ـــاحي ل ـــل بال ـــن توس� وم�
  

ــــدد ــــليم بل ع ــــل بتس ال ص
 

ــل ــحاب والفض ــالل والص ــه ب علي
  

ـــو يغفرن ل قـــد تبـــت أيضـــا وه§
 

ــل ــذي ف¦ض� ــب بال ــتر عي ــب ويس ذن
  

ـــابته ـــأتين إج ـــاب وت ـــه خط ل
 

ــدل ــه ب ــي ب ــرى ول أبغ ــا وأخ دني
  

ــا ــاب دون عن® ــا وه ــي� ي ــب ل مرام ه
 

ـــــل° بل ـــــول ال ك ول²تكفن برس
  

ــون¦ ف ــان ك ــا رح ــأل ي ــاك أس إي
 

ــوى نل ــد ح ــديا ق ــدا خ ــاي� عب دني
  

ــا ــا أدب ــعي لزم ــم وس ــد بعل ل ج
 

ــف ل العلل ــد واش ــض عه ولتكفن نق
  

ــدا ــآ أب ــا أش ــق ل م ــا وس رض ل الباي
 

مÂـــن غي مكـــر خفـــيÍ واكفن الجل
  

حطن عن الشــر واجلــب ل اليــور معــا
 

ولتكفن الـــزي والكـــدار والـــوجل
  

ــه ــون ب ــا أك ــب م ــك يين وقل مل
 

ــل ــا واكفن الكس ــودا وفيض ــالبحر ج ك
  

ــدا ــون ل أب ــذي يك ــع ال ــل جي اجع
 

ــترته عمل ــا ل اخ ــل م ــى فع ــا عل عون
  

ــا ــاس جلته ــن الدن ــاب ع ــف جن نظ
 

ـــوجب اللل ـــيء ي ـــل ش ول²تكفن ك
  

ــه ــو برحت ــذي أرج ــم ال ــت الرحي أن
 

يــوم القيامــة بشــرى حقــق المل
  

ل هـــب بـــاه رســـول ال ســـيدنا
 

ــزلل ــف ال ــا يكش ــب يوم أن ل أحاس
  

ــا قــد ســاقه هــرم رجــوت أضــعاف م
 

ـــذل ـــن ب ـــدحي خي م إل زهي ب
  

ــه ــريك ل ــن ل ش ــا م ــوم ي حــدتك الي
 

فك¦م¶ل¦ن¶ـــي بـــه مثـــل الل الكمل
  

ـــا رب صـــل بتســـليم بل عـــدد ي
 

ــورى عقل ــونه خي ال ــذي ك ــى ال عل
  

ممــــد بميــــع الل وارض بــــه
 

ــدك النل ــدم ل عن ــحبه ولت ــن ص ع
  

 اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق الناصــر الــق
ــم  بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظي
 واجعل باهه صلي ال تعال عليه وسلم حروف البسملة جالبة إل كلمــا
أحبـــه ف الـــدنيا والخـــرة آمي يـــا رب العـــالي

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وس
 وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واصرفن باهه عن كل منهي
 عنه مطلقا واجعلن باهه إل ما اخترت ل من الأمورات مطلقا واجعــل ف
 تواليفي ما يفوق ظن وظن غيي من اليات ف الدنيا والخرة واجعلــه
 عمل صالا متقبل اللهم إنك قلت وقولك الق ووعدك الصدق فمن كان



ــوا  يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالا ول يشرك بعبادة ربه أحدا وأنا أرج
ــو  لقاءك وليس ل عمل صال ألقاك به لضعفي وفقري وعجزي فبقوتك ق
ضــعفي وبكونــك غنينــا أغنن آمي آمي يــا رب العــالي

  

 } اللهم إن أقبلتل إله إل ال ممد رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم{
 إليك بأعوذ بال من الشيطان الرجيم وبسم ال الرحان الرحيم وبل إله إل
ــه ــارك علي  ال ممد رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم فصل وسلم وب
وعلى آله وصحبه وهب ل باهه بركات الميــع آمي يــا رب العــالي

  

ل رب الـــذي قـــد جـــاد ل بـــدى
 

ــدا ــديه عه ــن تق ــديا ل ــي خ كل
  

ــه ــريك ل ــظ ل ش ــن حفي ــرم بغ أك
 

ــدا ــد ول يل ــد ل يول ــك والم ف الل
  

ــــه ــــه ل نظي ل ــــل إل ال ج
 

قطعــا ومــن بســوى ذا جــاء قــد فنــدا
  

لــه الســموات والرضــون جلتهــا
 

ــدا ــن أب ــا ل ل يك ــان وم ــاء ك ــا ش م
  

ــــد ــــك أح ــــل مال ال رب جلي
 

بـــر لطيـــف كري ل يـــزل صـــمدا
  

ــدي ــد ي ــا أم ــذي دأب ــو الغن ال ه
 

ـــدا ـــرد ي ـــا ل ي ـــه فقيا ودأب ل
  

ــري ــا ظف ــوري راجي ــكو أم ــه أش إلي
 

ــدا ــت زي ــن ل زم ــري بس ــا وأخ دني
  

ــدم ــه ق ــد زان ــذي ق ــود ال ــه الوج ل
 

ــدا ــد زحــزح النف ــذي ق ــاء ال مــع البق
  

ل ف الــوادث شــيء قــد يشــابه
 

ــدا ــا أب ــن كله ــتغنيا ع ــالنفس مس ب
  

ــل ــن مث ــل ع ــارى ج ــا نص ــا ي إلن
 

ــث والودا ــوا التثلي ــه واترك ــوا ل توب
  

ــدد ــن ع ــل ع ــد ج ــورى ق ال رب ال
 

ــددا ــتركوا الع ــم ولت ــدوا ربك فلتعب
  

لــه البايــا لــه الفعــال جلتهــا
 

ــردا ــدارين منف ــد ف ال ــك والم بالل
  

ــم� ــا لك ــم مبغض ــرعت فيك ــه تض ل
 

ــهدا ــد ش ــه وال ق ــوا ل ــا ل تتوب م
  

ــدا ــه أب ــي ل ــذي كل ــه ال ــو الل ه
 

ــدا ــا و�ج ــرواه م ــذي ش ــة لل ذا خدم
  

ـــم ـــادات جلته ـــيد الس ـــد س مم
 

ــدا ــا عب ــليم كم ــه بتس ــلى علي ص
  

ـــوته ـــول نب ـــن ال ـــاز المي م ح
 

ــدا ــد لب ــال ق ــد§ما وآدم ف الصلص Âق
  

ــدم ــى ق ــي عل ــن يش ــد خي م مم
 

ـــجدا ـــد س ـــن ل ق ـــد خي م مم
  

ـــيدنا ـــار س ـــت الخت ـــت مب م
 

حـــب الغـــان¦ والهلي والولـــدا
  

دمــي وأهلــي وأولدي الفــداء لــه
 

ــندا ــان ل س ــذ ك ــه م ــديا ل ــدا خ عب
  

ــدا ــا وغ ــاحي هن ــة ال ــوت ف خدم رج
 

ــدا ــن والرغ ــرª الم ــا ي� ــز§ل عظيم ج�
  

ســــألت رب بــــه أن ل أخــــالفه
 

ــدا ــحب مته ــه كالص ــديا ل ــدا خ عب
  



وجهــت ل وجهــي عنــه مرتضــيا
 

مـع الشـفيع الــذي بنفـي الغمــوم غـدا
  

لــه الشــفاعة عنــد ال ف الشــفعآ
 

ــدا ــيدا ح ــدا س ــة عب ــوم القيام ي
  

ــــــد�مه ــــــد§ما وق Âال فضله ق
 

ــدا ــه عن ــن نج ــن ع ــر م ــا وأخ� دأب
  

لــه علــي� لــوجه ال مــن س�ــنت
 

إل ارتفــاعي� أمــداح ت�ــر�ى عــددا
  

لــه علــي هــدايا الشــعر نافلــة
 

ــدا Âــر�ى الكب ــد ب� ــب ق ــوجه رب ب ل
  

ــــدنا ــــاحي مم ــــدان¦ ال بال ه
 

ــه فهــدى ــد جــا ب ــذي ق ــاب ال وبالكت
  

صــــلى عليــــه بتســــليم وكملن
 

ــهدا ــن ش ــب وم ــن ل ــديا كم ــه خ ب
  

ـــى ـــلة عل ـــاب بالص ـــل خط ل ج
 

ــدا ــى النك ــه عن نف ــن ب ــورى م خي ال
  

ــا كري بل ــلة ي ــب ص ــطفي اكت للمص
 

ــدا ــث ب ــدهر حي ــه ال ــلم علي ــد¥ وس ع
  

ــرة ــا وآخ ــه دني ــائي ب ــب دع أج
 

وســق إل بــه مــا شــئته مــددا
  

ــدا ــئته أب ــد ش ــا ق ــون م ــت الك أن
 

ـــدا ـــد ول تل ـــا ول تول ـــا كري رب
  

ــا ــواء مع ــي وال ــمآ والراض ــك الس ل
 

وكــل مــا شــئته لبــد أن يــردا
  

ــوزرآ ــاع وال ــع التب ــوك م ــك الل ل
 

ــدا ــل والوق ــق الوي ــك يل ــن يعاظم§ وم
  

ــك و ــا وكون ــك فتاح ــب ل بكون ه
 

ــعدا ــالا س ــات ص ــا هب ــا فتوح هاب
  

ــن ــي¥ وك ــاحي عل ــي� بال ــا إل ــب ي ت
 

ـــى وددا ـــا عن لغ ـــه ماحي ـــا ب دأب
  

ــاعته ــع§ ج ــل وســلم م عليــه ص
 

ورض بــه ل¦ــ مــا أختــاره أبــدا
  

إليـــه بـــالل والصـــحاب ف أبـــد
 

ــدا ــا اجته ــليم كم ــلة بتس ــق الص س
  

ــا ــاد ل ــلة ل نف ــب ص ــى اكت للمنتق
 

ــدا ــم والرش ــق ل العل ــلم وس ــع الس م
  

ــه ــذي أشــكو الضــلل ل ــم ال أنت العلي
 

ــدا ــثي ه ــدر واجعلن ك ــرح الص فلي اش
  

علـــى حبيبـــك عن صـــل ف أبـــد
 

ــدا ــه الل ــور ب ــلم ول ن ــع الس م
  

ــا ــب اكتــب صــلة ل انفصــام ل للمجت
 

ــدا ــه رغ ــد ب ــلم ول خل ــع الس م
  

ــة ــل أزمن ــلم ك ــل وس ــا رب ص ي
 

ــدا ــه عض ــانوا ل ــن ك ــب وم ــى الن عل
  

ــاوره ــي أن أج ــا إل ــه ي ــب ل ب ه
 

ــدا ــدارين مته ــروح ف ال ــالقلب وال ب
  

ـــه ضـــررا ـــد أعـــدائي ب وقيتن عن
 

ــدا ــاب غ ــر والس ــل ض ــه ك قن ب
  

ــرض ــن م ــب رب م ــك قل ــلم بفظ س
 

م�وح¥ـــدا موقنـــا ولتكفنـــا الســـدا
  

ــن ســلب ــر وم ــن كف ــب م ل سلم القل
 

ــدا ــحح الس ــا ص ــاق ودأب ــن نف وم
  

ل جــد بــا فــاق ظن مــن لــدنك بــن
 

ــدى ــدا للمتقي ه ــذكر غ ــا ب ــد ج ق
  

ـــه ـــلة ل ـــق خي الص ـــد ولتس مم
 

ف الل والصــحب مــن تفضــيلهم عهــدا
  



 اللهم صل صلة كاملة وسلم سلما تاما على نب تنحل به العقد وتنفرج به
 الكرب وتقضى به الوائج وتنال به الرغائب وحسن الــوات ويستســقى
 الغمام بوجهه الكري وعلى آله وصحبه ف كل لة ونف¦س بعدد كل معلوم
 لك واجعل باهه صلى ال تعال عليه وسلم حروف اليللة قاضية ل حوائج
الــــــــــــدنيا والخــــــــــــرة آمي

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل علي ســيدنا ممــد وآلــه وصــحبه

  

 صلة تنجينا با من جيع الهوال والفات وتقضي لنا با جيع الاجــات
 وتطهرنا با من جيع السيئات وترفعنا با أعلي الدرجات وتبلغنا با أقصــي
 الغايات من جيع اليات ف الياة وبعد المات واجعل باهه صلي ال تعال
 عليه وسلم حروف الوقلة ت�حفت وسروري وبشراي ف الدنيا والخــرة
 آمي يا رب العالي اللهم إن أقبلت إليك اليوم بالكلية بائعا تدبيي بتدبيك
ــدبيي  راضيا عنك رضي ل سخط بعده مكمل ف اليوم استسلمي وبيع ت
ــوم الحــد ــز والــديث الشــريف ف ي وشروعي ف الكتــاب العزي

  

ـــمبـ{ ـــي العظي ـــال العل ـــول إل ب ـــول ول ق }ل ح
  

ــــد ــــن ذائه الح ــــت م ل كلي
 

ــد ــطفى الح ــا للمص ــه خادم ــدا ل عب
  

المــد والشــكر والرضــوان مــن قبلــي
 

ـــد ـــع الح ـــظ الكري الواس إل الفي
  

ـــه ـــوال برحت ـــع ال ـــان¦ الواس حب
 

ــد ــكر للب ــال الش ــه تع ــت من فرم
  

وجهــت وجهــي لرب بــالنب ولــه
 

سري وجهــري بــب قــد بــرى كبــدي
  

ــــدا ــــطفى أب ــــت بالص ل كلي
 

ــدي ــى كب� ــكر إذ عن نف ــد والش بالم
  

ـــل عل ـــة ل ج ـــن جل ـــت ع ولي
 

ــانتفى أو�دي ــي ف ــس لرفع ــن المي م
  

ـــرفا ـــالقرآن منص ـــت ب ـــد تب ل ق
 

ــدد ــك الع ــن ذل ــه ع ــديث ل وبال
  

ادفـــع بفظـــك عن تلـــك ف أبـــد
 

ــمدي ــا ص ــدهر ي ــب إل ال وعكسها اجل
  

ـــف ـــوق بل كل ـــل مل قن أذى ك
 

ــندي ــورى س ــى خي ال ــطفى النتق بالص
  

وســـيلت ســـرمدا واجلـــب إل بـــه
 

ـــدد ـــن اللء بالس ـــد م ـــا ل يع م
  

ـــا ـــدته زمن ـــا كاب ـــوم م وقيتن الي
 

ــــــد بل ماهــــــدة من ول جل
  

تب يــا غفــور علــي الــدهر وامــح هنــا
 

معــائب واحــب� للـــدارين بالرغـــد
  

هــب ل جيــع الــذي أهــواه مــن منــن
 

دنيـــا وأخـــرى بل ضـــر ول نكـــد
  

ــع§ أدب ــال م ــم والعم ــ العل ــع ل¦ اج
 

ــد ــد والكم ــاس دون الك ــامع الن ــا ج ي
  



ــا ــا أدب ــض لزم ــح وفي ــد بفت ل ج
 

ـــد ـــال والل ـــتقامة بالوص والس
  

ل اجلــب دوامــا وعن ادفــع فــإن يــدي
 

ــد ــالقلب والس ــرفت ك ــن غيك انص ع
  

ــا ــك ي ــن ســاعت ل ــت م أســلمت كلي
 

ــدي ــيي وف بل ــ ف س ــن ل¦ رب فك
  

ــي ــن حيل ــوت رب وم ــن ق ــرأت م ب
 

ــد ــائز الرش� ــاب ال ــكا بالكت مستمس
  

ــه ــدر علمن غوامض ــ الص ــرح ل¦ اش
 

ــف� ددي ــح ل و̈ك ــر وافت واكشف ل¦ الس
  

ــه ــب§ ل تلوت ــه ه ــراف ب ــك انص ل
 

ــفدي ــه ص ــل ب ــه واحل ــام ب ــع القي م
  

ـــا ـــالقرآن ث ب ـــراف¦ ب ـــك انص ل
 

ــف¦دÂÂÂÂÂي ــا ص� ــر§ بم� ــول فكث© ــن� الرس س
  

ــى ــل م�ن® ــدارين ك ــاذينÂ ف ال ــب§ ل ب ه
 

ــد ــو بل نف ــوده ينم ــعا ج ــا واس ي
  

ــه ــت ب ــد اكتفي ــذي ق ــي ال ــت العل أن
 

ــد ــن الوق ــرى فزحز§ح§ن ع ــا وأخ د�ني
  

ــدا ــدخول غ ــت نرجــو ال ــان ال لك الن
 

ــد ــن جــل° عــن ول ــا م فيها بفضــلك ي
  

ـــي ـــا رب متكل ـــد ي ـــك ف أب علي
 

ــد ــل والول ــن لله ــي وك ــن ولي¥ ف̈ك
  

ـــآ ـــدي والنف ـــم ولوال ـــن ب ل ك
 

ــد ــن الوب ــمن م ــه اعص ــالنتقي وب ب
  

ــد ــد ول تل ــك ل تول ــان وإن ــك حن ــك رزاق وإن ــا رب إن ي
  

ــد ــاق بل عم ــك رف ــان وإن ــك من ــاب وإن ــك وه ــا رب إن ي
  

أجــب دعــائي وهــب ل ضÂــعف مطلبــت
 

ــدد ــب ول ع ــرى بل كس ــا وأخ دني
  

ــرا ــج¥ معتم ــد ح ــذي ق ل اكتب§ ثواب ال
 

ــد ــب والبل ــد الق ــان عن ــن ك ــر م وأج
  

ــبوا ــن ص ــل م ــون مث ــن¥ بك ــي� م� عل
 

ـــد ـــدر وف أح ـــفع ف ب ـــع الش م
  

ــت بل ــالقرآن ت�ب ــي وب ــت� نفس ظلم
 

ــدي ــذ بي ــالغراء خ ــك وب ــك إلي ش
  

ـــدا ـــلمتها أب ـــت أس ـــا رب كلي ي
 

إليــك� بالصــطفى مــن ذاك الحــد
  

متبعــا طالبــا منــك الصــلة لــه
 

ــد ــع الح ــكر الواس ــلم بش ــع الس م
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

 اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل من
 هذه القصيدة قبول يتعجب منه الولون والخرون بل آفــة ول كــدر ف
ـــــــــدا آمي ـــــــــا أب ـــــــــيء م ش

  

بســم اللــه اكفن الكــدار  يــال
 

ــال ــك ي ــه ل في ــاءÓ ب ــف¥ البق ص
  

يا من لــه المــر يــا مــن ل شــريك لــه
 

ــال ــك ي ــق في ــك وأطل ــع ومل© وس¥
  

ــا ــان مرتي ــا رح ــوم ي ــك الي واجهت
 

ــال ــاك ي ــئت ف دني ــا ش ــوزي ب ف
  

ــه ــو برحت ــذي أرج ــم ال ــت الرحي ـــالأن ـــك ي ـــرا من ـــي� ض أن ل ألق



   

ــي ــا ملك ــؤل ي ــب الس ــك يين وقل مل
 

ـــال ـــك ي ـــود من ـــاب ب بل حس
  

ــيا ــدوس مرتض ــا ق ــري� ي ــت س قدس
 

عن وعنــك رضــيت الــدهر يــال
  

ــي� مــن ــذي ســلمت كل أنت الســلم ال
 

ــال ــك ي ــيÍ من ــي بط ــوبÂ نفس عي
  

يا مؤمن� اكــف جنــاب الضــر مــع§ كــدر
 

ــال ــدارين ي ــن ف ال ــ الم ــب ل¦ وه
  

ــا ــترائك م ــهد باش ــالهيمن ل اش وب
 

ــال ــات ي ــرا إل الن ــت س ــد بع ق
  

ــه ــي بعزت ــذي أبغ ــز ال ــت العزي أن
 

ــــال ــــد ل التكري ي ــــزا ي�خل ع
  

أجــبت ل إنــك البــار دون لقــآ
 

ــال ــترت ي ــذي ل اخ ــدى بال ــل الع ك
  

ـــف ـــب بل كل ـــل ذي ك كفيتن ك
 

يــا م�تكــب ر�ضــت� الكــل يــال
  

ــدا ــا أشــآ أب ــق م ــق ل اخ̈ل يا خالق الل
 

بالبش§ــر والصــفو والرضــوان يــال
  

يــا بــارئ اللــق ̈قــد§ ل النفــع� دون أذÏى
 

ــال و̈قــد§ ل¦ــ الجــر� للجنــات ي
  

ــر®ا ــب ب�ش ــد للن Äــور خل ــت ا̈لص أن
 

ـــال ـــر ي ـــ دون الك ـــورن² ل¦ وص
  

ــه ــت ب ــد أتي ــب ق ــل° ذن ــرت ل ك غف
 

ــال ــار ي ــا غف ــكري� ي ــهد§ بش� ل اش
  

ـــبب ـــدائي بل س ـــرت ل رب أع قه
 

ـــال ـــار� ي ـــا قه ـــدتك ي من ح
  

ــألت ــاق مس ــؤل ف ــك س ــت ل من وهب
 

ــال ــك ش�ــكري� يــا وه�ــاب� ي فل
  

ل قــدت� أثــان ل يــا مــن لــه ع�م�ــري
 

و̈قـــدت� ل الـــرزق� يـــا رز�اق� يــال
  

ــاته ــت ف ــاب كن ــل° ب ــت� ل ك فتح
 

لوليـــائك يـــا فتـــاح� يـــال
  

ــا ــرت� م�نتبه® ــت ص ــب� ح علمتن الغي
 

ــال ــت ي ــذي علم ــم ال ــت العلي أن
  

قبضــت� يــا قــابض� الســواءÓ وانصــرفت
 

ـــال ـــدار ي ـــوي� كالك ـــ ن Âلغي
  

ــى ــال¦ ل برض® ــ̈ط الم ــا باس ــطت� ي بس
 

فاشـــ̈كر م�باســـطت الـــدارين يـــال
  

ــوا ــداءÓ ل ومض ــافض� الع ــا خ خفضت ي
 

ـــال ـــك ي ـــض من ـــوي بف لغي ن
  

ــت ــدارين مرتب ــع� ال ــا راف ــت ي رفع
 

ـــال ـــك ي بل انفـــاضÁ بفضـــلÁ من
  

ــه ــت عزت ــذي لزم ــز¥ ال ــت ا̈لع أن
 

ـــال ـــك ي ـــا في ـــزا وحب خل م�ع
  

ــه ــت لعزت ــذي ذل ــذل ال ــت ا̈ل أن
 

ـــال ـــس� والـــنª والشـــيطا̈ن ي الن
  

ــا ــاجيته زمن® ــذي ن ــميع ال ــت الس أن
 

وبالســـرات ل قـــد جـــدت يـــال
  

ــا ــة م ــاد جل ــذي ل ق ــت البصــي ال أن
 

ــال ــك ي ــرى من ــا وأخ ــترت دني ل اخ
  

ــون¦ ذا ــاقي بك ــم� الب ــا حك ــت� ي حكم
 

ــال ــراك ي ــن ب�ش ــاب م ــا غ ــوزÁ ب ف
  

ــآ Ïــدائي بغي لق ــد̈ل أع ــا ع ــدلت� ي ع
 

و�ل ضÂـــرار و ل قـــد كنـــت يـــال
  

ــدا ــت� ب أب ــذي لطف ــف� ال ــت اللطي أن
 

ــال ــر ي ــد� الفك ــا ي�زي ــا عجيب® Ï̈لطف
  



ــبته ــاينت� خ� ــذي ع ــبي ال ــت ال أن
 

ــال ــب ي ــم� الغي ــك عل ــدت� ل من و̈ق
  

أنت الليــم الــذي زحزحــت جلــة مــن
 

ـــال ـــدهر� ي ـــ ال Âل ترضـــهم§ ل لغي
  

ــامت�ه ــانت عظ ــذي ب ــم ال ــت العظي أن
 

ــال ــك ي ــا من ــل عظيم® ــدت� فض ل ̈ق
  

ــرة ــدت مغف ــذي ل ق ــور� ال ــت الغف أن
 

ــال ــك ي ــيت� عن ــوب رض ــت§ عي م
  

ــى ــديك رض® ــي ل ــذي كل أنت الشكور ال
 

ول شــكرت� ج�ميــع الســعي يــال
  

أنـــت العلـــي الـــذي أعليتن أبـــدا
 

ــــال ــــت ي ــــر ول حلل بغي مك
  

ــارت�ه ــانت كب ــذي ب ــبي ال ــت الك أن
 

ــال ــر ي ــبي� الج ــك ك ــدت من ل ̈ق
  

ــد ــت ف أب ــذي وجه ــظ ال ــت الفي أن
 

إل ســـواي العـــدى والضـــر يـــال
  

ــدا ــدت ل رغ ــذي خل ــت ال ــت القي أن
 

بل حســــاب إل النــــات يــــال
  

أنـت السـيب الــذي قـد اكتفيـت بـه
 

عــن العــدى والذى والكــد يــال
  

ــه ــاقت جللت ــذي س ــل ال ــت اللي أن
 

إل ســـوانا العـــدى الـــدارين يـــال
  

أنــت الكري الــذي قــد قــدت ل كرمــا
 

ــال ــي ي ــع التبش ــرى م ــا وأخ دني
  

ــيانته ــانت ص ــذي ب ــب ال ــت الرقي أن
 

ــال ــوان ي ــوى الرض ــن س ــت ع كلي
  

ــآ ــادت بغي عن ــذي انق ــب ال ــت الي أن
 

إجابـــة منـــك ل ل اخـــترت يـــال
  

وإنـــك الواســـع البـــاقي ول أبـــدا
 

ـــال ـــالعتق ي ـــعة ب ـــعت توس وس
  

ــوى ــذي أطلقتن لس ــم ال ــت الكي أن
 

ــال ــوء ي ــوت الس ــاءن وم ــا س م
  

ــودته ــادت م ــذي انق ــودود ال ــت ال أن
 

ــال ــرب ي ــى والق ــرمدا بالرض ل س
  

ــادته ــانت م ــذي ب ــد ال ــت الي أن
 

ــال ــاق ي ــدا ف ــك م ــدت ل من وق
  

وإنـــك البـــاعث البقـــي بل ضـــرر
 

ــــال ــــدار ي ــــة الك كفيتن جل
  

ــهادته ــادت ش ــذي انق ــت الشــهيد ال أن
 

ـــــال ـــــترائك من ذاك ي ل باش
  

يا حــق ل اشــهد بــق وامــح جلــة مــا
 

ل تــرض ل مطلقــا بالفضــل يــال
  

أنــت الوكيــل الــذي قــد اكتفيــت بــه
 

ــال ــق ي ــا ذا الل ــب ي ــدفع والل ف ال
  

ــى ــويتن برض ــذي ق ــوي ال ــت الق أن
 

ــال ــر ي ــا ذا الم ــر ي ــر واله ف الس
  

أنــت الــتي الــذي قــد كنــت ل ب�ن®ــى
 

ــــال ــــروه ي ــــوجه ل الك ول ت�
  

ــدل ــي ب ــذي ل أبتغ ــول ال ــت ال أن
 

ـــال ـــأمي ي ـــت بالت ـــه ول كن ب
  

ــا ــت ل نعم ــذي وجه ــد ال ــت المي أن
 

ــــال ــــر ي ــــرور وغي الك بل ̈غ
  

ــا ــياء جلته ــق والش ــي� الل ــا مص ي
 

ـــال ـــا أحصـــيت ي كفيتن ضـــر م
  

ــوجه ل ــا مــن ل ت ــق ي ــدئ� الل ــا مب ي
 

ــال ــك ي ــيت عن ــب رض ــا ل أح م
  



ــا ــدت ل كرم ــود ق ــد� ع ــد� أح معي
 

ــال ــك ي ــوم في ــهر وي ــل ش ف ك
  

ميـــي بي حيـــاة جـــدت ل أبـــدا
 

ــال ــر ي ــفو العم ــكري بص ــك ش فل
  

ميــت� قــد س�ــقت مــوت للعــدى ولــم
 

ــال ــدارين  ي ــقت ف ال ــارهي س مك
  

ــا ــاي� مع ــع§ رض ــكري م يا حيª حدي وش
 

من خــذ دون ســخط منــك يــال
  

ــه ــت أطلب ــا كن ــدت ل م ــد ق ــوم ق قي
 

بغي كســـب إل النــــات يــــال
  

ــا ــان¦ دون عن® ــد� الث ــلت ل واج أوص
 

ــال ــان ي ــذي ل ب ــود� ال ــك الوج ل
  

ــا ــدارين معتلي ــ ال ــد� اجعلن� ــا ماج ي
 

بغي كــــب وعجــــب رب يــــال
  

ــردا ــدارين منف ــ ال ــد� اجعلن� ــا واح ي
 

ـــال ـــك ي ـــز من ـــع ا̈لن بعزي م
  

ــا صــمدي ــا ل اخــتي ي لك التجــائي ب
 

ــال ــت ي ــن أحبب ــة م ــرا لمل بش§
  

ــدفع®ا ــذول¦ م�ن ــادر� الخ ــا ق ــت ي أردي
 

ـــال ـــد ي ـــك التحمي ـــوانا ل إل س
  

ـــدر ـــت مقت ـــا أن áرزقتن الـــج� طي
 

ـــال ـــك ي ـــوار وزورÁ في ـــع ال م
  

ــد®ا ــا وغ ــدمن هن ــد¶م� ق ــت الق أن
 

علــى كــثي مــن الخيــار يــال
  

ــوا ــدى ومض ــت الع ــؤخر أذهب ــت ال أن
 

ـــال ـــان ي ـــع الزي ـــوانا م إل س
  

ـــدا ـــا وغ ـــك الو̈ل اجعلن هن وإن
 

ـــال ف الســـابقي بفضـــل منـــك ي
  

ــب ــدارين ذا رت ــ ال ــر اجعلن� ــا آخ ي
 

وصــف¶ ع�مــري إل النــات يــال
  

ــيا ــأمول¦ م�رتض ــ ال ــاهر ارزقن� ــا ظ ي
 

ـــال ـــرآن ي ـــ الق ـــر§ ب� عن وأظه
  

Áــن ــرار� ذا من ــ الس ــاطن� ارزقن� ــا ب ي
 

ــال ــذكر ي ــرف� ال ــؤادي� ظ ــل ف واجع
  

ــلت ــا وال م�واص ــلك ي ــب ل بفض ه
 

ــال ــت ي ــن والي ــا وم� ــ الباي خي�
  

ــا ــداك مع® ــق ع ــال س� ــك التع وإن
 

ــال ــدهر� ي ــري ال ــد ض� ــوى قص إل س
  

Áــدة ــق§ دون مفس ــق§ وأعت ــع§ وأطل وس¶
 

ــال ــرª ي ــا ب ــوت ي ــتجب§ دع ول اس
  

ــه ــذنب� جلت ــوت� ال ــت� م ــي� تب عل
 

طه�ــرت� كلــي� يــا تــو¥اب� يــال
  

Ýــم ــذي مــن عــدى الســلم منتق أنت ال
 

ول انتقمــت� بــا ل اخــترت يــال
  

ــوت بل ــذي عن عف ــوª ال ــت العف أن
 

ــال ــل° ي ــديت� الك ــبÁ ه ــاءÂ عي إبق
  

ــه ــاينت رأفت ــذي ع ــرءÞوف ال ــت ال أن
 

ــــال ــــداءÓ ي ــــوج¶ه� ل الع ول ت�
  

يــا مالــك ا̈للــكÂ ل وس�ــعت� د�ون جــو®ى
 

ف اللــك واللكــوت الــدهر يــال
  

ــ مــا يــا ذا اللل وذا الكــرام هــب ل¦
 

ــال ــك ي ــرى من ــا وأخ ــترت دني ل اخ
  

قد ل¦ــ يــا مقســ̈ط الطلــوب� حيــ̈ث ̈أر�ى
 

ـــال ـــوانÂ ي ـــع الرض ـــا م خÂل وحÂب
  

يــا جــامع� اجــع§ ل¦ــ الغــراض� م�رت�ضــيا
 

ـــال ـــع ي ـــك� ل ف الم عن بكون
  



ــرض ــي غ ــذي ل ينتم ــ ال ªــت الغن أن
 

ــال ــاج ي ــا أحت ــ م ــب ل¦ ــك ه إلي
  

ـــــبب ـــــك الغن بل س أغنيتن إن
 

ــال ــل ي ــن بالفض ــ ك ــرمد®ا ل¦ فس
  

ــآ ــى الكرم ــي م�ن� ــك العط أعطيتن إن
 

ــــال ــــداء ي ــــة الع كفيتن جل
  

ــي Âب�لÂــن ق Âم Óــواء ــانع� الس ــا م ــت ي منع
 

ـــال ـــاء ي ـــا س ـــوجه� ل م ول ت
  

Áــد ــر� ف أب ــار� من الض ــا ض ــت ي منع
 

ــــال ــــرار� ي ــــوجه� ل الض ول ت
  

Áل قــدت ف كــل شــيء نفــع� ذي كــرم
 

يــا نافعــا لــذوي اليــان يــال
  

ــد®ا ــافي®ا أب ــي ص ــور� ̈كل ــا ن ــو¥ر�ت� ي ن
 

ــــال ــــياء ي ــــم� الش ك¦ف¦ي§ت�ن ̈ظل¦
  

قد قدت� ل منــك يــا ه�ــادي هÂدايــة¦ م�ــن§
 

ــال ــار� ي ــطفى الخت ــاحب�وا ا̈لص ــد§ ص ق
  

ــدائع�ه� ــانت§ ب ــذي ب ــديع� ال ــت الب أن
 

ـــال ـــالجر ي ـــدائع� ل ب ـــدت� الب ̈ق
  

ل صــف¶ ع�م§ــرÂي� يــا بــاقي بيÂــ رض®ــى
 

ــــال ــــاب ال ي ــــي بكت ÂنÂول²ت�ب§ق
  

Áــن ل قدت� جلــة¦ مــا ل اخــترت� مÂــن§ مÂن�
 

ــــال ــــوات ي ــــةÏ وارث¦ الم وÂراث
  

ــى® ــدتن برض ــذي أرش ــيد ال ــت الرش أن
 

ــال ــي ي ــع التبش ــيء م ــل ش ف ك
  

ــا ــت ل ثن ــذي وج�ه ــبور ال ــت الص أن
 

ـــاه يـــال وقـــد ذهبـــت� بـــا آب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك

ــدواذكروا ال ف أيام معدوداعلى ما أنزلت عليه قولك {  ت} سيدنا مم
ــا  وآله وصحبه كما جعلت هذه البيات الأخوذة من حروفه أحب إليك ي
ــت  أكرم وإل رسولك عليه سلماك بآله وصحبه من غيها من البيات ال
قيلــــــت قبلهــــــا يــــــا شــــــكور

  

وجهـــت كلـــي� ذا قـــرب مـــن ال
 

خÂل وحÂبـــا وذا شـــوقÁ مـــن ال
  

ـــه� ـــت أفعل ـــا كن ـــ أكـــب� م Þال
 

ــوى ال ــو س ــى ول أرج ــت� أخش ولس
  

ــدت ــوان ومم ــكري ورض ــري وش ذك
 

ـــــم والقلم ل ـــــالقلب والس ب
  

Áـــن ـــر وف عل ـــ ف س ـــي لرب� كل
 

ـــافع ال ـــ الن ـــأ̈ل غي� ـــت� أس ولس
  

ــكره ــاقÁ وأش ــافعÁ ب ــن ن ــيت� ع رض
 

ــــد ل ــــول الم ــــان بق إل الن
  

ـــه ل ـــا ووج� ـــر� تكري® ـــان¦ الض وق
 

ــــكر ل ــــفÁ فالش ــــا بل ̈كل¦ نفع®
  

ــي ــن عمل Âــدي وم ــن عق² ــب م ال أك
 

ومÂـــن مقـــال فكلـــي طـــاب ف ال
  

ــوى ــدعو أذÏى لس ــا ي ــب� م ال أذه
 

ــرم ال ــد رب الك ــتي ل عن ــا اخ م
  

Ýــدم ــه ق ــد زان ــذي ق ــود ال ــه الوج ل
 

ــــ ال ل ــــاء وغي� ــــع البق م
  

ــه ــي®ا ول ــدي راض ــكوري وح ــه ش ل
 

ــــاللق ل ــــرمد®ا ف ــــت س كلي
  



ــا ــاد دون عن® ــذي ل انق ــو الكري ال ه
 

ـــالمر ل ـــده ف ـــار ل عن ـــا اخت م
  

Áــن ــذ زم ــذكر ال م ــي ب ــازت قلم ف
 

ـــ Âـــدارين وال ـــي� ف ال ـــاز� كل وف
  

ـــيا ـــدارين مرتض ـــود ل ال ف ال يق
 

عن مـــرادي� قـــود� الباســـط ال
  

ـــــد®ا ـــــوجيههم أب أفن قلت بل ت
 

إل جهــــات¦ ذا أجــــرÁ لــــدى ال
  

ــى ــه برض® ــدا ل ــه عب ــب ل ــدي وقل ي
 

ــــال ــــول ال ب ــــة لرس ذا خدم
  

ــا ــرمد®ا كرم® ــل©م س ــل© وس ــا رب ص ي
 

علـــى وســـيلت� الع�ظم�ـــى إل ال
  

Áبل عـــدد Áبتســـليم Áأزكـــى صـــلة
 

ـــد ل ـــول العب ـــب الرس ـــى الن عل
  

ــروا ــن حض ــابوا وم� ــن غ ــد خي م� مم
 

والل والصـــحب حـــزب الالـــك ال
  

مـــددت� ل رب العـــالي يـــدي
 

ومـــد� ل منـــه� فضـــل الواســـع ال
  

ــيت بل ــرÍ رض ــافعÁ ب ــكÁ ن ــن مال ع
 

ـــال ـــائدي ل ب ـــن ق ـــخ§طÁ وع س�
  

Ýــرم ــت ك ــكرÁ ج�ث ــذكرÁ وش ــا ل دع
 

مــن بــه صــان كلــي طاعــة ال
  

Áــبب ــن ي�غن بل س ــي ل ــت� كل وج�ه
 

ــورى ال ــن ذي ال ــي®ا ع ــن الذى راض ع
  

ـــو ع�ل ـــلم وه§ ـــة الس دين إل الن
 

ـــن ال ـــصã م ـــواه وذا ن ـــا س دين
  

ــد ــد�ن§ه وق ــن§ ل Âــر®ا م ــان¦ ال ذك أعط
 

ـــن ال ـــرب م ـــه� ذا ̈ق ـــه من ق¦بÂلت�
  

ــى ــورى وعل ــى خي ال ــاقÁ عل ــليم ب تس
 

ـــتاق ل ـــى الش ـــه وعل ـــزب ل Âح
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
العــــــــــــــــــــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــدادا  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قدنا إليه م
ــه  وقلما من أسش إل انسلخ لسش وقدت إلينا باهه صلى ال تعال علي

ــمبشر فاستبشرواوسلم {  } ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظي
ــى ــة عل  سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل هذه القصــيدة مكتوب
ــالي ــا رب الع ــدا آمي ي ــو أب ــك بل م ــرادقات ملكوت س

  

ــم ــاللوح والقل ــورى ب ــايعت� خي ال ب
 

Âــم ــوح والقل ــورى ذي الل ــوجهÂ رب ال Âل
  

ــة ــاحي م�عاين ــة ال ــاهدت� ف خدم ش
 

ــم ــن ̈ظل ــك ف رب وع ــن الش ت�غن ع
  

رافقــت� ف خــدمت توفيــق خالقنــا
 

ـــل والل ـــاحي اله ـــم الي م ا̈لله
  

فــازت قلمــي وفــاز القلــب� مــع§ بــدن
 

ـــار ف خـــدمي ـــذكر والخت ف ال وال
  

ـــه ـــريك� ل ـــ ل ش Ýكري ãـــ رب Þال
 

ــرد®ا جــل° عــن عــدم ف اللك والمــد ف
  

ســـاق الكـــاره� والكـــدار� جلتهـــا
 

ــدم ــل° ذو ق ــاقÁ ج ــوي� ب ــ ن Âلغي
  



Ïـــة ـــدي م�ن�م�ق¦ ـــائد� توحÂي ـــرى قص ت
 

ــالنعم ــح�ون ب ــع الش ــا الواس ف ̈فلكن
  

Áــة ــي� ذي مÂق¦ ــو�رى تبش ــ ال ــرت� خي� بش�
 

ــم ــاد� ل نع ــبÝ ق ــه مي ــل°ى علي ص
  

ــن ــب� م� ــار ̈غي� ــة الخت شــاهدت� ف خدم
 

ل يكشف� الدهر� مــا شــرواي� عنــه� ع�مــي
  

ــا ــري عجب® ــا ي� ــدمت رÂب® Âــت� ف خ رب
 

Âــم ــل° م�نبه ــادÁ ي�رين ك ــضÂ ه ــن في Âم
  

Ýفطــن Ýواجهــت� م�ــن قــال فيــه صــادق
 

ـــم ـــبÁ ب�ت�ه ـــى غي ـــبã عل ول ن
  

إن° الرســول¦ لســيفÝ ي�ستضــاءÞ بــه
 

ــم ــوح والقل ــم� الل ــاز عل ــه ح ــن§ رب Âم
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ــا ــه بان ــن تكري ــي ل ــت وجه وجه
 

ــا ــر ربان ــن ف البح ــدÂ م ــهر مول ف ش
  

ل شـــكري� ف شـــهر الربيـــع ه�نـــا
 

ــا ــار قربان ــذي ل اخت ــداء ال ــى ابت عل
  

ــه ــريك ل ــن ل ش ــل الي م ــد أقب ق
 

ــا ــرارا وإعلن ــد إس ــك والم ف الل
  

ــا ــم كرمن ــا نع ــرا رحيم ــوت ب دع
 

ف الـــب والبحـــر نعـــم ال مولنـــا
  

ــعة ــوم توس ــ ف ذا الي ــن ل¦ ــو¥ن² ب̈ك ك
 

ـــا ـــدين ال أركان ـــم ل ـــت ̈أقي ح
  

ــمدي ــا ص ــام ي ــب§ ل الع رب�ي§تن فلت�ه�
 

إدمـــان¦ خي وإســـعادا وإســـكانا
  

ــــة ــــام وتروي ــــد إطع ربيتن بع
 

ــديانا ــت ص ــةÁ إذ ج�ع ــوم تروي ــن ي ع
  

ـــقت ل ح�لل ـــي§ق س� ÓÂـــد ض مكنتن بع
 

ــا ــت� ع�ريان ــد عÂق ــا ق ــد م ــع®ا بع م�وس¶
  

ــس كرمن ــن أم ــا م ــوم ي ــك الي ناجيت
 

وس�ـــقت� ل اليـــوم إيقانـــا وبرهانـــا
  

ــا قــدير إل اصــرف قلــوب� النصــارى ي
 

ــا ــد عــز¥ أو§ هان ــن ق¦ ــ م� ن�صري ورض ل¦
  

بكونـــك� الواحـــد� القهـــار� منفـــرد®ا
 

ــا ــراي� إدمان ــى ب�ش ــدانا عل Âــر ع ل اقه
  

ـــا ـــا أرى عجب® ـــس تنبيه® نبهتن أم
 

ــا ــا زال رحان ــذي م ــديع� ال ــت� الب أن
  

Ïه�ــب§ ل اليــوم� توســعة Âيس�ــرت� ل أمــس
 

ـــانا ـــاه� إحس ـــا ترض ـــا ̈ألزم م ب
  

ــؤاد أذÏى ــاق الف ــا ض ــد م آويتن بع
 

فســـرمد®ا ل¦ـــ ر�ض جنـــا وإنســـانا
  

ــوم ذا خــدم ــك الي أســلمت� وجهــي إلي
 

ــانا ــا وحس ــه كعب ــدوت� ل ــن غ ل
  

ــة مــن ــدادي  قضــا حــاجي لدم دعا م
 

ـــانا ـــداء أنس ـــرر الع ـــي�ه ض تبش
  

ــــيدنا ــــق ال س ــــد خي خل مم
 

ــا ــوه تبيان ــذي أدع ــه ال ــلى علي ص
  

ول بيان®ـــا وعن ̈كـــف� عصـــياناوج¶ــه§ صــلةÏ بتســليم لــه أبــدا



   

حلتن رب بـــــالتكري دون عن®ـــــا
 

ــا ــا وت�كلن ــر زÂد§ رزق ــب والبح ف ال
  

ــا ــوق رج ــاب ف ــا وه� ــام� ي مل°كت�ن الع
 

ئي ول²ـــترض ل¦ـــ أعـــداء� وم�ســـلنا
  

ـــبÁ وقن ـــرزقÁ حللÁ طي ـــد ب ل ج
 

ــا ــرار®ا وإعلن ــاه إس ــت� ترض ــا لس م
  

ــه ــا ول ــا مغني® ــرáا رحيم® ــاجيت ب ن
 

ــا ــره الن ــو نص ــوض أرج ــري ̈أف أم
  

ــد®ا ــا وغ ــع ل هن ــكوري� وس¶ ــ̈كر ش� ̈اش
 

يــا واســع®ا م�غني®ــا مــا زال ديانــا
  

ــا ــاي� مع® ــا م�ن ــك� وهاب® ــب ل بكون ه
 

ــا ــب ريان ــاء الغي ــون ب ــت أك ح
  

ــعة ــل بتوس ــثي اجع ــع ومك ــن ووس¥ مك©
 

ـــا ـــا فأحيان ـــدر أحيان® ـــة الق كليل
  

Áــل ــ بل زل Áــث ذا فن ــل الك ــك اجع في
 

ـــا ـــا فأعيان ـــ أعيان® ـــن§ ب� وكم¶ل
  

ــدي ــمن وزد رش� ــر ل الي واعص يس¥
 

يـــا نافع®ـــا ل يـــزل بـــرáا ومنانـــا
  

ــدي ــذاك ي ــان ك ــب وجثم ــك قل إلي
 

يــا هاديــا ل يــزل ربáــا وحنانــا
  

Áــل ــان ف عج ــا ذوي الي ــد§ ب̈لقي ل ج�
 

ــا ــان حزنان ــد ك ــن ق ــر م ــت ت�بش ح
  

ــا ــت هن ــار� رم ــاهر� الب ــك� الق بكون
 

أن ل أنــــازع جبــــار®ا وســــلطانا
  

Áــد ــار ف أب ــا قه� ــلطي� ي رض ل الس
 

ــــيطانا ــــر®ا وش ول²ت�حمن واكفن مك
  

ـــرن ـــك� تمين وتنص� ـــوت� أن رج
 

ــوانا ــك رض ــي من ــز®ا بنيل ــر®ا عزي نص
  

وقيتن مكــر أعــدائي وم�ــن معهــم§
 

ـــدوانا ـــد®ا وع� ـــرمد®ا حÂق فل²تك²فن س
  

ــت ــوم مطلب ــب ل الي ــوب وه ــر§ ذن اÂغف
 

ـــه ل ســـرمدا  شـــانا ب̈كـــن§ ور�م� ب
  

ــا Ïــه� خ�̈لق ــذي ل ترض� ــي ال ــب فراق ل ه
 

ــانا ــا ش ــار م ــا غف ــ ي ــح� عن� ولتم
  

ــادم�ه ــرت خ ــن ص ــطفى م ــة الص برم
 

بـــالنظم والنـــثر ســـج§عا ث ميزانـــا
  

Ïحجــي بقلــب تقب�ــل² واكفن خطــأ
 

ـــا ـــي§ن وكم¶لن بـــا زان ولتمـــح� ش�
  

رب اســتجÂب§ ول²ت�ك¦م¥ــل² مــا نــويت� لــدى
 

ــا ــك ب�نيان ــك ت�بن في ــت ب ــوب ال ط
  

ــوم الســبت م�رتضــي®ا وجهــت� وجهــي� ي
 

ــا ــن كان ــال ك ــرمد®ا إن ق ــذي س إل ال
  

Ýـــمد ـــعÝ ص ـــظ� واس ربã كري حفي
 

ـــكانا ـــي®ا وإس ـــه تيس ـــي من وأبتغ
  

ــرن ــد ي�بش ــد®ا ق ــوم زي ــي� الي زد علم
 

ــج�انا ــدهر� س ــا ور�ض ل ال ــا وفيض® فتح®
  

ــي ــا غرض ــار� ي ــا جب ــار� ي ــدير� قه ق
 

ــا ــوال¦ م�ان ــذ الم ــذي يأخ ر�ض§ ل ال
  

ــه ــي� ل ــرáا عل ــا ب ــوم ي ــك� الي ناجيت
 

ـــا ـــا ومرجان ـــ̈ل ياقوت® ـــكرÝ ي�خ�ج¶ ش�
  

ــا أملــي ــم� العــد̈ل ي أنــت العلــيª العظي
 

ــا ــبª رحان ــم� ال ــم� اللي ــت العلي أن
  

ــن ــهÂ الســاء قهــري� م� Âهــب ل بــق¶ ت
 

ــا ــق أزمان ــل¦ ال ــد أه ــى ي�كاب أ¦مس�
  

منــك التمســت� الــذي أعطيتــه� الص�ــلحآ
 

ــا ــداء إدمان ــروا الع ــه قه ــى ب حت�
  



ــت ــاب مطلب ــا وه ــوم� ي ــ الي مل©كن�
 

ــا ــد م�ان� ــرص ق ــن للح ــد م� ول²تكفن كي
  

ــن ــك� ف̈ك ــر إلي ــوم� ذا فق² ــك� الي ناجيت
 

ل م�غني®ــا وافتح�ــن§ ل اليــوم بÂيب�ان�ــا
  

ــيدنا ــار س ــوم� بالخت ــ الي ــح§ ل¦ اÂفت
 

أبــواب� خيÁــ ̈تــرª الــرزق إبانــا
  

Áـــة ـــعادÁ ومرح ـــودÁ وإس ل كـــن§ ب�
 

ــا ــ̈له بان ــن فض ــا م ــارات ي وبالب�ش
  

Áــرر ــوتÁ ول ض ــات بل م ــب حي طي
 

ــا ــثي رب¶ قربان ــلك م�ك ــل² بفض واجع
  

ــه ــو وأطلب ــذي أرج ــع ال ــر§ جي يس¥
 

حـــت أكـــون قريـــر العي جـــذلنا
  

يــا رب قــد ل¦ــ ف الــدارين كــل م�ن®ــى
 

ول²تكفن أبـــد®ا مكـــر®ا وخـــذلنا
  

ــارقن ــفÏا ل ي�ف ــق� كش ــ ال ــن§ ل¦ بي¥
 

ـــا ـــل ال تبيان ـــفت� له ـــا كش كم
  

ــا ــن أذاي� مع® ــادي ع ــوب� الع اصرف§ قل
 

ـــا لن�صـــرت واهـــدÂ ب شـــيب®ا وفتيان
  

تركــت� أمــسÂ الــذي قــد بعت�ــه� ومضــى
 

فالــدهر� بــد¶ل² وعن ̈كــف� خزيانــا
  

وج¶ــه ل¦ــ الكشــف� والتســخي� د�ون عن®ــا
 

ــــرانا ــــرمد®ا جهلÏ وخس ولتكفن س
  

ــا ــا قــد ي�ــري عجب® ــ فتح® Ó¦فتاح� هــب§ ل
 

ــا ــر®ا وحيان ــد�ى ̈غم ــادÁ ه ــا خي ه ي
  

ضفت� الكري�ــ الــذي ي�قــري ب̈كــن أبــد®ا
 

ـــا ـــاي� قـــد آن وأن ̈أعـــاو�ن¦ ف طوب
  

ــب كرمن ــذي ف ال ــ ال ــفت الكري� ض
 

ــا ــالفيض قرآن ــاق ل ب ــر إذ س والبح
  

لــه خطــاب� يــوم الســبت ف وطن
 

ــا ــار برهان ــد ص ــا ق ــسÂ م ــان ل أم وب
  

ـــة ـــا ومعرف ـــسÂ زÂد فيض® نبهتن أم
 

ـــا ـــو¶ر رب¶ أذهان ـــ ن ـــرمد®ا ب� وس
  

ــعادتنا ــومي س ــوعي إل ق ــل رج اجع
 

ــا ــق نيان ــع الل ــوم� الم ــا ي ولتكفن
  

ــا هــب ل بفضــلك كــون ســرمد®ا فرح®
 

للمســـلمي وخل©ـــد§ فيـــك بشـــرانا
  

ملكن اليـــوم� شـــيئÏا ل يفـــارقن
 

ــا ــدارين جيان ــارات ف ال ــن البش م
  

عليــــك ̈أثن بأبكــــارÁ أجيء بــــا
 

ــدانا ــبª وي ــت تنص ــوض ال ــن الفي م
  

ــا ــون ب ــاتÁ أك ــا فتوح ــق دوام® ل س�
 

ــا ــد دان ــدى الســلم ق ــن ب� ب�شــرى ل
  

ــا ــك م ــذي علمــت حزب ــم ال أنت العلي
 

ـــدانا ـــدانا فمÂي ـــك مÂي ـــاقوا بطي¥ ف
  

ــهل ل ــي®ا ي�س ــوم تيس ــ الي ــون² ل¦ ك
 

ــدانا ــان فق ــد ك ــا ق ــاد م ــعب®ا بإي ص
  

ثبــت جنــاب وســدد منطقــي وقن
 

ــدانا ــان و�ج ــد ك ــا ق ــدام م ــا بإع ل¦ح§ن®
  

يس¥ــر§ ل¦ــ اليــوم يــا وه¥ــاب� ج�ملــة مــا
 

ــا ــدي®ا ورجحان ــ تق ــب§ ل¦ ــو وه أرج�
  

ـــــا ربيتن رب¶ ف العـــــداء مغترب®
 

ــا ــد حان ــان ق ــوعي� للوط ــت رج ح
  

ــك بل ــار� من ــا يت ــدك م ــك ع�بي§ مل
 

مكــرÁ ول ســل¦بÁ واجعلــه� مــذعانا
  

ــا ــاق ا̈لن كرم® ــا ف ــا رب¶ م ــه� ي ملك²
 

يــا مــن ي�صــي¶ر� م�ــن قــد جــاع شــبعانا
  



ــــه ــــا أن ل ت�خيب ــــاك� م�رتي® ناج
 

ــا ــق ميزان ــث الل ــوم� بع ــهÂ ي Âول²تكف
  

Áــد ــهÂ ف أب ــذي يقلي ــاءÓ ال ــب§ رج خي¶
 

ــا ــجª ميزان ــان ال ــق� وك ــام عي ــن ع Âم
  

لــه اكتــبÂ العــام� أجــر®ا ل انقطــاع� لــه
 

ــا ــد®ى زان ــن ه� ــوي م ــك ين ف كل ما في
  

ــرته ــرا لن�ص ــدى ̈ط Âــوب� الع ــب§ قل قل©
 

ــا ــن لن ــا مــن إن ت�ل ــب والبحــر ي ف ال
  

Áناجـــاك م�رتيـــا مـــا رام ف عجـــل
 

يــا خي�ــ م�ــن أم�ــه� م�ــن كــان  عج§لنــا
  

ــه ــاء ب ــي البق ــذي أبغ ــد� ال ــت العي أن
 

ــا ــود مولن ــب§ ل الع ــر�ى فه ــا وأخ د�ني�
  

ــا ــالبيع م�بتغي® ــان ل ب ــا ك ــت� م ترك
 

ــا ما عنــد� م�ــن§ ل¦ــ يقضــي حــاجت الن
  

ــي ــا ملك ــا رز¥اق� ي ــاب� ي ــاح� وه¥ فت¥
 

ــا ــن لن ــ وارز̈قن ب̈ك ــح§ وهــب§ ل¦ ل افت
  

Áــدد ــع م ــر م ــاجل بالبش ــي§قي أزل ع ض
 

ـــا ـــدين ال أركان ـــم� ل ـــت أقي ح
  

ـــوب واحن وقن ـــوعي ل̈ط ـــر رج� يس¥
 

ــكانا ــم� إس ــب§ ل ث¦ ــو�رى ولت�ط أذى ال
  

ــواء بل ــي وال ــمآ والراض ــك الس ل
 

ــا ــر̈كه� بان ــن ش ــ ر�ض م� ــارك ل¦ م�ش
  

ــندي ــى س ــليمÁ عل ــل© بتس ــب وص أج
 

ـــا ـــا بان Ïـــب§ ل فائق ـــدÁ ولت�ه� مم
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات
 لا سبق ناصر الق بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره

 وقلومقداره العظيم صلة تلين با بل سلب أبدا من هذا اليوم بقولك {
ــدر منجاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  } وتعل با كلما ص

 وكل ما سيصدر من حقا عندك آمي يا رب العالي واجعل النونيتي نورين
ــــــــــــــــــــــــــــــدا ل أب

  

ـــو ي�بقين ـــي وه§ ـــت ل وجه وجه
 

وبالــــذي فــــاق ظن قــــد يلقين
  

قــول وعقــدي وفعلــي للعلــي انصــرفت
 

ـــاد يردين ـــا ك ـــام ل راض خÂب والع
  

ــآ ــدائه اللؤم ــن أع ــوم م ــه الي ل وج
 

ـــون ـــان مثم ـــت بيب ـــة فتح غنيم
  

ــرآ ــزآ الم ــن ج ــل ي�غن ع ــزاؤه ج ج
 

وعــن تطلــب رزق منــه مضــمون
  

ـــا ـــه مغترب® ـــان من أزال كشـــف أت
 

عنــد العــدى كــل إشــكال وتمي
  

ـــبب ـــع الغن بل س ـــان الواس آت
 

ـــأمي ـــي وت ـــا بتبش ـــا وفيض® فتح®
  

ــل عل ــو ال ج ــق وه§ ــى ال أثن عل
 

وبالكرامــــات ف الــــدارين ييين
  

ــدد ــق ذا م ــف والتوفي ــاد بالكش ل ج
 

ــــل° تعيي ــــا ك ــــن حق ول ي�عي¶
  



حــط° العيــوب مــع الثقــال عــن قبلــي
 

ـــان مقاســـاة الشـــياطي كمـــا كف
  

ــدرا ــا زال مقت ــذي م ــز ال ــو�ى العزي ق
 

ض�ـــعفي فســـالن كـــل الســـلطي
  

ــرفت ــاره انص ــذي ل اخت ــوبم§ لل قل
 

ـــون ـــادÁ ومكن ـــ ف ب ـــونه ل¦ بك
  

وثقــت بالواحــد القهــار منصــرفا
 

ــون ــال من ــن أفع ــاهي وع ــن الن ع
  

ـــل¦عي ـــن رد� ل س ـــاب لغ زدت� الت
 

ــتين ــب ي�ف ــح الغي ــتراءÁ بفت ــد اش بع
  

ــبن ــالغيب ي ــذي ب ــبي ال ــو ال ه
 

ـــأتين وبالفيوضـــات والمـــداد ي
  

ــا ــي لل يفظه ــمي وكل ــب وجس قل
 

ــن حين ــدارين م ــد ف ال ــن الفاس م
  

إليه قــد تبــت مــن نقــض العهــود معــا
 

ــرض ل حين ــذي ل ي ــع ال ــن جي وم
  

لــه متــاب وبيعــي راجيــا أبــدا
 

ـــالقرآن يشـــفين ـــو ب ـــه وه§ غفران
  

ــدل ــه ب ــي ب ــدى ل ول أبغ ــان ال ب
 

ـــاء تكفين ـــطفى البيض ـــنة الص وس
  

ـــرده ـــاطل عن وأط ـــا ب ـــي ب أنف
 

وإن ظمئ²ت� ففيــــض ال يســــقين
  

طــاب اغــتراب بكــون ال ل ولــه
 

ـــاحي يرقين ـــكري وبال ـــدي وش ح
  

لــه التجــائي بــه عبــدا بســنته
 

وأســتعي̈ذ بــه مــن كــل ملعــون
  

ــي ــن ملك ــي بك ــدادي وأقلم ــل م اجع
 

ــورك العي ــرى ح ــى وب�ش ــرى ا̈لقف ب�ش
  

نبــذت مــا كــان عنــدي فلتس�ــق بــدل
 

ــــب ل خي تكي ــــرمد®ا ولته ل س
  

ـــا ـــداء مغترب ـــن أذى الع نيتن م
 

فج�ـــد بكـــون¦ ذا عـــود وتســـكي
  

أذهبــت عن الذى بالصــطفى كرم®ــا
 

ــي ــى بتحس ــا ترض ــب§ ل تلزم� م ه
  

لــك الثنــآ والرضــى من وممــدة
 

ــين ــداء ينس ــراه أذى الع ــن ق ــا م ي
  

ــدى ــس ل ــوم المي ــت� ل الــق ف ي بين
 

ــون ــوادي وذي الن ــا كــذي ال كون غريب®
  

ــا ــا تــزدري دي® أنقــذ ول اكشــف علوم®
 

ــون ــك مكن ــم من ــر عظي ــد بس وج�
  

ــدا ــا أب ــزد تطييبه ــي ف ــت نفس طيب
 

واجعـــل حيـــات¦ أجـــرا غي منـــون
  

Áــ بل ســلبÁوتكري Áل كــن بــود
 

ـــزون ـــق ل خي م ـــابÁ وس ول حس
  

ــرر ــو�ى بل ض ــا أه ــل م ــونت ل ك ك
 

دنيــا وأخــرى خــديا غي مــزون
  

ــي ــدي ورض ــلت ميزان ه ــك أوص إلي
 

ـــوازين ـــك عـــن ضـــر ال أغنيتن ب
  

نيتن اليــوم منهــم بعــد ســطوتم
 

كــن ل ببشــر وجــد ل بالخــازين
  

ــــعيي وزد أدب ــــا وزد س زدن علوم®
 

ــارين تنجين ــار والن ــن الع ــن م ــا م� ي
  

ــآ ــة اللؤم ــري جل ــرك� قه ــب ل بقه ه
 

ول²تكفن أهــــل¦ زقÃــــوم وســــج¥ي
  

ـــل ل ̈ذ̈لل ـــت الك ـــم§ ور�ض وقيتنيه
 

ــجون ــور ومس ــون كمأس ــد ك ــن بع م
  



ــمدي ــرض ل ص ــذي ل ت ــع ال قن جي
 

ــاد يردين ــا ك ــان خبيث ــن كف ــا م ي
  

ـــيدنا ـــليم لس ـــلة بتس ـــب ص اكت
 

ممـــد مـــن بـــه للحـــق تـــدين
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــحبه  بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وص
 وسلم تسليما قد استهل رمضان العظم اللهم إن حبيــب وخليلــي شــهر
ــف ــائة وأل  رمضان قد استهل علي يوم الثني عام خسة عشر وثلث م
 ورحبت به وسلمت عليه بذه القصيدة فتقبلها من وبارك ل فيها واجعلها
ــان  فوق ظن ف الدارين اللهم رب رمضان سلم ل رمضان وسلمن لرمض
وســــلمه من وســــلمن منــــه واجعلـــــه متقبل

  

ــدد ــر وال ــى بالبش ــيف أت ــا خي ض ي
 

ـــدد ـــا بل ع ـــهلÏ وترحيب® أهلÏ وس
  

ل زلــت ضــيفÏا كري®ــا زائر®ا أبــد®ا
 

م�كرم®ــا بقــرى الطاعــات والســدد
  

معظم®ـــا عنـــد رب ل شـــريك لـــه
 

ــد ــم والرش ــى والعل ــل التق ــد أه وعن
  

ـــي� أو ـــاحي� أوزارÁ وقاض ـــت م ل زل
 

ــد ــن الل ــارÁ م ــارد� أغي ــارÁ وط ط
  

ــه ــا مع ــيطان ب ــل ش ــافد®ا ك وص
 

ــفد ــان بالص ــذوي الحس ــا ل Ïومتحف
  

ــا ــيق ب ــزان نض ــل أح ــذهب®ا ك وم
 

ــد ــذهب النك ــا م ــدهر أفئدةÏ ي ف ال
  

وزائد®ا كــل عــام مــا نفــوز بــه
 

ــد ــافعÂ  الزي ــ ن Áكري Áــن ــود مغ ــن ج م
  

ــا ــاد لن ــك ج ــهر رب كري في ــا ش ي
 

ــد ــل والرغ ــدر ذات الفض ــة الق بليل
  

ــب ــذات ذ اطل ــب ال ــك ح إن أحب
 

مــن مــالكي فيــك إســعادا بل أود
  

ــد®ا ــي®ا أب ــا ماض ــك أيض ــة في ذا توب
 

ــد ــرآن للح ــكر والق ــذكر والش بال
  

Áإليــه قــد تبــت ف شــعبان¦ عــن رجــب
 

مــدد®ا فيــك فاشــهد ل بــترك د�د
  

ل اشــهد بأخــذي كتــاب� ال فيــك هنــا
 

إل ارتــال¦ يــوم� الســبت والحــد
  

واشــهد ببــك حــب الــذات يــا أملــي
 

ــد ــول والكم ــوم ال ــب� ي ــن حبي وك
  

إن أحبـــك يـــا شـــهر الصـــيام بل
 

ـــا بل عـــدد ـــأهل وترحيب غـــش ف
  

ــوم  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وآله وصحبه واجعل هذا الي
ــل من ــات وتقب ــدا بل التف ــا تــب وترضــى أب ــي¶ي ب Âــوم م�ض ي

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 وله أيضا زيد فيضا ف وداع رمضان العظم اللهم إن حبيب وخليلي وطبيب



ــه ول  شهر رمضان أراد النصراف عن يوم الثلثاء إليك مع أن ل أمل° من
ــدنيا ــا ف ال  أستغن عنه فوادعته بذه الرائية راجيا أن تكون ل رحة ورب
ــق  والخرة  فتقبلها من يا رب وبارك ل فيها واجعلها فوق ما قلت وحق
 كل ما رجوت منك ف الدنيا والخرة واشهد ل أبدا بأن رضــيت عنــك
 وعن رسول ال صلي ال تعال عليه وسلم رضاء الهاجرين والنصار رضي
ــلم ــه وس ــال علي ــلى ال تع ــه ص ــك وعن ــم عن ــال عنه ال تع

  

ــور ــات والس ــارات بالي ــا ذ ا البش ي
 

ــد الســن الصــور ــون¦ عب ل اشــهد§ بك
  

ــك بل ــد ال في ــون¦ عب ــهد بك ل ش
 

غــش ول اشــهد بــأن تبــت مــن خــور
  

ــه ــريك ل ــرب ل ش ــول ل ــر ذا قف س
 

ــر ــن والبش ــد رب ال ــك والم ف الل
  

ــرن ــد يبش ــا ق ــيفا كري ــت� ض ل زل
 

ــر ــان ذ ابش ــر بالحس ــر واله ف الس
  

ــا ــرور هن ــي بالس ــا خليل ــأتن ي فج
 

ـــدري ـــانتفى ك ـــدى ف تراب ف بل ع
  

ــى ــب برض ــب من طي ــت والقل فقل
 

ــدر ــنع ذي الق ــديع الص ــن الكري الب ع
  

ــن أودي ــار م ــافر الغف ــت للغ ــد تب ق
 

ــالظفر ــاد ب ــد ج ــى ول ق ــه أرض وعن
  

ــد®ا ــه أب ــدا ل ــه عب ــي ل ــلمت كل أس
 

ــفري ــثي وف س ــار ف مك ــ اخت ــا ل¦ ب
  

ـــلم وف ـــكوري� ف دار الس ـــه ش ل
 

طــوب بــذكر حكيــم قــد نفــى ضــرري
  

ــا ــى لم ــودي بالرض ــد ع ــألته بع س
 

ـــرر ـــن الغ ـــيء� م أن ل ي�لقين ش
  

ـــة ـــل مهلك ـــن ك وأن ي�ســـلمن م
 

بالصــطفى م�ــن بــدحي والصــلة حــري
  

ــفاعته ــى ش ــذي ترج ــبيب ال ــو ال وه§
 

ـــل وف ســـحر ـــه توســـلت ف لي ب
  

ومـــن تكـــن برســـول ال نصـــرته
 

إن تلقـــه الÞس§ـــد ف آجامهـــا ̈تـــر
  

ولـــن تـــرى مـــن ول غي منتصـــر
 

ـــر ـــدو غي منج ـــن ع ـــه ول م ب
  

ـــار مرسله ـــن القه ـــت م ـــه طلب ب
 

ــجر ــد وذي ض ــل ذي جح أن راض ل ك
  

كــأنه وه§ــو فــرد مــن جللتــه
 

ـــر ـــاه وف زم ـــكر حي تلق ف عس
  

ـــدمه ـــليم مق ـــه بتس ـــلى علي ص
 

بالل  والصحب مــن يزكــو بــم عمــري
  

ــا ــداي� مع® ــن ع ــي م ــا إل أخرجتن ي
 

ــر ــل ذي بط ــرض ل ك ــدرÁ ف ــل ب بأه
  

ــا ــالي مع ــى للص ــدتن بالرض ــد ق ق
 

ــن خطــر ــن ب�ؤســى وم عصــمتن رب م
  

توســـلي لـــك ف العـــداء مغترب®ـــا
 

ـــر والي ـــل الكف ـــان¦ أه ـــه كف ب
  

ــه ــون ب ــاق� الظن ــا ف ــتجبت� ب ل اس
 

ــي ــرف الي والس ــب� ظ ــت قل جعل
  

ــدى ــرام ل ــديا للك ــتجبت ق ــه اس ب
 

ــري ــدم بش ــن ل ولت ــالم فلتك أوج
  



ــدي ــددت ي ــاب م ــا خي وه ــك ي إلي
 

ــر ــخر ل ذوي الش ــر س ــب والبح ف ال
  

ــدي®ا ــق مت ــدي للخل أن�ــى أم�ــدª ي
 

ــالجر ــب كــل صــار ك ــد®ى قل لدى ع
  

ــد ــد ال ف أب ــون¦ عب ــد ك ــن بع م
 

ــر ــد كــون خــدي الفجــر ذي الف¦ج� وبع
  

ـــردة ـــدنيا م ـــن لل ـــف� أرك أو كي
 

مــن بعــد مــا بعتهــا ف الع�ســر والي�س�ــر
  

ــا ــروا ببهجته ــن غ ــكو ل ــف أش أو كي
 

ـــر ـــث والس� ـــازع والتثلي ذوي  التن
  

إن إل النــــافع الــــرزاق مفتقــــر
 

ول أكـــن لســـوى الغن بفتقـــر
  

ــديا ــوق مت ــر للمخل ــتكي الض ل أش
 

ــالفقر ــد� ال ب ــون¦ عب ــد ك ــن بع م
  

مــن قــال ل قبــل أنــت اليــوم مغــترب
 

ــم�ر ــد النصــارى ذوي الســياف والس� عن
  

جــوابه حســب� ال الســيب هنــا
 

ــر ــن الزم ــذي يغن ع ــظ ال ــو الفي وه§
  

ـــه ـــرمد®ا وب ـــي س ـــه ولي إن الل
 

ــري ــداي� ب� ــوف ع ــن خ ــ م ــو وإن¦ أن
  

ــطت ــار واس ــى الخت ــطفى النتق والص
 

ور�فقــت الــدهر أهــل الي والــب
  

ـــا وآخـــرة ـــيلة ل دني ـــو الوس وه§
 

بــه أمــتª لــواقي كــل منتصــر
  

ـــدا ـــادمÝ أب ـــدÝ خ ـــولي� عب إن ل
 

ـــري ـــه عص ـــب� رب ل ب ـــن ي�طي¶ ل
  

ــن ــة م� ــاث ال جل ــد أغ ــه ق ــن ب ل
 

ــالفخر ــه ب ــازوا من ــتغاثوا وف ــه اس ب
  

ــا ــاي� مع ــق ل من ــطفى س ــا رب بالص ي
 

ــان ذوي النكــار والســخ�ر ــا مــن كف ي
  

إن لعبــــدك ف ســــر وف علــــن
 

ــر ــدو وف حض ــان¦ ف ب ــن ح ــا م ي
  

ــاب مــن عــدى زمن مــن رام هضــم جن
 

ــالخزي العــدى الضــري صــرفته قبــل ب
  

مــــن ظــــن أن لغي ال مرتــــل
 

ــفري ــار ف س ــطفى الخت ــوى الص أو لس
  

ـــيعته ـــليم بش ـــه بتس ـــلى علي ص
 

ــر ــن النف ــان ع ــ أغن ــونه ل¦ ــن ك م�
  

حـــت يبـــارزن بالســـيف ذا ســـفه
 

وبالــــدافع ذا حقــــد وذا غــــدر
  

ـــذÂله ـــق تع ـــذله والل ـــال ي ف
 

ـــدر ـــالزي والك ـــه ب ـــار يقتل والع
  

ـــــق تتعبن ـــــرن والل وال ينص
 

ــرر ــع بل ض ــب والبحــر ذا نف ف ال
  

ــذي قــد كــان ل ومعــي إن شــاء رب ال
 

ــدرر ــع ال ــد®ا م ــه عب ــت ل ــا وكن áرب
  

لــه خطــاب وتــأتين منــاي� معــا
 

ــوطر مــن فضله الواســع الغن ذوي ال
  

ــب ــوق مطل ــو ف ــاب وأرج ــه خط ل
 

ــالطر ــون ك ــافع اليم ــوده الن ــن ج م
  

ــردا ــي منف ــماوات والرض ــا ذا الس ي
 

ــر ــر والنه� ــا ذا البح ــواء وي ــع ال م
  

ـــل� ـــس ل عم ـــ لي Ýـــ حقي Ýإن فقي
 

ــهر ــن س ــوم وم ــن ص ــوز م أرجو به الف
  

ــه الصــلحآ ــادت ل ــا انق وقدت ل منك م
 

ــور ــع الس ــوب م ــن ط ــك م ــدتن ل وق
  



ـــا ـــا ارزقن حلوت ـــب ل تلوت ه
 

وارزقن�ــ الكشــف فيهــا ولــتزل خــوري
  

ــا ــاي� ب ــب ل غن ــا ه ــداي� ب ــد ه� خل
 

ــور ــن الص ــا مس ــن ي ــرمد®ا ل ك وس
  

واجعــل خليلــي� شــهر الصــوم يشــهد ل
 

ــدر ــد� للوهــاب ذي الق ــون¦ العب بك
  

ــا ــد لن ــا معي ــود ي ــد ع ــه أح واجعل
 

ــدري ــع§ ك ــوب رب م ــ̈ل عي ــوت� قب م
  

ــيا ــوم مرتض ــون¦ ف ذا الي ــهد بك واش
 

ــر ــن النف ــذي أغن ع ــن الكري ال ع
  

ــل ــم وف عم ــال¦ ف عل ــب كم واكت
 

ـــر ـــع الظف ـــأدب ذا أوب م وف الت
  

مكنتن ف ديــــوري يــــا إلــــهÂ بÂل
 

ــرر ــوب بل ض ــت ف ط ــد ول كن ك
  

ــا ــا إلهÂ مع® ــوري ي ــت ل ف دي ــد كن ق
 

ــرر ــان والغ ــدى الزم ــن ع ــمتن م عص
  

وصــل عن بتســليم علــى ســندي
 

ــر ــلة ح ــدحي والص ــن ب ــيلت م وس
  

ــدا ــدى أب ــق الع ــت يل ــن م ــد م� مم
 

Âــر ــا ت�ح� ــدي آجامه ــودا ل ــوا أس ول°
  

ــه ــدي ب ــاز ال ــا ف ــحب م والل والص
 

ــحر ــل وف س ــت وف لي ــل وق ف ك
  

آمي يـــــــــــــا رب العـــــــــــــالي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ــي الضــيق والســد ــن دواع ســلمت م
 

ــد ــام كالس ــي الع ــكر قلم ــت§ لش دع
  

ــكايتها ــن ش ــكر والس ــت بالش نفي
 

ــد ــدوان كالكم ــد والع ــر والق والض
  

ه�ــد�ى الــذي ه�ــدي�ه قــاد الــورى لــد®ى
 

هــدى الــداد� مــع القلم كاللــد
  

ـــاء دون أذى ـــب� للرض ـــوجه القل ت
 

ــد ــر والكب ــات الض ــت داعي ــذ ام من
  

ـــا ـــد ال خالقن ـــي اللئق بع ̈أرض
 

ـــد ـــوال بل حق ـــب أح ـــا يناس ب
  

ــرر ــدوان أو ض ــب للع ــي القل ل ينتح
 

ـــوان دون دد ـــكر ال بالرض ـــل أش ب
  

Ïــطة ــاة� م�باس ــام مرض ــ الع ــاقت ل¦ س
 

ـــد ـــو إل داع إل نك ـــت أن ولس
  

شـــهدت أن إلـــه العـــرش وفقن
 

ــدي ــكر ذا بي ــي الش ــام خط ليه ع
  

ــدا ــرض� ل أب ــا ل ي� ــرأت مــن كــل م ب
 

Âــد ــاءن فق ــد س ــذي ق ــو ال ــت م ورم
  

شـــهدت أن إلـــي ل ي�ـــرد ضـــررا
 

ــد Âــا ول ي�ع ــى قطع ــرى ومض ــا ج فيم
  

ـــد ـــوء ف أب ـــه الذى والس رد الل
 

ـــد ـــل للعق ـــوا ف ال ـــة وافق بدول
  

ي�رضي بشكر فــؤادي العــام مــع§ جســدي
 

ــد ــرا بل حق ــورى بش ــورى وال رب� ال
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



أعــــوذ بــــال مــــن الشــــيطان الرجيــــم
  

 وقد أعاذن ال تبارك تعال من الشيطان الرجيم بترك ما تركت�ه لــوجه ال
ــــــوجه ال. ــــــذته ل ــــــا أخ ــــــذ م وبأخ

  

}مـــــن أســـــش إل انتهـــــاء مســـــش{
  

ــدم ــاب ذي الق ــن الوه ــب م ــد الن م
 

ــدم ــن ع ــن ضــر وع ــري� ع ما صان عم
  

ـــد نفـــى الكـــاره والكـــدار ف أب
 

ـــدمي ـــتÝ ق ـــاق مثب ـــ ب لغي ذات¦
  

ـــــطت ـــــق واس ال رب وخي الل
 

Âــــم ــــر ول نÂق¦ ــــقاء ول ض بل ش
  

ــي ــالكي غرض ــويل م ــرا ط ــألت ده س
 

ــقم ــد والس ــس الك ــه عك ــاد ل من وق
  

ــروا ــه كف ــوم ب ــدى ق ــكرت رب ل ش
 

ــــم ــــب والنع ــــد خي ال ول يل
  

ـــا ـــد ل كرم ـــي م ـــألت إل إذا س
 

Âــــم ــــا ن�ع� ــــوجه ل مالف ول ي
  

ــدا ــرى أب ــا ل ي� ــل عظيم ــد فض ل م
 

لـــدى سÂـــو�اي� بل مكـــر ول أل
  

ــــارقن ــــر ل يف ــــالن خي بش أن
 

ــم ــداء والظل ــي ال ــن دواع ــانن ع وص
  

ـــدن ـــي وف ب ـــان ال ف روح أعط
 

Âمــا ل ي�ــرى لســوى ذات بل ت�ه�ــم
  

ـــل ـــا بل كس ـــاجيت رب أعوام ن
 

ـــم ـــه منبه ـــز من ـــاد ل بعزي وج
  

ـــأم ـــوري بل رد ول س ـــو خي تعل
 

Âــم ــدآ وك¦ ــن اجت ــا ع ــاد ل م�غني وق
  

هديــــــة ال تغنين لنتــــــه
 

ــالكم ــب ب ــاتÂ ذا وت�ني القل ــن ه ع
  

أغنــان¦ ال ف الــدارين عــن حيــل
 

وجــاد ل النتقــى بالخجــل الــدي
  

ـــدنه بل ـــن ل ـــرا م ـــان¦ ال ذك آت
 

شـــيء يـــودي إل مفـــض إل قيـــم
  

مÂلكÂــي وم�ل²كــي� ف الــدارين خدمــة مــن
 

Âـــر�م ـــط ل ي� ـــيئا لغيي ق ل رام ش
  

ــدة ــل مفس ــن ك ــمة م ــلمت ذا عص س
 

ـــالكرم ـــدارين ب ـــان ل ال ف ال وك
  

ــه ــريك ل ــدي ل ش ــاق ق ــكري لب ش
 

ــذي صــانن عــن مــوجب النــدم على ال
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}صـــــــــــــــــــــــــــــفر{

  

صــف°يت� يــا ملÂــك� القــدوس� يــا جــاري
 

ــار ــافع ج ــض ن ــل وفي ــري ب عم
  

Ïــد�ة ــكرا وم�حم� ــذ ش ــب� خ ــت� قل فر�ح
 

ــدار ــاليان وال ــدت� ب ــه ج ــن ل م
  

ــال̈طه ــاء ل ي�خ ــك ارتض ــيت� عن رض
 

ــدار ــن� ا²ك ــي ع ــت تم ــخ§ط� وكلي س�
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ــط ل  تسليما (شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما بالقس



 إله إل هو العزيز الكيم) وشهد ل بأنن اتصلت بالبرار مع ما واجهن ال
ــار  تعال به من الوامر وشهد ل ال تبارك وتعال بأنن انفصلت عن الفج
وعن كل مــا نــان عنــه اختصاصــا وال علــي مــا نقــول وكيــل

  

}صــــــــفر بســــــــش ج�ن�ــــــــة�{
  

ـــدد ـــليم بل ع ـــاق بتس ـــلة ب ص
 

ــددي ــاد ل م ــي ق ــذير بش ــى ن عل
  

فـــدان¦ ال ف الـــدارين باللؤمـــآ
 

ــدد ــاءن ب ــا س ــوى م ــاقهم لس وس
  

ــــه� ــــوى ذات ووج�ه� رد  الذى لس
 

ــدد ــان بالس ــد ك ــون ول ق ــن قل ل
  

ـــاورن ـــام أن ال ج ـــ الع ـــدا ل¦ ب
 

ــدد ــس ذا ع ــل لي ــه فض ــاد ل من وق
  

مــد اللــه لنــا أجــرا بل عــدد
 

وكــان ل ونفــى العــداء بالصــفد
  

ســـقان¦ ال مـــن مــاء الغيـــوب فل
 

أفـــارق الل العلـــى مـــع الصـــفد
  

شــاهدت مــا ل يــراه الــدهر ذو كــذب
 

وقـــاد ل ال مـــا أهـــوى بل نفـــد
  

ــي ــان ل قلم ــا ص ــا كري ــاورت رب ج
 

ــند ــاء فالس ــى العلي ــن لغ ــطفى ع بالص
  

ـــطت ـــار واس ـــد الخت ـــا أح نبين
 

وذكــر رب معــي والنتقــى ســندي
  

ــوا ــه ومض ــدائي ب ــي� أع ــى إل نف
 

ـــد ـــراج بالفن ـــوع إل الخ بل رج
  

ــب ــن لع ــو وم ــن لغ ــاجرت ل م ه
 

ــرى ودد ــن ف ــري� رب ع ــان عم وص
  

تســـليم بـــاق كري قـــاد ل كرمـــا
 

ــددي ــاد ل م ــي ق ــذير بش ــى ن عل
  

 بضم اليم عن كل ما يسوء أو يضر أو يغ�رª أو يكر أو ي�فسÂد أو ي�حول بي
 ناظم هاتي القصيدتي وبي ربه وبي كتابه وبي نبيه وبي جنده الغالبي وبي
حزبــــه الفلحي وال علــــى مــــا نقــــول وكيــــل

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحن الرحيم صلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــليما تس

  

 ل إله إل ال القرآن كتاب ل ممد رسول ال جبيل أمي وحي ال وأهل
ـــل ـــول وكي ـــا نق ـــي م ـــد ال وال عل ـــدر جن ب

  

ــحبه ــه وص  بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آل
ــــــــــــــليما ــــــــــــــلم تس وس

  

}صــــــــفر بســــــــش ج�ن�ــــــــة�{
  

صـــلة بـــاق كري بالســـلم علـــى
 

ــدى وعل ــدى ال ــن أب ــة م خي البي
  

ـــوا ـــذ ن ـــار من ـــدان¦ ال بالفج ف
 

ـــره بعل ـــدان ذك ـــاءن وه ـــا س م
  



ــرفوا ــ̈ل فانص ــري قب ــ ض ــت ̈قلت¦ رام
 

وقــاد ل ال مــا ل اختــار فــانفعل
  

ب�ش¶ـــر§ت� أن رســـول ال قـــدمن
 

ــــالنب ق¦بÂل وأن رب�ــــ عمــــري ب
  

ـــرآ ـــق ال دون م ـــد خي خل مم
 

صـــلى عليـــه قـــدير قـــاد ب النبل
  

ســعادت قــد جــرت أقلم رب¶ بــا
 

ـــبل ـــ الس ـــان رب� ـــبيل كف وبالس
  

ــدا ــان ل أب ــدي ك ــاق ق ــكري لب ش
 

ــن مل ــل م ــان ك ــا كف ــاد ل م وق
  

جاهدت دهــرا طــويل ف العــدى ومضــوا
 

ـــورى الن¶حل ـــاد ل رب ال ـــالنب ق وب
  

ـــم إذ نل ال أعواما وفــزت بــــــهناجان¦ ـــم والتعلي ـــاد ل العل    وق
  

ــــردا ــــال العلم منف ــــان الع ناج
 

ـــه علمـــا نافعـــا ج�هÂل ـــاد ل من وق
  

هـــدان¦ ال عنـــد البحـــر ذا خـــدم
 

ـــم ذ¦هÂل ـــا كله ـــان¦ قوم ـــن كف ل
  

ــه ــريك ل ــدي ل ش ــاق ق ــليم ب تس
 

علـــى نـــب رســـول اهتـــدى وعل
  

ــل. ــول وكي بفتح اليم للناظم إل النة الت وعد التقون وال على ما نق
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
ــدنيا  وآله وصحبه وخر ل واختر ل ول تكلن إل اختياري وهب ل ف ال
 والخرة ما يغبطن فيه جيع اللق من عام شهدنا بكرم الــذي هــو عــام
ــدر ــدا بق  بكسش وهب ل ثن تركي الكتابة قبل يوم الولد واعصمن أب
ــم  عصمة ذاتك من غي كرمك آمي يا رب العالي إنك أنت الوهاب الله
 بق وجهك الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد الذي أتــان
عـــــــــــام أكســـــــــــش ف داري ونقلن

  

ــا  منها إل الرض الت ابتدأت فيها ديوان¦ قصائد مولده وآله وصحبه كم
ــحبه  أتان عام بكسش حي قلت ف مولده عليه الصلة والسلم بآله وص
ــه  وبشرن با ل يكن لغيي قط ول يكون لغيي أبدا من جيع خدامه علي
الصـــــلة والســـــلم آمي يـــــا رب العـــــالي:

  

ــــــش{ ــــــام بكس ــــــد ع ــــــوم الول }ي
  

ــاب ــح الب ــداحه ل ي�فت� ــن بأم ــا م ي
 

ــاب� ــدر§كÂ أل²ب� ــرى ودون ال ــا وأخ دني
  

ــه ــوز ب ــا أف ــش ل م ــت� ف بكس وج�ه
 

مـــن الن والثنـــآ قـــوتÝ وجÂل²ب�ـــاب�
  

ـــا مل°كت�ن فيـــه تليكـــا أرى عجب
 

ـــاب� ـــوÝ وإذه ـــت م ـــوى مني ولس
  

ـــا وزري ـــار ي ـــر�ض� الخي أعطيتن غ
 

ـــم وآداب ـــاد ل عل ـــه انق ـــن ب ب
  

ــافع صــمد ــن ن ــدت ف بكســش م ل ق
 

ــداب� ــصã ومÂج Âــد� ل ل ــم يع ــؤل فل س
  



مل°كت�ن العـــام ملكـــا ل يفـــوز بـــه
 

ــق¦اب� ــقيه مÂس§ ــدªخن� أو تس ــوته ال ــن ق م�
  

ـــدا ـــا ل تنثن أب ـــت� ل كرم وج�ه
 

ــاب� ــات أعق ــا ف ــاد فيم عن ول انق
  

ــد ــى أح ــى عل ــت�Ó فل يف ــد ب�ر�ع§ لق
 

ـــاب� ـــواه ح�ج� ـــد أغ ـــى أح إل عل
  

دون الــذي قــدت� ل مــا حــازه القــدمآ
 

ــاب ــأتيه إعج ــا ي ــ م ــن ل¦ ول يك
  

ــه ــريك ل ــي ل ش ــأن إل ــي ب علم
 

ــاب ــا ط ــرª ي ــا ب ــى ي ــك النتق وأن
  

ــى ــل° م�ن® ــوم� ك ــاد� الي ــاب� ق إل ج�ن
 

ــاب ــوÂ أقط ــا ل ي ــك م ــاد ل ب وانق
  

ــد ــدار ف أب ــد� الك ــوت أن تقص م
 

ــاب� ــدهر إره ــا ل ال ــفوي� م ــدوم ص ي
  

بÂر¶ي امتــداحك يــا مــن قــاد ل غرضــي
 

ـــخ�اب� ـــى واشÁ وص� ـــواي� انتح إل س
  

ــا ــال مع ــال والعي ــي وم ــل°مت� أهل س
 

ــابوا ــا خ ــدارين م ــاء وف ال ــن الوب م
  

ــرري ــا ض ــد م شكري لك الدهر يا من ق
 

والــدهر ل ذا أمــان ي�فت�ــح� البــاب�
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــارك  بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وب

ــدحت�ه ف { ــن م ــى م ــانعل ــع الث ــه فقلــت:ربي ــأوائل حروف } ب
  

ربــي امتــداحي� مــن مــدحي لــه دفعــا
 

ــدفعا ــدهر فان ــوءا لغيي ال ــرا وس ض
  

ـــة ـــار باقي ـــى الخت ـــة النتق براع
 

صــلى عليــه الــذي أعله فارتفعــا
  

ـــي¶ع�ه ـــدح ي�ش� ـــه م ـــاد من ل ينق
 

ــا ــد جع ــروق ق ــو للمف ــر�ه وه§ ــا س م
  

عن جــع أوصــافه الشــعار قــد عجــزت
 

عليــه تســليم مــن فــوق الــورى قمعــا
  

ــآ ــادت الكرم ــا انق ــه م ــاد ل ال ق
 

لــه مــن الي ف الــدارين منجمعــا
  

ــه خطــاب وشــكري والرضــى امتزجــا ل
 

وإنـــه ف°ــ عبــدا خادمــا ش�ـــف¦عا
  

ــا ــان مع ــوزي والم ــلحي وف ــت ص ثب¶
 

ــا ــد نفع ــال ق ــن ب ــا خي م ــال ي ب
  

ـــدا ـــاقي الذى أب ـــب§ لغيي� بالب أذه
 

ــا ــات مرتفع ــذكر للجن ــظ ال وب احف
  

ــي ــل² ملك ــار س� ــا مت ــك ي نفعت�ن في
 

ـــا ـــذكر إن ر�فع ـــارق خي ال أن ل أف
  

يتلــوه إن شــاء رب منطقــي نشــطا
 

ــدفعا ــاءن ان ــا س ــم§ م ــوجهه وبك ل
  

 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل هذه الروف بل آفة ول كدر ف
ــــــالي ــــــا رب الع ــــــد آمي ي ول بين وبي أح

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحن الرحيم أبيات نافعات لكل مستفيد باه من كان ل يستفيد�
ــلم ــلة والس ــحبه الص ــآله وص وي�فيد، ال أرسل سيد�نا ممدا عليه ب

  

ــــــــــــــــــــــــــــد{ }ال مم
  



ــا ــزان إذهاب ــذهب الح ــذي ي� إل ال
 

ـــا ـــا زال وه�اب ـــه م ـــوا بقرآن ميل
  

ــدى ــاء ه ــه ج ــاب من ــذكره بكت ل
 

ــا ــد فــات ألباب ــذي ق ــوا تــوزوا ال ميل
  

ـــاثله ـــا إن ي ـــدد م ـــذكره م ل
 

ــا ــوا الباب ــه أن تفتح ــوا ب ــيء فروم ش
  

ــه ــي م�لزم� ــذي ي�عط ــاب ال ــو الكت ه
 

ــا ــه إعجاب ــا يكفي ــر م ــر واله ف الس
  

Ïــة ــان مرح ــن الرح ــه م ــن رام في م
 

ـــا ـــل الظل°ام� ح�ج�اب Âـــا ي�خج ـــاه م أت
  

ــه ــوز ب ــا ل يف ــاب� مقام ــاز الكت ح
 

ــــا ــــزل ل ر�ه�اب ــــذي ل ي إل ال
  

ــى ــو م�ن® ــاب ال ي ــتفد بكت ــن يس م
 

تكفـــي عـــدى ال إبعـــادا وإرهابـــا
  

مـــا الكتـــاب� أذى عمـــن تلزمـــه
 

ــا ــا زال ن�ه�اب� ــن م ــه م ــى عن ــا نف كم
  

ــه ــريك ل ــر رب ل ش ــى ذك ــوا عل دوم
 

ــا ــزان إذهاب ــب الح ــه أذه ــا ب ب
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بÂس§مÂ الÂ الر�ح§م�نÂ الر�حÂيمÂ الل°ه�م� ص�لÄ ع�ل¦ى س�ي¶دÂن�ا م�ح�م�ــدÂ و�س�ــل°م� ت�س§ــلÂيم®ا

  

ـــــــــــــــــــــــــــد�{ }ال م�ح�م�
  

Ýص�ــم�د ÝــدÂــ و�احÝيÂك¦ر Áــ ب�ــاقÞال
 

ه�ــادÁ ب�ــدÂيعÝ ق¦ــدÂيرÝ و�ه§ــو� م�ق²ت�ــدÂر�
  

ــا ــو�اءÞ ك¦م� ــي و�ال²ه� Âر�اضÓــم�آ و�ا²ل ــه� الس� ل¦
 

ــد�ر� ــي�اءÞ و�ال²ق¦ ــه� ا²لÓش§ ــو�ر�ى و�ل¦ ــه� ال² ل¦
  

ــه� ــاكÂر®ا و�ل¦ ــمÂي ش� ــؤ�ادÂي و�جÂس§ ــه� ̈ف ل¦
 

ع�ق²ــدÂي و�ق¦ــو§لÂي و�فÂع§لÂــي و�ام�ح�ــى ال²ك¦ــد�ر�
  

ــرÂد®ا ــا̈ن م�ن§ف¦ ــو� الر�ح§م� ــه� ه� ــو� ا²لÂل¦ ه�
 

ــدÂر� ــك²رÂ أ¦ب§ت� ªلشÂي لÂــذ ــم� ال° ــو� الر�حÂي ه�
  

ــر�وا ــن§ ح�ض� ــاب�وا و�م� ــن§ غ¦ ــر� م� م�ح�م�دÝ خ�ي§
 

ــر� ــي ال²ب�ش� Âــه� ل ــأ²تÂي مÂن§ ــر� آتÁ و�ت� و�خ�ي§
  

ــآ ــاز�ه� ال²̈كر�م� ــا ح� ــد�اي�ت�ه� م� Âــاز�ت§ ب ح�
 

ــر� ــه� ب�ش� ــا مÂث²لÏ ل¦ ــاتÂ م� ــد� الن¶ه�اي� عÂن§
  

ــل¦آ ــد�تÂ ال²̈فض� ــا ام§ت� ــه� م� ــه� ل¦ ــد� ا²لÂل¦ م�
 

ــر� ــو� ال²ق¦م� ــو�ث²ق¦ى ه� ــر§و�̈ة ال² ــو� ال²ع� ــه� ه� ل¦
  

ــا ــت� و�م� ــا ط¦ل¦ب§ ــي م� Âل Âــه Âــه� ب ــد� ا²لÂل¦ م�
 

ــر� ــف¦ا ال²ع�م� ــد§ ص� ــي ق¦ Âل Âــه Âــى و�ب ف¦اق� ال²م�ن�
  

ــن§ ــةÂ م� ــي لÂخÂد§م� Âي و�أ¦ق²ل¦مÂــد�اد Âــا م د�ع�
 

ف¦ــاق� ال²ــو�ر�ى م�ــا بÂــهÂ لÂــي ق¦ــاد� م�ق²ت�ــدÂر�
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــذه ــليما ه بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وسلم تس

  

ــــرة ــــدنيا والخ ــــات ف ال ــــة منجي ــــات نافع أبي
  

ــــــــــــــــــــــــــــد{ }ال مم
  

ــآ ــد ل ــوف ق ــن ذو ال ــل م� ال أفض
 

ــآ ــد فج ــؤل ق ــن بالس ــرم م ــه وأك ل
  

لــــه خطــــاب وأغنــــان وأكرمن
 

ــا ــنه و�ل ــن ف حص ــالمن م ــاز ب وف
  



لـــه التجـــائي بل مكـــر ول غـــرر
 

ـــا ـــوره ب�لج ـــي ن ـــة لبش ذا خدم
  

ــفاعته ــا ش ــذي حزن ــفيع ال ــو الش ه
 

ـــآ ـــه رج ـــا أرتي ـــق فيم ول يق
  

ــا ــاق ل كرم ــر س ــب وب ــدحي ل م
 

ــا ــج� وال¦ر�ج� Ãــدى والل ــان الع ــا كف كم
  

ــس ملــوقÝ يــاث̈له حÂبــاء مــن لي
 

ــا ــا ارتتج ــان م ــت ب ــوجه ح ــد ت ل ق
  

ـــه ل ـــاتÁ ووج ـــا وآف ـــا ذنوب م
 

ــا ــد ر�تÂج� ــالرد§م ق ــاب�ه ب ــذي ب ــم ال عل
  

مـــت مـــدحت رســـول ال ســـيدنا
 

ــا ــد خرج ــيطا̈ن ق ــه الش ــن ب ــدا م مم
  

ـــه ـــرª ب ـــد ̈أس� ـــوáا ق ـــا إل د�ن� دن
 

ــا ــد م�ر�ج� ــن ق ــه البحري ــل رب ب بفض
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وس
Áنا ومولنا ممدÂا سيدáوبارك على من وهب ال تعال ل باهه شهر مولده م�ن 

ــرءان بــاههوآله وصــحبه وهــب ل بــق وجهــك الكري  { }الق
  

ــا ــاد ل كرم ــزا ق ــا عزي ــوا كتاب أتل
 

ــا ــدهر ل يرم ــونه ل ال ــافع ك ــن ن م
  

ــارقن ــا ل يف ــرا حكيم ــت ذك لزم
 

ــآ ــون م�ن ال̈كرم� ــرى وتنح ــا وأخ دني
  

قــرآن أحــد ل أبغــي بــه بــدل
 

بـــه أقـــود إل رب الـــورى العلمـــآ
  

ــه ــي ل ــت الس ــادن وق ــه ق رب ب
 

وجــاد ل بوصــول قــد جل ظلمــا
  

ــــرره آتــــان ال قرآنــــا أك
 

ـــا ـــي نÂع�م� ـــةÏ للمبتغ ـــع الن ̈فرح م
  

ــى Ïــى وت�ق ــع رض® ــاء رب م ــوه إن ش أتل
 

ــا ــز§ ن�ع�م� ــه أح� ــه في ــت أدع ــن م ل
  

ــن ــرم م ــرب أك ــه وال ــاجيت رب ب ن
 

كـــل كري وقلـــب فـــارق الو�ه�م�ـــا
  

ــه ــه الكري ب ــذي قــد نــى عن بعــت ال
 

ــا ــن غيي� انبهم ــذي ع ــود ال ول يق
  

ـــة ـــاد منفع ـــه ل انق ـــزاء رب ب ج
 

ــا ــدÂ انبم ــوي ق ــد� أذÏى ن ــل عق وان
  

ــدا ــاءن أب ــا س ــى م ــواي� انتح إل س
 

ول تـــوجه ل أهـــل القلـــى ت�همـــا
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــرآن¦ ب ــداي� ق ه�
 

ــا ــد الك¦ر�م� ــذي ل خل ــو الكري ال وه§
  

هديـــة ال ل انقـــادت بل نفـــد
 

وكــونه ل¦ــ بالتبشــي لــن يرمــا
  

ــد  صلى ال تعال عليه وسلم وبارك بل آفة ول كدر ف° ول بين وبي أح
 آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصــفون وســلم علــى
ـــــــالي ـــــــد ل رب الع ـــــــلي والم الرس

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحن الرحيم صلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم

ـــــــــــــليما { ـــــــــــــدتس }بحم
  



ــل ــه تني ــب في ــعادة قل ــانت س ب
 

ــل ــه تعزي ــذي يقلي ــن لل ــن م بيم
  

ــيدنا ــول ال س ــداحي رس ــي امت ملك
 

ــل ــدارين تمي ــه ال ــن ل ــدا م مم
  

ــرفوا ــدائي� انص ــذي أع ــزت ا̈لن بال ح
 

لغي ضـــري بـــه والبعـــث تكميـــل
  

ــيعته ــاحي بش ــى ال ــلت عل ــي ص ملك
 

ــل ــد زال تمي ــه ق ــا ب ــاد ل م وق
  

ــا ــول ال ل ر�ط¦ب ــداحي رس ــد امت م
 

ــزول ــل مع ــي قب ــا وقÂتل áــه جني من
  

ــه ــدي ب ــد� ال ــون¦ العب ــورى ك درى ال
 

ــل ــب تني ــه دون الري ــاد ل من وانق
  

صــلى ال تعــال عليــه وســلم وقــد قبــل من هــذا
  

أنــــبئت أن رســــول ال بشــــرن
 

والبشــر عنــد رســول ال مــأمول
  

ــــدائي وثب�تن ــــد أع ــــايعته عن ب
 

ـــه القيـــل بكـــف ذي نقمـــات قيل
  

ــن ــديت ب ــبا جيل واقت ــت ص لزم
 

فـــاقوا وليســـوا مازيعـــا إذا نيلـــوا
  

جاهدت دهــرا طــويل ف العــدى ومضــوا
 

ـــدول ـــد� م ـــل بع ـــع الني وك م
  

ــى Ïى وب�كÏــع§ أذ ــأني م ــروا ب ــد أدب ق
 

ــل ــح¶ تلي ــاض الص ــن حي ــس ل ع ولي
  

ــــدا ــــة أب ــــروا لغيي بل لقيان ف
 

ـــل وجـــاءن مـــن رســـول ال تنوي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــــم { ـــــــن الرحي ـــــــم ال الرح }البس

  

ال بالصــطفى قــد جــاد ل بــدى
 

ــد�ى ــاءن وه� ــا س ــا م ــد م ــذكره ق ف
  

ــن ــرم م ــو أك ــدي وه§ ــكري وح ل ش
 

ــد�د�ا ــل الس� ــد أوص ــل كري ول ق ك
  

ــا ــب وم ــهر الن ــاب� ف ش ــه خط ل
 

ــد�د�ا ــل ال ــو®ا أوص ــرات م ــ̈ل الض قب
  

ــا ــدها ك¦ر�م® ــكور ق ــلم�ي§ ش ــاكم س ه
 

ــدى ــدت ل ب ــي ج ــا إل ــه ي ــن ب ل
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وقد أعاذن منه ومن ادعى أنه العلــى وإن
 أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعــوذ بــك مــن هــزات
 الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون بسم ال الرحن الرحيم اللهم يا من
 أعاذن من الشيطان الرجيم ومن ادعى أنه العلى، صل وسلم وبارك على
ــل  سيدنا ومولنا ممد الذي جعلته من كل خل²قÁ أعلى، وآله وصحبه وتقب
 من بقدر عظمة ذاتك العلية هذه البيات واجعلها من الباقيات الصالات،
ـــــالي ـــــا رب الع ـــــات آمي ي ـــــا منل الي ي

  

ــا ــوت والت�ب�ب� ــان ال ــاق كف ــدي لب ح
 

ــب�ب�ا ــر� والس� ــان الض ــد كف ــن ق ــاه م ب
  

ـــدها أزكـــى صـــلة وأبقاهـــا وأفي
 

علــى الــذي قــد كفــان الــدفع وال¦ل¦ب�ــا
  



ــيدنا ــار س ــى الخت ــلم عل ــى س أن
 

ــا ــد جلب ــن ق ــ اليم ــن إل° ــد م مم
  

ــر ــى زم ــا عل ــى ال مولن ــى رض أبق
 

ــا ــرم� الطلب ــاد الك ــ ق ــه ل¦ ــم ب فيه
  

ـــب ـــار ف ̈كت� ـــى ال والخت أثن عل
 

ــلبا ــد س ــدي� ق ــن� والتق ــن� واليم والم
  

شــكري لبــاق غن ل شــريك لــه
 

على الــذي ل حليــب الســبق قــد حلبــا
  

ــدا ــاد ل رغ ــت ق ــاق مقي ــدي لب ح
 

ـــا ـــم والطلب وب يبشـــر أهـــل العل
  

ــا ضــرري ــد م ــاح بشــي ق ــدحي ل م
 

عليــه تســليم بــاق قــد كفــى الش�ــج�با
  

ـــد ـــع ف أب ـــان بغي النف ـــن ن فم
 

ــجÂب�ا ــه ش� ــوى ل غي� ــورى أو ن ــن ال م
  

قـــد قـــاد ل ال خيا ل أفـــارقه
 

ــآ ــر�ح� النªج�ب� ــا ب ف ــرى كم ــا وأخ دني
  

صــلى علــى التــب مــن ل شــريك لــه
 

ف اللك والمــد ب�ــرáا قــد ي�ــرÂي العجبــا
  

عليــه تســليم بــاق ل نفــاد لــه
 

ــا ــوا الت�ب�ب� ــد زحزح ف الل والصحب من ق
  

ــى ــع لعل ــت راف ــي مقي ــوان م رض
 

ــب�ب�ا ــزح الس� ــفيع زح ــحاب ش ــى ص عل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
العـــــــــــــــــــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه وتقبل من شكري لك على النل الذي باركت ل فيه بركة
ــلي  غابت عن غي رسول ال عليه بآله وصحبه وعلى جيع النبياء والرس
ــالي: ــا رب الع ــك آمي ي ــة ذات ــدر عظم ــلم بق ــلة والس الص

  

حــدي وشــكري لــن كلــي بــه صــارا
 

ــد صرصــارا ــه رضــى دون ســخط عن ل
  

ـــائي ورضـــوان بل ســـخط لـــه ثن
 

ــارا ــان أنص ــن بن دي ــاد ل م ــذ ق م
  

ـــة ـــار مكرم ـــدى آب ـــي ل ل كل
 

ــن زارا ــم م ــا ج ــا وفيه ــا ارتلن منه
  

ــدوا ــد قص ــار ق ــذين إل صرص إن ال
 

زيـــارت فـــارقوا الـــدارين أوزارا
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 وعليكم السلم ورحة ال تعال وبركاته فهاكم هذه البيات شفاء من كل
ـــداء ـــع الع ـــائد جي ـــن مك ـــينا م ـــنا حص داء وحص

  

ــر ــن مض ــار م ــطفى الخت ــا رب بالص ي
 

ـــر ـــدو والض ـــه ف الب ـــفيع أمت ش
  

ـــدد ـــليم بل ع ـــل بتس ـــه ص علي
 

ــرر ــن الض ــمنا م ف الل والصحب واعص
  



ــم ــر ل ــا ي ــطفى عم ــة الص ــط أم ح
 

ــرر ــن الش ــمهم م ــادات واعص سوى العب
  

ــد ــيطان ف أب ــم الش ــرف لغيه واص
 

ولتكفهــم كــل مــن يســطو مــن البشــر
  

ــه ــع ب ــى المي ــن مرض ولتصرف الداء ع
 

واصــرف لــم موجبــات المــن والب�ش�ــر
  

ــن ــلم ف أم ــوب ذوي الس ــل قل واجع
 

ــرر ــي إل الغ ــا يفض ــل م ــم ك ولتكفه
  

ــن ــه ب ــليم علي ــا بتس ــل دأب وص
 

ــدرر ــفو وال ــد بالص ــوا ولتج ــه انتم ل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل على سيدنا ممد وآله وصحبه وس

ـــــــــــــليما { ـــــــــــــدتس }مم
  

ــا ــدارين دون عن ــوز� ف ال ــن ســر�ه الف م
 

ـــا ـــوره علن ـــا ن ـــارق§ كتاب فل يف
  

حوى النظــام� الــذي ل يــأت مــن ســبقوا
 

ــا ــى ̈قرÂن ــم بالرض ــ عل ــه خي� بثل
  

ــل غــد ــال مث ــونه ف ال ــن ســره ك م
 

ــــيدنا ــــول ال س ــــا لرس ملزم
  

ـــــام بل ـــــدÁ فليلزم§ ذا النظ مم
 

ــآ ــز المن ــم أعج ــو نظ ــارق فه§ تف
  

درى ذوو العقـــل أن الصـــطفى علن®ـــا
 

ــا ــن علن ــاق م ــليم رب ف ــه تس علي
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــه { ــروف اس ــدحته ب ــداللهم صل على سيدنا ومولنا الذي م }مم

  

ــالكه ــرش م ــون رب الع ــره ك ــن س م
 

ــد�ى ــو ه� ــق فه ــد خي الل ــون أح وك
  

ـــؤدد�ه ـــار� س ـــدÝ الخت ـــوى مم ح
 

قبــل انلق جيــع اللــق منفــردا
  

ممـــد ليـــس يـــأت مثلـــه أبـــدا
 

ــردا ــرواه ل ي ــى ش ــد مض ــذي ق وف ال
  

ــا ــاق مع ــرا كالنف ــلل و̈كف ــا ض م
 

ــمدا ــزل ص ــن ل ي ــليم مغ ــه تس علي
  

ـــي لـــدمته ـــدادي وأقلم دعـــا م
 

ــدى ــد كــان ل ب ــذي ق ــورى لل قو§د� ال
  

وســـلم وبـــارك عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه أبـــدا
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت� بذه البيات يوم مولده هذا سيدنا

ــديع { ــا ب ــب ي ــا مي ــب ي ــا قري ــك ي ــيلتنا إلي ــدووس }مم
  

ــن الــدم ــرا م ــورى بش ــت خي ال ملك
 

ــدم ــن ع ــل ع ــاق ج ــليم ب ــه تس علي
  



ــه ــريك ل ــاق ل ش ــواهب ب ــا م حزن
 

ــدم ــى ق ــي عل ــن يش ــل م ــاه أفض ب
  

ـــف ـــوين بل كل ـــواهب ال تك م
 

ـــدم ـــن� بالق ـــود زÂي ـــدته بوج وح
  

ــدي ــت ي ــاقي القي ــك الب ــددت للمال م
 

Âــم ــدائم ال¦ك¦ ــع ال ــه نف ــد ل من وم
  

ـــي لـــدمته ـــدادي وأقلم دعـــا م
 

Âـــم ـــا̈لكم والÂك¦ ـــنته ب ـــاء س إحي
  

 وآله وصحبه وهب ل بركات مولده هذا ما يوافق الظن ويفوقه أبدا آمي
يـــــــــــــا رب العـــــــــــــالي.

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وس

ــــا { ــــيدنا ومولن ــــى س ــــارك عل ــــدوب }مم
  

Âــب ــط الع�ج� ــول الكري الباس ــدح الرس م
 

ـــب ـــنÝ ل إل رج ـــرم دي ـــن ال م
  

ــه ــريك ل ــن ل ش ــواهب م ــزت ال ح
 

Âبــدح مــن مــدحه ينجــي مــن الري�ــب
  

ــه ــادق ول ــب ص ــدح ح ــدحته م م
 

Âــب ــدى بي� ــي الع ــا يكف ــاء م ــي� إحي عل
  

ــم ــداء جلت�ه ــه راض ل الع ــدحي ل م
 

ول يـــوجه مـــا أهـــوى بل ســـبب
  

ـــي لـــدمته ـــدادي وأقلم دعـــا م
 

Âــب ــع الت�ب� ــدى رب م ــرف الذى للع ص
  

ــوءن أو  وآله وصحبه وتقبل هذه البيات بقدر عظمة ذاتك بل شيء يس
ـــــالي ـــــا رب الع ـــــدا آمي ي ـــــرن أب يض

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــم { ـــــن الرحي ـــــم ال الرح ـــــدبس }مم

  

ـــل أود ـــول ال ك ـــب رس ـــا الن م
 

عن ورب أغن عــــن أذى وقــــود
  

حـــب النـــب رســـول ال كرمن
 

صـــلى عليـــه كري جـــاد ل بع�ـــد�د§
  

ــآ ــاد خي بق ــذي ل ق ــفيع ال ــد الش م
 

ــد�د§ ــم وســعي مــع§ رضــى وم ل خي عل
  

ـــا ـــرات بالقن ـــول مض ـــا الرس م
 

ــد�د§ ــان ل بس� ــتÝ ك ــه مقي ــلى علي ص
  

ــى ــى ب�ن® ــع§ رض® ــنÁ م ــرÁ وأم دوام� بش
 

ــأود ــاءن ك ــا س ــا م ــن م ــي� م عل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــا  بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ووسيلتنا ورفيقنا وخليفتن

 ممــدوجارنا وخليلنا وحبيبنا سرا وعلنية وحفيظنا من مكاره الدارين {
}المــــــــــــــــــــــــــــــل

  



ــدا ــن والرغ ــدى والم ــد الن وال م
 

ــا وغــدا ــه أمــسÂ أنســى يومن ــن ب ل م�
  

ــر�ف¦ا ــى ص� ــب النتق ــي وح ــب إل ح
 

ـــدا ـــذعر والنك ـــا وال لغي ذات العن
  

ـــول ال كرمن ـــب رس ـــدح الن م
 

ــا ركــدا ــه يــري وم ــض علمــي ب وفي
  

ــي ــرمدا ملك ــر عن س ــوى البÂش ــا س م
 

ــدا ــطفى رش ــدت للمص ــد ب ــةÁ ق بدم
  

ـــد ـــأمي ف أب ـــر� والت ـــان¦ البÂش دع
 

ــد�ا ــار ل حش� ــا ل اخت ــن كــل م لدح م
  

المــــــد ل رب العــــــالي بل
 

ــدا ــانب الوب ــن ج ــا ع ــذ م ــة م ناي
  

ــي ــع§ غرض ــات م ــكوري� للجن ــه ش ل
 

ف العلـــم والســـعي والداب متهـــدا
  

ممـــد زحـــزح العـــداء جلتهـــم
 

لغي ذات كمــا قــد جــاد ل بــدى
  

ــه ــت ب ــه رم ــل من ــاق جي ــزاء ب ج
 

نعــم الشــفيع الــذي شــرواه مــا و�جÂــد�ا
  

ــد ــوه أح ــا ل ي ــت م ــالكي رم ــن م م
 

ــدا ــرواه ل أج ــذي ش ــورى لل ــن ال م
  

ــر®ا ــه ب�ش� ــن تنيل Âــد م ــت أح ملك
 

ــددا ــاد ل م ــد ق ــذي ق ــه ال صــلى علي
  

ــه ــاقي أروم ب ــن الب ــلما م ــه س ل
 

ــدا ــد الرغ ــا خل° ــاد ل م ــه ق ــا ب كم
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــدومنا  بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال علي سيدنا ووسيلتنا ورجائنا وم

ــليوخليلنا وحبيبنا سرا وعلنية وجارنا ورفيقنا وخليفتنا { ــد الص }مم
  

ــدا ــاءن أب ــا س ــا م ــد م ــد ق مم
 

ــدا ــد ع�ب ــاق واح ــر� ب ــد� ل بÂش وم
  

ــة ــل مهلك ــن ك ــانن ع ــه ص ــب ل ح
 

ــد�ا ــن ع�ب� ــا و�د� م ــاد ل م ــه انق ــا ب كم
  

مـــددت� للمـــالكي الغن الكري يــدي
 

ــد�ا ــم� والق ــان الظل ــد كف ــى ق Ïبنتق
  

ـــر�ت�ه ـــا مس ـــد� أعوام ـــت� أح ملك
 

ـــدا Âا ذ¦ب� م�نت�قáـــر Âـــه س ـــد� ل من وم
  

ــدمي ــي إل خ ــدادي وأقلم ــا م دع
 

ــدا ــالنب الع�ق¦ ــان ب ــاق كف ــب لب ح
  

إخــدام خي الــورى قــد ســاق كــل أذى
 

لغي ذات¦ــــ واللعــــون¦ والســــدا
  

ــي ــن ملك ــت م ــات الس ــي له ل ينتح
 

ــدا ــب والس ــان رب القل ــر ول ص ض
  

مـــا عيـــوب وأدران وأوصـــلن
 

رب لـــه وكفـــان الـــول والفنـــدا
  

صـــلة بـــاق كري ل شـــريك لـــه
 

ــدا Âــه و�ج ــا أملت ــه م ــذي في ــى ال عل
  

ــه ــلة ل ــع الغن الص ــن الواس ــه م ل
 

ــد�ا ــن م�ج� ــواه م ــا يه ــاد م ــي ول ق أبغ
  

لــه ســلم كري رمــت منــه بــه
 

ــدا ــن عب ــو م ــا ل ي ــاد م ــه ق ول ب
  

ــن ــلم ل ــلة بالس ــد ص ــا ال خل ي
 

ــدا ــاءن أب ــد س ــذي ق ــوت� ال ــه م ب
  

ــل ــول وكي ــا نق ــى م ــني وال عل ــر الس ــيع أج إن ال ل يض
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



ــــــــم ــــــــن الرحي ــــــــم ال الرح بس
  

ف امتــداح رســول ال قــد ظهــرا
 

ــرا ــداه مط°ه� ــذي أب ــه ال ــلى علي ص
  

ــن ــع§ عل ــه جــاد ل ف الســر م حــب ل
 

ــتترا ــن غيه اس ــذي ع ــدا وال ــا ب ب
  

ــي ــالكي غرض ــن م ــاد ل م ــد ق مم
 

ــرا Âــات مزدج ــال م ــري لق ــف ض وك
  

ــن ــذ زم ــوجه ال م ــداحي ل ــه امت ل
 

ــر�آ ــر�ح� ال̈كب� ــن ب ف ــليم م ــه تس علي
  

ــي ــن قبل ــو̈ل ال ع ــفيع رس ــى الش ح
 

ــرآ ــرÂم� ال̈فق¦ ــذي ب ي�ك ــه ال ــلى علي ص
  

صــلى وســلم بــاق ل نفــاد لــه
 

ــرا ــا ظه ــه ف كلن ــذي ين� ــى ال عل
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه واجز عن بن ديان والعلويي خيا كما نصرتن بك وبه عليه
الصلة والســلم معهــم عـام شــهدنا بكــرم وهــو عـام بكسـش

  

ــرار ــن رب بتك ــؤل م ــاءن الس ــد ج ق
 

لســــيما عنــــد بي الي جــــرار
  

ــا ــاد ل منن ــرب ق ــكري ل ــدي وش ح
 

ف الســـر والهـــر مبوبـــا لبـــرار
  

ــاد يــن صــحاب الصــطفى ملكــي ل ق
 

وكــــان ل ل يرين شــــر فجــــار
  

ــي ــى قبل ــد ح ــدي ق ــاق ق ــكري لب ش
 

ــار ــه ل ج ــض من ــوء بفي ــل س ــن ك ع
  

ــد انتســبوا ــر ق ــدى غ ــه شــكوري ل ل
 

ــــرار ــــاد وغ ــــي بل ع إل عل
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــلم ب ــلى وس ص
 

ــرار ــان بتك ــؤل آت ــذي الس ــى ال عل
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ÂهÂو�ص�ح§ب ÂهÂو�آل Áن�ا و�م�و§ل¦ن�ا م�ح�م�دÂع�ل¦ى س�ي¶د Þو�ص�ل°ى ال ÂيمÂالر�ح Âالر�ح§م�ن Âال Âس§مÂب 
ÂهÂــائ ــى أ¦حÂب�  و�س�ل°م� و�ب�ارÂك� ص�ل¦ةÏ و�س�ل¦م®ا و�ب�ر�ك¦ةÏ ي�ن§ش�ر� بÂه�ا ب�ر�ك¦ة¦ الر�ح§م�انÂ ع�ل¦
 و�أ¦ع§د�ائÂهÂ و�ي�ن§ش�ر� بÂه�ا ب�ر�ك¦ة¦ الر�حÂيمÂ ع�ل¦ى ج�مÂيعÂ أ¦حÂب�ائÂهÂ و�ت�قب�ل¦ ه�ذÂهÂ ا²لÓب§ي�ات� مÂن¶ي

}ر�حÂيــم�ي�ــا ر�ح§م�ــا̈ن بÂق¦ــد§رÂ ع�ظ¦م�ــةÂ ذ¦اتÂــهÂ آمÂي ي�ــا {
  

ــد§ ف¦ج�ئ¦ا ــان¦ ق¦ ــر�ح� ا²لÓذ²ه� ــا ي�ش§ ــي بÂم� ر�ب¶
 

ــد§ ل¦ج�ئ¦ا ــ ق¦ Âــن§ ل ــلÂ م� ــاهÂ أ¦ف²ض� بÂج�
  

ــه� ــرÂيك� ل¦ ــر�بÍ ك¦رÂي ل¦ ش� Âي لÂــد ح�م§
 

و�ص�ــد§رÂي� ال²ي�ــو§م� ن�ــور®ا س�ــاطÂع®ا م�ل¦ئ¦ا
  

Áــي أ¦ب�ــدÂــ فÂص�ــل¦و�ات� ال Ýم�ح�م�ــد
 

ــهÂ ك¦ل¦ئ¦ا Âــي ب Ä̈كل Âــه Âز§بÂــي ح Âف Âــه ع�ل¦ي§
  

ــو�اهÂب�ه� ــت§ م� ــذÂي ع�م� ــي ال° Âل¦هÂــو إ أ¦د§ع�
 

ــر�ءÓا ــن§ ب� ــار� م� ــا ي�خ§ت� ــقÂ م� ــةÂ ال²خ�ل² لÂج�م§ل¦
  

ـــي Âـــا و�ك¦ر�م�ن ـــل° أ¦ع§و�ام® ـــاج�ي§ت�ه� ج� ن�
 

ــرÂءÓا ــى ب� ــن§ ل¦غ® Âــي م Äو�̈كل Áــاد ــ ه� ت�ك²رÂي�
  

ــن§ ــة¦ م� ــقÂ ر�ح§م� ــعÂ ال²خ�ل² ر�ح§م�ا̈ن ه�ب§ لÂج�مÂي
 

ــر�ءÓا ــه� ق¦ ــن§ ̈قر§آن� ــر¶ م� ــنÂ الش� ــي ع� Âي�غ§ن
  

Áــد�ة ــة¦ ال²م�ص§ــط¦ف¦ى ع�ــن§ ̈كــلÄ م�ف²س� ح�ط² ̈أم�
 

و�ل²ت�ر§ح�ــمÂ ال²خ�ل²ــق� ي�ــا م�ــن§ ج�ــد�ه�م§ ب�ــد�ءÓا
  



Áــو�د ــن§ ق¦ ــل° ع� ــن§ ج� ــا م� ي�ا م�الÂك� ال²م�ل²كÂ ي�
 

ــا ر�د�ءÓا ــا ه�ادÂي® ــو�ر�ى ي� ــع� ال² ــم§ ج�مÂي ار§ح�
  

Áــن§ ض�ــر�رÂم�ح�و§ت� م�ا ق¦ــد§ ن�ح�ــاه� ال²ق¦ل²ــب� م
 

ــد§ ل¦ج�ئ¦ا ــ ق¦ Âــن§ ل ــلÂ م� ــاهÂ أ¦ف²ض� بÂج�
  

 س�ب§ح�ان¦ ر�ب¶ك� ر�ب¶ ال²عÂز�ةÂ ع�م�ا ي�صÂ̈فون¦ و�س�ل¦مÝ ع�ل¦ى ال²م�ر§س�لÂي� و�ال²ح�م§د� لÂ ر�ب¶
ال²ع�ـــــــــــــــــــــــــــــال¦مÂي�

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــى ــل عل  أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم ص
 سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصر الق بالق والــادي إل
 صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلة تفــض بــا
ــوب  البدع الشنيعة ب وترفع با السنن القوية ب ماكثا ف دار السلم وط
ــاك ــت ألق  عبدا لك خديا لعبدك ورسولك صلى ال تعال عليه وسلم ح
 راضيا مرضيا بل أل ول سؤال ول عذاب ول حساب ول مناقشة ول شيء

 } واجعل هذه البيات الت أخذتا منرافع يا خافضيسوءن أبدا آمي {يا 
ــك  هذين السي خافضة لميع أعدائي ل بك ورافعة لميع من تعلق ب ب
ــن  وخافضة للبدع الشنيعة كلÄها ورافعة للسنن السنة كلÄها فائقة ظن وظ
غيي ف الــــــــــــــــــــــــــدارين

  

ــآ ــافض� اللؤم ــا خ ــك� ل ي ــأت� كون خب
 

ــأما ــا ولتكفن الس ــداي� مع ــض ع ل اخف
  

ــه ــرª ب ــيء نس� ــى ش ــدانا عل ــر ع ̈اجب�
 

ــآ ــة الكرم ــر جل ــ بش¶ ــرمدا ب� وس
  

فجـــأت�ن ف اغـــتراب بـــا̈لن�ى كرمـــا
 

ــا ــوت ك¦ر�م ــوب إخ ــردي لط ــأ² ب فاف²ج�
  

ــي ــد زال عــن قÂب�ل ــك ل ق ضــيقي بكون
 

ــا ــزدري دÂي�م ــا ت ــط عطاي ــا خي مع ي
  

رفعــت� ف الــب ذكــري يــا معيــد أعــد
 

ــي�ما ــلم والش ــ الس ــع ب� ــه وارف إلي
  

ــري ــاء ف عم ــنة البيض ــع ب الس ارف
 

ــا ــام والÂك¦م� ــق والحك ــر ال ب أظه
  

ــت ــة كم�ن ــا جل ــا وبيع ــارقت توب ف
 

ــآ ــع� ا̈لك¦م ــن يرف ــا م ــك ي بين وبين
  

ــآ ــليم بالنف ــل بالتس ــب ص ــى الن عل
 

ــآ ــه اللؤم ــ واخفــض ل ب ــه ل¦ وكــن ب
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله صلة وسلما وبركة
 ت�س�خ¶ر� با ل كل ما توجهت� إليه من الشياء أبدا وكل من أراد ب السوء أو
 حسدن ببكة اسك الافض وترفعن با ف الدنيا والخرة رفعا أشكرك به
ــع ــك الراف  شكرا ل يأت به مثلي قبلي ول يأت به مثلي بعدي ببكة اس
 وتنشر با أبدا على بركات أسائك وبركات آيات كتابك وبركات سيدنا
 ممد صلى ال تعال عليه وسلم وبركات أسائه وبركات أصحابه رضي ال



 تعال عنهم وبركات أسائهم وبركات النبياء والرسلي واللئكة والقربي
 نشرا يتعجب منه الولون والخرون ف الدنيا والخرة آمي يا رب العالي
{يــــــا خــــــافض يــــــا رافــــــع}

  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 } صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآلهرافع يا شكوراللهم {يا 

ــة آمي ــك خالصــة مقبول ــا إلي وصحبه واشكر جيع أعمــال وارفعه
  

شــكري لــرب كري كــان ش�ــك°ارا
 

وأرتـــي منـــه ف الـــدارين أبكـــارا
  

ــه ــه مــا قــد رجــوت ب كتبت شــكرا ل
 

كـــون ســـعيدا وشـــك°ار®ا وذك°ـــار�ا
  

وجهــت وجهــي� ف شــهر النــب ســندي
 

للكــرم الرافــع الوهــاب شــك°ارا
  

ــي ــكره عمل ــال ش ــه تع ــوت من رج
 

ـــارا ـــم غف° ـــوم� عن نع ـــه الي ورفع�
  

ــو� الــزلت جلت�هــا رجــوت� أن يح
 

ـــارا ـــدهر ̈كف° ـــخي�ه ل ال عن وتس
  

إن أخــــاطبه ف البحــــر مغتربــــا
 

ـــارا ـــارا وجب ـــل قه ـــزل ج ول ي
  

ـــب ل أن ـــاللء ه ـــأت�ن رب ب فج
 

ــارى ــن ب ــل م ــر¶ رض ل ك ــود� للب� أع
  

ــآ ــليم بالكرم ــل بالتس ــب ص ــى الن عل
 

ــارا ــع أبك ــد الرف ــ بع ــع وزدن¦ وارف
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه
 وسلم تسليما كتب ال تبارك وتعال أن هذه القصــيدة انتشــرت بي الل
العلى وجعلوهــا كــالقرآن عنــدهم وال علــى مــا نقــول وكيــل

  

ــا الــود والكــرم ــد أتان ــا ق بشــرى لن
 

ــرم ــهر ال ــا الش ــتهلت علين ــا اس ل
  

ــب ــران ف رج ــع الغف ــا م ــا متاب حزن
 

ــوا ــن حرم ــواقي روض م ــى ف الب ونرت
  

ــا ــار خالقن ــد القه ــن الواح ــو م نرج
 

ــم ــار ومنتق ــو جب ــدى وه§ ــر الع قه
  

ــاثته ــو إغ ــذي أرج ــث ال ــو الغي وه§
 

ــم ــدارين أنتق ــس ف ال ــت للنف ولس
  

ــا ــا شــاء كــان وم ــذي م وه§و الكيم ال
 

ـــدم ـــدهر ينع ـــائي�ه فال ـــك ش ل ي
  

ـــه ـــالم ول ـــه أفع ـــا ل ـــه الباي ل
 

ــدم ــه الق ــد زان ــذي ق جــل الوجــود ال
  

ــدا ــرمدا ول ــي س ــل ينم ــه ج ــن ل فم
 

ــدم ــه الق ــت ل ــد زل ــه ق ــا في م�ثلث
  

ــل ــث ف عج ــا ذوي التثلي ــه ي ــوا ل توب
 

ــدم ــده ن ــوت بع ــل م ــارعوا قب وس
  

لربكــم ســارعوا مستســلمي معــا
 

ــم ــه الظل ــن حزب ــن زحزحــت ع بقفو م
  



ـــا ـــابه م ـــدي ل يش ـــاق ق ال ب
 

ــم ــرد العل ــو الف ــر وه§ ــال يط بالب
  

ــمدا ــا ص ــدا مالك ــث² فري ــن يثل وم
 

ــــه الل ــــي كل ــــل ويلق فجاه
  

أنتـــم حيـــارى أســـارى للعي معـــا
 

ــم ــن البك ــذا ف اللس ــي ك ــم وع�م ص
  

ـــه ـــريك ل ـــا ل ش ـــد� رب إن لح�
 

ــم� ــع ال¦ك¦ ــو الواس ــر وه§ ــب والبح ف ال
  

ـــــو كري ل ييبن ـــــوه وه§ أدع
 

بــإذنه منــه تــأت قلــب� الكــم
  

ــدهر فرحن ــونه ل ال ــذي ك ــو ال وه§
 

ــم ــك والغم ــؤادي� زال الش ــن ف وع
  

ــوا ــد علم ــوم ق ــومي� ف ذا الي ــت ق يا لي
 

ـــي امـــى اللمـــم بكـــونه ل إذ ع�ن¶
  

ــدت ــكري ومم ــه ش ــان ل ول ــد ك ق
 

ـــم ـــان والقل ـــؤادي� والثم ـــه ف ل
  

ـــه ـــرآن أرتل ـــكوري بق ـــه ش ل
 

ــو ل ول ــاعي وه§ ــاعت لرتف ــن س م
  

ــن كــان خــادمه ــذي م ــاب ال وه§و الكت
 

ــيم ــال والش ــم والعم ــه العل ــا ل زك
  

ـــدا ـــه أب ـــول ب ـــد ال وإنن أعب
 

ذا خدمـــة لشـــفيع جـــوده د ي
  

وه§ــو الكري الــذي أرجــو بــدمته
 

مــا فــاق مــا لزهي قــاده هــرم
  

ــدا ــا وغ ــون هن ــدمته ك ــو ب أرج
 

عند القــدم مثــل الصــحب مــن كرمــوا
  

صــلى عليــه بتســليم بــن معــه
 

ــوا ــن حرم ــه ل راض م ــان ل وب وك
  

ــب ــوى بل طل ــا أه ــاق ل كلم وس
 

ــرم ــود والك ــتبي ال ــه يس ــوقا ب س
  

ــــطفى وزري ــــا دام رب ودام الص م
 

وبالبشــارات تــأت الشــهر الــرم
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  

ــن واله ــل م ــن ك أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن كل ما واله وم
  

 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات
 لا سبق ناصر الق بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره
ومقـــــــــــــداره العظيـــــــــــــم

  

ــــــــــــم{ ــــــــــــبحان ذي الس }س
  

ـــر�م� ـــدي فضله ك ـــاق ق ـــلم ب س
 

ــا ليــس ينصــرم ــد� ل م ــذي م� ــى ال عل
  

بــرأت مــن كــل شــيء ل يكــن برض�ــى
 

ـــر�م� ـــه يصـــفو ل ال¦ ـــن كري ب م�غ
  

ــندي ــى س ــب النتق ــي وح ــب إل ح
 

قــد زحزحــا كــل مــا ينحــو بــه ســأم
  

إل سوى ضــرري قــد فــر مــن حســدوا
 

وم�ــن ســروري أبــوا طــرا ومــن لؤمــوا
  

ــروا ــا ظف ــروا وم ــن غ ــى لغيي� م نف
 

ــه القســم ــا ل ــن جــل° عــن ســنة رب م�
  

ذب العــادي� بــاق ل شــريك لــه
 

ــم ــو ويبتس ــدمي ينح ــن خ ــاه م ب
  



يقــود مغــن قــدير للنــب ب�ش�ــر®ا¦
 

ــم ــاه تنقس ــا يرض ــدمت ول ــن خ Âم
  

ــا ــاد مع ــي بالعب ــوب بص ــى عي أنق
 

وبــاب� ض�ــر¶ي� مســدودÝ وم�نح�سÂــم�
  

ــي ــى غرض ــا اقتض ــرض� ل ال إل م ل ي�
 

وتنتحـــي منـــه ل ف ســـرمد نÂع�ـــم�
  

ـــيا ـــه مرتض ـــان من ـــت أت إذا طلب
 

ـــم ـــرمد نع ـــخ�طÁ ف س عن بل س�
  

ســألت�ه رفع�ــه شــكري لــه أبــدا
 

علــى فراقــي� مــن ص�ــمªوا معــا وعمــوا
  

ـــت ـــي ووسوس ـــا بلئي وأمراض م
 

ــ̈له والــود والكــرم� وانقــاد ل فض
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
ــم ال  رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون بس

 ذلــكالرحان الرحيم اللهم يا من قال وقولك الق ووعــدك الصــدق {
 } صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعلالكتاب

هذه البيات مكتوبة ف سرادقاتك بل مــو أبــدا آمي يــا رب العــالي
  

ذل لرب كفــــان العــــار والت�ب�ب�ــــا
 

ــا ــوا طÂب�ب� ــا لزم ــان¦ قوم ــا كف كم
  

أزكــى ســلمي كري نــافع صــمد
 

ــآ ــة النجب ــاهي جل ــذي ب يب ــى ال عل
  

ــــــبي�ن أن ال وج�هن ــــــد ت لق
 

إليــه بالصــطفى إذ قــاد ل الع�ج�بــا
  

ــه ــا وب ــعيا خالص ــر س ــت ف البح كتب
 

ــذهبا ــذي ســاق ل الوراق وال حــزت� ال
  

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه
 

ــا ــد ذهب ــذي بالضــر ق ــه ال صــلى علي
  

ـــدت ـــوان ومم ـــكري ورض ل ش
 

ــا ــل ال̈كت�ب ــرÁ أخج ــاتيبÂ ذك ــى مك عل
  

ـــه ـــب ســـرمدا ول ـــاب رب حبي كت
 

ــا ــن كتب ــويه م ــزه ول ي ــا ل ي م
  

ــد ــداء ف أب ــر والع ــن الض ــي ع ترس
 

كتـــاب� رب كري بـــالراد ح�ب�ـــا
  

ـــــت ـــــرآن مطلب أران ال ف الق
 

ول ينــابيع فيــض أخجــل الســحبا
  

بــــدائع الــــذكر كن ل يفــــارقن
 

ـــا ـــت ت�ب�ب� ـــارا لزم ـــد كفتن ن وق
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصــحبه
ــــــــــــــليما ــــــــــــــلم تس وس

  

ــــاع ال{ ــــد أط ــــول فق ــــع الرس ــــن يط }م ل
  

ــدامي ــدارين إخ ــي� ف ال Âل²كÂــي وم م�لك
 

ــدامي ــى إزلل أق ــد كف¦ ــه ق ªــن ح�ب م�
  

ـــدة ـــل مفس ـــي ك ـــى لغيي إل نف
 

ــقامي ــل أس ــن قب ــا م ــطفى وم بالص
  

ي�من امتــداح الــذي قــد قــاد ل غرضــي
 

ـــام ـــرى بل ضـــر وإعق ـــا وأخ دني
  



ــه ــرام� ب ــبيت� ال ــاورتÂ ال ــافت وج ط
 

ــام ــب� ف الع ــؤادي الق ــي وزار ف نفس
  

ــن ــا من ــومي كلÃه ــهري وي ــامي وش ع
 

ــام ــدي بإنع ــزل يس ــم ل ي ــن منع م
  

أنـــالن ال ف الختـــار فـــوق م�ن®ـــى
 

ـــرام ـــليم وإك ـــه بتس ـــلى علي ص
  

ل ســخ�ر� البحــر� والعــداءÓ معتليــا
 

ـــرام ـــم وإج ـــب� رب ذوي ظل وك
  

ــدا ــاورته أب ــك ج ــن مال ــيت ع رض
 

ــي ــر� إكرام ــتي ل والبش ــا اخ ــل م بك
  

ــا ــمآ كرم ــي والس ــاق الن ذو الراض س
 

ــرام ــل إح ــومي مث ــار ن ــه ص ــذ ب ل م
  

ــآ ــب� اللÃؤم ــارÝ أذه ــال¦ ج ــى عي وق
 

ــامي ــطفى الس ــاه الص ــوانا ب إل س
  

ــى ــورى وعل ــى خي ال ــكري عل ل ش
 

ــام ــرáا بآس Âــوى س ــم ح ــر حكي ذك
  

فتــح الغيوبــات جــاءتن بل ريــب
 

ــــام ــــرار®ا بإل ــــ أس Þوزادن ال
  

ــا ــرام� ب ــاز الك ــت ف ــوم ال ــاد العل ق
 

ـــام ـــان وإفه ـــان بإيق ـــن حب ل م
  

ÏمــةÂـن مــولي� تكرÂدعـا الــذي حــزت م
 

ـــي ـــال وأقلم ـــ أوص ـــكر رب� لش
  

ـــندي ـــالنتقى س ـــ ل ب ـــرام رب� إك
 

ــــأعلم ــــان ك ــــحابة أبق وبالص
  

Áــد�م Âــد ذا خ ــون العب ــؤاد بك ــاب الف ط
 

ــإعلم ــا ب ــرري قطع ــا ض ــن م ل
  

ــــيدنا ــــار س ــــالن ال بالخت أن
 

ســر�ا كفــى كــلÃ كف°ــارÁ ون�م�ــام
  

علــى الشــفيع الــذي قــد قــاد ل كرمــا
 

ـــام ـــوى بإت ـــا أه ـــه كلم رب ب
  

ــه ــريك ل ــلمي و�د�ودÁ ل ش ــى س أزك
 

ــام ــل إل ــن قب ــدى م ــان الع ــا كف كم
  

ــر�ر®ا ــا ض� ــاح م ــى م ــكري عل ل ش
 

ــام ــدعو لر�م� ــا ي ــاج� م ــت� أحت ولس
  

ــــق وأطلقن ــــاب� ذا عت ــــه خط ل
 

ـــدام ـــل° إخ ـــل من ك ـــاق تقب ب
  

ـــي ـــا ملك ـــول ال ي ـــديت�ن برس ه
 

ـــدامي ـــي بل إزلل أق ـــمت� كل عص
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع البسم ال الرحــان الرحيــم {

  

ــوال ــك ال ــى للمال ــوى النتق ــا ل س م
 

ـــوال ـــل أه ـــان ك ـــيلة وكف وس
  

ــدا ــرض� ل أب ــا ل ي� ــه ال م ــى ب نف
 

ــوال ــي وأق Âــع§ خ�ل²ق ــل م ــد والفع ف العق
  

يــا ســيدي يــا رســول ال خــذ مÂــد�حÂي
 

ــوال ــد ر�م� أح ــذي ق ــك ال ــلى علي ص
  

ــد�مÂي Âــام ف خ ــل الع ــي� قب ــت� نفس طيب
 

ــال ــاد آم ــن ل ق ــل°م� م ــك س علي
  

ــا غرضــي ــام ي ــل الع ــك أثنيــت قب علي
 

والعـــام ج�ـــد§ ل بتجديـــد وإجـــال
  



ـــه مرتضـــيا ـــي عن أســـلمت ل كل
 

وعنـــك بالهـــل والقـــوام والـــال
  

ــا ــة م ــدهر جل ــت� ال ــة ح�ط² ــك الماي ل
 

ــال ــد أعم ــن ك ــتي أغنيتن ع ل اخ
  

رضــيت عــن مالــك قــد اشــترى كرمــا
 

ــال ــل بإكم ــه فض ــار ل بيع ــا اخت م
  

ســبحان مــن قــاد ل بـــالنتقى ثن
 

ــال ــيقوا لج Âــن س ــاي� م ــن غي لقي م
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــدي لب ــت ح وجه
 

ــال ــن� ا²خج ــي ع ــذي يم ــة لل ذا خدم
  

ل حــدي وشــكري ســرمدا ولــن
 

بــه حــان¦ عــن ضــر وأوجــال
  

ــت ــاد مطلب ــذي ل ق ــول ال ــاق الرس ف
 

ــال ــآ بإرس ــد ج ــن ق ــل م ــه ك رب ب
  

قلــب وجســمي وروحــي الــدهر راضــية
 

ــال ــي بأعس ــى كل ــاق ح ــن خي ب ع
  

ــن ــة م ــي لدم ــدادي وأقلم ــا م دع
 

فــاق البايــا بقــآ كلــي بأذيــال
  

ـــدا ـــا أب ـــرا نافي ـــالن ال س أن
 

إل ســـواي� ذوي ظلـــم كأقيـــال
  

ــي ــس� ل ومع ــات النف طــابت بصــفو حي
 

ــال ــن� ا²قت ــدÁ م ــدمر ذا قص ــرã ي س
  

ــرر ــن ض ــت ع ــات الس ــاط جه ال ح
 

ــال ــرª مت ــوي ش ــد ن ــس يقص ولي
  

ــيت بل ــدآ رض ــة الع ــادم بني ــن ه ع
 

ــال ــاهر الع ــي الق ــم إل ــخ§ط ونع س
  

ــيا ــان مرتض ــاد ل البني ــذي ش إل ال
 

ـــال ـــكرا بأفع ـــآ ش ـــود الثن عن أق
  

ـــم ـــوام جلته ـــبي للق ـــد ت لق
 

ـــال ـــاح وأنب ـــوزي بخجـــل أرم ف
  

ل جــاد رب بســر أخجــل المــرآ
 

ـــال ـــوا دون إقب ـــوك وول ـــع الل م
  

ــاهر�هم ــان ق ــو الرح ــه ه ــو الل ه
 

ــوال ــادر ال ــك الق ــم اللي ــو الرحي وه§
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم

ــك { ــت ل قول ــا وهب ــحبه كم ــه وص ــذاوآل ــال ال ه }ق
  

ــد ــع الس ــي م ــي وأقلم ــب وروح قل
 

ــد ــن الس ــامي ع ــد ال ــك الواح للمال
  

ـــرج ـــس ف ح ـــي لي ـــي� كل إل إل
 

ÂـــدÂول أكـــن لســـوى البـــاقي بلتح
  

ــدي ــددت ي ــاهر الغن م ــد الق للواح
 

ــد ــرم الح ــع� الك ــه نف ــد ل من وم
  

ــى ــل لغي رض® ــن مي ــؤادي� ع أغن ف
 

ــد ــع الفن ــوى الو§ل م ــى وس ــن لغ وع
  

ـــدا ـــالقرآن مته ـــكوري� ب ـــه ش ل
 

وه§و الــدى ل¦ــ والــال العــدى ســندي
  

ــرا ــه بش ــي ل ــدت أقلم ــى ق للمنتق
 

ــد ــن الكب ــا أغن ع ــه م ــاد ل من وق
  

عليــه ف الل مــع§ أصــحابه الع�ب�ــدÂأزكـــى صـــلة بتســـليم بل عـــدد



   

Áهدايـــة ال تغن عـــن هـــدى ب�ش�ـــر
 

Âــد Âــه ي�ف ــع§ قرآن ــه م ــتفد§ من ــن يس م�
  

ــــه Âــــاحي وم�ن¦ل ــــدان¦ ال بال ه
 

ÂــــدÂوغي رب�ــــ ف الــــدارين ل ي�ف
  

ـــــاب ال واجهن ـــــوت كت إذا تل
 

Âنفــع وســر وتــأمي مــع� ال¦ف¦ــد
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــكري لب ــري وش ذك
 

ــد ــال بالس ــط والعم ــالنطق وال ب
  

أنقـــان¦ ال مـــن غي الرضـــى ولـــه
 

ــد ــد ول حس ــري بل ك ــري وجه س
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم
 الذي مدحته ف يوم مولده بده الروف وبشره عليه سلماك بذه البيات

ــدا { ــد�ه أب ــا مول ــيÂ ب ــتقيموأح§ ــراط مس ــى ص }إن رب عل
  

أعطــى الشــف°ع� معطــي الفضــل والكــرم
 

فضـــل عظيمـــا هـــدان أي� مـــتر�م
  

ـــاثله ـــا إن ي ـــى م ـــا النتق نبيªن
 

ــيم ــاق بالش ــقÝ ف ــق خ�ل² ــق وا̈لل ف ال¦ل²
  

ـــه ـــانت براعت ـــب ب ـــا الت نبين
 

ــم ــن القي ــذي أغن ع ــه ال ــلى علي ص
  

ربــت ف خــدمت للمعتمــى رÂب�ح®ــا
 

ــم ــواء والن¶ق ــن الس ــمت� م ــه ع�ص ب
  

ـــدمي ـــالكي خ ـــل من م ـــه تقب ب
 

وجــاد ل بالــذي ل يــوÂ ذو خــدم
  

بالصـــطفى خلـــق البـــاقي خلئقـــه
 

ــقم ــى بل س ــذي أبق ــلى ال ــه ص علي
  

يقــود ل الصــطفى مــن مــالكي غرضــي
 

ـــم ـــر ول نق ـــاب ول مك بل حس
  

ــه ــريك ل ــي ل ش ــأن إل ــي ب علم
 

وأن أحـــد بـــاب� ال ذي النعـــم
  

ــن أدب ــم وم ــن عل ــاد م ــا ق ــاد م ل ق
 

Âــــم ــــدهر يغبطن ذو العي والن�ع� وال
  

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه
 

Âــم ــع ال¦ك¦ ــيوف الواس ــن س ــدÝ م مهن�
  

ــائل¦ه ــى فض ــذي أبق ــه ال ــلى علي ص
 

Âــم ــم والÂك¦ ــلÂ العل ف الل والصــحب أه
  

ــه ــبيه ل ــن ل ش ــلمي م ــت� الس رم
 

Âــالو�ل¦م ــف ك ــه التخوي ــان ب ــن كف ل
  

ــد ــى أس ــليم عل ــلة بتس ــى ص أبق
 

ــوي ذوي أل ــوى ن ــدى لس ــاق الع س
  

ــا ــرض ل وحب ــا ل ي (طــه) مــا كــل م
 

ـــم ـــرورا ل بل و�ك¦ ـــدوم س ـــا ي ب
  

ـــارقه ـــدحا ل يف ـــد م ـــت� أح مل°ك
 

وقـــاد ل نفـــع� مـــا ي�عن بل و�ك¦ـــم
  

ـــمد ـــافع ص ـــاق كري ن ـــلم ب س
 

Âــم ــاقي بل وÂض� ــذي لن للب ــى ال عل
  

ـــه ـــيد ل نظي ل ـــن رش ـــليم مغ تس
 

{Âإض�ــم} علــى الــذي نــوره الــداعي إل
  

ــن ــل م� ــول ال أفض ــان أن رس ــد ب ق
 

Âــد�م Âــديه ذو الق ــان أو ي�ب ــن ح ــى وم مض
  

ـــــف°ع أعلن وكر�من ـــــن� الش ي�م
 

Âــد�م ــن ع ــل° ع ــاق ج ــليم ب ــه تس علي
  



ـــد�مه ـــادات ق ـــيد� الس ـــدÝ س مم
 

ــرم ــل والك ــا بالفض ــديÝ حب ــاقÁ ق ب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت� يوم� مولده
ــى  بروف قولك {إن رب علي كل شيء حفيظ} سيدنا ومولنا ممد وعل
ــالي  آله وصحبه وزد حفظ روضته وصون�ها بذه الروف آمي يا رب الع

ـــــظ{ ـــــيء حفي ـــــل ش ـــــي ك }إن رب عل
  

أغنــــان¦ ال رب الــــن والبشــــر
 

Âــر ــكر والب�ش� ــآ والذى بالش ــن العن ع
  

ـــجاعت�ه ـــت ش ـــى أغن ـــا النتق نبين
 

Âــر ــدار والش� ــزو والك ــن الغ ــوي ع ن
  

ـــارزه ـــا إن ي�ب ـــب م ـــا الت نبين
 

ــر Âــاب منج ــد خ ــقÂيÍ طري ــوى ش س
  

ــن ــذ زم ــق م ــداحا لي الل ــت امت رم
 

ــالجر ــان ك ــد ك ــا ق ــل م ولن ل قب
  

Áــد�م Âــل ذا خ ــن قب ــورى م ــايعت خي ال ب
 

ــر ــن خط¦ ــان ع ــاق ص ــلم ب ــه س علي
  

ـــردا ـــالقلم منف ـــ̈ل ب ـــايعته قب ب
 

ــالطر ــيي ك ــن أذى التس ــانن ع وص
  

يقــود ل مــدحه ســرا أفــوز بــه
 

ــرر ــالب� الض ــاب ج ــو جن ــس ينح ولي
  

ــه ــدي� ل ــون ال ــى ك ــدت رب عل عاه
 

Âـــــار ذا د�ر�ر ـــــان ل ال بالخت وك
  

للمنتقــــى خي خلــــق ال منقبــــة�
 

ــر ــدو والض ــل الب ــاقب� أه ــو من تعل
  

أزكـــى صـــلة بتســـليم بل عـــدد
 

Âعن علــى الصــطفى الختــار مــن م�ضــر
  

كتــاب�ه قــد بــدا ل فيــه مســتتر
 

عــن الــورى وهــدان ال بالســو�ر
  

ـــاثله ـــم ل ي ـــاد ذكـــر حكي ل انق
 

ــور ــروح والص ــاري ال ــن ال ب ــر م ذك
  

ــــديت�نا ــــاحي ه ــــدي وللم ل ح
 

ــدر ــن الك ــذي  أغن ع ــه ال ــلى علي ص
  

ــه ــورى وب ــى خي ال ــكرت رب عل ش
 

Âـــد�ر ـــدارين والق ـــو لغيي أذى ال ينح
  

Ýــدم ــذا ن ــوى ذات ك ــو الذى لس ينح
 

ـــر ـــن النف ـــا الغن ع ـــاه مفردن ب
  

ــــؤ�ن ــــات تكل ــــات رب للجن آي
 

ــر ــرت ذا ظف ــد ص ــه ق ــاق ب ــظ ب بف
  

ــــيا ــــالقرآن مرتض ــــان¦ ال ب ح
 

Âـــر�ر ـــدÁ ا¦و غ¦ ـــد أو حÂق² عن بل حس
  

ــه ــى وب ــدح النتق ــي ب ــازت قلم ف
 

ـــرر ـــاء والش ـــر ال ـــان¦ ال ض كف
  

يثن علـــى ال والختـــار ف أبـــد
 

ــر ــيق� بالب�ش� ــان الض ــي ورب كف كل
  

ــرن ــات وبش� ــى دون إثب ــي ام�ح� ظلم
 

ـــد رب الـــن والبشـــر ـــة الل لن
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجــه ال
 تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد وآلــه وصــحبه



 واكفن بقدر عظمة ذاتك الكرية الباقية أن يتوجه إل شيء ل ترض ل كونه
ــالي. ــا رب الع ــآل آمي ي ــال وال ــاك ف ال ــي ف رض مع

  

ـــــه{ ـــــدنا خزائن ـــــيء إل عن ـــــن ش }وإن م
  

ــا ــزل الكتب ــن أن ــي إل م ــت كل وجه
 

ــا ــي ك¦ت�ب� ــا للعل ــل حÂب ــون¦ ال وك
  

ـــــان أكرمن ـــــان¦ ال والرح أبق
 

ــا ــا شــئت� ل وهب ــذي م ــم ال نعم الرحي
  

ـــه ـــاب خزائن� ـــو وه ـــاجيته وه§ ن
 

ــا ــاع�ه ذهب ــا ب ــذي م ــة لل مفتوح
  

ــدي ــوال الكري ي ــع ال ــددت للواس م
 

ـــا ـــذي ل فضله جلب ـــو الغن ال وه§
  

ــا ــا ملك ــا مغني ــرا رحيم ــاجيت ب ن
 

ـــا ـــداءÓ ل غلب ـــؤادي� والع أغن ف
  

ــن ــر وف عل ــل ف س ــه ج ــكري ل ش
 

ول يوصــل فضــل يجــل الطلبــا
  

ـــاولت دون من ـــا ح ـــود ل ال م يق
 

بل عنــاء مــرادي فــالذى انســلبا
  

ــــت ــــل ومرتب ــــاته عزت فض آي
 

ــوه النجبــآ بــا أحــاول مــا ل ي
  

أكـــرم بـــرب كري قـــاد ل كرمـــا
 

مــا ل يــزال لــن حــازوا العلــى ع�ج�ب�ــا
  

ــاب معــي ــى كــون الكت له شــكوري عل
 

ــا ــاد ل القرب ــد ق ــذي ق ــس ال وه§و الني
  

ل شـــكري عليـــه الـــدهر ث علـــى
 

ــا ــ الع�ر�ب ــاهى ب� ــذي ب كــون خــدي ال
  

ـــا وأنقاهـــا وأكرمهـــا أعلـــى الباي
 

ــبا ــر§ت� متس Âــا خ ــه م ــن ل ــدÁ م مم
  

ـــدد ـــليم بل ع ـــلى بتس ـــه ص علي
 

ــبا ــن كس ــا ود م ــاد ل م ــه ق ــاق ب ب
  

نـــــاجيت�ه وه§ــــــو علم وعل°من
 

ــا ــ الرغب ــادت ل¦ ــت ق ــوم ال ــه العل من
  

ـــدة ـــي لم ـــدادي وأقلم ـــا م دع
 

ــا ــب التغ�ب� ــد أذه ــذي ق حوزي الكتاب ال
  

ــرم ذي ــبÍ ومك ــ ذي ح� ــاجيت مغن� ن
 

ــا ــزح التعب ــرÍ زح ــف ض ــدق وكاش ص
  

ـــاثله ـــا إن ي ـــد م ـــى واح أثن عل
 

شــيء� ثنــاء� بــه أثن�ـــى ول يعÂب�ـــا
  

ــر�ى ضــرر®ا ــل ل ي� ــآ مــن خلي خــذÂ الثن
 

ف سرمد بــك يــا مــن قــد مــا ال̈كر�ب�ــا
  

ـــر دون أذى ـــى وا̈لن والج زده الرض
 

وزده بÂش§ــر®ا يزيــد المــن� والطر�ب�ــا
  

Áا وفقــرا قبــ̈ل مــع§ حــز�نÏأذهبــت� ضــيق
 

كما له رضــت� مــن عــادى وقــد شــخبا
  

ـــدم ـــات ذا خ ـــ̈ل بالي ـــه قب آويت�
 

ــآ ــن ن�خ�ب� ــار م ــى الخت ــطفى النتق للمص
  

نــوى شــكورك للجنــات مرتضــيا
 

ـــا مـــرتل خي ذكـــر أعجـــز ال̈كت�ب
  

ـــه ـــت ل ـــول ال كن ـــديت�ه برس ه
 

ــا ــي ك¦ت�ب� ــل° الع�ل ــون�ه خ ــا ك ــا باقي ي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــوم{ ــــــد معل ــــــه إل بق ــــــا ننل }وم

  



ـــرفوا ـــد ص ـــداء ق والن ال والع
 

ـــرفوا ـــرف ال فانص ـــا لغيي بص مع
  

ــا ــه مع مــن القــدير بــا قــد رمــت من
 

ــف ــالود متص ــذي ب ــوي ال ــو الق وه§
  

ــاق ل انتهــاء لــه أبقــى حيــات¦ ب
 

ـــف ـــاه أتص ـــا يرض ـــا ب áل وحبÂخ
  

ــــا ــــروف الي متوي ــــاجيته ب ن
 

ــف ــوب ينكش ــه الج ــول ب ــه قب من
  

ــى ــا وقض ــا مغني ــرا غني ــاجيت ب ن
 

ل الــاج حاســف� شــيءÁ عــابه ال¦ش�ــف�
  

زنــت القصــائد للوهــاب أشــكره
 

ــترف ــكر أغ ــه ف الش ــن فيض ــا وم ب
  

ـــي ـــاره ملك ـــا ل اخت زين تلوة م
 

ـــر�ف� ـــوزي الي وا̈ل ـــت وكن وحرف
  

لــــه مــــدادي وأقلمــــي وألمن
 

ــر�ف� Âــا ال ــا دون ــه عطاي ــزت من وح
  

ــك ــك مل ــك مال ــن ملي ــديت م ه
 

ل أقبلــت§ وبطــي فـــاخر ال¦ل¦ــف�
  

ــه ــريك ل ــا ل ش ــا ولي ــت رب والي
 

ـــرا̈ن والســـلف ـــي� الق Âـــه حب�ن وفي
  

ـــا ـــاد ل منن ـــى ب ال ذكـــرا ق أبق
 

ــف� ــي� الÂي� ــود�ت كل ــر ف ــع ذك برف
  

ــود رضــى ــدى روضــا يق ل راض رب الع
 

وليــس يقصــدن ف شــيءÁ الÂي�ــف�
  

ـــة ـــت بعافي ـــة ليس ـــت عافي لزم
 

ــف� ــيقÝ ا¦و تل¦ ــاب ض ــو جن ــس ينح ولي
  

ـــآ ـــه اللؤم ـــرا وج ـــان¦ ال س أعط
 

إل ســواي� وتنحــو نــوي� الزلــف�
  

ــه ــريك ل ــن ل ش ــة فيم ــت الثلث بع
 

ــف� ــاد ل ال¦ل¦ ــت انق ــد الثلثي ح بع
  

ـــا ـــاجيته زمن ـــذي ن ـــاد الكري ال ق
 

ــف� ــامت ̈كل¦ ــا ل ف ــن ثن ــن أزم م
  

ـــه ـــريك ل ـــا ل ش ـــت رب رب د�ري
 

ــف ــل يرتع ــون طÂرف الي ــاد ل ك وق
  

ـــارقن ـــا ل يف ربـــت ربـــا عظيم
 

ــع�ف� ــوف والض� ــزال ال ــان ف إل الن
  

ــدم ــر ال ذا خ ــذكر ذك ــكت بال مس�
 

نعم الكتاب الــذي ازدانــت بــه الصــحف
  

ـــا ـــدتا زمن ـــنÝ كاب ـــت م عن ام
 

ــف� ــاب والتªح� ــن� الوه ــتقبلت من واس
  

ل حـــدي وشـــكري ســـرمدا ولـــه
 

ـــر�ف� ـــو ل الغ� ـــه تعل ـــت وب كلي
  

ÝبÂــك ــود� منس ــه وال ــي ل ــت كل وجه
 

ــترف� ــبوب أغ ــه الص ــن فيض ــوي وم ن
  

مصــليا مــع§è ســلم للجنــان بــه
 

ــرفوا ــا انص ــدى لغين ــب والع ــى الن عل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم
ــدا  وآله وصحبه وانشر علي باهه صلى ال تعال عليه وسلم بل سلب أب
 بركات كن فيكون من هذه العشية جلبا ودفعا ف عقائدي وأقوال وأفعــال



 وأخلقي وعبادات وعادات وكلي بل مكر ول استدراج ول شيء يســوءن
}:مالك اللكأو يضرن آمي يا رب العالي وملكن فيك أبدا ما شئت� يا {

  

ــد ــا أح ــاب ي ــا وه ــك ي ــك مال ملي
 

يا مــن يــدمر ل ف البحــر مــن ج�ح�ــد�وا
  

ــزه ــيء يعج ــذي ل ش ــه ال ــت الل أن
 

ــد ــه أح ــؤا ل ــرمدا كف ــن س ول يك
  

ـــل ـــال بل مل ـــات وإقب ـــك التف ل
 

ـــد� ـــرمدا ربã وملت�ح� ـــت ل س وأن
  

كافأتـــك اليـــوم بالتوحيـــد متهـــدا
 

ماهدا حــول مــن ف البحــر قــد مــردوا
  

ــرÂي ــزد ب�ش� ــري ف ــوى ض ــم لس أذهبت�ه
 

ــر�د� ــا ف¦ ــد ي ــر والتأيي ــب ل النص وه
  

ــدمه ــار أخ ــع الخت ــائي م ــك التج ل
 

ــدوا ــن عب ــليم ب ــل بتس ــه ص علي
  

ملكن اليـــوم تليكـــا ي�ـــري عجبـــا
 

ــد� ــرª والكب� ــك زال الض ــك الل ــا مال ي
  

ــى ــر رض ــدا ي� ــن وزد زي ــد بس ل ج
 

ــد ــا نف ــا ل ــوزÝ م ــديه كن ــن ل ــا م ي
  

ـــدد ـــليم بل ع ـــلة بتس ـــو¶ن ص ك
 

ــفد ــزÂح الص ــد ز�ح ــه ق ــن لغيي ب ل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم {لقد جاءك الق من ربك فل تكونن من المترين}

}:كــــــــــــــن فيكــــــــــــــون{
  

كـــن ل بـــاه رســـول ال يـــا وال
 

ــوال ــدي وأق ــدى عق ــا ل ــن دوام بك
  

Áــن ــرش ذا يق¦ ــا ذا الع ــوم ي ــك الي ناجيت
 

ــوال ــال وأح ــدي وأعم ــت� عق زك°ي
  

ـــرÂي ـــزد ب�ش� فجـــأتن بب�شـــارات ف
 

ـــال ـــن� ا²قت ـــمن م Âأغنيت�ن رب واعص
  

ـــد ـــليم بل نف ـــل بتس ـــا رب ص ي
 

علــى نــذير مبيــد كــل م�ختــال
  

ــ اليــوم� كــن واكتــب بــه ثن كــو¶ن ل¦
 

ور�د� ل غي مــــا يــــأت بإشــــكال
  

Áــس ــل² بل د�ن� ــب ج¶ ــاه الن ــي ب وجه
 

ـــكال ـــباحا لش ـــدهر مص واجعلن ال
  

نــاجيت� بــرا ودودا مغنيــا وقضــى
 

ــوال ــرم ال ــم رب الك ــن نع ــاجي بك ح
  

 أولئك ل يكونوا معجزين ف الرض وما كان لم من دون ال مــن أوليــاء
 يضاعف لم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك
ــترون ــانوا يف ــا ك ــم م ــل عنه ــهم وض ــروا أنفس ــذين خس ال

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــةبس ــوم الزين ــدكم ي ــال موع }ق

  

ــة ــوم معتق ــي الي ــمي وروح ــب وجس قل
 

ــاحي ــطفى ال ــد الص ــه وعن ــد الل عن
  



ال رب وأهــــدى للنــــب كرمــــا
 

ب راضـــيا عنهمـــا ف كـــل متيـــاح
  

ل حــدي وللمــاحي النــب مÂــد�حÂي
 

ــاحي ــياف وأرم ــدح أس ــد� وال والم
  

ــيدنا ــار س ــى الخت ــلت عل ــي ص ملك
 

ــد�احÂي ــذي ل راض مÂج§ ــه ال ــلى علي ص
  

ـــده ـــوم مول ـــان ي ـــد� الكري أت و�ع§
 

Âـــاج ـــار وح�ج§ح� ـــ مت ـــه خي� وإن¥
  

عليــــه صــــلى بتســــليم وأطلقن
 

ــــو�احÂي ــــارات لÂل² ــــه بب�ش رب ب
  

ــن ــة م ــان لدم ــؤادي وجثم ــا ف دع
 

بالصــطفى جــاد ل فضــل بــألواح
  

ـــت ـــدا كني ومرتب ـــاب رب غ كت
 

ــاح ــاحي بأرب ــه وف ال ــزت في ــد ف ق
  

ــــامي وعلمن ــــوب وآث ــــا عي م
 

Âبكـــن علومـــا ســـقتن ســـق²ي� ̈ذل°اح
  

ي�رين الغيــب� كشــفا ســرمدا وبــه
 

Âر§ض�ــاحÂــا وأفنــاهم بÏجاهــدت� ̈غل²ف
  

ـــراض يرفعن ـــوت والم ـــان¦ ال وق
 

ــراح ــات وال ــم للجن ــالروح والس ب
  

ــت ــت مطلب ــا نل ــت حاج ــه رم ــت ب م
 

Âـــداح ـــ أق ـــه امتل¦ا القلـــب من ث© ب
  

ــا ــاقه كرم ــذي ل س ــي الكري ال ̈أرض
 

ــاحÂي ــدح ب�ح§ب� ــون ال ــه ودي ــآ ب إن ش
  

ـــني بل ـــة� من س ـــطفى خدم للمص
 

غــــش وأعتقن إعتــــاق ســــفاح
  

ـــه ـــ ب ـــاء المي� ـــا ج زين تلو̈ة م
 

ـــــلح ـــــذي رب بإص إل المي ال
  

ــــد ــــار ف أب ــــود ل ال بالخت يق
 

ــــاحÂي ــــه ل إرك ــــوق الن وب ف
  

ــــا ومل°كن ــــل أعوام ــــاجيته ج ن
 

ــــاحي ــــورى ال رب وملكن خي ال
  

ــا ملكــي ــل مع توب وبيعــي وعهــدي اقب
 

ــاح ــل مÂتي ــت ل ف ك ــه كن ــن ب ب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــم{ ــــــق عظي ــــــى خل ــــــك لعل }وإن

  

ــرحا ــن ش ــداحي ل ــار أم ــت أبك وجه
 

ــرحا ــر فانش ــد البح ــه ال عن ــدري ب ص
  

ــيا ــر مرتض ــطفى ف البح ــى الص أثن عل
 

عن الذي قــد كفــان مــن حــوى مرحــا
  

ن�ج�ـــي عيـــال¦ رب بـــالنب وزري
 

ــا ــداءه ج�ر�ح� ــا أع ــه كم ــلى علي ص
  

ـــيدنا ـــب¶ ال س ـــدح� ن ـــويت� م ن
 

ــا ــد ق¦ر�ح� ــل¦ ق ــطا والقÂت ــن س ــد م مم
  

كرامت مــدح مــن قــد ســاق ل غرضــي
 

ــا ــن ق¦ب�ح� ــل م ــان ك ــذ كف بل أذى م
  

ــا ــر مغترب ــدى ف البح ــان الع ــن كف ل
 

ــب�ح�ا ــا س� ــاق م ــرا ف ــب ب مدحي لدى ال
  

ــا Ïي�فÂــت ج ــد كبكب ــطفى ق ــ̈ة الص عظام
 

ــب�ح�ا ــدع ش� ــرادى ومثن ل ت ــوا ف ول°
  

ـــــاب� ف دوري وكر�من ـــــه خط ل
 

حــت تفــارقت مــن عــادى وقــد نبحــا
  

ــر ــه بش ــا مثل ــذي م ــول ال ــت الرس أن
 

يا مــن بــه الــبيع ف العــداء قــد ربــا
  



ــرى ضــررا ــن خــدي ل ي ــآ م خــذÂ الثن
 

ــب�ح�ا ــا ض� ــن كــف م ــا م ف سرمد بك ي
  

ــد نزلــت ــآي فيــك ق ــداحي ب ــك امت ل
 

يا مــن مــا ضــرري يــا خي مــن م�ــدÂح�ا
  

ــه ــورى وب ــدحي إل خي ال ــت� م قل°ب§
 

كفـــان¦ ال ف الـــدارين مـــا ف¦ـــد�ح�ا
  

علــــم وســــعيÝ وآداب ومعرفــــة�
 

ــد�ح�ا ــد مل¦ا الق¦ ــيا ق ــا بش ــدتا ي ل ق
  

ــد ــاقي بل نف ــك للب ــا ب ــري التج ظ¦ه
 

ــا صلى عليــك الــذي قــد قــاد ل الف¦ل¦ح�
  

ــب ــذ ̈كت� ــول ال خ ــا رس ــيدي ي ــا س ي
 

ــا ــك الÂل¦ح� ــر ب ب ــول وبش¶ ــذ¦ الق¦ب� أخ
  

ـــدا ـــا أب ـــوري فاكفه مك°نت�ن ف دي
 

ــرÂحا ــس منش� ــا لي ــاءن واكفن م ــا س م
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــى خل ــك لعل }وإن

  

ــل ــن ف¦ض� ــداحي ل ــار أم ــت أبك وجه
 

ــل ــادة الفض ــار الس ــرام الي ــى الك عل
  

ـــدح رافقن ـــطفى وال ـــى الص أثن عل
 

ف كل شــيء فحبــ̈ل الوصــل قــد ج�ــدÂل¦ا
  

ـــاثله ـــا إن ي�م ـــى م ـــا النتق نبين
 

ــدل ــر�ى ب ــد ي� ــر شــيء� ق ف السر واله
  

نفــى امتــداحي رســول¦ ال ف أبــد
 

إل ســـــواي� الذى تقـــــديه ع�قÂل
  

ــن ــذ زم ــول ال م ــدي رس ــون خ ك
 

عليــــه تســــليم رب بــــان للعقل
  

ـــه ـــليم أروم ب ـــلةÏ بتس ـــه ص ل
 

ــد ق¦بÂل ــل ق ــدمت بالفض ــه خ ــن ب م
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــليم ب ــه تس علي
 

ــب�ل ªــرا عل الس ــاد ل س ــه ق ــا ب كم
  

ـــد ـــار ف أب ـــب الخت ـــى الت للمنتق
 

كلـــي بتمليـــك بـــاق كلÃـــه انت�خ�ل
  

أزكـــى صـــلة بتســـليم بل عـــدد
 

ــا أخجــل الب�خل ــاد ل م ــذي ق ــى ال عل
  

ــدا ــاكر أب ــدي ش ــن خ ــآ م ــذÂ الثن خ
 

ــرمدا ثÂق¦ل ــي س ــه ل ألق ــن ب ــا م ي
  

لـــك امتـــداحي بـــدح ال خالقنـــا
 

ــى ــر قÂل¦ ــا ل ي� ــه ل أرى م ــن ب ــا م ي
  

ــة ــك طيب ــي في ــمي وروح ــب وجس قل
 

ــاد ل النحل ــن ق ــا م ــق ي يا أفضــل الل
  

ــ̈لح�ت§ ــا ص� ــعيي وآداب مع ــي وس علم
 

ــن م�ح�ل ــد� م ــان كي ــن كف ــالنتقى م� ب
  

ــن ــان ل ــار ب ــا مت ــبقك ي ــور� س ظه
 

ــاد ل المل ــن ق ــا م ــعادة ي ــازوا الس ح
  

ـــه ـــرا ألزم ـــود�ك ل س ـــود ج� يق
 

ــاد ل العمل ــد ق ــذي ق ــك ال صــلى علي
  

ـــدا ـــاته أب ـــري بل إثب ـــوت� ض م
 

ــه والــبيع قــد كمل يــا مــن جهــادي ب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــى خل ــك لعل }وإن

  



ـــا ـــح الباب ـــالنب ل ي�فت� ـــن ب ودي ل
 

ــا ــت� أحباب ــم فق ــرى وفيه ــا وأخ دني
  

إذا امتـــدحت النـــب الصـــطفى وزري
 

ــا ــا زال وهاب ــذي م ــه ال ــلى علي ص
  

Ïــــة ــــار تك²ر�م� ــــان¦ ال بالخت ناج
 

ـــا ـــا وإرهاب ـــان¦ تويف ـــد كف وق
  

ــا ــروض مع ــل الع ــورى مث نــوي لي ال
 

ــا وكلكلــي عــن جيــع الكت§ــب قــد ناب
  

ـــى ـــار دون لغ ـــي لرب وللمخت كل
 

وقبــل جاهــدت بالمــداح إطنابــا
  

للمنتقـــى قـــدت أمـــداحا بل ملـــل
 

ــا عنــد العــدى قبــ̈ل واللعــون قــد خاب
  

ــي ــت قبل ــداحا ح ــت أم ــه أثني علي
 

ول ي�ــــوج¶ه� ل مــــولي� صــــخابا
  

للمجتــب قــدت مــن رب الــورى خÂــدم®ا
 

ــا ــن عاب ــان م ــه الرح ــان ب ــد كف وق
  

ــــت ــــار مطلب ــــان¦ ال بالخت أعط
 

ــــا ــــن رام إتعاب ــــوج¶ه ل م ول ي
  

ــذ رضــى ــار أخ ــا مت ــداحي� ي خــذ امت
 

ــا ــه طاب ــب ب ــذي قل ــك ال ــلى علي ص
  

Áــك Âــن مل ــوق الســؤل م ل قدت سؤل وف
 

أعلــى بكونــك خي اللــق أقطابــا
  

ــن ــة م ــأقلمي لدم ــداد ب ــدت� ال ق
 

ــاب ــا ي ــون باقي ــروري بك ــوى س س
  

علــى الــذي جــاد ل بالســؤل دون ع�ن®ــا
 

ــا ــاد ̈غي�اب ــذي ل ق ــلة ال ــى ص أزك
  

ــدا ــانع أب ــظ م ــا لفي ــري التج ظه
 

ول أزل ف حصـــون منـــه وق°ابـــا
  

ــن ــدائح م ــن م ــون� م ــا دي ــدي عليه ي
 

ـــا ـــاء راق أحقاب ـــه بثن ـــدي ل أه
  

ــدا ــد الذى أب ــا قص ــد م ــد ق مم
 

ـــا ـــح� الباب ـــن ل ي�فت� ـــاب ب إل جن
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال علي سيدنا ومولنا ممد وسلم تسليما

ــــــم{ ــــــق عظي ــــــى خل ــــــك لعل }وإن
  

ــاد ــه ب ــن تكري ــدحي ل ــت� م وج�ه
 

ـــاد ـــاقا بع�ب� ـــان¦ فس ـــد كف وق
  

ـــدح كرمن ـــى وال ـــى النتق أثن عل
 

ــاد ــد م�عت ــن بع ــاد ل م ــا ق وخارق
  

ــل° أذى ــول ال ك ــداحي رس ــى امت نف
 

ــادي ــباب وأوت ــوري وأس ــازت دي ف
  

ـــه ـــانت براعت ـــى ب ـــا النتق نبين
 

ــادي ــافع ال ــم الش ــفع نع ــو الش وه§
  

ـــدما ـــب خ ـــادة رب للن ـــي عب كل
 

ــهاد ــى بإش ــن أعل ــليم م ــه تس علي
  

ــل ــداحا بل كس ــدت أم ــطفى ق للمص
 

ول ألقــــي دوامــــا غي س�ــــج�اد
  

عليـــه تســـليم مـــن يغن بل ضـــرر
 

ــجاد ــضÁ كإس ــان ذوي ب�غ ــد كف ــن ق م
  

ــد ــر� ف أب ــدى والض ــان الع ــن كف ل
 

ــاد ــل أجن ــازÁ مث ــن مغ ــتغنيا ع م�س
  

أدي شـــكرا علـــى خي الـــورى وزري
 

وه§ــو الــاو�ر� ف مكــثي وف نــادي
  



ــــيد�نا ــــاورت رب وس ــــبئي م خ�
 

ممــد®ا مــن كفــان أهــل إلــاد
  

ــي ــت§ قÂب�ل ــداحا ح ــدت أم ــى ق للمنتق
 

Âــاد ــدار وج�ح� ــر وأك ــل ض ــن ك ع
  

ــر�ت�ه ــدو مس ــذي تب ــآ لل ــدت� الثن ق
 

ـــاد ـــأميÝ بإرش ـــدح ت ـــه وف ال ب
  

على الــذي مــدحه ل قــد قضــى وطــري
 

ــادي ــد إنش ــدان عن ــاق ه ــلة ب ص
  

ظلمي ام�ح�ــى ســرمدا بــدح أفضــل مــن
 

ــــاء وأولد ــــاخر آب ــــازوا مف ح
  

ــا ــالكي مÂن�ن® ــن م ــى م ــود ل النتق يق
 

ــإخلد ــى ب ــا أبق ــه كم ــلى علي ص
  

ممــدÝ قــد كفــان كــل مهلكــة
 

ـــاد ـــاقا بع�ب� ـــان¦ ̈فس� ـــا كف كم
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــم { ــان الرحي ــم ال الرح ــمبس ــق عظي ــى خل ــك لعل }وإن

  

Âــر�ب ــمÂ والع� ــز الع�ج§ ــدحي لع ــت م وجه
 

ــى أرب ــد قض ــذي ل ق ــه ال ــلى علي ص
  

ــا ــب كرم ــت§ للن ــدحي� ز�ف° ــار م أبك
 

Âــر�ب مدحي له قــد غــدا مــن أفضــل ال̈ق
  

ـــاثله ـــا إن ي ـــطفى م ـــا الص نبيªن
 

ــب ــان ذا عج ــو ك ــر ل ــنã ول بش ج
  

ـــه ـــورى ول ـــب خي ال ـــا الت نبين
 

Âج�ــبªعظيــم تــوارى عــن ع�لــى الن ãســر
  

ــــابه ــــداح ل يش ــــأته بامت كاف
 

ــد مــا رÂي�بÂــي ــدى ال مــدح®ا ق مــدح ل
  

لـــه علـــي لـــوجه ال د�ي§ـــن� ثن®ـــا
 

{Âــب ــل {ي� ــن� ال لي ــد�د� دي ــه ي�ج� ب
  

علمــي وســعيي بــدح الصــطفى حصــل
 

Âــب ــدع�ه ي�ه� ــن ي ــذي م ــه ال صــلى علي
  

ــت ــول ال مطلب ــدح رس ــاق م ل س
 

ــذهب ــالعلم وال ــة ك ــاد ل فض ــد ق ق
  

أنـــالن مـــدح خي اللـــق جلتهـــم
 

ــب ــرا مجل رغ ــر س ــر واله ف الس
  

ــــد ــــد ال ف أب ــــة عن خي البي
 

Âــغ�ب ــواي� كالس ــا بل ــن م ــدÝ م مم
  

ـــالع�ه ـــأ� ل يط ـــدى ال خب ـــه ل ل
 

ــد راض ل ذا الي�بــسÂ كــالرªط¦ب خلــقÝ وق
  

ــة ــاب ل هب ــن الوه ــب م ــاد الن ق
 

Âــب ــات والع�ط¦ ــن الف ــمت� م ــا عص ب
  

ــعدوا ــن س ــانت ل ــطفى ب ــة الص عظام
 

ــبب ــن الس ــان ع ــاب وأغن ــه خط ل
  

ــد ــى أح ــى عل ــبقك ل يف ــور س ظه
 

ــب ــع التب ــقى م ــد ي�ش ــى أح إل عل
  

ــا ــورى مÂن�ن® ــي ال ــك ف خط ــي إل ي�عط
 

ــذي يغن عــن الطلــب ــك ال صــلى علي
  

ــي ــان ل قبل ــن ص ــا م مدحي لك الدهر ي
 

ــا مــن قضــى أرب عن العــدى ســرمدا ي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد  بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم



ــل الــدح  الخاطب بقولك يا معطي يا شكور وإنك لعلى خلق عظيم وتقب
ــالي ــا رب الع ــك آمي ي الذي أخذته من هذه الروف بقدر عظمة ذات

  

ــــــم{ ــــــق عظي ــــــى خل ــــــك لعل }وإن
  

وجهـــت ل حـــدا وه§ـــو كرمن
 

بالصـــطفى وبـــه ل جـــاد بـــالمن
  

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه
 

مهنـــد مـــن ســـيوف ال ذي النـــن
  

ــر ــه بش ــا مثل ــذي م ــول ال ــج الرس ن
 

ــنن ــالفروض والس ــزت ب ــه ف ــج ب ن
  

ـــفة ـــاء كاش ـــنة البيض ـــة الس نظاف
 

ــدن ــب كالب ــاب القل ــا وط عن ظلم
  

ــدة ــل مفس ــن ك ــانن ع ــابه ص كت
 

ـــا ددن ـــا م ـــف عن الذى كم وك¦
  

ـــه ـــس ل ـــاب ال لي ـــان أن كت ل ب
 

ــن ــؤل بالرس ــوق الس ــاد ف ــل� ول ق مث
  

ــ̈لحت ــه ص ــادات ب ــي ودين وع علم
 

Âــن ــن و�س� ــر م ــل العص ــه أه ــه ̈أنب ب
  

ــة ــاس مرتب ــد رب الن ــطفى عن للمص
 

ــن ــيت والك ــل الص ــب أه ــو مرات تعل
  

ــــــه ــــــد§م®ا وج�ل°ل¦ Âال فضله ق
 

ـــن ـــل ول يك ـــه مث ـــون ل ول يك
  

خد�مت� خي الــورى ف البحــر خدمــة مــن
 

جـــزاه ربã كري فـــاعتلى بكـــن
  

ــوا صــمدا ــن ثلث ــدى م ــد نظمــت ل لق
 

Âــن Âــرواه ل يب ــا ش ــو ال م ــل ه ــن ق م
  

ــه ــيطانا وكبكب ــر ش ــاتلت ف البح ق
 

ــن ــحبه الط°ب� ــب ف ص ــورى الت ــ ال خي�
  

ـــا ـــلوات ال أطيبه ـــن ص ـــه م علي
 

ــازوا بل درن ــن ف ــحب م ف الل والص
  

ــــب رســــول ال ظل°ل¦ن ــــلÃ الن Âظ
 

ــالقرن ــاق ك ــد ع ــذي ق ــت� عن ال وب�
  

ــندي ــى س ــليم عل ــل بتس ــا رب ص ي
 

ــن ــر والزم ــا ذا الم ــحب ي والل والص
  

ــا ــدرك ي ــدحي بق ــه م ــل ب من تقب
 

Âــن ــر والم� ــه بالبش ــود ب ــن ل ي م
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وأن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
ــم ال  رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون بس
 الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصــحبه وســلم
 وبارك صلة وسلما وبركة يتقبل با هذه الدمة، ويوجه با إل غي جامعها
ــه. ــي� إلي Âــن ̈أوح ــاه م ــالي ب ــا رب الع ــدمة، آمي ي ــل° ص ك

  

ــــــــرم{ ــــــــك الك ــــــــرأ ورب }اق
  

ــدما ــت� الق ــن ل ثب� ــد ل ــدي بم أه
 

ــد�ما Âــذي ل يشــكر ال نعــم الشــكور ال
  



ــا ــرش م�الÂك¦ن� ــان ل أن رب الع ــد ب ق
 

ــدما Âــد لزم الق ــذي ق ــود ال ــه الوج ل
  

رب غن ول ل شــــــريك لــــــه
 

ــدمآ ــاع وال̈ق ــدى التب ــدي ه ــاق ق ب
  

ــل ــادت الفض ــا انق ــاد ل م ــه ق إنزا̈ل
 

ــا ــآ انرم ــرا فالعن ــد ي�س ــه بالك إلي
  

ــن ــرم م ــه وال أك ــي ل ــت كل وجه
 

أن ل ي�خلÄــــد ل دون الذى الكرمــــا
  

رجـــوت�ه وهـــدى كلـــي وأكرمن
 

ــا ــدهر متر�م ــديه ال ــرت ل ــل وص فض
  

Áبكـــونه ل صــرت الـــدهر ذا أم�ــن
 

ــا ــان منبÂم ــرÍ ك ــد� ض ــل° ل عق² وح
  

ــا ــة م ــدهر جل ــوي ال ــونه ل أح بك
 

ــا ــه ل أر�م� ــد من ــع§ مزي ــه م ــد رمت ق
  

Áكلــي لــه الــدهر قــد أســلمت ذا ي�ق¦ــن
 

ــا ــه ك¦ر�م� ــا بعت ــترى م ــأن رب اش ب
  

إليــه بالصــطفى ســيي وأوصــلن
 

ــا ــن أرÂم ــار ل ــا اخت ــه وف م ــه إلي ب
  

ــا ــل ثن® ــت قب ــطفى وجه ــى الص للمنتق
 

ــا ــد�ه انبم ــمÝ عق ــدÝ عظي ــد عه والعه
  

أقرضـــت رب كـــون قبـــ̈ل عابـــده
 

بدمـــة لرئيـــس الصـــفيآ ال̈كر�مـــآ
  

ــى ــاء مض ــدا بالوف ــك عه ــت ذل كتب
 

ول يكـــون بـــإذن ال منصـــرما
  

ــى ــد� رض® ــار بع ــة الخت ــت ف خدم رب
 

رب®ــا عظيم®ــا حــوى م�خ�ج¶لÏا ه�رÂم�ــا
  

ـــدا ـــه أب ـــليم ل ـــلة� بتس من ص
 

ــد�م�ا Âــذي ل يشــكر ال ــكور ال ــن الش� م
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــارك علــى  بسم ال الرحان الرحيم اللهم يا رحان يا رحيم صل وسلم وب
 سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وأغ²نÂ جيع� أعــدائك عــن الركــون إل
 أحبائك وأغن جيع أحبائك عن الركون إل أعدائك حت يصــي فريــق ف

ــن { ــذتا م ــانالنة وفريق ف السعي واجعل هذه البيات الت أخ  الرح
} رحــــــة لميــــــع العــــــالي:الرحيــــــم

  

ــزح الحــزان والرجــا ــد زح ال ق
 

ــا ــه أ¦رÂج� ــن طيب ــطفى م ــة الص ــن أم ع
  

ــــا ــــبي أن ال خالقن ــــد ت لق
 

ــا ــد ب�ل¦ج� ــور ق ــب والن ــدم الت ــد ق ق
  

ـــم ـــة ل ـــن أم ـــآ ع رد� الذى والعن
 

ــا ــرى لســوى مــن فيهــم� و�ل¦ج� ــا ل ي م
  

ــا ــول عل مÂن�ن® ــن ال ــب م ــاز الن ح
 

ــا ــه خرج ــن ح�ب� ــرب عم ــيق� والك والض
  

ـــذ°ت�ها ـــدنيا ول ـــة ال ـــد زين مم
 

ــا ــد مرج ــن ق ــذي البحري ــه ال صلى علي
  

ــى وزري ــليم عل ــلة بتس ــى ص أزك
 

ممـــد مـــن مـــا الدران والعرجـــا
  

ـــا ـــول ال مال̈كن ـــى الذى برس نف
 

ــا ــن ب�ج� ــول¦ ال م ــب� رس ــن أح عم
  

ال قــــد�مه قÂــــدما وفض�ــــل¦ه
 

ــا ــدى نج ــم§ خي ا̈ل ــورى ول ــى ال عل
  

ل شـــك أن رســـول ال ســـيد�نا
 

ــآ ــاد فج ــورى وبي الي ج ــاق ال ف
  



رام الن لــذوي اليــان مــن ملــك
 

قـــاد الن لـــذوي اليـــان ث فجـــا
  

ــ̈ط ذوي الســلم عــن ضــرر حــاط الي
 

ــا ــت§ ح�ج�ج� ــد بي�ن� ــى ق ــن̈ة النتق ــذ² س م
  

ــظ ذوي الحســان عــن تعــب يمي الفي
 

ــا ــداء واللÃج�ج� ــر� والع ــى الض ــا وق كم
  

ــــد ــــلوات ال ف أب ــــدÝ ص مم
 

ــا ــاد ل الر�ج� ــد ق ــه ق ــه ف حزب علي
  

 الرجيمأعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
رب أعوذ بك من هــزات الشــياطي وأعــوذ بــك رب أن يضــرون

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}ال ال ال البســـــم ال الرحـــــان الرحيـــــم {

  

ــــدا ــــافظ أب ــــظ ح ال خي حفي
 

ـــدا Âـــد ع�ب ـــذكر ق وخي رب بي ال
  

ـــيدنا ـــار س ـــت للمخت ـــوجهه رم ل
 

ــدا ــي ك¦ب ــليم يق ــلة بتس ــ الص خي�
  

ــدمه ــوان ق ــة الك ــى جل ــن عل ل
 

ــدا ــق الرغ ــفوا راف ــاد ص ــدحي ول ق م
  

ــه ــطفى ول ــول الص ــب الرس ــو الن ه
 

ــدا ــا وغ ــورى ف يومن ــار ال ــأوي خي ي
  

ــي ــى قبل ــد ح ــام ق ــول ل إن الرس
 

ــدى ــد ه� ــا يزي ــي م ــن إل ــاد ل م وق
  

للمنتقـــى عنـــد رب النـــاس مرتبـــة
 

ــدى ــلä عل وه� ــن ك ــب م ــاقت مرات ف
  

لــه خــوارق تنمــو ســرمدا ولــه
 

ــردا ــل ل ي ــا للرس ــائب م ــن العج م
  

ــآ ــز البلغ ــذكر أعج ــدى ب ــدى وأه ه
 

نعــم الكتــاب الــذي مــا ســاءن طــردا
  

ـــه ـــتنار ب ـــور يس ـــاب لن إن الكت
 

ــددا ــفو وال ــي الص ــه تعط ــة من وآي
  

ـــي ـــه قلم ـــا ب ـــت أعوام ل وجه
 

ــددا ــل الس ــذي ل أوص ــة لل ذا خدم
  

ــــن ــــة م ــــادات بدم ل رب عب
 

ــدا ــا و�ج ــرواه م ــذي ش ــب ال ــو الن ه
  

ـــا ـــدارين معتلي ـــد�م ف ال ـــو الق ه
 

ــدا Âــن ي ــر�م§ شــرواه ل ــن ي على الورى م
  

ــت ــاد مطلب ــذي ل ق ــلة ال ــى ص أزك
 

علــى الــذي قــاد ل مــا طي�ــب اللــدا
  

ــطت ــول ال واس ــو̈ن رس ــف� ك ل ي
 

ـــدا ـــاع والبل ـــان¦ والتب ـــن ح ل
  

ـــآ ـــه ســـلمي كري رمـــت� بالنف ل
 

ــدا ــذي ع�ب ــدي ال ــه ي�ه ــال ب ــا عي كم
  

هــديت مــن كري ســاق كــل أذى
 

لغينــا نشــكر الــول بــا أبــدا
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}نـــــــور الداريــــــن فـــي خدمـــــة الحــــامـــي عن العـــاريــن{

بسم ال الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممد وآلــه وســلم تســليما
  

ـــــداء ـــــون القت ـــــداء * ميم ـــــارك البت مب
  

ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس
  



المــــد ل الــــذي يصــــلى
 

ـــلى ـــى الص ـــب النتق ـــى الن عل
  

صــــلى وســــلم عليــــه ال
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

وأمــــر الملك أيضــــا بالصــــله
 

ــــــذلك عله ــــــه زائدا ب علي
  

ـــــا ـــــا وجـــــه الطاب ث إلين
 

تكرمـــــا وأنفســـــا أطابـــــا
  

ـــال ـــع امتث ـــائل م ـــت ق فقم
 

ـــال ـــل جـــل عـــن مث ـــر جي أم
  

ـــى ـــلي� عل ـــأن نص ـــر ب ـــا آم ي
 

نبينــــا ممــــد بــــاب العل
  

إليــــك من بشــــرÝ مقــــد�مه
 

ـــدمه ـــدي� ق ـــذي الق ـــة ال ف خدم
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــا ال ص ي
 

ـــآ ـــراج العلم ـــك س ـــى نبي عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــم ـــا العلي ـــات ربن ـــدد معلوم ع
 

ــوم ــت ل خي عل ــه وهب ــن ب ــا م ي
  

ـــلما ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهـــو آيـــة اللـــه الكـــبى
 

وه§ـــو الـــذي ســـاق لغيي الـــبا
  

ـــلم ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ــــم ــــهي العل ــــك الش علىنبي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال ص
  

ـــر�ه ـــلë م ـــود لص ـــن يق ـــا م ي
 

ـــر�ه ـــد تني ب ـــرا ق ـــه عش علي
  

ــــدر ــــارات الق ــــل بش ول ت�وص
 

مزحزحــــا لغي نــــوي� الكــــدر
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــافع ق ـــل ن ـــن بمي م
  

ــــاء ــــليم بل انته ــــل بتس ص
 

ــــاء ــــب ذي البه ــــي الن عن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــائه ــر م ــذي عش ــل ل ــن يوص ــا م ي
 

ــيئه ــن س ــى ع ــن ح ــا م ــاهه ي ب
  

علــى نــب كــان يحــو بســن
 

ــن ــن وس ــعيد م ــوقظ الس ــوء�ا وي س
  

نعـــم شـــفيع مـــن عليـــه مائتـــا
 

ــا ــوق فئت ــا تف ــوى ألف ــلى احت ص
  

ـــه ـــن خلق ـــذي أرسله م ـــو ال وه§
 

ـــــفقه ـــــه برحـــــة وش للق
  

ـــا ـــه ألف ـــذي لـــن علي ـــو ال وه§
 

صــــلى الن وف النــــان ي�لفــــى
  

يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلم
 

ـــلم ـــول الس ـــك الرس ـــى نبي عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

يـــا مـــن بـــاهه قبلـــت قلمـــي
 

ــــرض وأل ــــن م ــــنتن ع وص
  



ــــادات ــــت ف ع ــــه وهب ول ب
 

ــادات ــابر الس ــن أك ــاب ع ــا غ م
  

ـــاب ـــدت بالكت ـــد ج ـــه ق ول ب
 

بل مكــــــاره ول عتــــــاب
  

ــى ــرمدا عل ــان س ــا رح ــل ي وص
 

ـــن عل ـــا م ـــد ي ـــيدنا مم س
  

يـــا مـــن كتابـــك العزيـــز ســـلبا
 

ـــا ـــرا غلب ـــداك ط ـــ ول ع ل¦
  

ـــــور ـــــويت ل الي وف تلوت ط
 

ـــديور ـــري وال ـــد م ـــا عن جيعه
  

ــــال ــــحبه ف ال ــــه وص وآل
 

ـــال ـــم ال ـــا مقي ـــآل ي وف ال
  

ـــلما ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــآ ـــآ والعلم ـــراد الولي ـــي م عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاميه ــلوات الن ــت ص ــن جعل ــا م ي
 

عن مســــافة الســــلوك طــــاويه
  

ـــاد ـــت كجه ـــداحي جعل ـــ أم ول¦
 

ـــاد ـــد هـــديت ذا اجته كـــل ماه
  

ــــهور ــــة الش ــــت جل ول جعل
 

ـــع الطهـــور ل¦ـــ شـــواهد م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــافع ق ـــن بكري ن م
  

صــل صــلة قــد تلــد الب�شــر
 

ـــر ـــى خي الب�ش ـــلمك عل ـــع س م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــا ــــل المي اليوم ــــد لبي وق
 

ــــا ــــوق لوم ــــارة تس من بش
  

ــــع ــــرمدا ولمي ــــواي� س إل س
 

أملكـــك الكـــرام إنـــك الســـميع
  

ـــدا ـــدوم أب ـــارات ت ـــد بش وق
 

من إل الصـــحاب يـــا مـــن عبـــدا
  

ـــا ـــدر الكرام ـــل ب ـــز أه ولتج§
 

ـــا ـــ الرام ـــد ل¦ ـــ خيا ̈ق عن�
  

ــــآ والرســــل ولتجــــز عن النبي
 

ــــل ــــك°را وعس ــــدي س� خيا ي
  

ــــآ ــــآ والعلم ــــترحن� الولي ول
 

ـــا ـــن ظلم ـــم م ـــؤمني واكفه وال
  

ــون ــث أك ــي حي ــك مع ــل كتاب واجع
 

ــون ــن فيك ــت ل ك ــا وهب ــا واهب ي
  

ـــل حي ـــلم ك ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

علـــى حبيبـــك رئيـــس الصـــالي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــوم ـــن ذا الي ـــابت� م ـــل كت واجع
 

ـــوم ـــت وص ـــلة قبل ـــوق ص ف
  

واكشف بطــي مــا اختفــي مــن العلــوم
 

ـــم ـــبي والعلي ـــبي والك ـــت ال أن
  

ولتغنن بــــــك وبالشــــــفع
 

عـــن كـــل ظـــال وكـــل مـــدفع
  

ـــد ـــل مرش ـــواليفي� مث ـــل ت واجع
 

ـــد ـــب أرش ـــحح وقل ـــدن ص وب
  

أخــذت مــا عن�ــ بعــت بــالثمن
 

ــــن ــــت ل الزم ــــة أطب بل إقال
  



ــــكور ــــكاية من ش ــــك بل ش ل
 

ــا شــكور ــا مــن وهبــت ل مــرادي ي ي
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

علــى الــذي بــه فككــت ولــي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــومي ــــت ون ــــف¶ ل يق¦ظ¦ وص
 

ــــات اللــــوم وســــق لغيي جالب
  

وحركـــات¦ اجعلـــن§ والســـكنات
 

ــنات ــع الس ــن جي ــب م ــك أح ل
  

ـــــــدر ـــــــة وغي ك بغي آف
 

ـــدر ـــآ والق ـــا والقض ـــا ذا الباي ي
  

ـــليم ـــم بالتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــم ـــت ذا تعلي ـــذي بعث ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واشــهد ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم
 

ــــوم ــــن ل ــــل خي واحن ع بك
  

ـــ اجـــز النتقـــى خيا يفـــوق وعن�
 

ـــق ـــا خي رفي ـــآل ي ـــال وال ف ال
  

وعن�ــ اجــز أهــل بــدر ســرمدا
 

خيا كــــثيا وكتــــابت اح§مــــدا
  

ـــحبه ـــه وص ـــز آل ـــ اج وعن�
 

ــــه ــــر ب لب ــــثيا ولت�ن خيا ك
  

ـــا ـــدك الكرام ـــز جن ـــ اج وعن�
 

ــــا ــــدت ل الرام خيا كــــثيا ق
  

ـــلي ـــآ والرس ـــز النبي ـــ اج وعن�
 

خيا كــــثيا ولــــتزد ب الكملي
  

ـــع ـــدي وجي ـــز وال ـــ اج وعن�
 

ــيع ــا س ــورا ي ــري خي ــره بش ــن س م
  

ـــه ـــآ والم ـــع الولي ـــم جي وارح
 

ــه ــن غم ــترى م ــذي اع ــف ال ولتكش
  

ــد ــا يفس ــوى م ــداك بس ــغل ع واش
 

ـــدوا ـــن حس ـــك و̈ذد م ـــج نبي ن
  

واشـــغل عـــداك بعـــداك واصـــرف
 

ـــرف ـــر ذي تع ـــن ض ـــوبم ع قل
  

واجعــل قلــوب الشــركي لســوى
 

ــوا ــا س ــنوا مع ــذين أحس ــر ال ض
  

ـــر ـــل الم ـــادك بفع ـــغل عب واش
 

ـــر ـــا ذا الم ـــي ي ـــام النه ل باقتح
  

ـــذهب ـــلة ت ـــا ال ص ـــل ي وص
 

ـــذهب ـــا في ـــاءنا لغين ـــا س م
  

ــرور ــا الس ــالب لن ــلم ج ــع س م
 

ولســوى جنابنــا يفضــي الشــرور
  

ـــول ـــدك الرس ـــك وعب ـــى نبي عل
 

ــول ــك رب خي س ــاد من ــ ق ــن ل¦ م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدكا ـــم عن ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

ـــدكا ـــا لن ـــرورا دائم ـــي س خط
  

واجعـــل كتـــابت بشـــارات تـــدوم
 

ــدي ــرت ال ــه ص ــذي ل ــي ال للمنتق
  

ــدا ــرورا أب ــي س ــه خط ــل ب واجع
 

ـــدا ـــن عب ـــا م ـــة الملك ي لمل
  

ـــات ـــديك باقي ـــابت ل ـــل كت واجع
 

ــــات ــــزال نامي وصــــالات ل ت
  



ـــرف بـــا اللعي والعـــداءا واص
 

ــــداءا ــــدا وال ــــواي� أب إل س
  

ــون ــث أك ــدا حي ــا ل أب ــب ب واجل
 

ـــون ـــن فيك ـــوى ك بل أذى ول ج
  

ــى ــرمدا عل ــان س ــا رح ــل ي وص
 

مــن العلــى قــدت بــه لــن عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

والل والصـــحب وقلـــب علـــم
  

ــد جعل ــدي ق ــؤادي وي ــن ف ــا م ي
 

ـــانعل ـــه ف ـــك ب ـــي§ كتاب ظرف¦
  

وبيــــات¦ تســــوق الــــوجل
 

ــــــدا والجل ــــــوي أب لغي ن
  

ـــوم ـــد الي ـــوم وبع ـــدت ل الي وج
 

ــوم ــرى الق ــرت ب�ش ــد ص ــه ق ــا ب ب
  

ـــــد§ ـــــى ول حق¦ بل أذى ول لغ
 

ـــد§ ـــن انتق ـــه م ـــا كفيتن ب كم
  

ـــات ـــع الرك ـــت ف جي ـــ كن ول¦
 

والســـكنات حســـنات بركـــات
  

ــــادات ــــة الع ــــدت ل ف جل وق
 

ــــادات ــــادك الس ــــوق من عب ف
  

ـــليم ـــم بالتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

علـــى ابـــن عبـــد ال ذي التعليـــم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــول ـــت وق ـــديك ني ـــن ل ـــا م ي
 

ــــول ــــت دون ج ــــي زكي وعمل
  

ـــؤل والن ـــوق س ـــدت ف ـــ ق ول¦
 

ــــات ومÂن ــــل عرف ــــت أه وفق
  

ــه ــي ل ح�ج¥ ــت قلم ــن جعل ــا م ي
 

مـــن أول العـــام إل ذي الجـــه
  

ــوم ــل ي ــ ك ــت ل¦ ــن جعل ــا م ي
 

ـــوم ـــت وص ـــلة ̈قبل ـــوق ص ف
  

ـــهر ـــل ش ـــك ك ـــت ب ول جعل
 

فــوق عبــادات الــورى ف الــدهر
  

ـــنه ـــل وس ـــل فص ـــت ك ول جعل
 

ــنه ــوا الس ــن أدام ــور م ــوق خي ف
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــم س ـــدير وحكي ـــن بق م
  

ــآ ــلم ل انته ــع س ــلة م ــل ص ص
 

ــتهى ــا يش ــدت ل م ــن ق ــى م ــا عل ل
  

ــــدك بل ــــم عن ــــاهه العظي ب
 

مكـــر ول حســـابÁ ا¦و نـــو بل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــن ــــ خيا ل يك ــــزه عن� ولتج
 

ــــن ــــظ ك ــــا بلف لغيه بل انته
  

ــدكا ــون عب ــوم بك ــ الي ــهد ل¦ واش
 

ـــدكا ـــع جن ـــد جي ـــديه عن خ
  

ـــدر عن ـــل ب ـــا أه ـــز أيض ولتج
 

ـــن ـــم ال ـــا عظي ـــوق ي خيا يف
  

يــا ال يــا صــمد إنــك الحــد
 

ــد ــوم الح ــن ي ــودك م ــدت ل ج وق
  

ــب ــى الن ــرمدا عل ــلم س ــل وس ص
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــح ك ناص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



ــكور ــد وش ــدهر بم ــ ال ــهد ل¦ واش
 

ــكور ــا ش ــك ي ــك وعن ــى ب وبرض
  

ـــش ـــش لبلس ـــن أس ـــت ل م قبل
 

ــــش ــــام لس ــــا ف ذاك ع م�نبه
  

ـــوجه الفقي ـــه ت ـــن ل ـــا خي م ي
 

ــــأنس القي ــــه ت ــــن ب وخي م
  

ــــاب ــــن الرب ــــك ع أغنيتن ب
 

ــــباب ــــن الس ــــد ع وبحم
  

ـــه ـــرمدا علي ـــلم س ـــل وس ص
 

ـــــه ـــــي إلي ـــــآله والنتم ب
  

ـــدا ـــابعي ع�ب� ـــحبه والت ـــن ص م
 

ليومــك العظيــم يــا مــن عبــدا
  

ـــاب ـــع الكت ـــك م ـــت�ن ب أن�س§
 

ــــاب ــــور بل عت ــــدك الن وعب
  

ــــان ــــكوري� إل الÂن ــــك ش ل
 

ــــان ــــت النفــــس كال¦ن ول أطب
  

ـــد� ـــد ي ـــه تت ـــن إلي ـــا خي م ي
 

ـــد� ـــان الفي ـــك للجن ـــاد من ل انق
  

ــى ــموات العل ــي والس ــا ذا الراض ي
 

ــن عل ــا م ــا ي ــق مع ــه الل ــن ل ــا م ي
  

ـــظ ـــلم تف ـــلة بس ـــل ص ص
 

بشــــارة مثالــــا ل تلفــــظ
  

ـــدكا ـــول عب ـــك الرس ـــى نبي عل
 

ــدكا ــاد جن ــك ق ــن إلي ــل م أفض
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــان ـــددت ل لس ـــه س ـــا ب كم
 

ـــان ـــع الس ـــك م ـــدت ل ل وق
  

يـــا مـــن بـــه نـــورت ل ج�نـــان
 

وقــــــدت ل زادا إل الÂنـــــان
  

ـــليم ـــان بالتس ـــا رح ـــل ي وص
 

علــى الــذي قــد فــاز بــالتكليم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجــــز بــــه عن�ــــ والــــديا
 

ــا ــت طي ــري رم ــه أم ــن ب ــا م ي
  

ـــرورا ـــه س ـــات¦ ل ـــل حي واجع
 

ـــبورا ـــ ال ـــكر ل¦ ـــدا واش مؤ�ب�
  

وصــل يــا رحيــم ســرمدا علــى
 

ـــى ـــي العل ـــد معط ـــيدنا مم س
  

ـــه ـــرمدا علي ـــلم س ـــك وس ب
 

ف آلـــــه وصـــــحبه لـــــديه
  

ــالكه ــوت ال ــه جل ــذي ب ــو ال وه§
 

ــالكه ــل س ــالك وك ــل س ــن ك ع
  

ــــلم ــــان والس ــــاد بالي وق
 

ـــلم ـــان ذا الس ـــن الحس وأحس
  

ـــر ـــك نص ـــق ودين ـــر ال وأظه
 

ـــر ـــا انتص ـــذرا كم ـــرا ومن مبش
  

ـــد�م�ه ـــروف ت الق ـــه ح ـــل ب واجع
 

مقبولـــــة بركـــــة معظ°م�ـــــه
  

ـــارات تني ـــا بش ـــل حروفه واجع
 

ــا مني ــلي ي ــا يص ــذي ب ــب ال قل
  

وارفــع لــن بــا يصــلي ذكــره
 

ــدره ــرح ص ــاطر واش ــه ال ــب ل واج
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بليـــك ملـــك قـــد ســـيا
  



ـــك ـــى ا̈لم�ل° ـــليم عل ـــل بتس ص
 

ســـيد كـــل بشـــر وملـــك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــه ل¦ـــ قضـــيت أر�ب ـــا مـــن ب ي
 

ـــرب ـــان الع ـــه لس ـــدت ل ب وق
  

وقـــــد لـــــه حلوة وقوتـــــا
 

ــا ــل الياقوت ــي أخج ــن بلفظ ــا م ي
  

ـــد ـــا يزي ـــد§ م ـــه ̈ق ـــابت ل وبكت
 

مســر¥ة لــديك يــا بــاقي مزيــد
  

يــا مــن مــدادي� جعلــت كــدمآ
 

ــدما ــن ̈ق Âــهدوا م ــد ش ــه ق ــن مع م
  

ــــاويه ــــت ط ــــلوات¦ جعل إذ ص
 

ــــاويه ــــاك ح ــــي لرض عن الس
  

بــه وأخجلــت الســيوف والرمــاح
 

بــا بــه مــدحته يــا ذا الســماح
  

إل°ــــ قــــدت بركــــات ال
 

يــا مــن عصــمتن بــه مــن له
  

إل°ـــ بالرحـــان قـــد جلبتـــا
 

ــــا ــــر ول غلبت ــــا بل ض نفع
  

ـــاب ـــت ل بل حس ـــالرحيم كن وب
 

يــا جــاعل كليــت خي احتســـاب
  

ــــلما ــــدا وس ــــل عن أب فص
 

علــى النــب ول¦ــ كــن وعلمــا
  

ـــد ـــلم ف أب ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ــد ــن عب ــاد م ــك ق ــن ل ــى م عن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ـــلمي ـــول س� ـــب والرس ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــي ــــدن وروح ــــق لغي ب وس
 

ـــي ـــا م�ري ـــدارين ي ـــاره ال مك
  

ـــده ـــويت مفس ـــا ح ـــق لغي م وس
 

ـــده ـــدى والس ـــوجه§ ل الع ول ت
  

واجعــل عقــائدي وقــول والعمــل
 

ـــل ـــ الم ـــق ل¦ ـــال وس خي مص
  

ـــب ل ـــح ه ـــ تبي ـــذي ل¦ وف ال
 

ـــي ـــالون قبل ـــه الص ـــا ل ينل م
  

ـــلما ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــآ ـــآ والعلم ـــد الولي ـــى مفي عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

يـــا مـــن مـــا تـــوجه الســـاب
 

ل أبـــدا وصـــرت ذا احتســـاب
  

يا رب ل أحصــي ثنــاء� عليــك أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك
  

ــــراف ــــ بانص ــــهدت ل رب� ش
 

ـــتراف ـــك ذا اغ ـــبيع من ـــن ال ع
  

ــــر ــــ وبي الض ــــت بين� وح�ل
 

ــــر ــــك بي س ــــدت ل من وج�
  

ـــان ـــى أث ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ــــان ــــا ملكتن زم ــــا مالك ي
  

ـــي ـــواك يص ـــاءك س ـــس ثن لي
 

يـــا قـــائدا ل¦ـــ الن يـــا مصـــي
  



ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ــــا أحــــدا ــــى خي الباي عن عل
  

ـــا ـــب لي ـــحبه وه ـــه وص وآل
 

ـــا ـــن قبلي ـــه يغبطن م ـــرا ب س
  

ــى ــرمدا عل ــان س ــا رح ــل ي وص
 

ــــد عل ــــول ق ــــب ورس خي ن
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم
 

عصــمة كلــي مــن شــقا ولــوم
  

ـــقاء واللم ـــوالب الش ـــرف ج واص
 

ـــلم ـــا س ـــظ ي ـــا حفي لغي ذات ي
  

ـــلم ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــم ـــي العل ـــب الاش ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــــدارين ــــــاره ال ولتقن مك
 

ـــارين ـــارين والع ـــاف¦ الن ـــا ك ي
  

ــاقي أحــب ــا ب ــك ي ــؤادي� ل ــل ف واجع
 

ــب ــن الح� ــت م ــد� ان§زل ــب ق ــن ̈كت� م
  

ـــائده ـــك ق ـــابت إلي ـــل كت واجع
 

ـــائده ـــب¥ ف ـــات للن ـــل حي واجع
  

ــلم ــلة وس ــد ص ــه بع ــل ب واجع
 

ـــل ظلم ـــا ك ـــي جالب ـــه خط علي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بعليـــم وخـــبي ســـيا
  

ـــر ـــيعت بب�ش ـــلة ش� ـــل ص ص
 

ـــر ـــى البش ـــلمك عل ـــع س م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــروف ــ ظ ــه خي� ــ ب ــل حروف¦ واجع
 

ــروف ــد ب ــاداه عب ــن ن ــا خي م ي
  

ـــرت ـــزات أخ ـــل حروف معج واجع
 

ـــــرت Âخªـــــديك� اد وخي خيات ل
  

ــون ــن فيك ــه ك ــوم ب ــ الي ــب ل¦ وه
 

ــكون ــب ل الس ــب وطي ــدفع والل ف ال
  

بغي آفـــــــة وغي ســـــــلب
 

ــــب ــــادي� اغل ــــد ول م�ع ف أب
  

ـــي ـــالكي أنفاس ـــف¶ م ـــ ص ول¦
 

ـــاس ـــداء والعÂف ـــاف¦ الع ـــا ك ي
  

ـــــــــــا خي منل وخي رازق ي
 

ــي ــا رازق ــا منل ي ــافظي ي ــا ح ي
  

ـــعه ـــيعت بتوس ـــلة ش ـــل ص ص
 

علــى النــب والرســول ذي الســعه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــاكر ـــأن ش ـــدهر ب ـــهد ل ال واش
 

لــك علــى مــا حــازه الشــاكر
  

ــــــواكا ــــــت أ¦رى س وأنن لس
 

ـــا ـــواي� ف هواك ـــاعل ه ـــا ج ي
  

ـــــــار ـــــــك بالخت وأنن إلي
 

صــرفت كلــي صــنت ل متــاري
  

ـــلم ـــل بس ـــ ص ـــرمدا عن� فس
 

ــلم ــحب س ــع الص ــه ف الل م علي
  



وصــل يــا عليــم أفضــل صــله
 

مـــع ســـلمك علـــى كـــاف القله
  

ــــــم لغيي ــــــا جيعه مزحزح
 

ــــــفيع أذن خي ــــــك الش وذل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وصـــل يـــا خـــبي أنفـــع صـــله
 

علـــى الـــذي بـــدمت أبـــدي عله
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــه وقلم ـــي ب ـــل قراطيس واجع
 

ــــــلم ــــــادات وخي س خي عب
  

لــــك علــــي¥ خدمــــة تســــر
 

خي نــــب كلكلــــي يســــر
  

ــى ــرمدا عل ــاب س ــا وه ــل ي وص
 

خي خليــــل وحــــبيب قــــد عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــدوم ــوارق ت ــوم خ ــ الي ــب ل¦ وه
 

ـــدي ـــاقي الق ـــك الب ـــر إن بغي مك
  

ولتقن الس�ــــــخ�ط¦ والغــــــرورا
 

ـــرورا ـــيء واكفن الغ ـــل ش ف ك
  

ول¦ـــ هـــب جـــع الـــذي تفرقـــا
 

ــــا ــــا ولتفرق ــــار كرم® بي الي
  

ــــــالب إل ــــــل ج بين وبي ك
 

غي رضـــاك ولتطيـــب ل¦ـــ الل
  

كفــــان¦ القــــادر والقتــــدر
 

مـــا حـــازه مـــن العنـــاء القـــدر
  

ـــاءا ـــا س ـــت م ـــي لغي جه نف
 

كــاف كفــان كــل مــن أســاءا
  

فر�حــت� خي اللــق تفريــا يــدوم
 

ـــدي ـــل وخ ـــب وخ ـــه ح إن ل
  

ـــرا ـــا تعس ـــدير م ـــر� ل الق ي�س�
 

علـــى ســـواي� والـــدى ل فســـرا
  

ــــــــــــرم كرمن الكري والك
 

وقــــادن بــــذكره الكــــرم
  

ــــافع ــــاق ن ــــال ب واجهن ج
 

ـــافع ـــع الن ـــآ م ـــاد ل البق وانق
  

نــــزع ل البكــــة القتــــدر
 

ـــدر ـــو ك ـــس ينح ـــاب لي ولن
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ـــدا ـــبيب أح ـــل وال ـــى اللي عل
  

Âوآلـــــه وصـــــحبه وكـــــو¶ن
 

ل غرضـــــي بل أذى ي�ك¦ـــــو�ن
  

ـــلما ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

علــى الــذي ب�ــ يبــاهي العلمــآ
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــم نظم ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

ــم ــل الكظ ــا مزي ــاك ي ــى رض أعل
  

ـــلم ـــورى وس ـــا رب ال ـــل ي وص
 

ــــلم ــــراجك الني الس ــــى س عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــائدي ـــم ف عق ـــ الله ـــتر ل¦ واخ
 

ـــائدي ـــت ق ـــل أن ـــول والعم والق
  



وارفــــــع جيعهــــــا بغي رد
 

ــد ــاءن كالك ــا س ــآ م ــح انتح وام
  

ـــكون ـــع§ س ـــي� م ـــل تر¥ك واجع
 

ـــــادات ذوي التمكي ـــــل عب مث
  

ـــي ـــدا أنفاس ـــاك أب ـــل رض واجع
 

ــــاس ــــاحي� العÂف¦ ــــا م بل أذى ي
  

ـــل ـــل مرس ـــابت كك ـــل كت واجع
 

ــل ــور الرس ــت ل أج ــن وهب ــا م ي
  

فيمـــا جـــرى بين وبي مـــن كفـــر
 

ـــر ـــل النف ـــت ل بخج ـــ̈ل وكن قب
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ـــدا ـــي أح ـــفيعنا البش ـــي ش عل
  

ـــــم ـــــه وصـــــحبه وعل وآل
 

ـــلم ـــي س ـــاهه وكل ـــب ب قل
  

ـــؤمن ـــأن م ـــدهر ب ـــهد ل ال واش
 

ــــن ــــن وأدم ــــلم ومس ومس
  

ـــي ـــي وقلم ـــه لكلكل ـــد ب وق
 

ــــل الل ــــا مزي ــــوم ي خي العل
  

يــا مــن جــزاؤه العــدى أنســان
 

ـــان ـــب الحس ـــا واه ـــر�هم ي وض
  

ـــلم ـــلم بس ـــلة ولتس ـــل ص ص
 

ــن الكلم ــدى بأحس ــذي ه ــي ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــــل بــــاهه مقــــدمات
 

ــــات ــــرمدا معظم ــــديك س ل
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ــي ــفت ظلم ــه كش ــذي ب ــى ال عل
  

ــاب ــي والج ــوت ظل²م ــه م ــا ب كم
 

وقـــدت ل بـــه بأحســـن الجـــاب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــوى ــون لس ــن قل ــوب م ــرف قل واص
 

ــوا ــانيهم س ــن كف ــا م ــاءن ي ــا س م
  

ــــبيل ــــيطان والق ــــس الش وأي
 

من وهـــب ل العلـــم والقبـــول
  

واجعـــل عباد�ت�ـــك عنـــدي أحلـــى
 

ــى ــديه الحل ــن ل ــا م ــا ي ــن غيه م
  

ـــه ـــادة عظيم ـــه عب ـــل ب واجع
 

لــك حيــات ل¦ــ هــب تعظيمــه
  

ــات ــع حرم ــم جي ــ تعظي ــب ل¦ ه
 

ـــــدمات ـــــقآ والن ال واكفن الش
  

ـــل ـــا والرس� ـــع النبي ـــز جي واج
 

ـــل ـــل العس ـــا مني ـــ خيا ي عن�
  

ــــورا عن ــــحابة خي ــــز الص واج
 

مـــــع اللئك معـــــا بـــــالن
  

ـــى ـــلم ورض ـــلة وس ـــد ص بع
 

ـــا ـــد ل الغرض ـــم وق ـــم عنه عليه
  

قـــد ل¦ـــ كـــون فـــائزا ســـرورا
 

ــــــرورا ــــــم ولتكفن غ جيعÂه
  

ـــليم ـــم بالتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

علـــى ابـــن عبـــد ال ذي التكليـــم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واصـــرف بـــاهه لغيي كـــل مـــا
 

ــــا ــــقاوة أو ظلم ــــر ل ش ي
  



ـــلم ـــلة بس ـــا ال ص ـــل ي وص
 

ـــع الكلم ـــه جوام ـــذي ل ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــب ــرد رج ــم ف الف ــهد ل الله واش
 

ــب ــى عج ــه أعل ــود ل ب ــن يق ــا م ي
  

ـــدا ـــيت ج ـــك رض ـــأنن عن ب
 

ـــدا ـــد أزال الك ـــفيع ق ـــن ش وع
  

ــــــدي ــــــد لرب وخ وأنن عب
 

ـــدوم ـــذي الســـيادة ت ـــى ال للمنتق
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ـــم ـــذير العل ـــي والن ـــى البش عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــى ــا ترض ــة فيم ــ الرغب ــب ل¦ وه
 

ــى ــا ل ترض ــل م ــن ك ــة ع ورغب
  

ـــلما ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــل بــاهه الشــهور والســني
 

ـــون ـــ الفن ـــواهد� ورض ل¦ ـــ ش ل¦
  

ــــلما ــــان والس ــــور الي ون
 

مـــع التـــم ب�ـــ والقلمـــا
  

ـــان ـــدد اللس ـــان س ـــور ال¦ن ون
 

يــا مــن لــه ذكــري وشــكري بالســان
  

ـــر ـــت وطه ـــى كلي ـــب عل وت
 

ــــر ــــب من مه¥ ــــا والقل جيعه
  

واجعـــل قلمـــي ومـــدادي هـــاديه
 

ـــــــاديه ـــــــة للعقلء ب هداي
  

ـــادات ـــى ع ـــاه النتق ـــل ب واجع
 

ـــادات ـــادك الس ـــوق رضـــى عب ف
  

آمي يـــا رب الـــورى بل كـــدر
 

ــدر ــري الق ــه ي ــن ب ــا م ــة ي أو آف
  

وصــل يــا أحــد ســرمدا علــى
 

ــــت فع�ل ــــذي رفع ــــيدنا ال س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــل مرســل ــب توحيــد ك ول¦ــ ه
 

ـــل ـــي عس ـــاحب وخط ـــل ص وك
  

واجعــــل كتــــابت إل ال أحــــب
 

ــب ــاحي الح ــط وإل ال ــل خ ــن ك م
  

واجعــل كلمــي راشــدا ومرشــدا
 

ــــدا ــــب أرش ــــور وقل وفكرت ن
  

ـــلم ـــف ولتس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ـــلم ـــول الس ـــب والرس ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

والطــف بعبــدك الــدي واصــرف
 

ــــرف ــــاءه ينص ــــا س لغيه م
  

ـــب ـــا جيل وه ـــه لطف ـــب ل وه
 

لـــــه مـــــراده بغي وهـــــب
  

ـــه ـــى للم ـــاه النتق ـــرف ب واص
 

ــــه ــــي الذى والغم ــــة تكف إغاث
  

ـــواكا ـــب س ـــة الن ـــس لم لي
 

يـــا واحـــدا أكـــثرت ل جـــدواكا
  



ــــوم ــــوجهي� ف ذا الي ــــك ت ل
 

ــــــوم ــــــب خيك لي الق أطل
  

ـــفع ـــب الش ـــة الن ـــه لم وج
 

صــل عليــه مغنيــا عــن مــدفع
  

ـــي ـــن العاص ـــك ع ـــم ب ولتغنه
 

ـــاص ـــل ع ـــرر ك ـــم ض ولتكفه
  

ــا ــد ي ــا أح ــف ي ــا لطي ــل ي وص
 

ـــدÂيا ـــع ه� ـــى خي مطي ـــادي عل ه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــق ال ـــوم ب ـــ الي ـــب ل¦ وه
 

ســــــبحانه وبرســــــول ال
  

ـــلم ـــه بس ـــلتك علي ـــد ص بع
 

ـــلم ـــل والس ـــواهب� المي عن م
  

بل تكلــــــف ول تزلــــــزل
 

ـــــــــــا خي رازق وخي منل ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــافع ق ـــن بكري ن م
  

ـــا ـــذب الكارم ـــلة ت ـــل ص ص
 

ــــا ــــزح الارم ــــي تزح ل̈لق
  

ـــا ـــالب مع ـــب وق ـــوى قل إل س
 

ـــا ـــا جع ـــذي خي الزاي ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــلم ل يري ــــه خي س ــــد ل وق
 

يقـــود ل منـــك مـــرادي يـــا كري
  

ـــــرض ـــــوى ول م بل أذى ول ج
 

ـــرض ـــب الغ ـــدى ول يطي ول ع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــم س ـــرءوف ورحي ـــن ب م
  

ـــن ـــب الزم ـــلة ل تطي ـــل ص ص
 

ــــن ــــد الم ــــد إل ا̈لل ول تل
  

مـــع ســـلم عاصـــم مـــن ̈كفـــر
 

ـــالغ�فر ـــا ب ـــن حب ـــا م ـــه ي وأهل
  

ــــا ــــذي أورثن الكتاب ــــى ال عل
 

ــــا ــــزح العتاب ــــه وعن زح ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرورا ـــي� ذا س ـــه نظم ـــل ب واجع
 

لـــه ومن�ـــ اقبـــل الـــبورا
  

ـــه ـــا ذا الرح ـــدي� ي ـــر لوال واغف
 

ـــه ـــك رح ـــب رب من ـــا ه ولم
  

ولتصــلح الــبور إصــلح العليـــم
 

ــوم ــع عل ــدري اجعــل رب منب وص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بـــودود وميـــد ســـيا
  

ـــودادا ـــب ال ـــلة تل ـــل ص ص
 

ـــدادا ـــدق والم ـــى والص ل والرض
  

ـــوقا ـــدفع الفس ـــلم ي ـــع س م
 

لغينـــــــا ول يني ســـــــوقا
  

ــت ــد زحزح ــدمته ق ــذي خ ــى ال عل
 

ـــت ـــوزا منح ـــقا وف ـــا ش لغين
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــم خطي ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

ــا ــت م�طي� ــد أرح ــاك ق ــى رض أعل
  



ـــت أروم جـــذبا ـــا كن ـــدت م ل ق
 

يـــا مـــن كفـــان¦ افـــترا وكـــذبا
  

ــدا ــقا والس ــان¦ الش ــن كف ــا م ي
 

ــــدا ــــات حس ــــوجه له ول ت
  

ـــيطان ـــن الش ـــن أراحن م ـــا م ي
 

ـــان ـــدى أو ط ـــب ل ـــل متع وك
  

ـــهد ـــكور تش ـــلة بش ـــل ص ص
 

ـــهد ـــي يش ـــلم بفلح ـــع س م
  

ــن أراد ــل م ــزح ك ــذي زح ــى ال عل
 

مـــا ســـاءن إل ســـواي� ذا انفـــرد
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ولتجــــــزه عن خيا ل يكــــــن
 

ـــن ـــحب بك ـــن الص لغيه وارض ع
  

ــــــــــم عن خيا ل يري ولتجزه
 

ـــا أروم ـــود م ـــا ل يق ـــا مغني ي
  

ـــاكا ـــه رض ـــ ب ـــل حروف¦ واجع
 

ــاكا ــه إذ أرض ــيت� عن ــن رض ــا م ي
  

ـــر�م� ـــاي� ا̈ل ـــن أتتن بن ـــا م ي
 

منــــه بـــــه وزادن م�حــــرم
  

ـــائده ـــزال ق ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ــــــائده ــــــب ال خي ف إل ن
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــع ــــه ف المي ــــلمن علي وس
 

يـــا خي مغـــن نـــافع ســـيع
  

ـــل ـــس الرس ـــه رئي ـــا جعلت كم
 

ـــل ـــك ومرس ـــل مل ـــيد ك س
  

ــفر ــاد وس ــن مع ــان ع ــن ح ــا م ي
 

ـــفر ـــه ص ـــوره من ـــاد ل خي وق
  

ـــدخله ـــزال م ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ــــي معسله ــــليم تف ــــرا بتس بش
  

ــر ــل البش ــس ياث ــن لي ــب م ف قل
 

ف ال¦لــق وا̈لل²ــق وكــثرة الب�شــر
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــالي ـــرور الص ـــه س ـــا جعلت كم
 

ونــــوره يقــــودهم ف كــــل حي
  

ـــت الول ـــر أن ـــا آخ ـــا ال ي ي
 

ــع الول يــا مــن بــه يصــفو ربي
  

ـــافيه ـــزال ص ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ــــافيه ــــب بالع ــــة إل الن جائي
  

ـــدر ـــوبه ك ـــلم ل يش ـــع س م
 

ــدر ــإذنه الق ــري ب ــه ي ــن ب ــا م ي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــاده ــــه مني الس ــــا جعلت كم
 

ــــاده ــــاء الق ــــفياء التقي الص
  

ـــلم ـــه بس ـــرمدا علي ـــل س وص
 

ــلم ــا س ــرام ي ــزب الك ــة ال بمل
  

ـــان ـــذكر كال¦ث ـــائدا ل ال ـــا ق ي
 

ــان ــع الث ــاب ربي ــه ط ــن ب ــا م ي
  

ـــده ـــزال راص ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ـــده ـــان قاص ـــادÁ للجن ـــل م�ع ك
  

مــع ســلم طــارد كــل حســود
 

ــود ــور الس ــحابة ذوي الن ــرد الص ط
  



ــــيف ال ــــب ال س ــــي ن عل
 

ــــول ال ــــور رس ــــيدنا الن س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــآ ــــه ول التقي ــــا جعلت كم
 

ف الســـر والهـــر عـــدو الشـــقيآ
  

ــــــلمي ــــــه حببتن للمس ول ب
 

ـــــرفت الرمي ـــــا لغيي� ص كم
  

ـــدى دليل ـــت ل ه ـــن وهب ـــا م ي
 

ــادى الول ــابت ج ــه ط ــن ب ــا م ي
  

ـــه ـــزال راقي ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ناميــــة مشــــكورة وبــــاقيه
  

ــــدخل ــــلم خي خي ي� ــــع س م
 

ـــدخل ـــورى في ـــيد ال ـــب س ف قل
  

ــا ــ كم ــت رب� علــى الــذي أحبب
 

جعلتــــه ل¦ــــ بــــه م�ح�ك°مــــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدا ــــوجه الذى ل أب ــــح ت وام
 

ــدا ــد عب ــه ق ــن ب ــا م ــاهه ي ب
  

واجعـــل مكـــاتيب لـــديك حســـن
 

وعنــــدك اجعلن خــــديا أســــن
  

وامــــح تــــوجه الذى لســــدي
 

ــــدي ــــات ح�س� ــــوجه له ول ت
  

ــانيه ــاء الف ــن عن ــان ع ــن ح ــا م ي
 

ــــانيه ــــادى الث ــــب ج ول تطي
  

ـــر ـــد البش ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

ــــر ــــى خي البش ــــارة للمنتق بش
  

مــع ســلم ســائق مــا ل يليــق
 

ـــق ـــائي خلي ـــن بثن ـــوى م إل س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــل مــدائحي لــه والصــلوات
 

فــوق العبـــادات معــا والـــدعوات
  

ــــبب ــــن التس ــــا ع ولتغنن ب
 

ــب ــدى وتب ــن ع ــان ع ــن ح ــا م ي
  

واشــهد ل¦ــ الــدهر بــأن مــؤمن
 

ــــن ــــن وأدم ــــلم ومس ومس
  

يــا قــائدا ل مــن رئيــس الــرم
 

ـــــرم ـــــا م ـــــا حبيبن خليلن
  

مـــا ســـر قلــب نافعـــا مســـرمدا
 

يــا مــن لــه من امتــداح أحــدا
  

ـــآ ـــلم ل انته ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــتهى ــا يش ــاد ل م ــن ق ــى م ــه عل ل
  

ـــند ـــو الس ـــآل وه§ ـــال وال ف ال
 

ــدوا ــن فن ــى م ــد نف ــواى ق ــن لس م
  

يـــا قـــائدا ل دون كســـب وســـفر
 

ــفر ــلح ف ص ــب وس ــل كس م�خج
  

ـــيعت ـــلم ش� ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــــت ــــات رفع ــــات نامي وبرك
  

ـــال ـــة الرج ـــب ال بج ـــى ن عل
 

وزينــة النســاء مــن مــا الــال
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــول ـــا  مـــا تق ـــائدا ل م ـــا ق ي
 

وقــــدت ل منــــك ربيــــع الول
  



ـــت ـــلم كمل ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــــت ــــات كم�ل ــــات راقي وبرك
  

ـــد ال ـــد ال عب ـــن عب ـــى اب عل
 

ـــــه ـــــق ال للل ـــــائد خل ق
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــذكر والثاني ـــائدا ل ال ـــا ق ي
 

ـــا ـــع الثاني ـــك ربي ـــدت ل من وق
  

ـــله ـــا ص ـــلة ل تاريه ـــل ص ص
 

ــــيغم القله ــــب ال ض ــــى ن عل
  

ـــلم ـــاريه س ـــلم ل ي ـــع س م
 

وبشـــــرن ب ذا الوامـــــع الكلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــا تليل ــــائدا ل كرم ــــا ق ي
 

ـــادى الول ـــك ج ـــدت ل من وق
  

ـــداءا ـــرد الع ـــلة تط ـــل ص ص
 

ــــداءا ــــو ال ــــوي� وتح لغي ن
  

ـــرارا ـــف الس ـــلم يكش ـــع س م
 

ــــرارا ــــذهب الش ــــدا وي ل أب
  

ــــال ــــوى عي ــــواي� وس إل س
 

ــــال ــــام كالقي ــــذهب الك وي
  

ــــاء ــــوي بل لق ــــوى ن إل س
 

ــــــداراة ذوي الشــــــقاء ول م
  

ـــم ـــول العل ـــب والرس ـــى الن عل
 

مــن ل يقــود علــم مــا ل نعلــم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

يــا مــن كفــان كــل ذي شــقاء
 

ــــاء ــــر والبق ــــت ل بالبش وكن
  

ـــا ـــم الغيوب ـــلة تعل ـــل ص ص
 

ــا ــزح العيوب ــد زح ــذي ق ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــم قلم ـــحب وعظ والل والص
  

ــوح العجــب ــن الل ــود ل م ــن يق ــا م ي
 

ـــب ـــافع رج ـــائدا ل من ـــا ق ي
  

ــى ــن اللغ ــفت م ــد ص ــلة ق ــل ص ص
 

ـــآ ـــور البلغ ـــب ال ن ـــى ن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــابت بل ـــه كت ـــه ب ـــع ل وارف
 

ر�دÍ وعم§ـــــــري بـــــــه تقبل
  

ولتحمن عـــن كـــل كـــد ومـــرض
 

ــرض ــل غ ــم ف ك ــ العظ ــب ل¦ وه
  

ــــه داءا ــــمي� وج ــــوى جس ولس
 

ــــداءا ــــزح الع ــــواي زح ولس
  

يــا مــن حبــان بالـــذي ل بانـــا
 

ـــعبانا ـــع ف ش ـــائدا للنف ـــا ق ي
  

ـــن ـــد ول ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

ــن ــر وعل ــا بس ــدى مع ــي الع تنف
  

إل ســــوى ذات تــــؤ�ي¶س الريــــد
 

ـــد ـــا مري ـــترته ل ي ـــا اخ مÂن وم
  

ـــاه ـــه تن ـــا ل ـــلم م ـــع س م
 

ــــاه ــــر ون ــــب¥ آم ــــى ن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



ـــه ـــه ل جن ـــ ت ـــل حروف¦ واجع
 

ـــه ـــة للجن ـــدى وجن ـــن الع ع
  

ــان ــ خي فيض ــت ل¦ ــن وهب ــا م ي
 

ــان ــهر رمض ــل بش ــدت ل فض وج
  

صــل صــلة ل تقــود كــل مــا
 

ــــلما ــــان س ــــترته إل الن ل اخ
  

ــــب اللوه ــــلم تل ــــع س م
 

ل ف كتابـــــك لـــــدى التلوه
  

ويكشــفان ل¦ــ كــل مــا انبهــم
 

ــم ــن وه ــمان م ــوم يعص ــن العل م
  

ــم ــذكر الكي ــه ال ــذي آتيت ــى ال عل
 

ــم ــب الكي ــه قل ــورت ب ــك ون من
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــاءا ــــقاء والعن ــــب الش وأذه
 

ـــاءا ـــا الغن ـــب لن ـــا وه لغين
  

ــد قصــد ولتخرجــن§ مــن كــل قلــب ق
 

ــد ــث رص ــاءن حي ــا س ــاءن م ــا س م
  

يــا ال يــا رحــان أنــت الــوال
 

ــــوال ــــائدا ل الي ف ش ــــا ق ي
  

ـــا ـــب المان ـــلة تل ـــل ص ص
 

ــــا ــــؤاد والزمان ــــب ل الف ت�طي
  

ـــفاءا ـــد الص Âـــلم ي�خ§ل ـــع س م
 

ـــفاءا ـــورى ش ـــي لل ـــل كل يع
  

ــر ــديه ظه ــون خ ــذي ك ــي ال عل
 

ف الـــب والبحـــر ول قتلـــي قهـــر
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدكا ــــداء أن عن ــــم الع وعل
 

ــــدكا ــــارة لن ــــدهم بش ل عن
  

بي¥ـــن§ لـــم تـــبيي مـــن ل يفـــى
 

ـــى ـــائدا ل الخف ـــيء ق ـــه ش علي
  

ـــاد ر�شـــده ـــ ق ـــا مرشـــدا إل° ي
 

ــده ــن ذي القع ــكري� م ــه ش ــن ل ــا م ي
  

ـــود ـــب القع ـــلة ل تطي ـــل ص ص
 

ف كــل شـــهر ويقـــود ب الســـعيد
  

ــــديث ــــذكر وبال ــــك بال إلي
 

ـــديث ـــي� التح ـــا معط ـــمÁ ي بÂك¦
  

ــا ــي� كم ــت نفس ــذي طيب ــى ال عل
 

ـــا ـــدى والكم ـــه ال ـــت ل ب وهب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وأذهــب الــذي يريــد كــل مــا
 

ــــا ــــري معلم ــــوءن لغي ض يس
  

ــــه ــــات الظلم ــــوجه له ول ت
 

ــــه وســــق لغيي حاســــدي وأل
  

يـــا مـــن حـــان قـــدوة وحجـــه
 

ــــه ــــرم إل ذي الج ــــن ال م
  

ـــت ل ف كـــل شـــهر وســـنه وكن
 

ــنه ــام وس ــن من ــال ع ــن تع ــا م ي
  

ــــون ا̈لن ــــلة ل ت�ك ــــل ص ص
 

ــــــات ومÂن ــــــود عرف ل تق
  

مـــع ســـلم كـــل° شـــر ي�خمـــد
 

ــــد ــــل خي ي�حم ــــود ك ول يق
  

ـــادا ـــدامه ل ق ـــذي إخ ـــى ال عل
 

ـــادا ـــه فانق ـــاد غيي� ل ـــن ق م
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــ بأفضـــل البشـــر ـــل حروف¦ واجع
 

ف أبــد لــه رضــى أعلــى بشــر
  

ــرا ــهور بش ــت ل الش ــن وهب ــا م ي
 

ــــرا ــــا والعش ــــا مع ل ل أطبته
  

ــا ــا تكم�ن ــى وم ــا انل ــدت م ل ق
 

ــــام مÂن ــــر بأي ــــدا البش ول ب
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــاطعه ـــزال س ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ـــاطعه ـــاب ق ـــل حج ـــا ك أنواره
  

مــــع ســــلم نــــوره ي�طه¶ــــر
 

ـــر ـــه ي�مه¥ ـــلي وب ـــب الص قل
  

ـــيله ـــه وس ـــذي جعلت ـــي ال عل
 

ـــه ـــدى وقيل ـــاد ل ال ـــك وق ل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــوارا ــــذه أن ــــل حروف ه واجع
 

ـــوارا ـــه الب ـــن لغيي وج ـــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

م�ـــن بســـلم مـــؤمن قـــد ســـيا
  

ـــلÄم ـــري ت�س ـــلة ع�م� ـــل ص ص
 

مــن كــل مــا بــه تيء الظلــم
  

ـــارا ـــرف الغي ـــلم يص ـــع س م
 

ــــارا ــــذب الخي ــــب� ي�ج لغي قل
  

ـــــــت بل أضـــــــغان إل مب
 

ــــان ــــاد بالغ ــــا م�نل ل ج ي
  

ـــت ـــدمته ل طيب Âـــذي خ ـــى ال عل
 

ــــت ــــداك وهب ــــواطن ول ه م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاد ــل لي ــان ف ك ــ الم ــب ل¦ وه
 

ـــاد ـــه خي أي ـــات¦ ب ـــل حي واجع
  

ــان ــي واللس ــدادي وقلم ــل م واجع
 

ـــان ـــال بس ـــذي الم ـــة ل داعي
  

ــــان ــــابت� للجن ــــل كت واجع
 

ـــــــان ـــــــلة منية جن موص
  

ـــرش والكرســـي¥ ـــا ذا الع ـــا ال ي ي
 

ـــي¥ ـــرك القدس ـــا بس ـــا متحف ي
  

ــــمن ــــلة بفلح يض ــــل ص ص
 

ـــن ـــا مهيم ـــديك ي ـــدا ل ل أب
  

مـــع ســـلم بصـــلح يـــات
 

ــــات ــــديث كالي ــــود ل ال يق
  

ـــدادي ـــه م ـــذي أعطيت ـــى ال عل
 

ــــــا ودادي ــــــع قلمÁ قاده م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واكتـــب ل¦ـــ اليـــوم حلوة تـــدوم
 

ــدي ــاقي الق ــا ب ــا ل اخــترت ي ف كل م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــون ـــري تص ـــلة ع�م� ـــل ص ص
 

ــي ــه تص ــن ل ــا م ــى ي ــن اللغ ع
  

ـــال ـــلح الوص ـــلم ي�ص ـــع س م
 

ــــــال ــــــدو والص ي�ني ل الغ
  



ــداءا ــزح الع ــد زح ــذي ق ــى ال عل
 

ــــــــــــداءا لغي ذات وأزال ال
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــي ــالكي أعراض ــا م ــه ي ــل ب واجع
 

صـــفآ العيـــوب وشـــفآ المـــراض
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــادر ق ـــدير ق ـــن بق م
  

ــرف ــأن منص ــوم ب ــ الي ــهد ل¦ واش
 

ـــترف ـــك وأن مع ـــدى ل عـــن الع
  

بالــــذكر والشــــكر بل كفــــران
 

ـــع اليان ـــدار م ـــي� ال ـــا معط ي
  

ـــب ـــى الن ـــلما عل ـــليا مس مص
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــائق ك ف
  

ـــا ـــد العطاي ـــلة ت�خل ـــل ص ص
 

ــــا ــــع الطاي ــــات تن مبارك
  

مــــن التــــوجه إل ســــرمدا
 

ـــدا ـــول أح ـــب¥ والرس ـــى الن عل
  

ـــا ـــع لك ـــحبه وارف ـــه وص وآل
 

ــــلكا ــــادت بفض ــــادت وع عب
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــي س ـــميع وبص ـــن بس م
  

ـــلحا ـــد الص ـــلة تل ـــل ص ص
 

ــــا ــــت الفلح ــــان ت�ثب ل للجن
  

ـــي ـــره أقلم ـــذي تس ـــي ال عل
 

ـــــــــــــرور وبل ملم بل غ
  

مــع� ســلم كــل مكــر يصــرف
 

ــــرف ــــدا ينص ــــواي� أب ولس
  

علــي الــذي نفــى ذوي الخــراج
 

ـــتدراج ـــع� اس ـــم م ـــل لكفره قب
  

ــاح ــن الب ــتي ل م ــا اخ ــوى م إل س
 

ــــاح ــــرور ورب ــــاد ل خي ب وق
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعـــل مـــري ومقـــري والـــديور
 

ـــور ـــل خي ـــواهد بأفض ـــ ش ل¦
  

ـــاجدا ـــا مس ـــوت كله ـــل بي واجع
 

ــاجدا ــون س ــن ل يك ــا م ــا نافي ي
  

ــى ــث انتح ــاءن حي ــا س ــوى م إل س
 

ــا ــان فتح ــاب الن ــا ب ــن لن ــا م� ي
  

ــقآ ــن الش ــت ع ــى كلي ــن ح ــا م ي
 

ـــقآ ـــض لش ـــل م�ف ـــه وك وأهل
  

صــــل صــــلة ل الن ت�صــــحح
 

ـــحح ـــك الص ـــاف إن ـــا خي ش ي
  

مـــــع ســـــلم ل يني بـــــال
 

ــــتقبال ــــا مني واس ــــال ي ف ال
  

علـــى الـــذي زحـــزح عن الـــداءا
 

وزحـــزح الشـــيطان والعـــداءا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــوال ــــد والق ــــحح التوحي وص
 

وصــــحح الفعــــال والحــــوال
  

ــوب ــن قل ــ م ــل إل© ــرج الي ولتخ
 

قـــوم قلـــون ولتخلـــد ل الليـــب
  

واجعـــل فيـــوض كلكلـــي منيه§
 

ـــوره§ ـــطع ن ـــك وأس ـــوب� حزب قل
  



ـــدكا ـــول عن ـــابت وق ـــل كت واجع
 

ــــدكا ــــة لن ــــق اليقي فرح ح
  

وارفـــع عقـــائدي وقـــول والعمـــل
 

ــل ــذب ل الم ــك واج ــححات ل مص
  

واجعــل حيــات يــا جيــل ج�نــه§
 

ــــه§ ــــةÏ للجن� ــــن الذى ل ج�ن� ع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــع§ ــى� بÂي ــا ع�ن¶ ــان م ــلت� ل أث أو ص
 

بل إقالـــــة ب�فخ�ـــــرÁ ربيـــــع
  

ــد ــد خال ــد ح ــكوري بع ــك ش ل
 

ـــدي ـــدا ووال ـــي أب ـــز أم عن اج
  

ــــــيي§ن عن ــــــثيا راض خيا ك
 

ول¦ــــ كــــن بكــــرم وم�ــــن¶
  

ـــب ـــي الن ـــدا عل ـــل عن أب وص
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــراج ك س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدا ــــلم أب ــــل س وزده أفض
 

ــــدا ــــا خي كري ع�ب ــــ ي عن�
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــفع ــــك بالش ــــلتن إلي أوص
 

يــا مغنيــا عــن حاســد ومــدفع
  

ـــداك تغن ـــن ع ـــلة ع ـــل ص ص
 

ـــا مغن ـــا ي ـــك مع ـــن مناهي وع
  

ـــلح ـــل الص ـــلم ل ي�وص¶ ـــع س م
 

ــــاح والفلح ــــ الرب ــــدا ل¦ Äم�خل
  

ــرف¦ت ــد ص� ــدمت�ه ق ــذي خ ــى ال عل
 

لغيي� العـــدى معـــا فانصـــرفت
  

إل ســــوى ضــــري والفســــادا
 

ــــادا ــــرور وا̈لس� ــــر والغ والك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم
 

ـــوم ـــات ل ـــن جالب ـــلمة م س
  

ـــات ـــى حي ـــاه النتق ـــل ب واجع
 

ــــات ــــرآن ذي الي ــــة الق رعاي
  

ـــلم ـــؤمن ومس ـــل م ـــر ك وبش§
 

Âـــم ـــن ̈ظل¦ ـــومةÏ م ـــن معص ومس
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــا ــــهود والعيان ــــت� ل الش وهب
 

ــــــا ــــــاركت� ل نفعتن بيان ب
  

ـــا ـــع الرجوع ـــلة تن ـــل ص ص
 

لغي مــــا يرضــــيك ل والوعــــا
  

ـــل ـــلم يوص ـــع س ـــدا م ل أب
 

ـــل ـــا موص ـــا ي ـــ يق¦ن® ـــك إل° من
  

ــني ــوجهت س ــك ت ــذي ل ــى ال عل
 

ـــون ـــه وقـــدت ل اللل والفن ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ول¦ــ قــد شــكرا وعل²مــا ب�ــد�ع�ا
 

ــع طــاردا م�ــن خــدعا وأجــر نف
  

ـــكور ـــا ش ـــاتيب� ي ـــع مك وارف
 

يـــا خي مـــن نـــا لـــه شـــكور
  



ـــذÄكر ـــاء ال ـــا بن ـــرعت� باني ش
 

ــكر ــك خي الش ــوثي ل ــل مك واجع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــر ــــ وبي الض ــــت� بين� فر�ق
 

جعــــت� بين�ــــ وبي الــــب
  

ــــم ــــاكر علي ــــبيه� ش نب�هت�ن تن
 

ــوم ــدت ل العل ــع� ق ــديه النف ــاق ل ب
  

ــل ــوف وكس ــن وق ــلة م ــل ص ص
 

ـــل ـــن أدام ل العس ـــا م ـــةÏ ي مانع
  

ـــاح ـــد الرب ـــلم ل يل ـــع س م
 

ــاح ــن مب ــود م ــ ت ــا ل¦ ــل م ف ك
  

ـــديه ـــيتن خ ـــذي ص ـــى ال عل
 

وقــــدت ل بي الــــورى تقــــديه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــ م ـــر ل¦ ـــوى ويس وأعطن التق
 

ـــيما Âـــواي� ش ـــى س ـــرت�ه عل عس�
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــا ـــاكفن عوائق ـــرعت� ف ـــك ش ب
 

كمـــــا أردت واكفن بوائقـــــا
  

ــــدا ــــليم عن أب ــــل بالتس وص
 

علـــى الـــذي تكريـــه ل¦ـــ بـــدا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــل شــروعي طــارد العــادي
 

ــــادي ــــزي� ا̈لع ــــوي م لغي ن
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــائق ـــ وبي الع ـــت بين� ـــد ح�ل ق
 

ــــــ وبي اللئق ــــــت بين� جع
  

ـــهد ـــروعي تش ـــلة بش ـــل ص ص
 

ـــهد ـــيي يش ـــلم بض ـــع س م
  

ـــل ـــه اتص ـــذي بين وبين ـــى ال عل
 

ــل ــن وص ــي م ــا ن ــال ي بل انفص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدر خيا ــــل ب ــــز عن أه ولتج
 

ــيا ــاق لغيي ض ــم س ــن ب ــا م ي
  

ــور ــي الي ــم تلزم ــب ب ــ ه ول¦
 

ـــديور ـــر¶ي وال ـــم م�م� ـــفÄي®ا ب مص�
  

ـــل ـــوق النف ـــابت� ف ـــل كت واجع
 

فاتــــة للخي كــــل قفــــل
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــال ــــلك اتص ــــت� ل بفض وهب
 

ــــــال ــــــك انفص كفيتن بفظ
  

ـــا ـــدفع العوائق ـــلة ت ـــل ص ص
 

ــــا ــــود اللئق ــــوي ل تق لغي ن
  

ـــدا ـــدرأ الفاس ـــلم ي ـــع س م
 

ـــــــــــدا لغي ذات ويقين الفاس
  

ـــدامي ـــره إخ ـــذي يس ـــى ال عل
 

لـــه مقـــدما لـــدى الـــدام
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



واجعـــل تلوت وخطـــي� أحـــب
 

إليــك مــن خي كــثي يــا مــب
  

ــــورا ــــد الج ــــا ق وف كليهم
 

ـــورا ـــن أج ـــفا ول Âـــك م�نص ل من
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــامع ـــترته بال ـــا اخ ـــت ل م جع
 

ــــامع ــــة ال ــــت ل بني وكن
  

ـــهد ـــكر تش ـــلة ل بش ـــل ص ص
 

ـــهد ـــد يش ـــلم ل بم ـــع س م
  

وب�ضÂــــيي� بصــــدق ووفــــآ
 

ـــا ـــزح ا̈لخو¶ف ـــن لغيي زح ـــا م ي
  

علــى الــذي لــك بــه وصــلت
 

ـــلت ـــا انفص ـــرددت وم ـــا ت وم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــكور ــا ش ــك ي ــات ب ــكر حي واش
 

ـــه شـــكور ـــا رافعـــا من ل ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

وس�ــعت� ل مــع الرضــى بالواســع
 

ــــع ــــت ل بواس ــــان كن وللجن
  

ـــا ـــدوبا مع ـــا ومن ـــدت واجب ل ق
 

ــــا ــــا ل جع ــــا كليهم وبائح
  

ـــا ـــود الك¦رم ـــلة ل تق ـــل ص ص
 

يـــا مـــن لغيي زحـــزح العرمرمـــا
  

ــــذهب لغيي ــــلم م� ــــع س م
 

ــــدي� خيي ــــب� ل م� Âــــا ل ت�ح م
  

ـــورا ـــل ل خي ـــذي أوص ـــى ال عل
 

ـــديورا ـــر� وال ـــا ل العم ـــفى ب ص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــع التلوه ـــط م ـــ ال ـــب ل¦ وه
 

ــــــا أدم حلوه ــــــ فيهم ول¦
  

ـــح ـــذي ت�بي ـــن ال ـــواها م وف س
 

ــح ــن قبي ــان ذات ع ــا ص ــا مبيح ل ي
  

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
 

يــا ربنــا يــا خلنــا يــا حبنــا
  

أمرتنـــا بـــأن نصـــلى علـــى
 

ـــى ـــرف الع�ل ـــد ظ ـــيدنا مم س
  

ــــأقول ــــه ف ــــلم علي وأن نس
 

ـــول ـــكر الق ـــك الكري ل اش لوجه
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــا ــكر مع ــد والش ــآ والم ــك الثن ل
 

ــا ــد جع ــلك ل ق ــذي فض ــى ال عل
  

ــــماءا ــــلة تل الس ــــل ص ص
 

ـــاءا ـــاد ل ن ـــن ق ـــا م والرض ي
  

ـــرش ـــي للع ـــلم يرتق ـــع س م
 

ويل الكرســــي� يــــا ذا الفــــرش
  

وي�ـــدخلن البشـــر ف قلـــب النـــب
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــرور ك س
  

ـــد ـــى مم ـــب النتق ـــى الن عل
 

وآلــــه وصــــحبه والمــــد
  

ـــول ـــم ق ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

ـــول ـــى والط ـــا ذا الع�ل ـــو�ر®ا ي من
  



ــــوب ــــة بل عي ــــه خدم واجعل
 

ـــوب ـــاهر والغي ـــال الظ ـــا ع ي
  

ـــه وف ـــك ل في ـــب كون ـــ ه ول¦
 

ســواه مــن جلــة مــا من يفــي
  

ــــول ــــائدي وق ــــف¶ ل عق وص
 

ـــول ـــا ح ـــي ي ـــي وخلق وعمل
  

واجهتن بــــــالجر والثــــــواب
 

ــــــواب ــــــك وبالص إل جنان
  

ـــات ـــى حي ـــاه النتق ـــل ب واجع
 

ــــات ــــديث والي ــــر�ة¦ ال م�س
  

ـــاته ـــات الف ـــي� برك ـــر عل وانش
 

ـــاته ـــوب ف ـــي للغي ـــل قلم واجع
  

ـــره ـــات البق ـــي برك ـــر عل وانش
 

ـــقره ـــوجه لغيي س ـــن ي ـــا م ي
  

ــــات آل ــــي برك ــــر عل وانش
 

ــــآل ــــال وف ال ــــران ف ال عم
  

ــــاء ــــورة النس ــــب بس ول ه
 

ــــاء ــــباح والس ــــة الص عافي
  

ـــوم ـــر العل ـــح ويس وهـــب ل الفت
 

ــم ــا علي ــا ي ــك علم ــ وزدن من ل¦
  

ـــم ـــن فضـــلك العظي ـــت ل م وهب
 

ـــالنظيم ـــكر ب ـــادن للش ـــا ق م
  

ـــيطان ـــن الش ـــك م ـــذتن ب أع
 

ل كنــــت� ف ال¦م�ــــر¶ والوطــــان
  

ـــا ـــور م�غلÂق ـــاب� الي ـــت� ل ب فتح
 

بـــاب� الشـــرور وه§ـــو عن انغلقـــا
  

ـــافعه ـــوم الن ـــر العل ـــرت� ل س بق
 

ـــه ـــا رافع ـــدى ي ـــا م�نل خي ال ي
  

آويتن إليـــــــك يـــــــا كري
 

يــــا باقيــــا شــــكوره أروم
  

ــــا واله ــــس وم ــــت� إبلي نفي
 

ــــا ال ــــرمدا ي ــــواي� س إل س
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــا ال ص ي
 

ـــآ ـــراج العلم ـــك س ـــى نبي عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــتقيم ــراط الس ــه الص ــا ب ــب لن وه
 

ــقيم ــم س ــال لغيه ــن م ــراط م ص
  

ـــلما ـــان والس ـــا الي ـــب لن وه
 

ـــلما ـــان واستس ـــن الحس وأحس
  

ــن ــوب م ــلمة القل ــا س ــب لن وه
 

ــمن ــد ض ــا ق ــا مقيت ــس ي ــوب نف عي
  

وهــب لنــا العصــمة يــا وهــاب
 

يــا مــن لــه اليــاب والــذهاب
  

ــــا ــــا اليقي والتمكين ــــب لن وه
 

ــــكونا ــــول والس ــــد الوص وخل
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ــــم ــــب العرب العل ــــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــــل حــــروف ذائه النظــــام
 

جالبــــــة إل الن العظــــــام
  

ـــات ـــل° برك ـــا أج ـــل جيعه واجع
 

وســــكنات¦ اهــــدين§ والركــــات
  

ـــلم ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

علــى الرســول ذي الزايــا الس�ــلم
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــره ـــه مس ـــات¦ ل ـــل حي واجع
 

ــــره ــــا كفيتن الض ــــا باقي ي
  

ــي ــا من يف ــل م ــه ف ك ــب ل واكت
 

ــي ــون حيف ــن يص ــا م ــر�ه ي ــا س م
  

ـــل حي ـــلم ك ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

علـــى حبيبـــك رئيـــس الصـــالي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واذهــب بــا يســوء قلــب أبــدا
 

ــــدا ــــروري أب¶ ــــواي� وس إل س
  

ـــلما ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ــآ ــاد العلم ــك ق ــذي إلي ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــب ـــب أذه ـــوء قل ـــذي يس وبال
 

ــــــذهب ــــــوجيه إل ي بغي ت
  

ــال ــات الرج ــوم مقام ــ الي ــب ل¦ واكت
 

ــال ــا النج ــود ل دوام ــن يق ــا م ي
  

ـــلم ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــلم ـــب الس ـــي وحبي ـــي خليل عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــون ــس يك ــا لي ــ هــب ف الــط م ول¦
 

ــون ــن فيك ــه ك ــن ل ــا م ــد ي لح
  

ــرا ــونا ل ي ــوم مص ــ الي ــب ل¦ واكت
 

قــــط لغيي ولغيي لــــن يــــرى
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدا ـــود مرش ـــلة ل تق ـــل ص ص
 

ــــدا ــــاء رش ــــود ل بل انته يق
  

ـــآ ـــروض الغبي ـــلم ل ي ـــع س م
 

رو§ضـــا بـــه ت�نـــدمهم يـــا ربيـــا
  

ـــدومي ـــه م ـــذي جعلت ـــى ال عل
 

يــا مــن بــه ل جــدت بالتقــدي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــع ــــخر ل جي ــــابت� س وبكت
 

ـــميع ـــك الس ـــون فإن ـــن ل يب م
  

ــكتا ــونا م�س ــوم مص ــ الي ــب ل¦ وه
 

ـــكÂت�ا ـــدمي وأس§ ـــاءه تق ـــن س م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــوب ــزح قل ــد تزح ــلة ق ــل ص ص
 

ـــب ـــون لغيي ذا حلي ـــن ل يب م
  

ـــذهب ـــواي� ي� ـــلم لس ـــع س م
 

ـــذهب ـــد في ـــاءن ف أب ـــا س م
  

ــادا ــزح ا̈لس ــد زح ــذي ق ــى ال عل
 

ــــادا ــــى الفس ــــواي� وكف إل س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرام ـــارات الك ـــدك اجعلن بش وعن
 

ــــرام ــــا حيتن بل انص ــــا باقي ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  



ـــدارا ـــذهب الك ـــلة ت ـــل ص ص
 

ــــدارا ــــوي� والغ ــــوى ن إل س
  

ــــرمدا ــــبيع عن س ــــذهب ال وت
 

ــــدا ــــا ل يم ــــ وم لغي ذات¦
  

ـــر ـــد الب�ش ـــلم ل يل ـــع س م
 

ــر ــر الب�ش ــه فخ ــذي جعلت ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــان ثن ــــل للجن ــــ أوص ول¦
 

يـــا باقيـــا قـــد كنـــت ل بـــأمن
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــالغيوب ـــود ب ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ولســـوى قلـــب تزحـــزح العيـــوب
  

ـــوب ـــن القل ـــلم ل يلي¥ ـــع س م
 

بل أذى ول يلـــــد الليـــــب
  

علـــي الـــذي طيبـــت قلـــب� بـــه
 

{ Âــــه Âي�بÂــــا {ب ــــدت ل تكرم وج
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب لــه ف°ــ مســرات تــدوم
 

يــا مــن بــه لــه جعلتن الــدي
  

ــــروري ــــدي� ف ب ــــب لوال وه
 

مســــرة تبقــــى بل غــــرور
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــع ــ بي ــا عن� ــل م ــتريت ك من اش
 

ــــع ــــدت ل ربي ــــة وق بل إقال
  

ـــن ـــد الثم ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

ول توصــــل بشــــارات الزمــــن
  

ـــفا ـــد الص ـــلم ل يل ـــع س م
 

ـــفا ـــأذن خي وص ـــذي ب ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ووجــــه الــــبيع عن أبــــدا
 

ــــــدا ــــــرور أب لغي ذات وس
  

ـــوم ـــد الي ـــوم وبع ـــ الي واجعلن�
 

ــوم ــرض ل ذا ص ــا ل ت ــل م ــن ك ع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدت ل ـــلعي وق ـــتريت س من اش
 

ــــدت ل ــــاك ج ــــدلا وبرض ب
  

صــل صــلة ل تقــود كــل مــا
 

ل اخـــترته والقلـــب من علمـــا
  

ـــذهب ـــواي� ي� ـــلم لس ـــع س م
 

ــــذهب ــــدو وأذى في ــــل ع ك
  

ـــائي ـــره بق ـــذي يس ـــى ال عل
 

ـــاء ـــدهر وارتق ـــاب ال ـــع الكت م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــره ـــب مس ـــات للن ـــل حي واجع
 

ـــره ـــه كفيتن مض ـــن ب ـــا م ي
  

ـــل ـــدي� واص ـــرور وال ـــل ب واجع
 

ــــل ــــرور حاص ــــا خي ب إليهم
  

ــبور ــه ال ــا جعلت ــع م ــل جي واجع
 

ــــرور ــــعي وس ــــدي� خي س لوال
  



ــــيتنا بوالــــدينا حســــنا وص
 

ـــن ـــديا أس ـــن جعلتن خ ـــا م ي
  

عن اجــــز والــــدي� خيا يكــــثر
 

ــؤثر ــا م ــئت ي ــا ش ــا م ــا خالق ي
  

ــــر ــــك الكري طه ــــق وجه ب
 

ــــر ــــب من مه¥ ــــت والقل كلي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدقا ـــود ص ـــلة ل تق ـــل ص ص
 

ف خــدمت تــزري الفيــوض ود§قــا
  

ـــا ـــود بالوف ـــلم ل ي ـــع س م
 

فيهـــا علـــى مـــاح مـــا موفـــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــدر ــن ك ــا ع ــات كله ــن جه وص
 

يـــا مـــن بـــأمره انـــرار القـــدر
  

ـــال ـــفاء ف اللي ـــ الص ـــب ل¦ وه
 

وجلـــة النـــر مـــع§ عيـــال
  

ــد ــقاء والنك ــوالب الش ــرف ج واص
 

ـــد ـــل ك ـــن ك لغي ذات واحن ع
  

ـــالا ـــ الص ـــدنيا ل¦ ـــل ال ولتجع
 

ـــالا ـــديا ص ـــدا خ ـــائدة عب ق
  

ــــد ــــة الفاس ــــق لغيي جل وس
 

عبــدا شــكورا واحن عــن فاســد
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدي ـــدا وح ـــكوري أب ـــك ش ل
 

ــدي ــل وعم ــن خط ــمي م ــا عاص ي
  

ـــور ـــي ت�ن ـــلة كلكل ـــل ص ص
 

ـــور ـــا مص ـــدن ي ـــلح الب وتص
  

ـــداء ـــب بال ـــلم ذاه ـــع س م
 

لغي ذات¦ــــ مــــع العــــداء
  

ـــر ـــل البÂش§ ـــل المي ـــي الم عل
 

الس�ـــن الحســـن معطـــي البÂشـــر
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال ص
  

ـــيا ـــل والتفس ـــ التأوي ـــب ل¦ وه
 

ول¦ـــ يس¥ـــر ن§همـــا تيســـيا
  

ـــوال ـــع الق ـــائدي م واعصـــم عق
 

ــــوال ــــال والح ــــة الفع وجل
  

ــــا ــــد الخلق ــــارم ق وللمك
 

ولتقن الضــــــلل والملقــــــا
  

ـــب ل ـــديث ه ـــاب وال وف الكت
 

ـــي ـــالون قبل ـــزه الص ـــا ل ي م
  

ـــون ـــادات ف الفن ـــرق ل الع واخ
 

ـــون ـــر والكن ـــب ا̈لظه� ـــا واه ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــوم صـــل صـــلة ل تصـــحح العل
 

ـــم ـــك العلي ـــك إن ـــات ب النافع
  

ـــل ـــحح العم ـــلم ل يص ـــع س م
 

ـــل ـــل الم ـــذي يكم ـــال ال الص
  

علــى الــذي قــدت لــه مــدادي
 

ــــــا ودادي ــــــع قلم قاده م
  

ـــني ـــا رب الس ـــك الكري ي لوجه
 

ـــــديا وكفيتن الني ـــــدا خ عب
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــوال ـــع§ أق ـــائدي� م ـــدت عق ق
 

وعملــــــي للخي كــــــالحوال
  

أســــكنت ف الكــــارم الخلقــــا
 

يــا مــن مــا الغربــة والملقــا
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــــا ــــــك الكري كرمتن بكون
 

وقــــدت ل النصــــرة والتكريــــا
  

ـــله ـــا ص ـــلة ل تاريه ـــل ص ص
 

ـــزح القله ـــوي تزح ـــوي ن إل س
  

ـــي ـــر العس ـــلم ل ييس ـــع س م
 

ــي ــى الس ــه انته ــك ب ــذي ل ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــل بــه نفســي� مــع§ هوايــا
 

ـــا ـــى تقواي ـــك عل ـــوني ل ب ع
  

ــــــان ــــــدها بي خي للجن وق
 

وكلــي� اعصــم ولتنــور ل النــان
  

ـــار ـــن الغي ـــب م ـــم القل ولتعص
 

ـــار ـــر الخي ـــات ب�ش� ـــل حي واجع
  

واشـــغل عـــداك بســـوى مضـــرت
 

ـــرت ـــت ل مس ـــا أبقي ـــا باقي ي
  

ــب ــرد رج ــك ف الف ــكري ل ل اشهد بش
 

وف ســـواه يـــا مـــديا ل العجـــب
  

ــي ــت أحص ــوم لس ــك الي ــول¦ في ق
 

ثنــاء بــاق كــان ل يــا مصــي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــذهب ـــادي ت� ـــلة بالع ـــل ص ص
 

ــــذهب ــــترته فت ــــا ل اخ لغي م
  

ــــترف ــــلم بفلح يع ــــع س م
 

ـــترف ـــوض يغ ـــن في ـــقاء م بل ش
  

ـــد ـــدمتن ف أب ـــذي ق ـــى ال عل
 

بــــك بــــه بل لقــــاء كبــــد
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدارين ـــاره ال ـــه مك ـــق ب وس
 

لغي ذات¦ــــ مــــع العــــارين
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرمÂيـــا
  

صــل صــلة خ�ي§ــر� خ�ي§ــرÁ جــالبه
 

ـــالبه ـــمÁ ح ـــب� عل ـــدا حلي ل أب
  

ــــر ــــلم دائم ل يقه ــــع س م
 

ـــر� ـــي ي�م�ه¶ ـــدو كلكل ـــل ع ك
  

ــر ــه ظه ــك ل ب ــذي كون ــى ال عل
 

ـــتهر ـــا اش ـــك أيض ـــونه ل ب وك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــوم ــد الي ــوم وبع ــ الي ــب ل¦ واكت
 

ـــوم ـــار الق ـــرورا لي ـــون س ك
  

ــــاق ــــافر أو ذي نف ــــاء ك بل لق
 

ــاق ــل ذا ن�ف ــوقÂي� اجع ــرك وس� أو مش
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  



ـــدوم ـــا ي ـــلة نور�ه ـــل ص ص
 

تشـــــهد ل بـــــأن¦ الـــــدي
  

ـــي ـــه ل ينته ـــلم نفع ـــع س م
 

ــتهى ــا أش ــى م ــع الرض ــود ل م يق
  

ــــي العرب ــــب الاش ــــى الن عل
 

ــــه قضــــيت� رب أرب مــــن ل ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــم ف أغراض ـــ العظ ـــد ل¦ وق
 

ـــي ـــا أمراض ـــا ماحي ـــا ي جيعه
  

ــــ هــــب ف الــــط والتلوه ول¦
 

ــــر واللوه ــــور الغ� ــــوق أج ف
  

واجعــــل ب�شــــر®ا للمنتقــــى
 

ف آلــــه وصــــحبه ذوي التقــــى
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

فتحـــت� بـــاب� الشـــكر ل وانغلقـــا
 

ـــا ـــدي� مغل¦ق ـــكاية ل ـــاب� الش ب
  

ـــرض ـــن البلء وال ـــى م ـــا ام ب
 

ـــالغرض مـــع� حســـاب وبفـــوزي ب
  

ـــان ـــد العي ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

ـــان ـــود ل البي ـــهود وتق ـــع الش م
  

ــــوائدي ــــلم زائد ف ــــع س م
 

يــــود ل  بــــأنفع الــــوائد
  

ـــي ـــره جÂناس ـــذي يس ـــى ال عل
 

مــذ صــان كلــي� عــن النــاس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ولت�جــــزه عن كــــل يــــوم
 

ـــوم ـــن ل ـــافيا ع ـــثيا ص خيا ك
  

واجعـــل مـــدادي وقلمـــي� أحـــب
 

ــب ــا م�ح� ــثي ي ــن خي ك ــك م إلي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــا ـــوخ واليقين ـــا الرس ـــدت� لن ق
 

ـــا ـــه يقين ـــقÏا وأهل ـــن§ ش Âـــا م ي
  

صـــل صـــلة لـــذة ت�خ�لـــد
 

ف قلـــب أفضـــل الـــورى فتخلـــد
  

ـــي ـــره لزوم ـــذي يس ـــى ال عل
 

ـــزوم ـــب¥ ذي الي Âـــباق ح أي§ ذي ال
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ولتقن ف كــــل شــــيء مكركــــا
 

ــا ــل ذكرك ــلبت ل بفض ــن س ــا م ي
  

ــــي ــــل والتفس ــــ ف التأوي ول¦
 

قـــــد ا̈لغي�ب�ـــــاتÂ بالتيســـــي
  

ــي ــن لغ ــان م ــؤاد ولس ــم ف واعص
 

ــــآ ــــور� البلغ ــــدك اجعلن ن وعن
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ألمتن وفقتن للخي
 

ـــي ـــورى والض ـــن ال ـــمتن م عص
  

ـــاء ـــى النعم ـــكر عل ـــ الش أوزعن�
 

ـــاء ـــفاء والنم ـــد الص ـــا م�خ§ل ي
  

بــــأن تصــــلي� صــــلة عن
 

ـــالن ـــى ب ـــب النتق ـــى الن عل
  



ـــواه يغن ـــن س ـــلم ع ـــع س م
 

ــــا مغن ــــاطن ي ــــاهر وب ف ظ
  

ـــذي قبلـــت من خـــدمت ـــى ال عل
 

Âلـــه بـــه وصـــنتن عـــن صـــدمة
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واصـــرف بـــق وجهـــك الكري
 

ــــدي والتكري ــــي� التق ــــا معط ي
  

ــــا ــــاره مع ــــوى ذات الك إل س
 

ــــا كــــل الفاســــد ول الن اجع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــوى ــهر لس ــل ش ــر ك ــرفت ض ص
 

ــــــوا ــــــا س ذات بل رد وكله
  

وضــــرر الســــني واليــــام
 

ــــيام ــــام والص ــــل القي بخج
  

ـــن ـــر ال ـــس وض ـــرر الن وض
 

ــــت�كن¥ ــــاهر وم�س§ ــــل ظ ف ك
  

وضــر مــا ف الرض والســمآ ومــا
 

ـــا ـــدت القوم ـــ ق ـــا ول¦ بينهم
  

وضـــرر الـــدارين فاقبـــل شـــكري
 

ــري ــع ذك ــرش ول ارف ــه للع وارفع§
  

ـــلم ـــلة بس ـــلي� ص ـــأن تص ب
 

ـــع الكلم ـــاوي جوام ـــى ال عن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــر ـــا ل ينحص ـــ م ـــزه عن� ولتج
 

مـــن البشـــارات نصـــرت النتصـــر
  

ـــداء ـــى الع ـــه عل ـــرتن ب نص
 

ـــداء ـــات ال ـــن مورث ـــمتن م عص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــافرين ــــ وبي الك ــــت بين� فرق
 

جعــــت بين�ــــ وبي الشــــاكرين
  

ــــر ــــ وبي الكف ــــلت بين� فص
 

ـــر ـــل الغ�ف² ـــدهر أه ـــود ال ول تق
  

ـــؤ�ي¥س اللعي ـــد ت ـــلة ق ـــل ص ص
 

ــــك العي ــــ إن ــــه من� وحزب
  

ـــود ل الن ـــد يق ـــلم ق ـــع س م
 

ـــآ ـــع المن ـــرورا لمي ـــك س من
  

ــــديه ــــذي جعلن ل ــــى ال عل
 

ـــــه ـــــلما علي ـــــليا مس مص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــومه ـــت معص ـــه كلي ـــل ب واجع
 

ـــه ـــد تعظيم ـــب ف أب ـــ ه ول¦
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــون ـــانب تص ـــلة ج ـــل ص ص
 

ـــي ـــه تص ـــافظ ل ـــا خي ح ي
  

مــع ســلمÁ ســائقÁ مــا ل يفيــد
 

ـــد ـــا يفي ـــائدÁ ل م ـــواي� ق إل س
  

ـــي ـــايعته بقلم ـــذي ب ـــى ال عل
 

وبـــــداد ماحيـــــا لظلمـــــي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



ـــب ـــافع الن ـــابت من ـــل كت واجع
 

ـــب ـــون ̈طن� ـــه ل يص ـــا ب كم
  

ـــرر ـــود ل ض ـــت ل أن ل يع وهب
 

ــدرر ــون ل ال ــن يص ــا م ــد ي ف أب
  

ـــتريت� من ـــا اش ـــ̈ل م ـــذت� قب أخ
 

بل إقالـــــــة وبعـــــــت عن
  

بــــق وجهــــك الكري هــــب ل
 

ـــي ـــالون قبل ـــزه الص ـــا ل ي م
  

هــــب ل ندامــــة عــــداي� أجعي
 

ــ اللعي ــق ل¦ ــر ل تس� ــد ض ــن قص م
  

ـــوم تلزمـــي اليقي ـــ الي وهـــب ل¦
 

ـــــرور التقي ـــــدك اجعلن س وعن
  

ـــذ وف ـــق ف أخ ـــت ل التحقي وهب
 

ــوف ــادي ال ــلت بال ــي ول وص ترك
  

ـــول ـــدير بالوص ـــا ق ـــدت ي ل ج
 

ــــيل ــــل وبالتفص ــــك وبالفص ل
  

ـــاءا ـــن أس ـــس وم ـــردت إبلي ط
 

ــــاءا ــــا أس ــــوى ذات وم إل س
  

هـــب ل دوام الشـــكر للجÂنـــان
 

ــــان ــــد وال¦ن ــــالروح والس ب
  

بغي شــــــك وبغي وهــــــم
 

واصـــرف لغي جالبـــات التهـــم
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــود� ـــو ل يع ـــكي وه§ ـــت ش أذهب
 

ل أبـــــدا أعـــــدم�ه ا̈لعيـــــد
  

ــــذات بل صــــل صــــلة ذات ل
 

ـــــلم ̈قبل ـــــع س ـــــة م ناي
  

ــدامي ــره إخ ــد س ــذي ق ــى ال عل
 

لـــه مقـــدما علـــى الـــدام
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــك ــــه بين وبي الش ــــل ب وح
 

ــل دك ــخر مث ــ الص ــن ي�لي� ــا م ي
  

ــــاكا ــــة ف رض ــــ الرغب وزدن¦
 

ــاكا ــد إن أرض ــي العب Äــن ي�رق ــا م ي
  

ــا ــل م ــدا ف ك ــؤادي زاه ــل ف واجع
 

ــــا ــــدن م�عل°Âم ــــه ل واه ل ترض
  

وامـــح تـــوجه الضـــلل والغضـــب
 

ـــب ـــل غض ـــات واكفن ك إل جه
  

ولتغنن بــــك مــــع البــــاح
 

ــــاحي ــــتزد رب ــــان ول إل الن
  

ـــورا ـــاح ل أج ـــ ف الب ـــب ل¦ ه
 

ـــورا ـــن أج ـــر ول ـــادÂك الغ عب
  

ـــي ـــن العاص ـــري� ع ـــن عم ولتغ
 

ـــاص ـــال وكـــل ع ـــل ظ وك
  

ـــــما والرض ـــــا رب الس آمي ي
 

ــرض ــلت خي ق ــه أوص ــن ل ــا م ي
  

يا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا ملــك يــا قــدوس يــا مكرميــا
  

ــــــدارين ــــــاره ال كفيتن مك
 

ــــــارين ــــــارين والن كفيتن الع
  

ـــرم ـــانب تك ـــلة ج ـــل ص ص
 

ـــرم ـــا أك ـــلم دائم ي ـــع س م
  

ــــدمته ــــذي كرمتن ب ــــى ال عل
 

ــدمته ــن ص ــمتن م ــما عص ــا عاص ي
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم
 

ـــوم ـــن أذى ول ـــي م ـــمة كل عص
  

ــا ــم واعي ــ عل ــب خي� ــيت قل ص
 

صـــيت كلـــي خي ســـعي ســـاعيا
  

ــاب ــروعي ف الكت ــوم ش ــت ل الي وهب
 

ومــا ل¦ــ اخــترت عصــمت مــن عتــاب
  

ـــت ـــية كلي ـــن معص ـــم ع ول²تح
 

ـــت ـــل الصـــالي ني ـــل كفع واجع
  

وهبـــت ل الـــذكر مـــع اللوه
 

ـــــم والتلوه ـــــدت ل التعلي وق
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

أنيــت بيعــي وجهــادي بــالروف
 

ــروف ــامتل الظ ــان ب ــا ل ك ــا باقي ي
  

ـــهد ـــكوري تش ـــلة بش ـــل ص ص
 

مـــع ســـلم بغنـــاء يشـــهد
  

ــــديا ــــذي جعلتن ال ــــى ال عل
 

ـــديا ـــلب التق ـــد س ـــه ول ق ل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــرا ــــ خيا ل ي ــــزه عن� ولتج
 

ــــرى ــــن ي ــــواه ل لغيه ولس
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــوءن إل ـــا يس ـــل م ـــت ك أذهب
 

ـــــل الل ـــــدت أفض غي ول خل
  

ـــر ـــفي عم ـــلة ل تص ـــل ص ص
 

ـــر ـــلح ل أم ـــلم مص ـــع س م
  

ــــون ــــذي أكرمن بك ــــى ال عل
 

ـــون ـــل الك ـــه لك ـــة من أعجوب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــم§ ـــك ووه� ـــل ش ـــت عن ك أذهب
 

ـــم§ ـــا انبه� ـــدت علم ـــؤادي ق ولف
  

ـــا ـــرد العيوب ـــلة تط ـــل ص ص
 

لغي ذات تكشـــــف الغيوبـــــا
  

إل فــــــؤادي نــــــائرا منيا
 

ـــنيا ـــذهب التش ـــلم ي ـــع س م
  

لغي خطـــي ولســـان والـــروف
 

ــريف ــل ش ــري ك ــذي ب ي ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــم خطـــي ـــك العظي ـــع لعرش وارف
 

ــالط ــاءن ب ــا س ــا م ــن م ــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــادا ـــرد الس ـــلة تط ـــل ص ص
 

ــــادا ــــع الفس ــــوي تن لغي ن
  

ـــب ـــدي وقل ـــي وجس ـــن قلم م
 

مــع ســلم عاصــم مــن ســلب
  

ـــا ـــب ل تكري ـــذي وه ـــى ال عل
 

وب�شــــر®ا لـــدي� لــــن تريـــا
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم
 

ــــوم ــــوما بغي ل ــــون¦ معص ك
  

يا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا ملــك يــا قــدوس يــا مكرميــا
  

وهبـــت� ل منـــك تلزمـــي الب�شـــر
 

ـــر ـــعة ع�ش ـــقت تس ـــواي� س ولس
  

ـــلمي ـــود الس ـــلة ل تق صـــل ص
 

ـــن مرمي ـــم م ـــلم عاص ـــع س م
  

ـــامي ـــت ل م�ق ـــذي طيب ـــى ال عل
 

ـــامي ـــذبت ل م�ق ـــا ج ـــه كم ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــر ــات البش ــوم مباح ــ الي ــب ل¦ وه
 

واجعـــل حيـــات للنـــب خي بشـــر
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــب ــت� ف رج ــ بع ــا عن� ــرفت م ص
 

لغي ذات¦ـــ وقـــدت ل العجـــب
  

ـــن ـــد الثم ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

ـــن ـــل زم ـــا ك ـــود يق¦ن® ول تق
  

ـــدارا ـــذهب الك ـــلم ي ـــع س م
 

يصـــون ل مـــا اخـــتي ل والـــدارا
  

ـــب ـــدمته ف ال ـــذي خ ـــى ال عل
 

ـــب ـــم ال ـــادت ل عظي ـــر ق والبح
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــه ال ـــلى علي ـــه ص ـــب ل وه
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

ــــع ــــه ف المي ــــلما علي مس
 

ـــميع ـــع الس ـــكور الراف ـــر ش أج
  

ـــان ـــا يصـــدر من للجن ف كـــل م
 

ـــان ـــب ل الن ـــان ولتطي وف الن
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدي ـــب وي ـــرك بقل ـــت ذك حفظ
 

ــــد ــــت ل بالفي ــــان كن وللجن
  

ـــوب ـــب القل صـــل صـــلة ل تقل
 

ـــب ـــود بلي ـــلم ل ي ـــع س م
  

ــــه ــــذي دللتن علي ــــى ال عل
 

ــــه ــــع§ خيي ــــك م ود�ل°ن علي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــلوك ــافة الس ــي� مس ــب ط ــ ه ول¦
 

ــوك ــلوك والل ــن الس ــا ع ــا مغني ي
  

ـــراء ـــة الس ـــب برك ـــ ه ول¦
 

ــــل راء ــــر ك ــــون بÂش وأن أك
  

ــل ــل مرس ــون كك ــب ك ــ ه ول¦
 

ـــل ـــال الرس ـــل حروف كفع واجع
  

ــــلم ــــلة وس ــــم� خي ص عليه
 

ـــب ل خي الكلم ـــم وه ـــن ب م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــوم ــــ وبي الق ــــت بين� فرق
 

ـــوم ـــن ل ـــما م ـــقي عاص الفاس
  



ـــومن ـــات ت� ـــلة ل حي ـــل ص ص
 

ـــا مـــؤمن مـــن الكـــاره معـــا ي
  

مـــع ســـلم يـــدفع الرزايـــا
 

ــــــا ــــــب الزاي لغي ذات يل
  

ــــل ــــد وعم ــــدا بغي ك ل أب
 

ـــل ـــل الم ـــذي ل يوص ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــول ـــا أق ـــذي هن ـــكر ال ولتش
 

يــا خي مــن ينحــو لــه معقــول
  

ــــاب ــــك الكت ــــاب رب إن كت
 

ـــاب ـــك الكت ـــال ذل ـــك ق وفي
  

ـــك§ ـــوجه م�نÂل ـــاتيب ل ـــت مك زن
 

بــــك و�و�ز§ن للجنــــان ينس�ــــلك§
  

رافقتن مشـــــــي¶عا للجنـــــــه
 

ــــــه ــــــرار والن والن دار الق
  

جعلتـــك الـــدهر خليل يـــا حــبيب
 

يــا مــن غ¦نÂيــت� بــك عــن كــل طــبيب
  

ـــــري ال الكري ـــــارك� ل ف ع�م� ب
 

ــــك ول تقــــود أجــــرا ل يري ب
  

ـــــــــــمتن كرمتن أغنيتن عص
 

ـــــــــــرتن حفظتن ملكتن بش
  

ــــاءا ــــك البق ــــو�ن ل م�نل ك
 

ـــاءا ـــك ارتق ـــاد ل ب ـــك وق ب
  

ـــــــــــــان ال رفعن إل الن
 

ـــــــه إل ال ـــــــك ول إل ب
  

ــــــــــك خي م�نل مل°كتن تليك
 

مـــــن خي م�نل ي�صـــــفÄي ن�زل
  

ـــم ـــداي� والته ـــكي وع ـــت� ش نفي
 

إل ســواي� ل كشــفت� مــا انبهــم
  

يقـــودن معـــك يـــا كتـــاب
 

ــك ذلــك الكتــاب ــن قــال في م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــل ــآ فع ــا ش ــن م ــرام م أكرمتن إك
 

ــل ــا رب انفع ــك ي ــت من ــا طلب وم
  

ــــرمدا ــــلم س ــــل عن بس فص
 

ــدا ــا ح�م ــود ل م ــذي يق ــى ال عل
  

ـــــــاء ـــــــقة ول عن بل مش
 

ـــائي ـــه قبلـــت ل بن ـــا مـــن ب ي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــ جنــدك الكــرام واجــز بــه عن�
 

ــرام ــاق ال ــا ف ــك وم ــم من مراده
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــع ــوان جي ــوم رض ــك الي ــيت عن رض
 

ـــيع ـــا خي س ـــرام ي ـــادك الك عب
  

ـــر ـــري ت�ب�ش ـــلة ع�م� ـــل ص ص
 

بل انتهــا يــا مــن لــديه الب�شــر
  

ـــقاءا ـــدفع الش ـــلم ي ـــع س م
 

ــــــاءا ــــــن البق لغي ذات يس
  

ل¦ــــ بل مكــــر ول غــــرور
 

ـــبور ـــع ال ـــي أنف ـــل خط يع
  

ـــه ـــت� ل مبت� ـــذي وهب ـــى ال عل
 

ـــدمته ـــك ل وخ ـــدت ل كون وق
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــي ــى أعراض ــى رض ــه أعل ــل ب واجع
 

يـــا جاعـــل العظـــم ف أغراضـــي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــا ـــل م ـــت بين وبي ك ـــد ح�ل ق
 

ـــآ ـــزد ب العلم ـــ ف ـــه ل¦ ل ترض
  

ـــل ـــاهري تكم ـــلة ظ ـــل ص ص
 

مم¶ل وبـــــــاطن ت�جم¶ـــــــل
  

مـــع ســـلم قـــائد أوصـــال
 

للخي ف الغــــــدو والصــــــال
  

ــدا ــال بين أب ــد ح ــذي ق ــى ال عل
 

ــــدا ــــن أب أن يعب� ــــل م وبي ك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــا ــــع§ هواي ــــي� م ملكتن نفس
 

ـــا ـــى دعواي ـــا اقتض ـــود م ول تق
  

قــدت ل¦ــ اليــور مــن دنياكــا
 

ـــا ـــى ثنياك ـــع الرض ـــدت ل م وق
  

ــــــد لغي ذات ــــــقت الفاس س
 

وقــــدت ل العظــــم ف لــــذات
  

ـــا ـــائي عنك ـــلة برض ـــل ص ص
 

ــــا ــــاد منك ــــهد ل وبازدي تش
  

ــــد اليقي ــــلم ل يل ــــع س م
 

ــــــرور التقي ــــــه س تعلن ب
  

ــــزوره ميزان ــــذي ي ــــى ال عل
 

ــــزان ــــاعة بل أح ــــل س ف ك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــوء ــــه بين وبي الس ــــل² ب وح�
 

ـــيء ـــذهب الس ـــا ي ـــد م ف أب
  

ـــا ـــل م ـــه بين وبي ك ـــل ب واجع
 

ــــل°ما ــــن الن م�س ــــرن م يس
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

زحزحـــت فضـــل لســـواي� النـــارا
 

ــــدينارا ــــدرهم وال ــــد ل ال وق
  

ـــا ـــاركت ي ـــا ب ـــ ف كليهم ول¦
 

نـــافع يـــا م�ص�ـــفÄيا نعمتيـــا
  

وح�لــــت بين أبــــدا وبينــــا
 

مـــا يســـتعاذ منـــه منـــك عونـــا
  

ــوق ــد تس ــل فاس ــلة ك ــل ص ص
 

لغي ذات ل تـــدي ربـــح ســـوق
  

ـــائق ـــلم ف ـــع§ س ـــروج م بل خ
 

ـــــدا بلئق ـــــود أب ـــــ ي ل¦
  

ــدي ــححت ل توحي ــذي ص ــى ال عل
 

ـــد ـــولك الوحي ـــه رس ـــك ب ل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــال ـــت ل اتص ـــه حقق ـــا ب كم
 

ــــــال ــــــق ب ولتقن انفص يلي
  

ـــوق ظن ـــي ف ـــاعل خط ـــا ج ي
 

ـــن ـــم ال ـــا عظي ـــن¥ غيي ي وظ¦
  



ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــراد ــاق ال ــا ف ــؤل وم ــت ل س وهب
 

ـــراد ـــوت ل ال¦ ـــتراض وجل بل اع
  

ـــهد ـــي تش ـــلة بفلح ـــل ص ص
 

ــــهد ــــلحي يش ــــلم بص ل بس
  

ل¦ــــ علــــى الــــذي كفيتن اللعي
 

ـــا معي ـــه ل ي ـــا ل ترض ـــه وم ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــوم ــك ف ذا الي ــكري ل ــهد بش واش
 

ــوم ــن ل ــى ع ــن ح ــا م ــده ي وبع
  

ـــــرت ل ـــــلت ل لقنتن فس أوص
 

ــدت ل ــن علك ج ــا م ــك فيم لش
  

ـــــــــــت ل بل أذى فرحتن ألن
 

لينـــــت ل أكرمتن مـــــدحتن
  

ـــــرت ل ملكتن ـــــددت ل يس م
 

ـــت ـــوءن مكن ـــا يس ـــوت م م
  

أذهــب بــه ول¦ــ جــد بعصــمه
 

ومــــــد¥ ل خيا بغي صــــــدمه
  

ـــليا ـــك وعن ص ـــ الل ـــق ل¦ أب
 

م�ســلما علــى النــب وكــن ليــا
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــما ــــا عاص ــــوزا ولب أنلتن ف
 

ـــما ـــدا ماص ـــرى ف أب ـــن ي� م
  

ـــاته ـــزال ف ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ـــاته ـــا بالف ـــات لن ـــواب جن أب
  

ـــا ـــارف لغين ـــلم ص ـــع س م
 

ــــا ــــي خين ــــواب نيان ويبق أب
  

ـــا ـــت ل الكتاب ـــذي وهب ـــى ال عل
 

بــــه كمــــا كفــــان¦ العتابــــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــت أروم ــذي كن ــه ال ــب ب ــ ه ول¦
 

ــــا كري ــــاء ي ــــن الن بل عن م
  

وغي آفـــــــة وغي كـــــــدر
 

ــا ذا القــدر ــن بالبش§ــر ي ــ ك ول¦
  

ـــرى لغيي ـــا ل ي ـــب م ـــ ه ول¦
 

ف ال والـــــــــــذكر وأذن خي
  

ــــليم ــــلى ال بالتس ــــه ص علي
 

ــــوم ــــحب ذوي العل ف الل والص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــم ــــاكر علي ــــبيه ش نبهتن تن
 

بـــاق إل°ـــ النفـــع قـــاد بعلـــوم
  

لــك علــي¥ الشــكر مــن شــعبانا
 

ـــــا ـــــده قربان ـــــه وبع وقبل
  

ـــا ـــود درك م ـــلة ل تق ـــل ص ص
 

ـــا ـــب حÂكم ـــاتن تل قل ـــد ف ق
  

ـــات ـــاذب ل برك ـــلم ج ـــع س م
 

ــات ــ ت�كي الرك ــترت ل ل¦ ــا اخ م
  

ــــوان ــــب الرض ــــكنات أك وس
 

ــــــدوان ــــــزل ول ع بل تزل
  

ـــات ـــره حي ـــذي تس ـــى ال عل
 

ــــات ــــاهه الي ــــدت ل ب وق
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــب ل¦ــ اليــوم لــدى عــادات
 

ــــادات ــــواهب الس ــــده م وبع
  

ــى ــده رض ــوم وبع ــ الي ــب ل¦ واكت
 

ــا ــكر غرض ــراض ل اش ــة الع ف جل
  

ــــد أســــكÂن§ عقــــائدي� ف التوحي
 

ــــد ــــة الوحي ــــي ب طريق ولت�ح
  

Âـــو¶ر ـــؤاد� ن ـــد¥د§ والف ـــول¦ س والق
 

Âــور ــدت ل بالس ــد ج� ــل ق Âــا م�ن ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــذا ـــابت ل ـــوم كت ـــت ل ي وهب
 

ـــذا ـــا فÂل¦ ـــا أدام ـــا قوت درا وي
  

ـــك الكري ـــكر لوجه ـــل الش من اقب
 

يــا مــن أيــاديه لــدي� لــن تري
  

ــــلما ــــلي� وأن تس ــــأن تص ب
 

عن علـــى مـــن ب يبـــاهي العلمـــآ
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعــل بــه خطــي� يــا شــكور
 

يــا مــن لــه من انتحــى شــكور
  

ـــى ـــة رض ـــد§يا وولي ـــكرا وه ش
 

ــا ــدى والرض ــان¦ الع ــن وق ــا م ي
  

ف كـــل شـــهر واجعـــل الشـــهورا
 

ـــورا ـــوت مه ـــادات ح ـــ عب ل¦
  

واجعـــل مكـــاتيب لـــديك يـــا كري
 

ـــل ـــك ل تي ـــائك فعن ـــى رض أعل
  

لوجهــــك الكري قــــد تــــوجهت
 

كتـــابت يـــا مـــن لـــديه نـــوهت
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــــالق ذا يقي ــــــيتن ب أمض
 

ــــرض ل يقين ــــا ل ت ــــة م جل
  

ـــك الكري ـــي� وجه ـــهد بتعظيم ل اش
 

ــــك الكري ــــاب ونبي ــــع الكت م
  

ـــلم ـــع س ـــدا م ـــل عن أب وص
 

علــــى الــــذي أورثن خي الكلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــع الوفــاء ــ الصــدق م وهــب ل¦
 

ــــاء ــــع الف ــــض م ولتقن النق
  

ــلح ــ الص ــدم ل¦ ــي� فلت ــت� عل تب
 

والســــــتقامة وأنفــــــع الفلح
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــا ـــيي� لك ـــار س ـــت بالخت أني
 

وقـــدت ل إل النـــان فضـــلكا
  

وصـــنت ل ســـري� ف الـــدارين
 

ـــارين ـــن الع ـــمتن م ـــا عص كم
  

ــــاء ــــليم بل انته ــــل بتس ص
 

ـــاء ـــد ال ذي البه ـــن عب ـــى اب عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واحفــظ ب�ــ الــذكر ور�د� ل جيــع
 

ــا ســيع ــع� رضــاك ي ــترت ل م ــا اخ م
  



واحفـــظ فـــؤادي ولســـان ويـــدي
 

ــــد ــــا بالفي ــــان باقي إل الن
  

ولــــترن حقــــائق الشــــياء
 

ـــاء ـــدور والفي ـــا بال ـــا متحف ي
  

واجعـــل بنـــائي خالصـــا لوجهكـــا
 

ــبه�كا ــون ش ــس يك ــدا لي ــا واح ي
  

ـــوم ـــل الي ـــوم وقب أوصـــلت� ل الي
 

وبعـــده ســـرا حـــى عـــن لـــوم
  

ـــم ـــود للتعظي ـــرك الع ـــد�دت� ت ج
 

ــــم ــــالنثر والنظي ــــت ل ب وكن
  

حقÄـــق§ ل¦ـــ الرجـــاء ف تركـــي وف
 

أخــــذي بل نقــــض ول مــــو¶ف
  

ـــاد ـــل لي ـــاء ف ك ـــق الرج ل حق
 

ــاد ــل أي ــك أفض ــات من ــل حي واجع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

Âـــب ـــارك أج ـــم ولتب ـــكر وعل اش
 

ــب ــى عج ــدوم أعل ــا ي ــع ب وانف
  

ــــلم ــــرمدا وس ــــل عن س وص
 

ـــلم ـــفيع الس ـــيلت الش ـــي وس عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــك الكري ــــق وجه ــــع ب وارف
 

كتــــابت إليــــك بــــالتكري
  

ــــل خي ــــا أج ــــدك اجعله وعن
 

بل نايــــــة وخلــــــد ميي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

كــــونت ل مــــا ل يــــرى لغيي
 

ـــرف الي ـــرآن ظ ـــك وف الق في
  

ــــول ــــدك الرس ــــك وعب وف نبي
 

ــول ــك خي س ــل من Âــه ت�وص ــن ل ب م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واطـــرد بـــه إبليـــس طـــردا ل يري
 

ــــا كري ــــا حفيــــظ ي لغي ذات ي
  

ــــلح ــــ ذا ص ــــدك اجعلن� وعن
 

بل تنــــــازع مــــــع الفلح
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــوم ـــد الي ـــوم وبع ـــمتن الي عص
 

ـــوم ـــل ل ـــياطي وك ـــن الش م
  

صــــل بتســــليم بل نــــايه
 

ـــدرايه ـــاد ل ال ـــن ق ـــى م عن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــدكا ــأن عن ــدهر ب ــ ال ــهد ل¦ واش
 

وعنــــه راض ذا ازديــــاد منكــــا
  

ـــا ـــى وأدب ـــا ورض® ـــ علم زدن¦
 

يــا مــن كفــان¦ الشــقا والودبــا
  

ـــوى ـــدا إل س ـــداي� أب ـــق ع وس
 

ــــوا ــــقهم§ لغيي� س ــــرت س مض
  

ـــداكا ـــدى ه ـــدد ال ـــ ج وب�
 

ــــداكا ــــت ع ــــغل² بغي جه واش
  

ـــيع ـــا س ـــرعي� ي ـــكر تض واش
 

يــا واحــدا تنحــو لــه المــوع
  



ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــر ـــا يض ـــ وبي م ـــلت بين� فص
 

ـــر ـــن يض ـــ وبي م ـــت بين� وح�ل
  

ــــكري ــــدا فش ــــع أب بغي ج
 

ـــذكر ـــيا بال ـــدي ماض ـــك و ح ل
  

ـــي عن ـــا إل ـــلم ي ـــل وس ص
 

ـــن ـــبيل ال ـــيلت س ـــى وس عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــيا ــون ماض ــوم بك ــ الي ــهد ل¦ واش
 

ـــيا ـــ زد أغراض ـــب ل¦ ـــا ت ل
  

ــــى ــــك برض ــــا إلي زدن توجه
 

ــا ــدى والرض ــان¦ الع ــن كف ــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــرف ــر تص ــل ض ــلة ك ــل ص ص
 

ــــرف ــــلم يص ــــواي� بس إل س
  

ـــدا ـــواي� أب ـــاءن  إل س ـــا س م
 

علــى الــذي بشــارت قــد أب�ــدا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــوءن بك ـــذي يس ـــرج ال ولتخ
 

ـــا ـــيا بلبك ـــب ماض ـــل قل ف ك
  

ـــا ـــل م ـــك لغيي ك ـــ ودفع ل¦
 

ــــا ــــان معلم ــــرن إل الن يض
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــاس ــــرر الن ــــن ض أم�ن§ت�ن م
 

ـــاس ـــا والن ـــدى مع ـــن والع وال
  

ــــلم ي�كملن ــــلة بس ــــل ص ص
 

ـــملن ـــان ي�ش ـــرور وأم ـــل س ك
  

ــدا ــال بين أب ــد ح ــذي ق ــى ال عل
 

وبي مـــن ل¦ـــ يـــر كب�ـــدا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــب ـــد تع ـــذي يري ـــس ال وأي¶
 

من�ـــ يـــا مزحزحـــا ل¦ت§عـــب
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــا كري ــــاء ي ــــت ل الرج حقق
 

ـــديه كـــل مـــا أروم ـــا مـــن ل ي
  

ـــهدان ـــلم ي�ش ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــــدان ــــقاء� ي�بع ــــوز وش ل بف
  

إل ســوى عقــدي وقــول والعمــل
 

ــــل ــــودان الم ــــان ل يق وللجن
  

علــى الــذي ينحــو لــه مــدادي
 

ــــداد ــــدق وال ــــي�عا بالص م�ش
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاء ــل م ــوق ك ــدادي ف ــل م واجع
 

بركـــــة كمطـــــر الســـــماء
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــدفعان ـــلم ي ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــــان ــــاءن لغي ذات ينفع ــــا س م
  



ـــــن وســـــر ـــــت ف عل كلي
 

ـــر ـــأعلى الس ـــودان ب ـــ ي ل¦
  

علــى الــذي تنحــو لــه أقلمــي
 

ـــي ـــع§ كلم ـــلة م ـــدح والص بال
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وامــح بــه قصــد اللغــى لطــي
 

ـــالط ـــائب ب ـــا مع ـــن م ـــا م ي
  

ـــى مـــوت أن يقصـــد خطـــي اللغ
 

ـــا ـــب بل°غ ـــن ودادي للن ـــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

صــل صــلة مــا عملــت� ترفــع
 

ــع ــن يرف ــا م ــي ي ــرش والكرس الع
  

علـــى الـــذي صـــفيت ل تفكـــري
 

ــكر ــدى كعس ــدوت ف الع ــت غ ح
  

ــــغ ــــت يبل ــــلم ني ــــع س م
 

فيـــك وفيـــه كرمـــا فتبلـــغ
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــل ــال العق ــوم كم ــ الي ــب ل¦ وه
 

ـــدهر أهـــل النقـــل ـــي ال وزد بعقل
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــه ــــا دس اللعي في ــــت م أذهب
 

ــــه ــــا ينفي ــــا مانع ــــه ي حيل
  

ـــردان ـــلم يط ـــلة بس ـــل ص ص
 

ــــــدان ــــــه وي�رش لغي ذات ذات�
  

ــــوان ــــك بالرض ــــت إلي كلي
 

ــــــدوان ــــــقة ول ع بل مش
  

علـــى الـــذي تنحـــو لـــه نيـــات
 

ــــات ــــال بالني ــــا العم وإن
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ورد كـــل مـــا نـــا جنـــاب
 

ــاب ــر الن ــر وض� ــرر الظÃف ــن ض م
  

ــــــرر ــــــر عي وكلم وض وض
 

ــرر ــوء وغ ــأت وس ــان أو ي ــا ح م
  

إل ســـواي� وســـوى مـــا اخـــتي ل
 

ــــور ل ــــائدا بفضله الي ــــا ق ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــــي وف ـــــلك ف نفس أريتن فض
 

ــو¶ف ــن م�خ� ــان ع ــن ص ــا م ــواي� ي س
  

ـــر¶م ـــانب ت�ك ـــلة ج ـــل ص ص
 

ـــر¶م ـــري ي�ك¦ ـــلم ع�م ـــع س م
  

علــى الــذي كــون لــه معلــوم
 

ــــم ــــه تعلي ــــاد ل ف حب وانق
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــم عمـــري واعصـــم بـــاهه العظي
 

ــري ــا معم ــيك ي ــا يرض ــن غي م م
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــــكري ـــــعت ل فش أطلقتن وس
 

ـــذكر ـــل ال ـــا مني ـــل ي من تقب
  



ـــآ ـــلم ل انته ـــلة بس ـــل ص ص
 

لـــا ول لـــه علـــى مـــن انتهـــى
  

ســـيي بـــه إليـــك وه§ـــو أحـــد
 

ــمد ــا ص ــه ي ــوجهت ل ــن ت ــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

عظمــــت وجهــــك الكري أبــــدا
 

ـــدا ـــري أب¶ ـــودي� فبش ـــترك ع ب
  

ـــدرا ـــري� الذى والك ـــت عم§ وقي
 

ــدرا ــري� الق ــيي ت ــن بتبش ــا م ي
  

ـــهدان ـــلم يش ـــلة بس ـــل ص ص
 

ـــعدان ـــادقا وي�س ـــون ص ـــ بك ل¦
  

ــــا ــــذي أورثن النافع ــــى ال عل
 

ـــا ـــزال نافع ـــاق ل ي ـــإذن ب ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدكا ـــي� رب عن ـــه خط ـــل ب واجع
 

ـــدكا ـــد جن ـــوان وعن ـــب رض أك
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــم ــا انبه ــفا ي�رين م ــفت� ل كش كش
 

وص�ـــنت�ن عـــن العـــادي والتهـــم
  

ـــرارا ـــف الس ـــلة تكش ـــل ص ص
 

ــــرارا ــــع الش ــــان تن ل للجن
  

مــــن التــــوجه إل©ــــ بليــــاد§
 

ـــاد ـــود بأي ـــلم ل ي ـــع س م
  

ــم ــاهه العظي ــت� ب ــذي ح�ل ــى ال عل
 

ــم ــدر النظي ــوجي بال ــن ن� ــا خي م ي
  

ــــازع ــــن ي�ن ــــل م بين وبي ك
 

ـــازع ـــه من ـــس ل ـــاهرا لي ـــا ق ي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــالكي حروف ــــل م ــــ اقب ومن�
 

قــــائدة للــــب والعـــــروف
  

ـــض ـــى والنق ـــوجه اللغ ـــح ت وام
 

ــي ــري يقض ــن ببش§ ــا م ــري ي لع�م�
  

ـــوجه ـــن ت ـــيطان م ـــس الش وأي
 

ل أبـــدا يـــا مـــن لـــه تـــوجهي
  

ـــاد§ ـــن إرادة لي ـــداك م ـــع ع وامن
 

يســـوءن يـــا مـــن حـــان بأيـــاد
  

ـــاقيه ـــورا ب ـــ أج ـــل حروف¦ واجع
 

ــــه ــــان راقي ــــاء للجن بل انته
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ـــاللعي ـــت ب ـــد ذهب ـــواي� ق إل س
 

بغي رده إل°ـــــــ يـــــــا معي
  

ـــا ـــل م ـــوي ك ـــا لغي ن مزحزح
 

ـــا ـــث علم ـــر حي ـــوء أو يض يس
  

ـــان ـــلم يرقي ـــلة بس ـــل ص ص
 

للعــرش والكرســي فــورا ي�رضــيان
  

ــداد ــي وال ــه قلم ــذي ل ــى ال عل
 

ـــداد ـــط ذي س� ـــوام ب ـــدة أع م
  

عبـــادة لــــك وخدمــــة لـــه
 

ـــورى فضله ـــى ال ـــن عل ـــوجه م ل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



ـــافيه§ ـــورا ص ـــزه خي ـــ اج وعن�
 

ــافيه§ ــت� الع ــ أدم ــه ل¦ ــن ب ــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـــا
  

ــــرض ــــدى وال ــــن الع حيت�ن ع
 

ول تلــــد الرضــــي ف غرضــــي
  

ـــري ـــدي ب�ش ـــا ي� ـــت� ل ب وكن
 

Âـــــر ـــــكÁ وب�ش� ـــــارة ل¦ل¦ ب�ش
  

ـــدان ـــلم ي�خ̈ل ـــلة بس ـــل ص ص
 

خ�لـــود� م�لكـــك وكلـــي ي�ســـعدان
  

ــــد والل ــــب مم ــــى الن عل
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ــــم¶يا ــــز س� ــــن بكري وعزي م
  

ـــرم ـــلم ت�ك ـــلة بس ـــل ص ص
 

بـــا جنـــاب أبــــدا في�كـــرم
  

علــى الــذي منــك رجــوت اليا
 

ــــيا ــــف الض ــــاهه وأن ت̈ك ب
  

إل ســـواي� أبـــدا بـــه كمـــا
 

جعلت�ــــه مك°م®ــــا م�حكÄمــــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــوليه§ ـــذكاء وال ـــ ال ـــب ل¦ وه
 

ول ألــــن ول¦ــــ لي¶ــــن آيــــه§
  

ـــدي ـــب وي ـــك بقل ـــظ كتاب واحف
 

وج¶لن¶ــــي ل¦ــــ ج�ــــد§ بي¶ــــد
  

ـــا ـــك ي ـــي� بتوفيق ـــديت� كل ه
 

ـــكÄيا ـــبي زال ش ـــا خ ـــم ي علي
  

ذكــر�ك هــب ل ولتج�ــد§ ل بــوداد
 

ـــــداد ـــــم وس� ولتحمن بي عل
  

ــوم ــ̈ذب العل ــلم ل اج ــ الس ــد¶د§ ب� ج
 

النافعـــات يـــا خـــبي يـــا عليـــم
  

ـــاعه§ ـــروع رب الس ـــت ل الش وهب
 

ــاعه§ ــدرات الس ــان ك ــن كف ــا م ي
  

ـــوم ـــروع ف العل ـــت� ل الش حق°ق
 

ـــم ـــأليف والتعلي ـــي� الت ـــا معط ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــم¶يا ـــب س� ـــميع وم�جي ـــن بس م
  

ــب ــول والن ــد الرس ــى العب ــل عل ص
 

م�ــن صــانن ول¦ــ صــف°ى ̈طن�ــب
  

وســــلمن§ علــــى مزحــــزح البل
 

ــــــــــــات قبل لغي ذات وحي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــور ــل ف الي ــاء عق ــب ذك ــ ه ول¦
 

ــديور ــال وال ــان بالعي ــن حب ــا م ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ــــم¶يا ــــل وكري س� ــــن بمي م
  

ـــل ـــاطن ت�جم ـــلة ب ـــل ص ص
 

ــــل ــــت تكم ــــاهري وني وظ
  

ـــد ـــد الرغ ـــلم ل يل ـــع س م
 

ـــد ـــومي وبغ ـــين بي ـــس ينس وأم
  

ـــاب ـــا ول حس ـــدى ول عن بل ع
 

م�صـــي¶ر®ا كليـــت خي احتســـاب
  

علــى الشــفيع ذي المــال أحــدا
 

ــد�ا Âــدادي ح�م ــع م ــي م ــن قلم م
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــال ــــدار والوج ــــه الك ووج
 

ــــدج�ال ــــوي� وال ــــوى ن إل س
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

م�ـــن بفيـــظ رافـــع قـــد س�ـــم¶ي�ا
  

ـــل ـــرادي توص ـــلة ل م ـــل ص ص
 

ــــل ــــأنت الوص ــــقة ف بل مش
  

ـــد ـــحح الس ـــلم ل يص ـــع س م
 

ـــد ـــوي ذا حس ـــا لغي ن مزحزح
  

ــانيه ــن ف ــى ع ــا ح ــائدا ل م ــا ق ي
 

وقـــدت ل خي جـــادى الثـــانيه
  

صـــل صـــلة منـــك ذات بركـــات
 

تنحـــو بـــا لغي ذات الهلكـــات
  

ـــوطن ـــب ال ـــلم ل يطي ـــع س م
 

ـــن ـــع العط ـــا يوس ـــود م ول يق
  

ــرم ــن رأس ال ــدحت م ــذي م ــى ال عل
 

ــر�م ــن ك¦ ــو م� ــهور وه§ ــادس الش لس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــيا ــــف¶ راض ــــي� وص وملكن¶
 

ـــيا ـــج� عن قاض ـــع ح� ـــ وارف عن�
  

ــــلى ال ــــول ال ص ــــك رس مل
 

عليـــه مـــا تنمـــو بـــه عله
  

ــــلم عن ــــلة بس ــــل ص ص
 

ـــل من ـــع واقب ـــا واس ـــه ي علي
  

ـــــر ـــــل البش ر�د� لغي ذات أفض
 

ــر ــانه البش ــل مك ــاءه واجع ــا س م
  

ـــاد ـــه مـــا يســـره وك رد إلي
 

ــاد ــث يك ــى حي ــن العل ــوته م يف
  

ـــع ـــل واج ـــا جي ـــاله زد ي ج
 

لـــه الن وقتل¦ـــه لـــه اقمـــع
  

ملكـــت خي اللـــق مـــدحا يبقـــى
 

ــــبقا ــــى س ــــود فضله و̈أعط¦ خل
  

ـــب ـــل ن ـــدمت لفض ـــفيت خ ص
 

ـــب ـــا ف طن ـــان م ـــانن وص وص
  

ـــــده ـــــال م رفعـــــت� ل تع
 

ـــده ـــذي ل م ـــه ال ـــدي بفيض ي
  

ـــوت ـــاد يف ـــذي ك ـــ ال ال رد ل¦
 

ــت ــا يفي ــان م ــا ن ــور م ــن الي م
  

ــــا ينفعن ــــافع م ــــذب ل الن ج
 

بل أذى وبــــــــــــالن يرفعن
  

ــــري ــــل تميل ي� ــــل ل المي ج¥
 

ــــــم ذا تي ــــــائب الفح عج
  

ــهور ــى الش ــدا عل ــكوري أب ــه ش ل
 

ـــور ـــور وطه ـــاد بظه ـــ ج ول¦
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بشـــكور رافـــع قـــد ســـيا
  

ـــر ـــد البش ـــلة ل تل ـــل ص ص
 

تفضـــي إل ســـواي� تســـعة عشـــر
  

مـــع ســـلم يطـــرد اللعينـــا
 

لغينـــا كـــي نعبـــد العينـــا
  

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
 

ــدا ــاق لغيي الكم ــه س ــن ب ــا م ي
  

وآلــــه وصــــحبه وأذهــــب
 

ـــذهب ـــواي ي ـــاه لس ـــل مب ك
  



ــا ــم العظم ــدهر العظي ــ ال ــد ل¦ وق
 

ــا ــن تعظم ــت م ــه أخزي ــن ب ــا م ي
  

بل ملقــــــاة وغي كــــــدر
 

ـــدر ـــورى والق ـــان وال ـــا ذا الزم ي
  

يـــا مـــن حـــان¦ عـــن الخـــراج
 

والكــــر والغــــرور كاســــتدراج
  

ـــوب ـــن القل ـــلة ل ت�لÂي¶ ـــل ص ص
 

ـــب ـــع اللي ـــود ل م ـــا تق ورائب
  

ـــاءا ـــائق ماس ـــلم س ـــع س م
 

ـــاءا ـــن أس ـــوي وم ـــوى ن إل س
  

ــاحي ــحاب ال ــجاع ذي الص ــى الش عل
 

ـــاح ـــن الرم ـــه أغن ع ـــن حب م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وأذهــــب الشــــيطان والكــــائدا
 

لغي نـــوي واكـــف كلـــي كـــائدا
  

ـــه ـــات ج�ن ـــة حي ـــل بقي واجع
 

ــــه ــــول ال¦ن ــــافية إل دخ ص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بميـــد وميـــد ســـيا
  

ـــد ـــر خال ـــلة ذات بش ـــل ص ص
 

ـــدي ـــون وال ـــلم ل يص ـــع س م
  

عـــن ضـــيق قـــب وعـــذابه معـــا
 

ـــا ـــاهرا ل قمع ـــا ق ـــدت ي وال
  

ـــر ـــدك البش ـــول عب ـــى الرس عل
 

ـــر ـــك وبش ـــل مل ـــس ك رئي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــام خيا ــــه ذاء النظ ــــل ب واجع
 

عبــــادة ل¦ــــ تقــــود اليا
  

ـــن ـــاه م ـــا ب ـــه من كرم واقبل
 

فـــاق خلئق اللـــه ذي الزمـــن
  

ــى ــا مض ــاءن فيم ــا س ــه م ــح ب وام
 

مــن ع�مــري مصــفيا ل¦ــ ال¦ض�ــآ
  

ـــب ـــاكرا كقل ـــان ش ـــل لس واجع
 

ـــب ـــدفعه والل ـــا ب ـــا مغني ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــم س ـــرءوف ورحي ـــن ب م
  

ـــع ـــا ل ينقط ـــلة نفعه ـــل ص ص
 

ـــع ـــه أذاي� منقط ـــذي ب ـــى ال عل
  

ـــي ـــات ينم ـــلم ل حي ـــع س م
 

بي خي وأجـــــــل© ̈غنـــــــم
  

ـــل°م ـــفيع الس� ـــلية الش ـــى الوس عل
 

العرب الاشـــــــي العلـــــــم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدي ـــب وي ـــك بقل ـــظ كتاب واحف
 

ــــد ــــا بالفي ــــان ماكث وبلس
  

ــــا ــــال تالي ــــم وعي ودوري� اح
 

ــــا ــــت أقتالي ــــق لغي جه وس
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بليـــك ملـــك قـــد ســـيا
  

ـــا ـــرف اللوك ـــلة تص ـــل ص ص
 

ــــدت ل تليكــــا ــــر¶ي ق لغي ض�
  

ــا ــاس مع ــرف الن ــلم يص ــع س م
 

ـــا ـــي ول اجع ـــر كلكل ـــا يس ل
  



ــا ــل م ــت ك ــه خلق ــذي ب ــى ال عل
 

ـــا ـــول عل¦م ـــدا رس ـــه عب خلقت
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــل ـــك اللي ـــدك وحب ـــد لعب وج
 

بيــــد لــــه يكــــثر القليــــل
  

ـــدارين ـــعادة ال ـــه س ـــب ل وه
 

يــا مــن كفــاه العــار كالنــارين
  

ــاد ــل لي ــق ف ك ــه التوفي ــب ل وه
 

ـــاد ـــه خي أي ـــاته ل ـــل حي واجع
  

ـــا ـــهور واليام ـــه الش ـــب ل وه
 

بشـــرا لـــه ولتقـــه اليامـــا
  

ــــنينا ــــول والس ــــه الفص ووج
 

ــــا ــــه الفنون ــــره ورض ل لبش
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــم س ـــبور وحلي ـــن بص م
  

ـــر ـــت ل تط ـــلتك ال ـــل ص ص
 

ـــطر ـــد يس ـــة ق ـــال ذي بلغ بب
  

ـــلم ـــل س ـــلم ل ياث ـــع س م
 

ــع� الكلم ــاوي جوام ــى ال ــق عل خ�ل²
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــكر ــــافعي بالش ــــا ن ولتغنن ي
 

ــر ــل مك ــم وك ــبÁ ا¦و حل ــن ص ع
  

ـــت ـــم ني ـــلك العظي ـــل بفض واجع
 

ـــت ـــل هـــدى كلي كـــالقول والفع
  

ولتغنن عــــن موجبــــات الصــــب
 

وموجبــات اللــم واشــكر ز�بــري
  

ـــج ـــل ال ـــابت كمث ـــل كت واجع
 

ـــج ـــي ن ـــلة أهل ـــوم والص والص
  

ــم ــان الل ــى مك ــ الرض ــل ل¦ واجع
 

ول اجعـــل النفـــع مكـــان الظلـــم
  

واجعــــل حلوة العبــــادة لــــدى
 

ـــــدا Ãـــــادت مجلـــــة تل عب
  

وهــب ل¦ــ الرغبــة عــن معــاص
 

ــاص ــل ع ــر ك ــان ض ــن كف ــا م ي
  

ــويه ــداك الغ ــن ع ــان ع ــن كف ــا م ي
 

ــترويه ــوم ال ــل ي ــكوري قب ــك ش ل
  

ــــكوري من ــــل ش ــــده فاقب وبع
 

وارفعــــه للعــــرش العظيــــم عن
  

ـــي¶ ـــع إل الكرس ـــكوري ارف من ش
 

ـــي¶ ـــي القدس ـــم العل ـــة الس برم
  

يــا مــن لــه التكــبي والتقــديس
 

ـــس ـــا إبلي ـــى لغين ـــك انتح ب
  

يــا مــن لــه التقــدي كالتمليــك
 

ـــوك ـــرر الل ـــن ض ـــمتن م عص
  

ــور ــه الم ــا ل ــق كم ــه الل ــن ل ــا م ي
 

ـــــل أمي ـــــل أذى ك كفيتن فض
  

ـــزور ـــا نافعـــا ب كـــل مـــن ي ي
 

حيتن مــــا ضــــر¥ن وزيــــر
  

ــك ــا ملي ــون ي ــن فيك ــه ك ــن ل ــا م ي
 

ــلوك ــقات الس ــن مش ــي ع ــت كل حي
  

ــــدكا ــــداء أن عن ــــتÂ الع علم
 

ــــدكا ــــارة لن ــــدهم بش ل عن
  

ـــل ـــرام قب ـــن ال ـــبتن ع ص
 

ـــل ـــت والكب ـــاس ام ـــة الن وفتن
  



ــدى ــروه ل ــل مك ــن ك ــبتن ع ص
 

ـــدا ـــت� الل ـــا وأط¦ب ـــون غريب ك
  

ــع ــا ل ينف ــل  م ــن ك ــبتن ع ص
 

ـــع ـــت أدف ـــات وكن ـــن الباح م
  

ـــا ـــال أمرك ـــى امتث ـــبتن عل ص
 

ســـقت� لغيي� العـــدى بقهركـــا
  

ــواي§ ــرت ل ه ــي قه ــرت ل نفس قه
 

ــواي§ ــقت لس ــلل س ــوء والض والس
  

ــــات ــــزودي إل الن ــــك ت من
 

بـــا ل¦ـــ اخـــترت مـــن النـــات
  

ــــروه ــــرام والك ــــدت ف ال زه
 

ــــع التكري ــــك م ــــمة من بعص
  

ـــائده ســـقت لغيي كـــل مـــا ل ف
 

ــــائده ــــات ق ــــه وللخي حي في
  

ــــرار ــــرة الب ــــلت ل مس وص
 

وقيتن مضــــــرة الفجــــــار
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــم س ـــميع وعلي ـــن بس م
  

ـــا ـــذهب المراض ـــلة ت ـــل ص ص
 

ــــا ــــلح الغراض ــــا وتص لغين
  

ـــا ـــلح القلوب ـــلم يص ـــع س م
 

ــــا ــــرائب والليب ــــب ال ويل
  

ـــويت عن ـــه ط ـــذي ب ـــى ال عل
 

ـــن ـــا ذا ال ـــلوك ي ـــافة الس مس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــترويه ــوم ال ــك ي ــكري ل ــهد بش واش
 

ــه ــوض م�روي ــن في ــقان م ــن س ــا م ي
  

ــــهد ل ــــده واش ــــه وبع وقبل
 

ــــــد ل ــــــاك ق بي خي ورض
  

ــكور ــا ش ــكور ي ــع حروف بالش وارف
 

ــكور ــد بش ــاه عب ــن ناج ــا خي م ي
  

ـــي ـــواك� ي�حص ـــاءÓك س ـــس ثن لي
 

ـــي ـــا م�حص ـــا أبقيتن ي ـــا باقي ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــن بفيـــظ حـــافظ قـــد ســـيا
  

ــدر ــن الك ــفت§ م ــد ص ــلة ق ــل ص ص
 

يــا خالقــا بــإذنه يــري القــدر
  

ــون ــواك ل يك ــن س ــلم م ــع س م
 

ـــون ـــن فيك ـــه ك ـــب ل بيمن ت
  

علــــى مزحــــزح ذوي التعــــاب
 

ــــاب ــــدا كالع ــــوي أب لغي ن
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــن ــا ل يك ــلم حفظ ــ الس ــظ ب� واحف
 

ــــن ــــن ل بك ــــط لغيي ولتك ق
  

ــظ ــا حفي ــت ي ــات الس ــظ جه واحف
 

يـــا مـــن لـــه معنـــاي� واللفيـــظ
  

واحفــظ بصــدري� العلــوم النــافعه
 

ـــافعه ـــب ن ـــات للن ـــل حي واجع
  

ـــلما ـــدا وس ـــه أب ـــلى علي ص
 

عليـــه مـــن بـــه فـــؤادي علمـــا
  

ـــيان ـــظ بل نس ـــ الف ـــب ل¦ وه
 

ــيان ــن العص ــري م ــه عم ــم ب واعص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مـــــن بغن وبغـــــن ســـــيا
  



ـــداك تغن ـــن ع ـــلة ع ـــل ص ص
 

ــا مغن ــترت ل ي ــا اخ ــوى م ــن س وع
  

ـــدكا ـــود جن ـــلم ل يق ـــع س م
 

ـــدكا ـــاب عن ـــا بالكت ـــدا غني عب
  

ـــاءا ـــا س ـــذي كفيتن م ـــى ال عل
 

بـــاهه وكـــل مـــن أســـاءا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــب ــا وج ــل م ــم ك ــب تعظي ــ ه ول¦
 

ــب ــود ل العج ــن يق ــا م ــه ي تعظيم
  

ـــم ـــا أعل ـــن عصـــمتن� م ـــا م ي
 

ـــم ـــا ل أعل ـــوءن وم ـــا يس م
  

ــــا ــــ العيوب ــــب لغي ذات¦ أذه
 

ـــا ـــض والغيوب ـــب الفي ـــد لقل وق
  

ـــلب ـــوم بغي س ـــ الي ـــب ل¦ وه
 

ـــادي اغلـــب كـــن فيكـــون ل م�ع
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــيع س ـــب وس ـــن بقري م
  

ـــول ـــاوزت عق ـــلة ج ـــل ص ص
 

ــــول ــــول والنق ــــلح العق وتص
  

ـــريعه ـــب الش ـــلم يه ـــع س م
 

مـــع القيقـــة لنـــا ذريعـــه
  

إل اللـــه والكتـــاب والرســـول
 

ــول ــ س ــرى خي� ــا وأخ ــب ل دني يه
  

ـــل°م ـــول الس� ـــب والرس ـــى الن عل
 

العرب الاشـــــــي العلـــــــم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــع ــول¦ اس ــرب وق ــ الق ــب ل¦ وه
 

ـــع ـــ الي اج ـــول ول¦ ـــع قب س
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــال ق ـــم ع ـــن بعلي م
  

ـــول ـــذهب الغف ـــلة ت ـــل ص ص
 

لغي قلــــب تنــــع الÞ̈فــــول
  

ـــاءا ـــف الغط ـــلم يكش ـــع س م
 

ــــاءا ــــوخ والعط ــــب الرس ويل
  

ــدا ــال بين أب ــد ح ــذي ق ــى ال عل
 

ــــدا ــــن أب أن يعب ــــل م وبي ك
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــل ــحيح والعم ــم الص ــ العل ــب ل¦ وه
 

ـــل ـــل الم ـــذي ي�كم¶ ـــال ال الص
  

ـــه ـــوم عرف ـــ الثن بي ـــع ل¦ واج
 

ـــه§ وحـــق صـــائميه هـــب ل العرف
  

ـــر�م ـــات ا̈ل ـــي برك ـــر عل وانش
 

ـــي ـــم حرم ـــهور واح ـــة الش وجل
  

وابــن ل الصــن الصــي حافظــا
 

ــــا ــــرا أو لفظ Âــــذكر ب م�فتك ال
  

ـــديثا ـــد وال ـــ التوحي ـــب ل¦ وه
 

ـــديثا ـــي والتح ـــ التفس ـــب ل¦ وه
  

ـــون ـــبوع ف الفن ـــ ال ـــب ل¦ وه
 

ـــون ـــاهر والكن ـــي� الظ ـــا معط ي
  

ـــان ـــي واللس ـــق بط ـــر ال وأظه
 

ــان ــوز وحÂس ــود ل بف ــن ي ــا م ي
  

ـــدار ـــات والك ـــاحي� الف ـــا م ي
 

ـــدار ـــد ال ـــي� اليان بع ـــا معط ي
  



ـــمع ـــلم تس ـــلة بس ـــل ص ص
 

بــــا شــــكوري والن ل تمــــع
  

ــد ــول الفي ــد الرس ــى العب ــا عل ب
 

ــدي ــد ي ــك تت ــه إلي ــن ب ــا م ي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــول ــــهور والفص ــــو¶رÂ الش ون
 

ـــول ـــت� ل الوص ـــا وهب ـــ كم ل¦
  

ـــن�ه§ ـــوم وس� ـــل ي ـــو¶ر ك ـــ ن ول¦
 

ــن�ه§ Âــام وس ــن م�ن ــال ع ــن تع ــا م ي
  

ــــيان ــــن نس ــــالفظ ع ولتغنن ب
 

ل جــــدت� بالشــــهود والعيــــان
  

ولتغنن بــــالجر عــــن حســــاب
 

ـــاب ـــي� باحتس ـــائدا كل ـــا ق ي
  

وطي¥ــب النفــس وطيــب ل النــان
 

ــــان ــــو¶ن الن إل الن ــــ ك ول¦
  

يــــا منل وهبــــت� ل الســــكانا
 

ـــــا ـــــنت� ل اليان والكان وص
  

ــق ــاب ل يلي ــيء ب�ن ــل ش ــن ك ع
 

ــق ــكوري� خلي ــدي وش ــن بم ــا م ي
  

ــــت� اللل ــــلة تثب ــــل ص ص
 

ــــلل ــــع الض ــــدي ومن تن عن
  

ـــواءا ـــرد الس ـــلم يط ـــع س م
 

ـــواءا ـــري ارع ـــلل ي� ـــل° إض وك
  

ـــى ـــول التق ـــب والرس ـــى الن عل
 

يـــا مـــن بـــاهه فتقـــت� الرتقـــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــم نظم ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

ــم ــي الكظ ــن دواع ــان ع ــن ح ــا م ي
  

ـــا ـــلما مع ـــا وإس ـــدك إيان عن
 

ـــا ـــان ول الن اجع ـــن إحس أحس
  

ــــوزا ــــه ل كن ــــدك اجعلن وعن
 

يــا مــن ي�ــر الزيــد والكنــوزا
  

واردد بـــــق وجهـــــك الكري
 

ــــاء والتكري ــــب البق ــــا واه ي
  

ـــان ـــن ن ـــ م ـــوى ذات¦ إل س
 

بالضـــر واعصـــمن مـــن اللـــان
  

ـــدي ـــك الكري عق ـــم لوجه واعص
 

ــد ــل النق ــن� اه§ ــل م ــول والفع والق
  

واجعـــل لوجهـــك الكري كلـــي
 

ـــي ـــرا ل قل Âـــاك مكث ـــى رض أعل
  

ـــبي ـــا خ ـــم ي ـــا علي ـــا ال ي ي
 

ـــور ـــه ل ينحن ̈ثب ـــن ب ـــا م ي
  

صــل صــلة كــل ســوء تــدفع
 

ــــع ــــعيي ترف ــــوي� وس لغي ن
  

مـــع ســـلم حـــافظ جنـــاب
 

ــاب ــر الن ــر وض ــرر الظف ــن ض م
  

ـــا ـــب ل الكتاب ـــذي وه ـــى ال عل
 

ولســــواي� وج¥ــــه العتابــــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــه§ ـــوم عرف ـــق ي ـــب ب ـــ ه ول¦
 

ـــه§ ـــى معرف ـــائميه أعل ـــق ص وح
  

ــني ــهور والس ــت� ل الش ــن وهب ــا م ي
 

ولســــواي� س�ــــقت� جــــالب� أني
  



ــــو¶ن ا̈لن ــــلة ل ت�ك ــــل ص ص
 

ــــات ومÂن ــــود عرف ــــ تق ل¦
  

مـــع ســـلم يمـــع النافعـــا
 

ـــا ـــزال نافع ـــس ي ـــذي لي ل بال
  

ــــدامه أعلن ــــذي إخ ــــى ال عل
 

بل أذى وكــــــب� م�ــــــن قلن
  

ـــبي ـــا ك ـــع ي ـــا واس ـــا ال ي ي
 

يــا مــن لــه العظــم والتكــبي
  

ــذهÂب ــيق ت� ــل ض ــلة ك ــل ص ص
 

ــــذهب ــــدا في ــــواي� أب إل س
  

ـــفاءا ـــب الص ـــلم يل ـــع س م
 

والصـــدق ل والمـــن والوفـــاءا
  

ــلوات ــه والص ــدحي ل ــذي م ــى ال عل
 

ـــوات ـــت§ لغيي الف ـــه زحزح علي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وارفـــع بشـــكري لـــك رب قـــول
 

ــــول ــــا تغرب وج ــــا ماحي ي
  

ـــاب ـــن الرب ـــك ع ـــت ب أغني
 

ــــباب ــــن الس ــــد ع وبحم
  

وبكتابـــــك عــــن التقـــــول
 

ــــوªل ــــن التح ــــالتثبت ع وب
  

ـــواكا ـــدى س ـــن ه ـــداك ع وب
 

ـــدواكا ـــببت� ل ج� ـــا ص ـــا مغني ي
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــد س ـــع ق ـــن بكري واس م
  

صــل صــلة قــد ت¦لÄــد الكــرم
 

ـــبم ـــد ان ـــا ق ـــلÃ م ـــدا ̈ت ل أب
  

ªمـــن كـــل مـــا يســـوء أو يضـــر
 

ªــر ــوي ض ــح ن ــه ل ين ــن ب ــا م ي
  

ـــواءا ـــرف الس ـــلم يص ـــع س م
 

لغي ذات بـــــــــــك واللواءا
  

ـــديا ـــيت�ن خ ـــذي ص ـــى ال عل
 

لـــه بـــه وقـــدت� ل تقـــديا
  

ــــراري ــــنت� ل أس ــــاهه وص ب
 

ــــترار ــــر ول اغ ــــه بل مك ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــياء ـــادات ف الش ـــرق ل الع واخ
 

يـــا مـــن كفـــان ال¦ـــر� بالفيـــاء
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــا ـــا مكرمي ـــر ي ـــا آخ أول ي
  

ـــر ـــري تطه ـــلة عم ـــل ص ص
 

ــــر ــــي ت�مه¶ ــــن غي خي ك¦لكل م
  

ـــا ـــود مفحÂم ـــلم ل يق ـــع س م
 

ذوي القلــي والنكــر حقــا أفحمــا
  

ــــاري ــــك الكري ج ــــى نبي عل
 

ــار ــن م�ج ــق م ــه ف الل ــا ل ــن م م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــتلب ـــوم بل اس ـــ الي ـــب ل¦ وه
 

ــــةÂ الطلب ــــور� جل ــــون¦ ن ك
  

وجلـــــةÂ الع�ب�ـــــاد والزªه�ـــــاد
 

ـــاد ـــد باجته ـــ التجوي ـــب ل¦ وه
  

ــــن والن ــــل م ــــة لك وح�ج
 

ــــن قلن وســــق لغيي كــــل م
  



ـــور ـــوارا تن ـــواليفي� أن ـــل ت واجع
 

ــــور الني ــــة الن ــــاطعة برم س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــلم ـــه بس ـــل علي ـــدا ص وأب
 

ـــــــــا ملكتن خي الكلم عن كم
  

ــات ــديك باقي ــي ل ــه نظم ــل ب واجع
 

ــــات ــــان راقي ــــالات للجن وص
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

مــن بميــل واســع قــد ســيما
  

ـــع ـــل جي ـــلة ل تم ـــل ص ص
 

ــيع ــا خي س ــديك  ي ــترت ل ل ــا اخ م
  

ـــرا ـــد بÂش ـــلم ل يزي ـــع س م
 

ـــرى ـــي الب�ش ـــر البش ـــى البش عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدنيا ـــاء ال ـــق عن ـــواي� س ولس
 

ـــا ـــت� ̈ثني ـــرى ̈أنÂل ـــرر الخ وض
  

ــــران ــــكوري� بل كف ــــك ش ل
 

يـــا مـــن حـــان¦ عـــن الســـران
  

ـــاء ـــى البن ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ـــاء ـــن العن ـــان¦ ع ـــن ح ـــا م ي
  

ــــى اللل ــــكوري� عل ــــك ش ل
 

يــــا مــــاحي� الملق والضــــلل
  

ــجدوا ــن س ــى م ــكوري� عل ــك ش ل
 

ــجد ــن ل يس ــاق م ــن لغيي س ــا م ي
  

ــوا ــن ركع ــى م ــكوري� عل ــك ش ل
 

ــع ــن ل يرك ــاق م ــن لغيي س ــا م ي
  

ـــان ـــى الوط ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

يـــا مـــن حـــان¦ عـــن الشـــيطان
  

ـــر ـــي الم ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ـــب ـــر� ال ـــه م ـــن جعلت ـــا م ي
  

ـــور ـــى الي ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ــــديور ــــن ف ال ــــر والعل ف الس
  

ـــابه ـــى الكت ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ــــابه ــــب ل كت ــــا منل وه ي
  

ـــروف ـــى ال ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ــــروف ــــب والع ــــات ال الالب
  

ـــأليف ـــى الت ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ـــألوف ـــرار وال ـــي� الس ـــا معط ي
  

ـــب ـــي التقري ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

ـــب ـــدوان والتقري ـــاحي� الع ـــا م ي
  

ـــرم ـــن م ـــكوري� رب م ـــك ش ل
 

ـــرم ـــم ال ـــة خت§ ـــم ذي الج لت
  

شــــكرتك اللهــــم بالــــداد
 

ـــوداد ـــرة وال ـــب النص ـــا واه ي
  

ــــالقلم ــــم ب ــــكرتك الله ش
 

ــــل الكلم ــــا بأفض ــــا متحف ي
  

ــــلة ــــم بالص ــــكرتك الله ش
 

يــــا ماحيــــا مشــــقة القلة
  

ــــيام ــــم بالص ــــكرتك الله ش
 

ـــام ـــن الي ـــان¦ ع ـــن ح ـــا م ي
  

شــــكرتك اللهــــم بالقيــــام
 

ـــيام ـــوم بالص ـــاهدا ل الي ـــا ش ي
  

ــــالتحرك ــــم ب ــــكرتك الله ش
 

ـــرك ـــل للمع ـــا بخج ـــا متحف ي
  



ــــكون ــــم بالس ــــكرتك الله ش
 

ــــكي ــــاد بالتس ــــا منل ل ج ي
  

ـــام ـــى الي ـــكوري� عل ـــك ش ل
 

يــــا ذا الخالفــــة والقيــــام
  

ــل ســنه لــك شــكوري� علــى ك
 

ــنه ــام وس ــن من ــال ع ــن تع ــا م ي
  

ــــاء ــــكوري� بل انته ــــك ش ل
 

يــا مــن لــه ســيي ذو انتهــاء
  

يــا ربنــا صــل صــلة عظمــت
 

علـــى الـــذي كليـــت بـــه نـــت
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــا ــكر راقي ــعيي بش ــه س ــع ب وارف
 

ـــا ـــزال باقي ـــس ي ـــا لي ـــار افع ي
  

ــــارك فيهــــا واجــــع حروف ولتب
 

إليــــك باديهــــا ومتفيهــــا
  

ـــددا ـــلحا مس ـــب مص ـــفيت قل ص
 

بـــك لســـان ل¦ـــ قـــدت مـــددا
  

قــــدت جــــوارحي إل العمــــال
 

ــــــال ــــــالات مكمل أم الص
  

ــــان ــــوي الي واللس ــــب� ين قل
 

ـــان ـــار والس ـــه الذك ـــو ل تنح
  

ل تنســــــن رب¶ ول أنســــــاكا
 

ــــاكا ــــذي ينس ــــوجه§ ل ال ول ت
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــيا ـــكور س ـــل وش ـــن بمي م
  

ـــآ ـــلم ل انته ـــلة بس ـــل ص ص
 

لــا علــى مســرى بــه للمنتهــى
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــد�م�ه ـــذه الق ـــروف ه ـــل ح واجع
 

ــــه ــــكورة معظم ــــة مش مقبول
  

ــــــى وأفئده ــــــؤاد النتق وف ف
 

ـــده ـــرورا ذا ج ـــحابه اجعلن س ص
  

ـــا ـــا أغنيت ـــا جامع ـــا ي ـــا مغني ي
 

ـــيتا ـــا أرض ـــت ل كم ـــا جع ب
  

ــــع اليات ــــلة تم ــــل ص ص
 

ــــــــــــة دلئل اليات مجل
  

ــه ــوم ا̈لم�ع� ــاد ي ــذي ل ق ــى ال عل
 

مــال اعتمــى ل مــن من وج�م�ع�ــه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــهور واليام ـــه الش ـــل ب واجع
 

ل¦ــــ شــــواهد قن اليامــــا
  

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
 

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا
  

هـــب ل ســـلمة وهـــب ل عـــافيه
 

ـــافيه ـــل حروف ش ـــمة واجع وعص
  

واجعـــل تلوت وخطـــي� أحـــب
 

مــن العبــادات إليــك يــا مــب
  

ولتقن مكــــرك يــــا عليــــم
 

ــــم ــــا حلي ــــرور ي ولتقن الغ
  

ــــدا ــــاء أب ــــوء القض ولتقن س
 

ـــدا ـــب عب ـــود ب ـــا خي معب ي
  

ـــادا ـــزح الفس ـــد زح ـــك ل ق حب
 

ــــــادا ــــــى الس لغي ذات ونف
  



ــــى ــــا اعتم ــــواي� ولغي م إل س
 

ل¦ـــ كري حبـــه قـــد حتمـــا
  

ـــاد ـــا ذا البلد والعب ـــا ي ـــا ربن ي
 

ــاد ــري وأب ــن رام ض ــا م ــا مزي ي
  

ــمآ ــي والس ــا ذا الراض ــا ي ــا ربن ي
 

ـــد رســـا ـــا ســـعادت ق ـــا باقي ي
  

ـــدارين ـــالق ال ـــا خ ـــا ي ـــا ربن ي
 

ـــا مـــن حـــان¦ عـــن العـــارين ي
  

ـــداء ـــارد الع ـــا ط ـــا ي ـــا ربن ي
 

ــــن داء ــــما م ــــوي عاص لغي ن
  

ــا ــك مع ــه الل ــن ل ــا م ــا ي ــا ربن ي
 

المــد يــا مــن ل منــاي� جعــا
  

ـــيطانا ـــرد الش ـــلة تط ـــل ص ص
 

ــــا ــــترته أوطان ــــال اخ لغي م
  

ـــؤي¶س اللعي ـــد ي� ـــلم ق ـــع س م
 

ـــا معي ـــال ي ـــر عي ـــن ض من وم
  

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
 

ـــدا ـــا ح ـــه إل الباي ـــن بعث م�
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وبكتــــابت� فــــر¥ح جنــــدكا
 

أي باقيــــات صــــالات عنــــدكا
  

ــــان ــــب� ل أوط ــــا منل طي¥ ي
 

يــا حاميــا عــن حيــل الشــيطان
  

ـــددا ـــر م ـــلة ل ت ـــل ص ص
 

ـــددا ـــدي ع ـــلم ل ي ـــع س م
  

ـــم ـــي العل ـــب الاش ـــى الن عل
 

ــم ــورى ل يعل ــد ال ــه عن ــن مثل م�
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــأن راض ـــدهر ب ـــ ال ـــهد ل¦ واش
 

ــي ــدي أمراض ــن جس ــى ع ــن ح عم
  

ــب ــك الح ــدهر بأن ــ ال ــهد ل¦ واش
 

ــب ــد� أح� ــب بع ــواك والن ــن س ل م
  

ــــد ــــت ل الخلص ف التوحي وهب
 

ـــــد ـــــا رســـــالة الوحي مث¦بت
  

وهبـــت ل فيمـــا مضـــي مـــن زمن
 

ــــري وأمن ــــدي ب�ش� ــــا ل ي م
  

ـــاد ـــت اله ـــدك ف وق رافقن جن
 

ـــاد ـــدى لغيي باجته ـــوا الع وزحزح
  

زحزحــــت إبليــــس ومــــن واله
 

لغي نــــوي إنــــك اللــــه
  

ــــــار ــــــادÝ ا¦و كف ل تنحن حس
 

ــــــفار ــــــافقون أو أس ول من
  

ـــرمدا ـــك س ـــال من ـــأتين� الم ت
 

ـــدا ـــول أح ـــك الرس ـــن نبي وم
  

ــــلما ع�له ــــرمدا مس ــــل س فص
 

ــــ عله ــــحب وزد ب� ف الل والص
  

زد النـــب مـــا يســـره ومـــا
 

ـــا ـــب ل القوم ـــ وه ـــه ف° ينفع
  

ـــام ـــدءÂ الت ـــب الب ـــب للن ه
 

ــــام ــــارات بل اختت ــــى بش أبق
  

أحـــد معنيـــا تعـــال عـــن سÂـــنه
 

ـــنه ـــهر وس� ـــل ش ـــان ل بك وك
  

ــــب والبحــــر وف خــــاطبته ف ال
 

ــوف ــادي ال ــع ال ــر م ــر واله الس
  



ــا ــت يــا رب الــورى يــا ربن فقل
 

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
  

ـــائقه ـــل صـــلة ف ـــا ص ـــا ربن ي
 

ـــه ـــس لئق ـــلة برئي ـــل ص ك
  

ـــلم ـــاريه س ـــلم ل ي ـــع س م
 

علـــى وســـيلي لـــك الـــاحي اللم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــارات الكري ــوم بش ــه الي ــب ل واكت
 

ـــدا ل يري ـــاقي مزي ـــا ب ـــديك ي ل
  

يـــا ربانـــا صـــل صـــلة بـــارعه
 

ـــارعه ـــالن مس ـــلم ب ـــع س م
  

ـــدادي ـــه م ـــذي أعطيت ـــى ال عل
 

ـــفا ودادي ـــع ص ـــن م ـــذ زم م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاءا ــا ش ــه م ــد ل ــدادي ق ــن م وم
 

ـــه ̈أو�جـــه النشـــاءا ـــا مـــن ل ي
  

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة طـــاهره
 

ـــاهره ـــداك ق ـــلم ل ع ـــع س م
  

ـــي ـــه أقلم ـــذي أعطيت ـــى ال عل
 

مــــذ زمــــن بأفيــــد الكلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ومـــن قلمـــي قـــد لـــه تبشـــيا
 

ـــيا ـــلته بش ـــا أرس ـــن لن ـــا م ي
  

ـــائره ـــلة ن ـــل ص ـــا ص ـــا ربن ي
 

ــــاك زائره ــــلم برض ــــع س م
  

ـــي ـــه قرطاس ـــذي أعطيت ـــى ال عل
 

ــــاس ــــم�ت إل أوط ــــدم ض� ب
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــرض ــد الغ ــه ق ــي ل ــن قراطيس وم
 

ــرض ــداك وال ــان¦ ع ــن كف ــا م ي
  

ـــه ـــا صـــل صـــلة راقي ـــا ربن ي
 

ـــاقيه ـــي ب ـــلم بالراض ـــع س م
  

ــت ــد أخرج ــدمته ق ــذي خ ــى ال عل
 

ــــت ــــا فخرج ــــوب� مع من عي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وقـــد لـــه مـــن خـــدمي ســـرورا
 

ـــرورا ـــب� ل ب ـــا وه� ـــا واهب ي
  

يــا ربنــا صــل صــلة مشــكيه
 

ــيه ــلم مرض ــع§ س ــتكاء م ــل اش ك
  

ـــنينا ـــيته س ـــذي أرض ـــى ال عل
 

ـــــا ـــــا ظنين ـــــدا مغترب ماه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــرا ــا س ــدمي م ــن خ ــه م ــد ل وق
 

ــتر¥ا ــى واغ ــن وش ــان م ــن كف ــا م ي
  

ـــري ـــك الكري عم§ ـــم بوجه واعص
 

ـــري ـــلح أم ـــاره وأص ـــن الك م
  

ـــوم ـــة العل ـــؤادي� خزين ـــل ف واجع
 

ـــم ـــي العلي ـــك العط ـــات إن النافع
  

واجعــل جــوارحي� أوطــان هــداك
 

ـــن عـــداك ـــالات م ـــان س إل الن
  



ـــا صـــل صـــلة جـــالبه ـــا ربن ي
 

ــــالبه ــــداك غ ــــاك لع إل رض
  

ــــديه ــــذي جعلن ل ــــى ال عل
 

كصــــحبه مصــــليا عليــــه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــوق الن ــري ف ــن ع�م� ــه م ــد ل وق
 

وعنـــدك اجعلن ســـرور المنـــآ
  

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة شـــامله
 

ــــامله ــــن ك ــــلوات كله للص
  

ـــا ـــزال نامي ـــلم ل ي ـــع س م
 

ـــا ـــات حامي ـــرن جه ـــا يض م
  

ـــدكا ـــبيب عب ـــك ال ـــى خليل عل
 

ـــدكا ـــور جن ـــار ن ـــدنا الخت أح
  

ــــل ــــحبه ولتجع ــــه وص وآل
 

ـــل ـــى تنجع ـــدمت رض ـــع خ جي
  

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة جـــامعه
 

ـــامعه ـــر ق ـــلت ذات قه ـــل ص ك
  

ـــع ـــوره ل ينقط ـــلم ن ـــع س م
 

ـــع ـــه أذاي� منقط ـــذي ب ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــلوات اليوم ـــع ص ـــع جي وارف
 

لــــك وجن¶ب§ن العــــدى واللومــــا
  

ـــا ربنـــا صـــل صـــلة حـــائله ي
 

بين وبي كــــــدرات جــــــائله
  

ــب§ Âــا أح ــالب ل م ــلم ج ــع س م
 

ـــب Âـــا ل ن�ح ـــا م ـــا لغين م�زحزح
  

ـــدا ـــك أح ـــيلت إلي ـــى وس عل
 

ـــدا ـــري� اح ـــحب وعم§ والل والص
  

ـــه ـــا صـــل صـــلة ذاهب ـــا ربن ي
 

بكــل ضــر مــع§ ســلم ذا هÂبــه
  

لنـــا ســـعادة وربـــا وســـع�ه
 

ــع�ه ــت ل بتوس ــد كن ــا ق ــا مغني ي
  

ــرض ــود ل الغ ــه تق ــذي ب ــى ال عل
 

بل عـــــدى ول أذى ول مـــــرض
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــنه ــن س ــال ع ــن تع ــا م ــا ي ــا ربن ي
 

عن�ــ صـــل كـــل شـــهر وســـنه
  

ـــفع ـــي الش ـــلمك عل ـــع س م
 

ــدفع ــل م ــل ك ــاد ل مج ــن ق م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــدر ــا من ص ــل م ــه ف ك ــب ل واكت
 

ــــدر ــــدم حلوة بل ك ــــن خ م
  

واجعـــل صـــلت وســـلمي خيا
 

ــــفي ميا ــــك تص ــــادة ل عب
  

ـــدوم ـــادة ت ـــات¦ عب ـــل حي واجع
 

ـــدي ـــدم ال ـــارات تق ـــه بش ل
  

ــــي¶ ــــك وللكرس ــــع لعرش وارف
 

ـــي¶ ـــك القدس ـــذا باس ـــي� ه نظم
  

يــا ال يــا أحــد إنــك الصــمد
 

ــد ــن غي عم ــماء م ــع الس ــا راف ي
  

صـــل بـــق¶ قـــل هـــو ال أحـــد
 

ـــد ـــك الح ـــيلت نبي ـــى وس عل
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــد ــوم الح ــن ي ــا رب م ــه ي ــب ل وه
 

ــد ــل أح ــدى ك ــارات ل ــى بش أعل
  

ـــا ـــا قوت ـــابت مزاي ـــل كت واجع
 

ـــا ـــزدري ياقوت ـــا ي ـــه وزي§ن ل
  

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة بســـلم
 

ـــاء واللم ـــا العن ـــذي م ـــى ال عل
  

ـــا ـــا رب بك ـــك ي ـــادن إلي وق
 

وقــــدتن بــــك لــــه ببكــــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــا رب ف الثني ــــه ي ــــب ل وه
 

ــــن من�ي ــــوق الن والــــاج م ف
  

ـــــــدر ـــــــة وغي ك بغي آف
 

ــدر ــدرات الق ــان ك ــن كف ــا م ي
  

ـــلة دارئه ـــل ص ـــا ص ـــا ربن ي
 

ـــارئه ـــول ط ـــد تص ـــل الفاس ك
  

ــــا ــــل أن تنتحي ــــوانا قب إل س
 

ــا ــد مي ــرري ق ــديه ض ــن ل ــا م ي
  

ـــلم ـــري يس ـــلم عم ـــع س م
 

مــن كــل مــا بــه تيء الظلــم
  

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
 

ـــدا ـــي� اح ـــحب وخط والل والص
  

ــــاده ــــل حروف كلهــــا عب واجع
 

ـــاده يـــا مـــن لـــه العبـــاد والعب
  

ــر ــي البش ــق ف خط ــب لي الل وه
 

ـــر ـــه خي البش ـــا جعلت ـــا خالق ي
  

ـــآ ـــا رب ف الثلث ـــه ي ـــد ل وج
 

ــــا ــــاع والثلث ــــا ازدرى الرب ب
  

ــــع ــــدا وينف ــــر أب ــــا يس م
 

ــدفع ــه الضــر لغيي ي ــا مــن ب ي
  

ـــرا ـــا صـــل صـــلة ل ي� ـــا ربن ي
 

ـــرى ـــت§ ت� ـــا ليس ـــا ومثله نظي�ه
  

ـــل ـــن ̈فض¶ ـــي م ـــن اللئق عل م
 

ـــل ـــا فف¦ض� ـــم مع ـــى جيعه عل
  

ـــرا ـــرى ول ي� ـــلم ل ي� ـــع س م
 

ــي¶را ــد ص� ــذي ق ــى ال ــورى عل ــن ال م
  

نـــــورا لـــــم ممـــــد والل
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــآ ـــوم الربع ـــه رب بي ـــب ل وه
 

يـــا باقيـــا م�ر�و¶ي®ـــا وم�ش§ـــبÂعا
  

ـــر ـــك وب�ش ـــل مل ـــه ك ـــا في م
 

يغبطـــه مـــن ز�ي�ـــدÁ وب�شـــر
  

Âـــذ°ات ـــه ل¦ ـــ ل ـــل حروف¦ واجع
 

Âبل نايــــة بقــــدر الــــذات
  

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة صـــافيه
 

ـــافيه ـــؤمني ش ـــوم م ـــدور ق ص
  

ـــدا ـــارف مفاس ـــلم ص ـــع س م
 

� وفاســــداÏــــق²و�ةÂلغينــــا وش
  

ـــدادي ـــره م ـــذي بش ـــى ال عل
 

ــــع§ ودادي ــــني م ــــي س وقلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وف الميــس هــب لــه فــوق الن
 

ـــآ ـــه أمي المن ـــن جعلت ـــا م ي
  



يـــا ربنـــا صـــل صـــلة ت�ـــذهب
 

ــذهب ــا فت ــري مع ــدوا ض ــن قص م
  

ـــلم ـــع س ـــرمدا م ـــواي� س إل س
 

ـــم ظلم ـــن ب ـــ̈ذبª م ـــا ي لغين
  

ـــد ال ـــه جن ـــذي وج� ـــى ال عل
 

ــــي ــــذوي الله ــــالبي ل الغ
  

ــــار ــــا الكف ــــوا لغين وزحزح
 

ـــفارا ـــراج والس ـــا الخ ـــا م كم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدوم ـــدا ي ـــداء تدي ـــدد الع وه
 

يصــــرفهم لغي عبــــدك الــــدي
  

ــه ــوم ا̈لم�ع� ــا رب ي ــه ي ــب ل وه
 

ــه ــد ج�ع� ــذي ق ــع ال ــوق الن م ف
  

ـــى ـــلة تبق ـــل ص ـــا ص ـــا ربن ي
 

ـــبقا ـــود س ـــلم ل يق ـــع س م
  

ـــا ـــب ل الكتاب ـــذي وه ـــى ال عل
 

ـــــا ـــــوجه العتاب ـــــ ل ي ول¦
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــبت ــوم الس ــا رب ي ــه ي ــب ل وه
 

وكـــل يـــوم يافعـــا مـــن نبـــت
  

ـــديه ـــذه ل ـــلت ه ـــل ص واجع
 

ــــه ــــليت علي ــــلة ص� خي ص
  

ــد ــارات الح ــا بش ــه ب ــب ل واكت
 

ــد ــوم الح ــن ي ــام م ــه الي ــب ل وه
  

ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس
  

ــدى ــا ذا الن ــا مصــطفى ي ــا ســي¥دي ي ي
 

ــندا ــداك س ــن ه ــك م ــلى علي ص
  

ـــود ـــلم ل ت ـــلة بس ـــى ص أزك
 

ــــود ــــل الج ــــتقامة وتقلي بالس
  

ـــــاع ف الل والصـــــحاب والتب
 

ــــاع ــــع اتب ــــا م وزادن علم
  

ــا ذا العل ــب ي ــا مت ــيدي ي ــا س ي
 

ـــال وع�ل ـــن تع ـــك م ـــلى علي ص
  

ـــدد ـــلم ل ع ـــلة بس ـــى ص أزك
 

ـــدد ـــ دائم� م ـــوق ل¦ ـــا تس ل
  

ــر ــا حظ¦ ــف م ــحب وك ف الل والص
 

ــــالنظر ــــك ب ــــاد ل إلي عن وج
  

ــدى ــا ذا ال ــى ي ــا منتق ــيدي ي ــا س ي
 

ــدى ــألته ه ــن س ــك م ــلى علي ص
  

ــا ــل م ــوق ك ــلة ل تس ــى ص أزك
 

ـــلما ـــرمدا مس ـــتهيت س ـــه اش ل
  

مــــع ســــلم بميــــع الل
 

ــــــدرر واللل ــــــحبك ال وص
  

ــا مــن س�ــرى يــا ســيدي يــا مقتفــى ي
 

ــرى ــاك للس� ــن دع ــك م ــلى علي ص
  

ـــر ـــود بظ¦ف¦ ـــلة ل ت ـــى ص أزك
 

ـــفر ـــن غي س ـــاورك م ـــأن أج ب
  

مــــع ســــلم بميــــع الل
 

ــآل ــم م ــدا ل ــن غ ــحب م والص
  

ـــل إل ـــا خي مرس ـــيدي ي ـــا س ي
 

ــــالي ذي الل ــــه الع ــــق إل خل
  

ـــدا ـــك أب ـــلم علي ـــلى وس ص
 

ـــدا ـــن تعب ـــحب وم ـــالل والص ب
  



ــلم ــل بس ــه ج ــلة من ــى ص أزك
 

ــلم ــع§ دار الس ــاي� م ــب ل طوب ت�طÂي
  

ـــع ـــه بمي ـــلم علي ـــلى وس ص
 

ــميع ــك الس ــك والصــحاب رب آل
  

ـــداك ـــود ب ـــلة ل ت ـــى ص أزك
 

ـــداك ـــخر ع ـــلم ل يس ـــع س م
  

يـــا خي كـــل والـــد ومـــا ولـــد
 

ــد ــن ول ــال ع ــن تع ــك م ــلى علي ص
  

ـــد ـــار الع�ب¥ ـــع الي ـــلما م مس
 

ــــــدي ــــــا لغيي� أزال وب� كم
  

بغي رد ل إل النــــــــــــان
 

ـــان ـــدا جن ـــف°Óى أب ـــك ص وب
  

ــــه ــــل لي أم ــــا خي مرس ي
 

ــه ــاك الغم ــن كف ــك م ــلى علي ص
  

ــــــد جل ــــــافع ق رب كري ن
 

ــــد أج�ل°ا ــــم ق ــــدرك العظي وق
  

ـــدد ـــوق ع ـــك ف ـــلما علي مس
 

ـــددي ـــحب وزاد م ـــالل والص ب
  

ــر§ ــق� القم ــد ش� ــديقك ق ــن لتص ــا م ي
 

ــر ــوك أم ــن بقف ــك م ــلى علي ص
  

ــــالكرام ــــك ب ــــلما علي مس
 

ف الل والصــــحب بل انصــــرام
  

مـــن بـــك جلـــة ذنـــوب غفـــرا
 

ـــرا ـــي� عن كف ـــا عل ـــل م وك
  

ــب ــا مت ــى ي ــا منتق ــطفى ي ــا مص ي
 

ــب ــداك واجت ــن ه ــك م ــلى علي ص
  

ـــرام ـــك ف الل الك ـــلما علي مس
 

ـــرام ـــاد ل ال ـــر وق وصـــحبك الغ
  

ــــقاءا ــــي� والش ــــواي� النه ولس
 

ــــاءا ــــا ي�ح§رمن ارتق ــــف� وم ك
  

ــــــثرة التلوه ــــــاد ل بك وج
 

ــــاللوه ــــلة ب ــــذكر والص وال
  

ــــال ــــالعلم والعم ــــاد ل ب وج
 

وبالتـــــــأدب وبالكمـــــــال
  

ــت ــا جن ــت ي ــا بغي ــيدي ي ــا س ي
 

ــت ــا جن ــدا ي ــوء أب ــل س ــن ك ع
  

صــلى عليــك منعــم قــد أنعمــا
 

ــــا ــــا وأدام النعم ــــك علين ب
  

وكـــل مـــا اشـــت�ق²ت� إليـــه قـــادا
 

لــــك بل مشــــقة فانقــــادا
  

مســـلما عليـــك يـــا متـــار
 

ـــار ـــا أخت ـــاق كـــل م ـــ س ول¦
  

ـــلمه ـــك ذا س ـــرى ب ـــا وأخ دني
 

ـــه ـــن اللم ـــاب وم ـــن الس م
  

ـــب Âـــا ̈أح ـــان ل كم ـــب الزم وطي�
 

وكــف� عن ســرمدا مــا ل ̈أحÂــب
  

ـــاق ل الرب ـــان وس ـــك ل ك وب
 

ــرب§ ــم وع� ــر ع�ج§ ــي بش§ ــت أص ح
  

وضـــمن إل الصــــحاب المنــــآ
 

وقــــــاد ل بل حســــــاب الن
  

ـــا ـــوب� م ـــب وعي ـــط° ذن وح
 

وراض ل كــــل ك¦نــــود ج�م�ح�ــــا
  

وجـــاد ل بكـــون ذا النظـــم شـــفآ
 

ــــفا ــــث كش ــــة حي ل وللم
  

ــــا ــــة الرزاي ــــف� عن جل وك¦
 

بـــه وســـاق ل بـــه الزايـــا
  



ـــدير ـــى ذاك ق ـــل عل ـــإنه ج ف
 

ــــدير ــــا داع ج ــــة دع وبإجاب
  

ــــاء ــــكر والثن ــــاطبته بالش خ
 

ـــائي ـــى عن ـــد نف ـــك عن ق إذ ب
  

ــلل ــد الض ــؤال غيه عن ــن س ــا م ي
 

ـــا ذا اللل ـــرم ي ـــت ل  بك إذ كن
  

ـــب ـــا مي ـــب ي ـــا قري ـــا ال ي ي
 

صـــل علـــى الـــذي بـــه تيـــب
  

ســــيدنا ذي العجــــزات بســــلم
 

بـــالل والصـــحب الزحزحـــي الظلم
  

ــن ــي وك ــن مع ــدهر وك ــ ال ــن ل¦ وك
 

ـــن ـــي بك ـــوق مرام ـــائقا ف ل س
  

ـــافيه ـــات ص ـــاهه حي ـــل ب واجع
 

لــك بــه مــع الجــور الضــافيه
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــن الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

}تيسيــر العسيـر ف الصـلة على البشيـر النذيـر{

ـــه غيه ـــن ل إل ـــا م ـــا ال ي ي
 

ـــر خيه ـــان دون ش ـــن أت ـــا م ي
  

ـــرمدا ـــارك س ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

وآلــــه وصــــحبه والنبيــــآ
 

ـــا ـــدمات ربي ـــه الق ـــكر ت واش
  

ـــدء ـــيته بالب ـــذي س ـــو ال وه§
 

يــا مــن قبلــت بســماك بــدئي
  

يـــال يـــا مـــن ل إلـــه غيه
 

ـــي خيه ـــان دون ض ـــن أت ـــا م ي
  

ـــدا ـــارك أب ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

علــى الــذي تقــديه منــك بــدا
  

ـــاء ـــيت بالبه ـــذي س ـــو ال وه§
 

ـــــاء ـــــحب بل انته والل والص
  

ـــذبله ـــق الع ـــذن ب ـــن معي وك
 

وانشـــر علينـــا بركـــات البســـمله
  

ـــلم ـــان ولتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ــلم ــل مس ــبيب ك ــب ح ــى الن عل
  

ـــيء ـــاته مض ـــذي س ـــو ال وه§
 

ـــيء ـــن يض ـــحب وم والل والص
  

ـــاته ـــات الف ـــا برك ـــر علين وانش
 

واجعـــل قلمـــي خي بـــاب فـــاته
  

ـــلما ـــم ولتس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ــا ــفت الظلم ــه كش ــذي ب ــى ال عل
  

ـــياء ـــيت بالض ـــذي س ـــو ال وه§
 

والل والصـــــحب ذوي اليـــــاء
  

ـــره ـــات البق ـــي برك ـــر عل وانش
 

ـــقره ـــوجه لغيي س ـــن ي ـــا م ي
  

وغيهــا مــن كــل بــاب النــار
 

والــــزي والســــران والشــــنار
  

ـــلم ـــك ولتس ـــا مل ـــل ي وص
 

ـــي ـــرته بقلم ـــذي بش ـــى ال عل
  

ـــإ ـــيته باللج ـــذي  س ـــو ال وه§
 

ــــكر لئÂي ــــحاب واش والل والص
  

ــــات آل ــــي برك ــــر عل وانش
 

ــــآل ــــال وف ال ــــران ف ال عم
  



ـــــــدر ـــــــة وغي ك بغي آف
 

يـــا ذا القضـــاء والـــورى والقـــدر
  

ـــليم ـــدوس بالتس ـــا ق ـــل ي وص
 

ـــوم ـــة العل ـــب مدين ـــى  الن عل
  

ـــفاء ـــيت بالش ـــذي س ـــو ال وه§
 

والل والصـــــحب ذوي الوفـــــاء
  

ـــاء ـــورة النس ـــب بس ـــ ه ول¦
 

كونـــك� ل ف الصـــبح والســـاء
  

ــــار ــــل والنه ــــات اللي وبرك
 

ـــــــار ـــــــرر ول انته بل تغ
  

وعصـــمة مـــن الذى ولتشـــكر
 

ـــري ـــور فك ـــام ولتن ـــذا النظ ه
  

ـــلم ـــلم ولتس ـــا س ـــل ي وص
 

علــى الــذي بــه فككــت ولــي
  

ـــرداء ـــاحب ال ـــمى ص ـــو الس وه§
 

ـــداء ـــي ال ـــحب الزيل والل والص
  

ـــائده ـــات ال ـــي برك ـــر عل وانش
 

ــائده ــكور ف ــا ش ــات ي ــل حي واجع
  

ـــليم ـــؤمن بالتس ـــا م ـــل ي وص
 

ــــم ــــب ال ذي التعلي ــــى ن عل
  

ـــواء ـــاحب الل ـــمى ص ـــو الس وه§
 

ـــتواء ـــى اس ـــحب عل والل والص
  

ـــام ـــورة النع ـــب بس ـــ ه ول¦
 

ــــام ــــالود والنع ــــك ل ب كون
  

ـــن ـــا مهيم ـــليم ي ـــل بالتس وص
 

ــن ــدعآ يهيم ــد ال ــذي بع ــى ال عل
  

ـــو زعيـــم النبيـــاء أي رئيـــس وه§
 

ـــر رءوس ـــا غ ـــم مع ـــم وه جيعه
  

ــــؤمني ــــحبه وال ــــه وص وآل
 

ـــذعني ـــا حـــبيب ال ـــات ي والؤمن
  

ـــراف ـــن الش ـــد من ـــ خل ول¦
 

ــــراف ــــورة الع ــــم بس وغيه
  

واكتــب لفضــل الــورى الختــار
 

ـــتتار ـــدوم ف اس ـــى ت ـــي م�ن® مÂن¶
  

ـــلما ـــز ولتس ـــا عزي ـــل ي وص
 

ــا ــرام علم ــاق الك ــذي ف ــى ال عل
  

ــــآ والل ــــب النبي ــــو خطي وه§
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ـــال ـــورة النف ـــب بس ـــ ه ول¦
 

ــــال ــــرا بل إقف ــــا مبش فتح
  

ـــلم ـــار بالس ـــا جب ـــل ي وص
 

ـــي ـــه أقلم ـــذي فرح ـــى ال عل
  

ــــــاء أجعي ــــــو خي النبي وه§
 

ــــابعي ــــحبه والت ــــه وص وآل
  

ـــوبه ـــات الت ـــي برك ـــر عل وانش
 

ـــــوبه ـــــدى أو ح بل أذى ول ع
  

يــــا متكــــب دوامــــا صــــل
 

ـــل ـــب ال ـــى ال ـــلما عل مس
  

خـــات كـــل النبيـــاء طـــرا
 

ـــبا ـــد ل ال ـــحب وق والل والص
  

ول¦ــ هــب بــق يــونس الــرام
 

ـــرام ـــن بل أذى ول انص ـــ ك ول¦
  

ـــلم ـــالق ولتس ـــا خ ـــل ي وص
 

ـــم ـــل العل ـــك اللي ـــى حبيب عل
  

ـــري ـــاء الق ـــب النبي ـــو ن وه§
 

والل والصــحاب يــا مــن يقــري
  



ـــــــاله ـــــــرك ول إج بل ت
 

ــاله ــا م ــد م ــث ق ــن بك ــا م ي
  

ــا ــل م ــود ك ــق ه ــب ب ــ ه ول¦
 

ـــلما ـــان س ـــد للجن ـــك أري من
  

ـــلما ـــارئ ولتس ـــا ب ـــل ي وص
 

ـــا ـــه فعلم ـــذي علمت ـــى ال عل
  

وه§ــــو الليء وهــــو الــــبأ
 

ـــر�أ ـــو ال ـــوب وه ـــن العي م
  

ـــب ـــ ه ـــحبه ول¦ ـــه وص وآل
 

بــــق يوســــف الن بل رهــــب
  

ـــور ـــا مص ـــلمن� ي ـــل وس ص
 

علــى الـــذي بـــه أتتنــا الســـور
  

ــأ ــذي ل يطف ــور ال ــو الن ــك ه من
 

ـــأ ـــن ي�طف ـــحب وذد م والل والص
  

ــان ــد الم ــورة الرع ــب بس ــ ه ول¦
 

مــن العـــادي ومشـــقات الزمـــان
  

ـــلما ـــار ولتس ـــا غف ـــل ي وص
 

علــى الــذي بشــر مــن تعلمــا
  

ــــى ــــب العل ــــطفى والت الص
 

والل والصــحاب يــا مــن حلــى
  

ـــا ـــأليف والتفهيم ـــ الت ـــب ل¦ وه
 

ــــا ــــي بإبراهيم ــــن ف كل واليم
  

ـــلم ـــار ولتس ـــا قه ـــل ي وص
 

ــي ــدجى بقلم ــو ال ــذي يل ــى ال عل
  

الرتضــى الزكــى الزك°ــى التقــى
 

يـــا مـــن بـــاهه فتقـــت الرتقـــا
  

ــري ــثر أج ــذكر وك ــ ال ــظ ب� واحف
 

ف الــــال والت بــــق الجــــر
  

ـــلما ـــاب ولتس ـــا وه ـــل ي وص
 

ـــا ـــاق لغيي أل ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــا كري ـــك ي ـــزاء من ـــك ج ب
 

ــــه أروم ــــكر ب ــــه والش ومن
  

العـــروة الـــوثقى الزكـــيª العلـــى
 

يـــا مـــن هـــداه هاديـــا وأعلـــى
  

والل والصـــحب بـــق النحـــل
 

ــل ــن جالبــات ال ــما م ــا عاص ي
  

ــر ــا رب الب�ش ــام ي ــذا النظ ــب ب وه
 

ـــر ـــل ب�ش ـــر أفض ـــيد الب�ش لس
  

ـــور والـــرام ـــاح الي ـــه مفت واجعل
 

ـــرام ـــى بل انص ـــر ورض وخي أج
  

ــــلما ــــا رزاق ولتس ــــل ي وص
 

علــى الــذي بــه أقــود العلمــآ
  

ــــودا ــــتقيم ق ــــراط الس إل الص
 

يــــذود كــــل ذي النفــــور ذودا
  

وه§ـــو الـــبيب الطيـــب الســـيب
 

ـــيب ـــو النس ـــى ه ـــيدنا النق س
  

ـــــراء ـــــحب وبالس والل والص
 

ـــل راء ـــر ك ـــون بش ـــب ل ك ه
  

بل إجابـــــــة ول تزلـــــــزل
 

ــــــد بنل ــــــرب وج ول تغ
  

هـــب ل كـــون الـــرزق قـــائدا إل
 

ــــــان وإل ــــــان ذا أم خي الن
  

واكتـــب ل الجـــور والصـــفاءا
 

ف كـــل شـــيء واكفن الفـــاءا
  

ـــلما ـــاح ولتس ـــا فت ـــل ي وص
 

ـــا ـــن ظلم ـــذي كفيتن م ـــى ال عل
  



ـــان ـــدت ل الم ـــاهه وق ـــل ب قب
 

ولســـواي� تنتحـــي ضـــيق� الزمـــان
  

وه§ــو النيــب والقريــب والرقيــب
 

وه§ـــو اليـــب والـــاب والنقيـــب
  

ــــن ل ــــحبه وك ــــه وص وآل
 

ـــي ـــور كل ـــف ون ـــورة الكه بس
  

ـــاح ـــا فت ـــليم ي ـــل بالتس وص
 

ـــاح ـــاته الفت ـــذي س ـــى ال عل
  

ــاحب ــو الص ــدب وه§ ــتجيب الن الس
 

ـــاحب ـــن يص ـــر كم ـــه الغ وآل
  

ـــا ـــات مري ـــي برك ـــر عل وانش
 

ـــا ـــي مجلت دي ـــل فيوض واجع
  

ـــليم ـــم بالتس ـــا علي ـــل ي وص
 

ـــالتعليم ـــث ب ـــذي بع ـــى ال عل
  

ـــبيب ـــب والط ـــو الطي ـــو أب وه§
 

ـــبيب ـــه الل ـــا ينحـــو ل ـــا باقي ي
  

ــــذكرا ــــحبه وال ــــه وص وآل
 

ـــكرا ـــب والش ـــه ل ه ـــق ط ب
  

وهـــب لكـــل مـــن تعلـــق بيـــا
 

ســــعادة دائمــــة يــــا ربيــــا
  

ــــبق ــــرة ل يس ــــب مغف ول ه
 

لثلهــــا ول¦ــــ كــــن بعبــــق
  

واغفـــر لوالـــدي� و اغفـــر لميـــع
 

ــيع ــا س ــل ي ــوا بفض ــن ب تعلق م
  

ــن ــرام ث ع ــحب الك ــن الص وارض ع
 

ــن ــث ع ــم رب حي ــذا النظ ــاظم ه ن
  

ـــؤمنه ـــؤمن وم ـــل م ـــر لك واغف
 

ـــدمنه ـــكر م ـــم من لش ـــد ل وق
  

ـــلمه ـــلم ومس ـــل مس ـــر لك واغف
 

ــه ــى ومرح ــك رض ــم من ــب ل وه
  

ـــنه ـــن ومس ـــل مس ـــر لك واغف
 

ـــنه ـــد حس ـــل مزي ـــم� أوص ول
  

ـــلم ـــابض ولتس ـــا ق ـــل ي وص
 

ـــلم ـــول الس ـــب والرس ـــى الن عل
  

ــب ــب النجي ــيب راك ــاحب القض أي ص
 

ــب ــود ل خي عجي ــه يق ــن ب ــا م ي
  

وآلــــه وصــــحبه يــــا ربيــــا
 

ـــآ ـــات النبي ـــي برك ـــر عل وانش
  

ـــلم ـــم بس ـــل عليه ـــرمدا ص وس
 

ف كـــل مــــن وافقهــــم بل ملم
  

واجعــل بــاهه العظيــم ذا النظــام
 

ــام ــادات عظ ــن عب ــب م ــك أح ل
  

ـــلم ـــط ولتس ـــا باس ـــل ي وص
 

ــــم ــــب العرب العل ــــى الن عل
  

ـــب ـــو النتخ ـــب وه� ـــو النجي وه§
 

ــب ــري النªج� ــه لبÂش§ ــت ب ــن ن�ح� وم
  

ـــب ـــو النتخ ـــذب ه ـــو اله ه
 

ـــب ـــن ينتخ ـــحب وم والل والص
  

ـــه ـــج دون زلزل ـــب بال ـــ ه ول¦
 

ـــــه ـــــك  الن  بي آي منل من
  

ـــلما ـــافض ولتس ـــا خ ـــل ي وص
 

ــا ــوت الظلم ــه جل ــذي  ب ــى ال عل
  

ــب ــع الرت ــرب راف ــف الك أي كاش
 

ــب ــديه كت ــون خ ــه ك ــن ب ــا م ي
  

ــــؤمني ــــحبه وال ــــه وص وآل
 

وانشـــر علـــي بركـــات الؤمنـــون
  



ـــلم ـــع ولتس ـــا راف ـــل ي وص
 

علـــى الـــذي بـــه مـــوت ألـــي
  

بغي إثبـــــات لـــــه ف أبـــــد
 

ـــد ـــات الوب ـــوت جالب ـــا م كم
  

أي عـــزة العـــرب ســـابق العـــرب
 

وأفصـــح العـــرب أنفـــس العـــرب
  

والل والصــــحب بــــق النــــور
 

ـــني ـــار والتش ـــاحي� النك ـــا م ي
  

ـــليم ـــز بالتس ـــا مع ـــل ي وص
 

علــى الــذي صــفا بــه تعليمــي
  

ــــاقب ــــك الني الث ــــو نم وه�
 

ـــاقب ـــس الع ـــب النفي ـــو العق وه§
  

والل والصــــحب ذوي اليقــــان
 

ـــان ـــة الفرق ـــن برم ـــ ك ول¦
  

ـــلما ـــذل ولتس ـــا م ـــل ي وص
 

ـــآ ـــور العلم ـــول ال ن ـــى رس عل
  

ــاب ــب اله ــالب والقط ــوكب الغ الك
 

ــهاب ــدب الش ــب الن ــب الرغ الراغ
  

ول¦ــ هــب بالشــعراء مــا أريــد
 

ــد ــدÁ ال¦ري ــل¦ قص ــان قب ــن كف ــا م ي
  

واجعــل حروف فــوق كــل عمــل
 

صــلح يــا مــن ل يقــود أملــي
  

ـــي ـــا بص ـــيع ي ـــا س ـــل ي وص
 

علــى الــذي جــاء لــه النªص�ــور�
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــزح أل ـــحب وزح والل والص
  

ـــــــدا ـــــــوجيه إل أب بغي ت
 

ــــــدا ــــــان كب ولتقن إل الن
  

ـــل ـــات النم ـــي برك ـــر عل وانش
 

ــــلي ــــع ش ــــة ول اج بغي آف
  

ــــدرا ــــا وك ــــا تنازع ولتكفن
 

إل جنــان اللــد يــا مــن قــدرا
  

ـــلم ـــم ولتس ـــا حك ـــل ي وص
 

ـــلم ـــى الس ـــب النتق ـــى الن عل
  

ـــب ـــ ه ـــحبه ول¦ ـــه وص وآل
 

ــب ــارف الره ــص ص ــورة القص بس
  

إل ســــواي�  وتلزمــــي الب�شــــر
 

إل جنـــان اللـــد يـــا رب الب�شـــر
  

ــــذكر ــــكر عــــن ت ولتغنن بالش
 

ــري ــور فك ــ ن ــى ول¦ ــد مض ــا ق م
  

ــلم ــلة بس ــدل ص ــا ع ــل ي وص
 

ـــذي عن مـــا كـــل ملم ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ـــا ـــل م ـــالعنكبوت ك ـــب ب ول ه
 

يســـرن مـــع بقـــاء ســـلما
  

ـــاهر ـــة ف ظ ـــب عدال ـــ ه ول¦
 

ـــاهر ـــد بط ـــ ج ـــاطن ول¦ وب
  

ـــا خـــبي ـــف ي ـــا لطي وصـــل ي
 

ـــبي ـــزاؤه ك ـــذي ج ـــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــم ـــاف الظل ـــحاب ن والل والص
  

ـــروم ـــات ال ـــي برك ـــر عل وانش
 

ــــون ذا تكري ــــه أك ــــرا ب نش
  

ـــــــدر ـــــــة وغي ك بغي آف
 

يـــا ذا القضـــاء والـــورى والقـــدر
  



ــــــرورا ــــــان أدم ب ول بلقم
 

ـــرورا ـــيء واكفن الغ ـــل ش ف ك
  

ـــم ـــا عظي ـــم ي ـــا حلي وصـــل ي
 

ــم ــه التعظي ــاد ل ــذي انق ــى ال عل
  

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلما
 

والل والصـــحاب واصـــرف ظلمـــا
  

ــــي ــــور كل ــــواي� ولتن إل س
 

ــــن ل ــــفاء ك ــــان والص وبالم
  

وانشـــر علـــي بركـــات الســـجده§
 

ـــده ـــد م ـــائدا إل الي ـــا ق ي
  

ـــالحزاب ـــا وب ـــب ب ـــ ه ول¦
 

ــــزاب ــــو بل أح ــــادة تعل عب
  

ـــم ـــات الل ـــن جالب ـــا ع ولتغنن
 

ــــــم ــــــال وخي عل بي أعم
  

وبجـــــــاورة أهـــــــل الي
 

ــي ــاوي ض ــل° ح ــان ك ــن كف ــا م ي
  

وصـــل يـــا غفـــور يـــا شـــكور
 

ـــذكور ـــديه م ـــذي تق ـــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــلم ـــل مس ـــحب وك والل والص
  

ول¦ـــ هـــب بســـبإ وفـــاطر
 

ـــاطر ـــل ب ـــل حاص ـــل ك مج
  

ــــدارين ــــا الوجــــل ف ال ولتكفن
 

وكــــل مــــا يــــر للعــــارين
  

ـــبي ـــا ك ـــي ي ـــا عل ـــل ي وص
 

علـــى الـــذي ن�ب�ـــأه الـــبي
  

ســـيدنا ممـــد مـــع ســـلم
 

ـــل ذا الكلم ـــحب ول اقب والل والص
  

وهــــب ل¦ــــ العلء والتكــــبيا
 

يـــا باقيـــا قـــد زحـــزح الثبـــورا
  

ـــان ـــ الم ـــدم ل¦ ـــواي� ولت إل س
 

مــع الرضــاء ولتصــف ل الزمــان
  

ـــي الن ـــق ياس ـــب ب ـــ ه ول¦
 

ــــآ ــــد ل الÓم�ن ــــزل وق بل تزل
  

ول¦ــ بــاليقطي هــب جلــة مــا
 

ـــى ـــالات تعتم ـــن ص ـــه م أحب
  

وصـــل يـــا حفيـــظ يـــا مقيـــت
 

ــوت ــه الوق ــي ب ــذي تي� ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــم قلم ـــحب وعظ والل والص
  

ــــر ــــق الزم ــــق داوود وح ب
 

ـــري ـــا كري عم ـــرم ي ـــف وك ص
  

وصــل يــا حســيب يــا جليــل
 

ــل ــه التجلي ــاد ل ــذي انق ــى ال عل
  

ـــى ـــو النتق ـــليمك وه§ ـــك بتس من
 

ـــآ ـــل الرتق ـــحاب أه والل والص
  

ـــلت ـــق فص ـــذنب وح ـــافر ال بغ
 

ــت ــت الن جل ــورى ال ــة الش وحرم
  

ـــب ـــا رقي ـــا كري ي ـــل ي وص
 

ــب ــه النقي ــى ب ــذي اعتل ــى ال عل
  

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلما
 

ــــآ ــــحبه والعلم ــــه وص وآل
  

بســورة الزخــرف واجعــل النظــام
 

ــن عظــام ــا أحــب م ــديه م ــن ل ــا م ي
  

وهــب بســورة الــدخان للرســول
 

ـــول ـــر خي س ـــه ت ـــارة ل بش
  



ـــلم ـــب ولتس ـــا مي ـــل ي وص
 

ـــم ـــفعاء العل ـــفيع الش ـــى ش عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

برمــــة الاثيــــة العظمــــه§
 

يــا قــاهرا لــه العلــى والعظمــه
  

وصـــل يـــا واســـع يـــا حكيـــم
 

ــم ــه التحكي ــاد ل ــذي انق ــى ال عل
  

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلما
 

ــلما ــد أس ــن ق ــحب وم� ــالل والص ب
  

ــــال ــــاف والقت ــــورة الحق بس
 

يــا مغنيــا عــن جــالب القتــال
  

ـــد ـــا مي ـــا ودود ي ـــل ي وص
 

ــد ــه التمجي ــاد ل ــذي انق ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

والل والصـــحب وقلـــب علـــم
  

ـــق الجـــرات ـــح وح ـــة الفت برم
 

ـــكرات ـــن أل وس ـــا ع ـــا مغني ي
  

ـــليم ـــاعث بالتس ـــا ب ـــل ي وص
 

ـــوم ـــافع العل ـــي الش ـــى البش عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــل خط ـــد واجع ـــة الي برم
 

ـــط ـــكور خي خ ـــا ش ـــديك ي ل
  

ـــلم ـــهيد بالس ـــا ش ـــل ي وص
 

ـــي ـــدحه أقلم ـــذي ت ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وقـــد إل الـــاحي بـــق الـــذاريات
 

خي بشــــارات تــــدوم ناميــــات
  

وصـــل يـــا حـــق بـــق الطـــور
 

ــطور ــاء بالس ــد ج ــذي  ق ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــم قلم ـــحاب واعص والل والص
  

ـــا ـــل م ـــي لك ـــدي وكلكل وجس
 

ــــلما ــــال س ــــه ل وعي ل ترض
  

ـــلم ـــل بالس ـــا وكي ـــل ي وص
 

ــي ــه أقلم ــي ل ــذي ت�فض ــى ال عل
  

ـــع ـــوق جي ـــونه ف ـــالة وك رس
 

ــوع ــه ا̈لم ــذي ل ــور ال ــق الص خل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــر ـــق القم ـــم وح ـــة النج برم
 

ـــر ـــه خي الزم ـــائدا إلي ـــا ق ي
  

ـــ هـــب بـــق وجهـــك الكري ول¦
 

ـــت تري ـــرا ليس ـــديك بش ـــه ل ب
  

ـــتي ـــا م ـــوي ي ـــا ق ـــل ي وص
 

علــى الــذي امــت بــه الفتــون
  

ــــدا ــــاب أب ــــوع لن بل رج
 

ســـيدنا الـــذي بـــه منـــك بـــدا
  

ذكـــرÝ حكيـــم قـــدته إلينـــا
 

ـــــدينا ـــــرم ل ـــــه مك وإن
  

شـــــفيعنا ممـــــد وســـــلم
 

بـــالل والصـــحب وأكـــرم قلمـــي
  

ــــان ــــور ة الرح ــــب بس وللن
 

ـــان ـــع الم ـــلميك م ـــل س أوص
  



وصــــل يــــا ول يــــا حيــــد
 

ــد ــه التحمي ــاد ل ــذي انق ــى ال عل
  

ــــد ــــورى مم ــــل ال وذاك أفض
 

ــد ــا يم ــدمت م ــن خ ــه م ــد ل وق
  

ــــحبه وســــلم ــــه وص ف آل
 

ـــي ـــن قلم ـــره م ـــا يس وزده م
  

برمــــة الواقعــــة العظمــــه
 

وحرمـــة الديـــد ذات العظمـــه
  

وصــل يــا مصــي صــلة تعلــو
 

ـــو ـــلم يعل ـــلة بس ـــل ص ك
  

ـــفع ـــى الش ـــب النتق ـــى الن عل
 

ـــع ـــدمت ارف ـــحب وخ والل والص
  

ــدر ــا من ص ــح م ــول وام ــع قب رف
 

ــدر ــه الق ــذي ل ــوان ال ــن غي رض م
  

وظــاهري وبــاطن اعصــم ســرمدا
 

ـــدا ـــا ل يم ـــس ب ـــن التلب م
  

ــــدال ــــة ال ــــا رب برم آمي ي
 

ـــدال ـــرآن واكفن ال ـــة الق وحرم
  

ول¦ــ هــب مــن الــذي أحصــيتا
 

ــيتا ــيا أرض ــا راض ــترت ل ي ــا اخ م
  

ولتكفن مــا ليــس يصــيه ســواك
 

ــواك ــواي� ف ه ــل ه ــرر واجع ــن ض م
  

آمي يـــا مبـــدئ يـــا معيـــد
 

يــا مــن بــه منــه لــه نعــود
  

يـــا مـــن لـــه كتـــابت تـــوجهت
 

ـــو�ه�ت§ ـــل ن� ـــديك قب ـــدمت ل وخ
  

صــل وســلم ســرمدا علــى المي
 

ــــن ل يي ــــد م ــــيدنا مم س
  

ــــب ل ــــحبه وه ــــه وص وآل
 

ـــي ـــالي قبل ـــلح الص ـــه ص ب
  

ـــب ـــواليفي إل ال أح ـــل ت واجع
 

ــب ــك ي ــا خي مال ــا ي ــن غيه م
  

ــوا ــن تعلم ــدور م ــا ص ــرح ب واش
 

ـــم ـــتريهم ظل ـــه ل تع ـــرحا ب ش
  

وصــل يــا ميــي صــلة بســلم
 

علـــى الـــذي جـــاء بأحســـن كلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

برمـــة الشـــر وحـــق المتحـــان
 

ــان ــث ح ــا حي ــة دأب ــف المع والص
  

ــوت ــس ي ــذي لي ــي ال ــا ح ــل ي وص
 

ــت ــه المي ــرن ب ــذي بش ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــلم ـــل مس ـــحب وك ف الل والص
  

ـــــــابن ـــــــافقي والتغ وبالن
 

ــــا بن ــــا لن ــــه أذى لغي م وج
  

ــــاق ــــوالب النف ــــا ج ولتكفن
 

ــاق ــع الوف ــى م ــا الرض ــب لن وه
  

ــدا ــل أب ــوم ص ــا قي ــي ي ــا ح ي
 

ــدا ــل ب ــذي الفض ــى ال ــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــــــــــورة الطلق والتحري بس
 

ــــــع التكري ــــــب أرف زد الن
  

ـــم ـــورة القل ـــك وس ـــورة الل بس
 

ــم ــادي العل ــى ال ــليم عل ــل بتس ص
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــاقه ـــور الش ـــن كفيتن الم ـــا م ي
 

ـــاقه ـــق ال ـــليم ب ـــل بتس ص
  

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
 

ـــدا ـــري� اح ـــحب وعم§ والل والص
  

ـــارج ـــن الخ ـــائدا ل أحس ـــا ق ي
 

ـــارج ـــى ذي ســـورة الع صـــل عل
  

ســـيدنا ممـــد مـــع ســـلم
 

ـــــــحاب واكفن اللم ف الل والص
  

بــــق نــــوح وبــــق الــــن
 

ـــن ـــى ذي ال ـــليم عل ـــل بتس ص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــد ــت الواج ــمد أن ــا ص ــد ي واح
 

ـــد ـــت الاج ـــدر أن ـــادر مقت ق
  

ـــدثر ـــل ال ـــى الزم ـــل عل ص
 

ـــــدثر ـــــل ال ـــــة الزم برم
  

وســـــلمن عليـــــه ف الل وف
 

ـــي ـــا يف ـــال ث م ـــحابه ف ال أص
  

ــــاءÁ اللم ــــل انتح ــــا قب ولتكفن
 

ـــــال رب والكلم ـــــيئ العم وس
  

ـــدم ـــي الق ـــا العل ـــلة ربن ص
 

مـــع ســـلمه علـــى القـــدم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

أول يـــا آخـــر يـــا مـــؤخر
 

كونــــــك ل بل أذى أدخــــــر
  

ـــيدنا ـــى س ـــليم عل ـــل بتس ص
 

ممـــــد حبيبنـــــا مرشـــــدنا
  

ــــال ــــحبه ف ال ــــه وص وآل
 

ـــال ـــم ال ـــا مقي ـــآل ي وف ال
  

ـــدا ـــاطن صـــل أب ـــا ب ظـــاهر ي
 

ــدا ــل ب ــذي الفض ــى ال ــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ــــه ــــة العظم ــــورة القيام بس
 

ـــه ـــان ذات العظم ـــورة النس وس
  

ــــأ ــــق النب ــــلت وب والرس
 

ــــإ ــــؤادي نب ــــات وف والنازع
  

ــس ــف وحب ــر ك ــن لغيي الض ــا م ي
 

ـــس ـــة عب ـــليم برم ـــل بتس ص
  

ـــر ـــى الطه ـــب النتق ـــى الن عل
 

ــــر ــــورى الطه ــــد خي ال مم
  

ـــوير ـــورة التك ـــه بس ـــد ل وق
 

ــــــوير ــــــار زائد التن والنفط
  

ــــــحبه ولتغنن ــــــه وص ف آل
 

عــن بــدع بــك وميــي الســنن
  

ــوال ــت ال ــواب أن ــا ت ــر ي ــا ب ي
 

ــــوال ــــلح الح ــــال الص والتع
  

صـــل بتســـليم علـــى خي الـــورى
 

ــورا ــواه ن ــب س ــه قل ــن ب ــا م ي
  

وآلـــه وصـــحبه وقـــد لـــه
 

ــــــؤله ــــــورة الطففي س بس
  

وهـــب لـــه بالنشـــقاق والـــبوج
 

ــروج ــاق الع ــا ف ــارق م ــورة الط وس
  



ـــابه ـــن كت ـــة وص ـــل القيام قب
 

ـــابه ـــب ل الكت ـــا وه ـــا واهب ي
  

ـــى وحـــق الغاشـــية بســـورة العل
 

ـــاميه ـــزال ن ـــلة ل ت ـــل ص ص
  

مــــع ســــلم دائم مبشــــر
 

ـــر ـــى البش ـــب النتق ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرض ل ـــا ل ت ـــا رب م ولتكفن ي
 

ـــل ـــالنب الفض ـــاء ب ـــل انتح قب
  

ـــد ـــورة البل ـــر وس ـــورة الفج بس
 

والشــمس والليــل وحرمــة البلــد
  

ـــد ـــيدنا مم ـــى س ـــل عل ص
 

ـــمدي ـــا ص ـــحبه ي ـــه وص وآل
  

ــم ــت لغيي النق ــه انتح ــن ب ــا م ي
 

ـــم ـــا منتق ـــد ي ـــان الل إل جن
  

ـــرمدا ـــارك س ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــحى ــــحبه وبالض ــــه وص وآل
 

ــــحا ــــه متض ــــددن منهج ب ج
  

بالشـــرح والـــتي وســـورة العلـــق
 

ــق ــل انغل ــا قب ــح م ــى فات ــل عل ص
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــم قلم ـــحاب واعص والل والص
  

ـــدا ـــل أب ـــا رءوف ص ـــو ي عف
 

ــدا ــبق ب ــذي الس ــى ال ــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــبينه ـــق ال ـــدر وح ـــورة الق بس
 

ـــه ـــدب عله بين ـــى ن ـــل عل ص
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

يــا مالــك اللــك بــق الزلزلــه
 

ــه ــاد نزل ــ ق ــن ل¦ ــى م ــل عل ص
  

ــــــول ول ــــــزل ول ج بل تزل
 

ــــول ــــد كفيتن تق ــــم وق ظل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــــرام ـــــا رب ذا اللل والك ي
 

ــــاحترام ــــليم  وب ــــل بتس ص
  

ـــدا ـــا أح ـــب ذي الزاي ـــى الن عل
 

والل والصـــحب وذا الســـعي� احـــدا
  

ــــارعه ــــق الق ــــات وب بالعادي
 

ــارعه ــبق والس ــى ذي الس ــل عل ص
  

ســـيدنا ممـــد يـــا مقســـط
 

ـــطوا ـــذين أقس ـــحب ال والل والص
  

ــــت الغن ــــا غن أن ــــامع ي ج
 

ـــتغن ـــى الس ـــليم عل ـــل بتس ص
  

ـــرام ـــحبه الك ـــآله وص ـــك ب ب
 

ـــرام ـــالنظم ذا خي م ـــه ب ـــد ل وق
  

ــــر ــــق العص ــــاثر وح وبالتك
 

ــر ــدت ل بنص ــن ج ــى م ــل عل ص
  

بــــه بغي آفــــة ول كــــدر
 

ـــدر ـــري� الق ـــه م ـــلمن علي وس
  

بــــآله وصــــحبه يــــا مــــانع
 

ــانع ــد ص ــاه عب ــن أرض ــا خي م ي
  



ــه اســم فاعــل مــن الضــرر ــا مــن ل ي
 

ــــــرر ــــــد كفيتن أذاه والغ وق
  

ـــزه ـــق الم ـــليم ب ـــل بتس ص
 

يـــا مـــن كفانيهـــا ولفـــظ لـــزه
  

ــــد والل ــــب مم ــــى الن عل
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــول ـــور بل أف ـــي� الن ـــا معط ي
 

ـــل ـــق الفي ـــليم ب ـــل بتس ص
  

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
 

ـــدا ـــري� اح ـــحب وعم§ والل والص
  

ـــش ـــت ف قري ـــا أنزل ـــق م ب
 

ــي ــي القريش ــل عل ــورة ص ــن س م
  

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلما
 

ـــلما ـــي س ـــحب وكل والل والص
  

مــن كــل مــا يســوء أو يضــر
 

رحـــان يـــا رحيـــم أنـــت الـــب
  

ــادي ــت ال ــافع أن ــا ن ــور ي ــا ن ي
 

ــادي ــلÂ ذ¦ا جه ــن قب ــا م ــا منهي ي
  

صـــل بتســـليم علـــى خي الـــورى
 

ـــورا ـــي ن ـــحب وكل والل والص
  

ول¦ــ هــب ف كــل شــيء نفعــا
 

ـــا ـــب ل الرفع ـــداك ولته ـــع ه م
  

يـــا ربنـــا بســـورة الـــاعون
 

ــــون ــــرر اللع ــــه لغيي ض وج¥
  

يــا ربنــا هــب ل بــق الكــوثر
 

ـــثر ـــوري ك ـــاة وأج ـــن الي ي
  

ـــافرين ـــه لغيي الك ـــا وج ـــا ربن ي
 

ــــافرون ــــق الك ــــرت ب بل مض
  

ـــاقي ـــت الب ـــديع أن ـــا ب وارث ي
 

لـــك الراضـــي الســـبع كالطبـــاق
  

ـــيدنا ـــى س ـــليم عل ـــل بتس ص
 

ممـــــد حبيبنـــــا مرشـــــدنا
  

وآلـــه وصـــحبه واجعـــل حـــروف
 

ذا النظــم للخيات مــن خي ظــروف
  

واجعـــل بــه ذا النظــم كــاليات
 

ـــر�ات ـــي� ال¦ي§ ـــا مبق ـــا ي جيعه
  

ـــا ـــت ̈كف° ـــر وتب ـــورة النص بس
 

ــــــا ــــــاد وال̈كف° أفئدة الس
  

إل ســـوى نـــوي وبـــالخلص
 

ـــالخلص ـــات ب ـــد ل إل الن ج
  

ــبور صــل بســلم رشــيد يــا ص
 

ـــاه بأحســـن كلم ـــذي ف ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــق ـــورة الفل ـــق س ـــا ب ولتكفن
 

ــق ــن خل ــا م ــاس الذى ي ــورة الن وس
  

ــلم ــه بس ــلى علي ــه ص ــب ل واكت
 

ف آلــه  وصــحبه البــاقي الســلم
  

ــروف ــه ال ــن ت ــرف م ــل ح بك
 

ــــا معروف ــــو ب ــــارة ينم بش
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}جالبـــــــــة المراغـــــــــــب فـي آجـل وعاجــــــل للراغــــــب{

ــه ــد وآل  بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا مم
ــد  وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم



 وآله وصحبه واكتب له عليه الصلة والسلم بذا النظم عدد حروفه مطلقا
 بشارة خالدة أبدا آمي وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الــدارين
ــــــــــــا رب العــــــــــــالي. آمي ي

  

ــيطان ــن الش  أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذ ها بك وذريتها م
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
ــارك  بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وب
ــل ــة وأدخ  علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وفرحه أبدا بذه القدم
 السرور عليه صلى ال تعال عليه وسلم با أبدا وانفع با كل مــن أحبهــا
ــالي ــا رب الع وكل من اعتن بــا أو أعــان علــى تصــيلها آمي ي

  

ــــــــم ــــــــن الرحي ــــــــم ل الرح بس
  

ـــد ـــو أح ـــد ال وه§ ـــول عب يق
 

خـــدي مـــن س�ـــماته ممـــد
  

ـــن ـــو الرح ـــه وه ـــم الل بس
 

ـــان ـــاد ل الم ـــم انق ـــو الرحي وه§
  

ــــاب ــــى الكت ــــد ل عل الم
 

ـــاب ـــذهب العت ـــفيع ال ـــع الش م
  

ــــورى ــــد خي ال ــــيدنا مم س
 

ـــورا ـــدمته والس ـــاد ل خ ـــن ق م
  

ــــــلم ــــــلة ال والس ث ص
 

ــــه أقلم ــــذي من ل ــــى ال عل
  

ســـــيدنا شـــــفيعنا القـــــدم
 

ــدمي ــديه خ ــو ل ــذي تزك ــد ال عن
  

ممــــد وســــيلت وج�نــــت
 

عـــن العـــادي والذى وج�نـــت
  

وآلــــه وصــــحبه البــــرار
 

ــــالتكرار ــــآل ب ــــال وال ف ال
  

ªـــر ـــة ت�ق ـــدي خدم ـــذا وقص ه
 

عي النـــب بـــا كمـــا تـــب
  

ــر ــة تس ــام خدم ــن ذا الع ــويت م ن
 

مشــفعا بــه كفيــت مــا عســر
  

ــدمه ــا خ ــن رب الباي ــت م ــد رم ق
 

ـــدمه ـــان ص ـــاهه كف ـــن ب ل
  

ــرر ــن ض ــروج م ــى خ ــده عل أح
 

ـــرر ـــاء وغ ـــوء وعن ـــل س وك
  

ـــدا ـــر زي ـــكرا ي ـــكره ش أش
 

ـــدا ـــوي كي ـــر ن ـــر ول ي بش
  

ـــرورا ـــا ب ـــكرا لزم ـــدا وش ح
 

رب الـــورى وزحزحـــا غـــرورا
  

ـــدمه ـــذي الق ـــا ل ـــت ناظم فقم
 

مصـــليا بـــا علـــى مـــن قـــدمه
  

ـــن ـــديا أس ـــون خ ـــا ك مرتي
 

ــــن ــــالقر الس ــــوز ب وأن أف
  

ـــا ـــالكي أن ينفع ـــن م ـــا م ملتمس
 

ـــا ـــد أن ينتفع ـــذي يري ـــا ال ب
  

ــــطفى ــــاه الص ــــا ال ب جعله
 

ـــطفى ـــلم يص ـــه بس ـــلى علي ص
  

ـــذابا ـــي الع ـــا  يق ـــا مبارك نظم
 

ـــا ـــدن أذاب ـــذي كاب ـــا ال كم
  



ـــــــدة ل ـــــــوزة عاب أرج
 

ــــول ال ــــاب ورس ــــع الكت م
  

ســــيتها جالبــــة الراغــــب
 

ــــب ــــل للراغ ــــل كعاج ف آج
  

ـــائل ـــراد ق ـــرفت للم ـــد انص ق
 

ـــائل ـــا أو ق ـــفاء بائت ـــع الص م
  

 إن ال وملئكته يصلون على النب يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وســلموا
ــديك ــي بي ي  تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيديك عبدك الراج
مصــليا مســلما علــى أكــرم اللــق لــديك قــائل:

  

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
 

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا
  

أمرتنـــا بـــأن نصـــلي علـــى
 

ســـــيدنا م�ـــــن البيـــــة¦ عل
  

ــــــلم ع�ل¦اه ــــــد وأن نس مم
 

ـــرمدا عله ـــت س ـــا أبقي ـــا باقي ي
  

ـــا كري ـــلم ي ـــل وس ـــرمدا ص فس
 

عن عليــــه ولتقــــد ل مــــا أروم
  

ــــع الل ــــه ف جي ــــل علي ص
 

ـــؤال ـــتجب س ـــلم واس ـــع س م
  

ـــحب ـــع الص ـــه ف جي ـــل علي ص
 

ـــب ـــح ل ـــلم ولتوض ـــع س م
  

ـــؤمنه ـــؤمن وم ـــل م ـــر لك واغف
 

ــــدمنه ــــل خي م ــــرة لك مغف
  

ـــلمه ـــلم ومس ـــل مس ـــر لك واغف
 

ـــه ـــن ظلم ـــمهم م ـــرة تعص مغف
  

ـــنه ـــن ومس ـــل مس ـــر لك واغف
 

ـــنه ـــود الس ـــم تق ـــرة ل مغف
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــا ال ص ي
 

ـــد علمـــا ـــبÍ ســـبقه ق ـــى ن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ــآ ــتعاذ خي النبي ــه اس ــن ب ــا م ي
 

ـــآ ـــر الغبي ـــب ش Âـــن اللعي ال Âم
  

ـــب ـــى الن ـــليم عل ـــل بتس ص
 

ـــي ـــن مفي ـــحب وص والل والص
  

ــمتا ــا عص ــاس مع ــن� الن Âــن§ م ــا م� ي
 

ــــا ــــأنه عظمت ــــورى وش خي ال
  

ـــه ـــرمدا علي ـــلم س ـــل وس ص
 

ف آلـــــه والنتمـــــي إليـــــه
  

ـــليم ـــان بالتس ـــا رح ـــل ي وص
 

ـــم ـــث ذا تعلي ـــذي بع ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــذبله ـــورى بالع ـــرا خي ال ـــا آم ي
 

ـــبله ـــا والس ـــمته ب ـــا عص كم
  

ـــل حي ـــلم ك ـــه ولتس ـــل علي ص
 

ف الل والصـــحب معـــا والصـــالي
  

ـــلم ـــم بالس ـــا رحي ـــل ي وص
 

ـــي ـــره أقلم ـــذي تس ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــآل ــاد بال ــن ج ــا م ــحب ي والص
  

ــــذبله ــــى بع ــــا خي منل وق¦ ي
 

ــــــمله ــــــا ببس وخي منل حب
  



صــل بتســليم علــى مــن فاقــا
 

ــــا ــــه اتفاق ــــه وخ�ل²ق ف خ�ل²ق
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــيطان ــن ش ــتعاذ م ــك اس ــا ب كم
 

ــــان ــــوب كالوط ــــور القل ون
  

ــــاركت وف الصــــحابه ــــه ب وفي
 

وآلـــــه ومطـــــر الســـــحابه
  

وانشـــر علينـــا بركـــات البســـمله
 

ـــذبله ـــزوة بع ـــن غ ـــا ع ولتغنن
  

ـــاته ـــات الف ـــا برك ـــر علين وانش
 

ـــاته ـــذب م ـــا لع ـــل دلءن واجع
  

ـــار ـــع الخت ـــك م ـــا ب ولتغنن
 

لنـــا برمـــة النـــب الختـــار
  

ـــلم ـــه بس ـــرمدا علي ـــل س وص
 

كمـــا إليـــه قـــدت أفضـــل الكلم
  

ولتكفنــــا بــــألف التعــــوذ
 

ـــوذ ـــا مع ـــه ي ـــتعاذ من ـــا يس م
  

ــــل لعي ــــه ك ــــا بعين ولتكفن
 

ـــا معي ـــه ل ي ـــا ل ترض ـــل م وك
  

ــــل أود ــــواوه ك ــــا ب ولتكفن
 

ـــود ـــات لق ـــن جالب ـــا ع ولتغنن
  

ــــل ذل ــــذال ك ــــا بال ولتكفن
 

وعـــن حـــرام أغننـــا بـــل
  

ولتغننـــا بـــال عـــن ســـواه
 

ـــوجهه نـــواه ـــا ل مـــع§ كـــل م
  

ـــا ـــب لن ـــروف ه ـــة ال وببقي
 

فضـــل بـــه يغبطنـــا مـــن قبلنـــا
  

وهــب لنــا بــق بــاء البســمله
 

ـــه ـــم ســـرور الكمل والســـي والي
  

ـــدارين ـــاء ف ال ـــا بالب ـــب لن وه
 

ـــارين ـــارين والن ـــدفع الع ـــا ي م
  

ـــعاده ـــينه س ـــا بس ـــب لن وه
 

ـــاده ـــرق الع ـــال والت وخ ف ال
  

وهــب لنــا بيمــه ملكــا يســر
 

ـــر ـــا عس ـــا عم ـــي أغنن وبيس
  

ـــاللف ـــة ب ـــا إلن ـــب لن وه
 

ــــألفي ــــور م ــــيان ون بغي عص
  

ــاجل ــا ع ــاللم لطف ــا ب ــب لن وه
 

ــــا آجل مــــع البشــــارات ولطف
  

ـــي ـــاللف الخف ـــدت ل ب ـــد ق ق
 

ـــالطي ـــى ب ـــات العل ـــل القام ني§
  

ــــليم بل ــــرمدا بتس ــــل س فص
 

ـــــب قبل ـــــى ن ـــــة عل ناي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــؤال ـــتجب س ـــحب عن واس والص
  

برمـــــة العذبلـــــة النيعـــــه
 

ــريعه ــاء بالش ــن ج ــى م ــل عل ص
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــلم ـــل مس ـــحب وك والل والص
  

ــــــوذات ــــــن التع ولتغنن ع
 

ـــذات ـــفه وال ـــدا ف وص ـــا واح ي
  

ــــمه ــــد بعص ــــاله وج وف فع
 

ل¦ــ مــن الضــر وكــل وصــمه
  

ــــاركه ــــملة الب ــــة البس برم
 

ــاركه ــق بل مش ــه الل ــن ل ــا م ي
  



ـــا ال ـــرمدا ي ـــلم س ـــل وس ص
 

علــــى نبينــــا ومــــن واله
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــه م ـــن ل ـــا م ـــحبه ي وص
  

ـــبكه ـــك دوام ال ـــب في ـــ ه ول¦
 

بغي مشـــــرك وغي مشـــــركه
  

ــــات ــــن ه ــــاك ذا ع ولتغنن ب
 

ــــات ــــر جه ــــف غي ب�ش ولتك
  

ـــات ـــع الرك ـــارك ف جي ـــ ب ول¦
 

ـــات ـــا برك ـــكنات واجعل¦ن§ه والس
  

ــا ــن إبليس ــتعذت� م ــه اس ــن ب ــا م ي
 

ــا ــوى تفليس ــد ح ــيء ق ــلÄ ش وك
  

ــد ــد خال ــد ح ــكوري بع ــك ش ل
 

ـــد ـــد ووال ـــن ول ـــا ع ـــا عالي ي
  

ــــيطانا ــــت ش ــــب لغي جه أذه
 

ول¦ـــــ رض ف وطن أوطانــــــا
  

ــــوذ ــــف ف التع ــــة الل برم
 

خلــد ل¦ــ العصــمة يــا م�عــو¶ذي
  

ــــدا ــــاوز أب ــــة العي ت برم
 

عمـــن يلـــوذ ب�ـــ حيـــث عبـــدا
  

برمـــة الـــواو إل°ـــ وج¶هـــا
 

مــا رمــت منــك كرمــا متجهــا
  

ـــن ـــل م ـــذال أ¦ذÂل° ك ـــة ال برم
 

ــن ــاء الزم ــن ا¦بن ــري م ــوءه بش يس
  

بالبـــاء واللمي هـــب ل بركـــه
 

ول¦ــــ لي¶ــــن§ باقيــــا بــــتركه
  

ول¦ــ هــب بالــاء أنفــع هبــات
 

ـــــات ـــــوخ وثب ول أدم خي رس
  

ــن ــن لع ــل م ــم ك ــق الي ــع ب وامن
 

ــن ــن ل ولتع ــوي ولتك ــد ن ــن قص م
  

ــرد ــن م ــل م ــون ك ــق الن ــرد ب واط
 

ــــث ورد ــــرن حي ــــا يض لغي م
  

ـــد ـــيطان مري ـــل ش ـــ ك وأذهب�
 

بـــألف الشـــيطان ل نـــوي يريـــد
  

ـــــث رام ـــــق¶ غيي� اللعي حي ول¦
 

ـــرام ـــ ال ـــه� من� ـــرا ول ت�نÂل² ض
  

ــــيطانا ــــرد الش ــــقاوة اط وبالش
 

لغي مــــا ملكتــــه أوطانــــا
  

ــــظ ــــا من الفي ــــوقه مؤ�ي�س® يس
 

ـــد أو لفيـــظ وليـــس ينحـــون بكي
  

بطــــائه وج¥ــــه§ طــــوافه إل
 

ـــإل ـــا ب ـــا حفيظ ـــات ي غي جه
  

ـــره ـــيطان أذهـــب مك ـــألف الش ب
 

ـــره ـــن أدي ذك ـــا م ـــه ي لزب
  

ــــع ــــره جي ــــونه ارددن لنح بن
 

مـا حــاز مـن كيـد وكـن ل يـا سـيع
  

ـــرا ـــب ض ـــم أذه ـــألف الرجي ب
 

ـــه وزحـــزح شـــرا ـــه ل جـــاء ب
  

Âـــرف ـــات اص ـــه اللم ـــه ل بلم
 

Âــــر¥ف ــــؤادي ع ــــه وف ولتك²فني
  

بـــرائه ر�د� لـــه مـــا قصـــدا
 

ف°ــ مــن الضــرر حيــث رصــدا
  

ـــدا ـــل أب ـــزم أن يي ـــه اج بيم
 

ـــدا ـــن ل يعب ـــوءن وم� ـــا يس ل
  

ـــــــوقه لغيي ـــــــائه يس بي
 

الواحــــد القهــــار معطــــي الي
  



بيمــــه مــــا انتحــــاءه ليــــا
 

ــــؤليا ــــود س ــــاهره ول يق ق
  

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
 

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا
  

ــب ــى الن ــرمدا عل ــلم س ــل وس ص
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــيد ك س
  

ـــــارك ـــــد وب ـــــيدنا مم س
 

ـــار�ك ـــك ل يش ـــدا ف الل ـــا واح ي
  

ــــائدا ــــيطان والك ــــهÂ الش ووج¶
 

لغي نـــوي ل تســـق ل كـــائدا
  

ولتكفن مفســــــدة وحســــــدا
 

ـــدا ـــدا أو مفس ـــق ل فاس ول تس
  

ول¦ـــ كـــن ف الركـــات ســـرمدا
 

ــــدا ــــات¦ اح§م ــــكنات وحي والس
  

ــــاب ــــن جن ــــس اللعي م وأي
 

يــا مــن لــه شــكري� ذا إطنــاب
  

ــــذبله ــــاءن بالع ــــا س ولتقن م
 

ـــمله ـــرا بالبس ـــن مبش ـــ ك ول¦
  

ول¦ــ هــب بالبــاء أحســن� بقــا
 

ـــبقا ـــدب س ـــل ن ـــة لك أعجوب
  

ــا ــرا ع̈ظم ــي س ــب بالس ــ ه ول¦
 

ــا ــن تعظم ــل م ــن ك ــا ع ــا مغني ي
  

ــدر ــا ص ــو م ــاليم م ــب ب ــ ه ول¦
 

ـــدر ـــودي للك ـــذي ي ـــن ال من م
  

ــد ــرام الح ــا رب إك ــب ي ــ ه ول¦
 

ــــــد ــــــألف ال الكري اللتح ب
  

ــــب لطفي ــــاللمي ه ــــ ب ول¦
 

ــــرفي ــــا ص ــــك جيلي مع® من
  

ــل ــة المي ــاء هيب ــب بال ــ ه ول¦
 

ــل ــت أمي ــرض ل لس ــا ل ت ــن ل ــا م ي
  

ــــابه ــــن ل أج ــــألف الرح ب
 

هــب يــا بــديعا جــاد بالنجــابه
  

ول¦ـــ هـــب بلمـــه لســـانا
 

ـــانا ـــدا حس ـــد ل أب ـــدق وق ص
  

ــدوم ــوانا ي ــالراء رض ــب ب ــ ه ول¦
 

ــدي ــا ق ــاء ي ــخط وعن ــن غي س م
  

ــا ــا بارع ــاء حفظ ــب بال ــ ه ول¦
 

يـــا مـــن لبـــابه أتيـــت ضـــارعا
  

ـــا آجل ـــاليم مÂلك ـــب ب ـــ ه ول¦
 

بل حســـــاب ث مÂلكـــــا آجل
  

ــــا ــــاللف الطلوب ــــد� ل ب وم�
 

ـــا ـــن ل القلوب ـــدا لي� ـــا وح ي
  

ــطع ــورا يس ــالنون ن ــب ب ــ ه ول¦
 

ـــع ـــى ل يقط ـــا برض ـــك نفع ومن
  

ـــم ـــألف الرحي ـــب ب ـــ ه ول¦
 

ـــترحيم ـــب وذي ال ـــرام ذي ال إك
  

ــى ــر ورض ــان ذك ــب لس ــ ه ول¦
 

ـــد ل الغرضـــا ـــراء وق ـــاللم وال ب
  

ول¦ــــ هــــب بــــائه حÂبــــاءا
 

مغــن يــول مــن يشــآ اجتبــاءا
  

ـــرا بل ـــائه يس ـــب بي ـــ ه ول¦
 

عســــر وكلــــي� اشــــكرن° واقبل
  

ول¦ــ هــب بيمــه مــو العيــوب
 

ـــالغيوب ـــا ب ـــا وعلم ـــا طي جيعه
  

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا
 

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
  



وآلــــه وصــــحبه والنبيــــآ
 

ــــا ــــن ل ربي ــــلي ولتك والرس
  

واجعــــل بــــق وجهــــك الكري
 

يــــا واهــــب العصــــمة والتكري
  

ـــات ـــام خي برك ـــروف ذا النظ ح
 

وســكنات اشــكر معــا والركــات
  

ــمآ ــي والس ــا ذا الراض ــا ي ــا ربن ي
 

صــل دوامـــا مــع تســليم ســا
  

ـــا ـــدمته م�ع�ظ°م ـــذي ق ـــى ال عل
 

ســـيدنا ممـــد مـــن عظمـــا
  

وآلـــــه وصـــــحبه ووجـــــه
 

يــا مــن لــه ف ســرمد تــوجهي
  

ـــاب ـــوى جن ـــدو لس ـــل ع ك
 

يــا مــن لــه حــدي� ذا إطنــاب
  

وانشــر علــي البكــات دون ضــر
 

ولســواي� ̈كــف� كــل مــا يضــر
  

يـــا صـــارفا قتلـــي� قبـــ̈ل نادمـــا
 

ــالنب الصــادما ــان ب ــن كف ــا م ي
  

كمـــا جهـــادي وبيـــوعي الاضـــيه
 

ـــيه ـــاع راض ـــ مس ـــا خي� جعل²ت�ه
  

ــــاء ــــليم بل انته ــــل بتس ص
 

ــــاء ــــب ال ذي الله ــــى ن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واجعـــل قلمـــي ومـــدادي لللـــه
 

ـــل له ـــن ك ـــة ع ـــول جن وللرس
  

ــــال ــــابت� كالعم ــــل كت واجع
 

ـــال ـــد آم ـــ ق ـــالات ل¦ الص
  

ـــي ـــك الكري خط ـــل لوجه واجع
 

ــــط ــــوز§ر ذات ح ــــة لل برك
  

ـــطفى حروف ـــاه الص ـــل ب واجع
 

ـــروف ـــبور والع ـــم ال ـــن أعظ م
  

ــوم ــوق الص ــي� ف ــه نظم ــل ب واجع
 

ــــوم ــــات الل ــــن مانع وغيه م
  

ــــا ــــي والتأمين ــــد التبش وخل
 

ـــا ـــى آمين ـــع الرض ـــدا م ل أب
  

يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا يـــا ربنـــا
 

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا
  

ـــرمدا ـــلم س ـــلة بس ـــل ص ص
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــى ــــحبه ذوي التق ــــه وص وآل
 

ــآ ــب ارتق ــذنب وواه ــافر ال ــا غ ي
  

ـــدا ـــا ح ـــليمك رب ـــل بتس ص
 

ـــدا ـــيته بأح ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــتقيم ـــل مس ـــحب وك والل والص
 

ــدى الصــراط الســتقيم ــه ه ــن ب ــا م ي
  

ـــد ـــه الام ـــا ل ـــا رب ـــل ي وص
 

ـــد ـــاه حام ـــم س ـــى معظ عل
  

ــــحبه العــــدول ــــه وص وآل
 

ـــديل ـــراك والتب ـــاف¦ الش ـــا ك ي
  

ـــام ـــل النظ ـــه واجع ـــلمن علي وس
 

ــام ــك العظ ــع أيادي ــى م ــاب الرض ب
  

صـــل وســـلمن يـــا حيـــد
 

ـــود ـــاته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

وآلــــه وصــــحبه التبــــاع
 

يـــا واهـــب الـــب مـــع اتبـــاع
  



وصـــل يـــا فـــردا لـــه التوحيـــد
 

ـــد ـــاته أحي ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــدين ـــحاب الهت ـــع الص ـــه م وآل
 

ــن ــت خي دي ــ وهب ــه ل¦ ــن ب ــا م ي
  

وســــلمن� عليــــه يــــا كري
 

وقـــد إل°ـــ كـــل مـــا أروم
  

صـــل وســـلمن� يـــا رشـــيد
 

علـــى الـــذي بـــه بـــدا ترشـــيد
  

ـــدا ـــيته وحي ـــذي س ـــو ال وه§
 

ــه التوحيــدا ــدت ل ــا واحــدا ق ي
  

ــــادات ــــحبه الس ــــه وص وآل
 

ـــادات ـــادة ع ـــه عب ـــن ل ـــا م ي
  

ـــماح ـــب الس ـــلم واه ـــل وس ص
 

علـــى معظـــم ســـاه مـــاح
  

وآلــــه وصــــحبه الكمــــاة
 

ــــاة ــــآ الم ــــالي الكرم الص
  

ـــادر ـــا ق ـــلمن§ ي ـــلي§ وس وص
 

ـــادر ـــائه أب ـــن إل رض ـــا م ي
  

ـــر ـــاه حاش ـــم س ـــى معظ عل
 

ـــروا ـــذين باش ـــحب ال والل والص
  

صــل علــى العــاقب وه§ــو طــه
 

ــــا ــــلمك وزده جاه ــــع س م
  

وآلــــه وصــــحبه الجلــــه
 

يـــا مـــن بـــه أريتن الدلـــه
  

ـــينا ـــورى ياس ـــى خي ال صـــل عل
 

ــــينا ــــلمك وزد تس ــــع س م
  

وآلـــــه وصـــــحبه الئمـــــه
 

ـــه ـــزح لغيي غم ـــن يزح ـــا م ي
  

ـــاهر ـــا ق ـــلمن§ ي ـــلي§ وس وص
 

ـــاه طـــاهر ـــم س علـــى معظ
  

وآلــــه وصــــحبه الرجــــال
 

ــال ــن الوج ــي ع ــى كل ــن ح ــا م ي
  

ـــدر ـــا مقت ـــلمن� ي ـــل وس ص
 

ـــدر ـــاته أبت ـــن إل مرض ـــا م ي
  

ـــر ـــاته مطه ـــذي س ـــى ال عل
 

ـــروا ـــذين مه ـــحب ال والل والص
  

ـــب ـــلم طي ـــع س ـــلي م وص
 

ـــب ـــيته بطي ـــذي س ـــى ال عل
  

والل والصــــحب ذوي النــــاقب
 

ـــالتراقب ـــوجي ب ـــن ن ـــا خي م ي
  

صـــل وســـلمن� يـــا مؤ�ي¶ـــد
 

ـــيد ـــيته بس ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــــوم الغي ـــــحب ن والل والص
 

ـــل الي ـــدان¦ لفع ـــن ه ـــا م ي
  

صـــل وســـلمن� يـــا جيـــل
 

ــأمول ــ ال ــك ل¦ ــي من ــن يف ــا م ي
  

ـــول ـــاته رس ـــذي س ـــى ال عل
 

ـــان ســـول كمـــا بـــه منـــك أت
  

ــــل ــــحبه ولتجع ــــه وص وآل
 

ـــل ـــى ينجع ـــب رض ـــم أك ذا النظ
  

صـــــل وســـــلمن� يـــــا ول
 

علــــى الــــذي ســــاته نــــب
  

ــــاس ــــحبه الكي ــــه وص وآل
 

ـــي ـــه قياس ـــور ب ـــن ين ـــا م ي
  

ـــه ـــا ذا النعم ـــلمن� ي ـــل وس ص
 

ـــه ـــول الرح ـــمى برس ـــى الس عل
  



وآلــــه وصــــحبه الخيــــار
 

يـــا مـــن هـــدان¦ بل أغيـــار
  

ـــرم ـــا ذا الك ـــلمن� ي ـــل وس ص
 

ـــترم ـــطفى ال ـــب الص ـــى الن عل
  

ـــور ـــل الن ـــحاب أه والل والص
 

ـــا مـــن حـــان¦ عـــن التشـــني ي
  

ـــافع ـــا ن ـــلمن§ ي ـــلي§ وس وص
 

ــافع ــ الن ــك ل¦ ــي من ــن تف ــا م ي
  

علـــى الـــذي ســـيته بقيـــم
 

ـــيم ـــل الش ـــحاب أه والل والص
  

يـــا مالكـــا تعبـــده الـــامع
 

صــل علــى نــدب ســاه جــامع
  

والل والصـــحاب أهـــل الـــد
 

ـــد ـــا بالو�ج ـــا مغني ـــلمن§ ي وس
  

يــا مــن هــداه ورضــاه أقتفــي
 

ــاه مقتــف ــدب س ــل علــى ن ص
  

ــــموس ــــحبه الش ــــه وص وآل
 

يـــا باقيـــا حـــى عـــن الرمـــوس
  

ــــع ــــه ف المي ــــلمن§ علي وس
 

يـــا خي هـــاد نـــافع ســـيع
  

صــل وســلم يــا منيــل الصــف
 

ـــف¥ ـــاته م�ق¦ ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــــحبه الك¦ر�مي ــــــه وص وآل
 

يـــا مـــن لـــوجهه الكري ل أمي
  

صــل وســلم خي�ــ هــاد راحــم
 

ـــاللحم ـــك ب ـــول من ـــى رس عل
  

والل مــــع§ صــــحابه الحبــــاب
 

يـــا مغنيـــا بـــه عـــن الســـباب
  

صـــل وســـلم يـــا منيـــل راحـــه
 

ـــه ـــول الراح ـــك رس ـــى نبي عل
  

ــــدى ــــحبه ذوي ال ــــه وص وآل
 

ــدى ــب� ه ــي وقل ــى كل ــن ح ــا م ي
  

صــل وســلم يــا أنيــس المــل
 

ـــل ـــيته بكام ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــل ــــحبه ول الم ــــه وص وآل
 

ـــل ـــل العم ـــ تقب ـــر§ ومن� يس¥
  

ـــل ـــى إكلي ـــلمن§ عل ـــل وس ص
 

حبيبــــك القــــد¥م الليــــل
  

وآلــــه وصــــحبه الســــود
 

ــود ــرر الس ــن ض ــما م ــا عاص ي
  

صـــل علـــى نـــدب بـــه تكـــثر
 

ـــد�ثر ـــك ا̈ل ـــري ذل ـــرÂي وبش§ أج
  

ــد فســد ــا ق ــه أصــلحت ل م يا مــن ب
 

ـــد ـــدا حس ـــ حاس ـــا من� مؤ�ي¶س
  

وســـلمن§ عليـــه ف الل الكـــرام
 

ــالرام ــود ب ــن ل ي ــا م ــحب ي والص
  

صـــل وســـلمن� يـــا ممـــل
 

ـــل ـــاته ا̈لزم ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــذ°بي ــــحبه اله ــــه وص وآل
 

وفرحـــــن§ بـــــالنظم ذا القربي
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ـــد ال ـــيت عب ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــل حي ــــحبه ف ك ــــه وص وآل
 

ـــالي ـــرور الص ـــدك اجعلن س وعن
  

ــــي¥ ال ــــليم العل ــــل بتس ص
 

ــــبيب ال ــــم�ى ب ــــى الس عل
  



ــــلي ــــحبه الفض ــــه وص وآل
 

ــــــر البجلي ــــــدا ب بش¥ وأب
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ــــفي¥ ال ــــم�ى بص ــــى الس عل
  

والل والصـــحاب يـــا ذا الـــب
 

ـــري ـــكرن° س ـــكر واش وعلن اش
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ــــي¥ ال ــــم�ى بنج ــــى الس عل
  

ـــوال ـــاب الن ـــحاب أرب والل والص
 

ــــا خي وال ــــرن�هم§ ي ــــ بش¥ وب�
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ــــم ال ــــمى بكلي ــــى الس عل
  

ــــم ــــحبه ذوي الم ــــه وص وآل
 

ـــم ـــوجه اللم ـــن لغيي� ت ـــا م ي
  

صــل علــى خــات كــل النبيــآ
 

ـــا ـــرا ربي ـــل ط ـــات الرس� وخ
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

يـــا مـــن ي�ـــوجه لغيي ألـــا
  

صـــل وســـلم يـــا مقيتـــا ييـــي
 

ـــي ـــيته بح ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــبق ـــل الس ـــحب أه ـــه والص وآل
 

ـــي ـــئته وت�بق ـــن ش ـــا م� ـــا ميي ي
  

صــل وســلم يــا حفيظــا ي�نجــي
 

علـــى الـــذي ســـيته بنـــج
  

ــــال ــــحبه البط ــــه وص وآل
 

ـــال ـــل والÂط ـــاحي� الكس ـــا م ي
  

صــل علــى نــدب ســاه ذاكــر
 

مســـلما يـــا مـــن لـــه الشـــاكر
  

وآلــــه وصــــحبه ذوي الــــبوع
 

ــروع ــه ف الش ــوكلت علي ــن ت ــا م ي
  

صـــل علـــى مـــن اســـه مـــذكر
 

يــا ذاكــرا لــديك عبــدا يــذكر
  

وســـلمن عليـــه ف الل العظـــام
 

ــام ــديك ذا النظ ــكر ل ــحبه واش وص
  

صــل علــى نــدب ســاه ناصــر
 

ــر ــو ناص ــ ينح ــه إل° ــن ب ــا م ي
  

مســــلما عليــــه ف الل العظــــام
 

ــــام ــــل ذا النظ ــــحبه ولتتقب وص
  

صـــل وســـلمن� يـــا نصـــي
 

ـــور ـــاته منص ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــار ــــحبه النص ــــه وص وآل
 

ـــار ـــدن والمص ـــافظ ال ـــا ح ي
  

صـــل وســـلم يـــا منيـــل رحـــه
 

ـــه ـــب¥ الرح ـــم�ى بن ـــى الس عل
  

ــــاجرين ــــحبه اله ــــه وص وآل
 

ــاكرين ــرور الش ــون س ــب ك ــ ه ول¦
  

ــه ــرت جيب ــدب أن ــى ن ــل عل ص
 

ـــوبه ـــب¥ الت ـــو ن ـــلما وه§ مس
  

ـــــالتكرار ـــــحاب ب والل والص
 

يــــا واهــــب الفلح والســــرار
  

صــل علــى مــن اســه حريــص
 

ـــص ـــه الري ـــم عكس ـــل عليك قب
  

ــــحب ــــه والص ــــلما وآل مس
 

ود�ل© ب علــــي ســــواء اللحــــب
  

ـــليم ـــا تس ـــلة معه ـــل ص ص
 

ـــوم ـــاته معل ـــذي س ـــى ال عل
  



ـــــه وصـــــحبه وبلغـــــا وآل
 

ـــا ـــا ليبلغ ـــه خالص ـــي إلي نظم
  

يـــا مـــن لـــه اليـــام والشـــهور
 

صـــل علـــى مـــن اســـه شـــهي
  

وســـلمن عليـــه ف الل الكـــرام
 

ــرام ــورك ت ــن خي ــا م ــحبه ي وص
  

ـــاهد ـــك ل أش ـــا كون ـــا باقي ي
 

صــل علــى نــدب ســاه شــاهد
  

ــــــحبه العلم ــــــه وص وآل
 

ــــلم ــــرام والس ــــأنفع الك ب
  

يــا مــن لــه البÂســاط والتمهيــد
 

صـــل علـــى مـــن اســـه شـــهيد
  

والل والصــــحب ذوي الوفــــاق
 

وســــلمن وآمنــــن آفــــاقي
  

يـــا مـــن ملئكتـــه شـــهود
 

صــل علــى مــن اســه مشــهود
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

ــا ــن تعلم ــدر م ــي ص ــرح بط واش
  

ـــوحا ـــة نص ـــت توب ـــك تب إلي
 

ــيحا ــى فص ــان ف الرض ــل لس واجع
  

يــا مــن لــه المــال والتبشــي
 

صـــل علـــى مـــن اســـه بشـــي
  

وآلـــــه وصـــــحبه وســـــلم
 

ـــي ـــاك قلم ـــاهه رض ـــل ب واجع
  

يـــا مـــن إل منـــك تـــأت بشـــر
 

صـــل علـــى مـــن اســـه مبشـــر
  

ـــلم ـــع الس ـــحبه م ـــه وص وآل
 

واجعـــل كلمـــي� بـــه خي كلم
  

يــا مــن جــرت من لــه نــذور
 

ـــذير صـــل علـــى مـــن اســـه ن
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

واجعـــل تـــواليفي ســـرور العلمـــآ
  

ـــذر ـــداك ين ـــ ع ـــا ب� ـــا مانع ي
 

صـــل علـــى مـــاح ســـاه منـــذر
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

ــا ــا أن ̈أظل¦م ــان حاذف ــن ح ــا م ي
  

ـــور ـــه ي�ن ـــؤادي� ب ـــن ف ـــا م ي
 

ـــور ـــدر ســـاه ن ـــى ب صـــل عل
  

ـــرمدا ـــلم س ـــحب وس والل والص
 

ـــدا ـــوجه لغيي كم ـــن ي ـــا م ي
  

ــتدراج ــن اس ــي م ــما كل ــا عاص ي
 

ـــراج ـــى الس ـــليم عل ـــل بتس ص
  

وآلـــــه وصـــــحبه وبشـــــر
 

ــــر ــــام خي البش ــــذائه النظ ب
  

ــاح ــ الرب ــك ل¦ ــي من ــن يف ــا م ي
 

صــل علــى مــن اســه مصــباح
  

ـــد ـــلم ولتج ـــحب وس والل والص
 

ــد ــن م� ــل م ــر ك ــون بش ــ بك ل¦
  

ــدى ــى ه ــذي التق ــابه ل ــن كت ــا م ي
 

صــل علــى هــاد ســاته هــدى
  

والل والصـــحب وســـلم أبـــدا
 

وبشــــرن° ب�ــــ م�ــــن§ تعبــــدا
  

ªـــوي ـــا ق ـــليمك ي ـــل بتس ص
 

ªـــدي ـــاته مه ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــحاب اليه ــــع الص ــــه م وآل
 

ــــر�ه وبشــــرن² ب العشــــرة البش�
  



ـــور ـــت ت�ن� ـــه كلي ـــن ب ـــا م ي
 

ـــه مني ـــن اس ـــى م ـــل عل ص
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

واشـــرح بتـــأليفي صـــدور العلمـــآ
  

ـــب داع ـــا مي ـــلم ي ـــل وس ص
 

ـــداع ـــيته ب ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــل ـــحاب الكم ـــع الص ـــه م وآل
 

واشــكر عقــائدي� واشــكر عملــي
  

ـــدو ـــه ل ينحن ع ـــن ب ـــا م ي
 

ªصـــل علـــى مـــن اســـه مـــدعو
  

ـــطفآ ـــل الص ـــحاب أه والل والص
 

ـــطفى ـــان يص ـــلم بأم ـــع س م
  

ـــب ـــه العجي ـــن ييئن ب ـــا م ي
 

صـــل علـــى مـــن اســـه ميـــب
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

واكشــف بتــأليفي شــكوك العلمــآ
  

ــاب ــادت الن ــه ل انق ــن ب ــا م ي
 

صـــل علـــى مـــن اســـه مـــاب
  

ـــلم ـــع س ـــحبه م ـــه وص وآل
 

وامــــح بتــــأليفي العنــــاء واللم
  

ªـــي ـــا ح ـــلمن ي ـــلي وس وص
 

ªعلــــى كري اســــه حفــــي
  

ــــخاء ــــحب ذوي الس والل والص
 

ـــاء ـــع الرخ ـــد م ـــد خل© ورغ
  

ªـــدو ـــه ل ينحن ع ـــن ب ـــا م ي
 

ªـــو ـــن اســـه عف ـــى م صـــل عل
  

والل والصـــــحب ذوي العنـــــايه
 

ـــايه ـــه ل تنحن جن ـــن ب ـــا م ي
  

ـــكري ـــل ش ـــه واقب ـــلمن§ علي وس
 

ولتحمن عــــن جالبــــات الكــــر
  

ªيـــا مـــن بـــه ينقـــاد ل الرضـــى
 

ـــ Ãـــه ول ـــن اس ـــي م ـــل عل ص
  

ـــرام ـــالل الك ـــه ب ـــلما علي مس
 

ــن انصــرام ــري م والصحب واعصــم ب�ش�
  

ـــوÂي ـــا ق ـــلمن� ي ـــلي§ وس وص
 

علــي الــذي ســاته حــقã قــوÂي
  

والل والصـــــحب ذوي القتـــــال
 

يــا عاصــما كلــي مــن القتــال
  

ـــأمي يـــا مـــن بـــه ينحـــون¦ الت
 

ـــه آمي ـــن اس ـــى م ـــل عل ص
  

وســـلمن§ بـــالزب واجعـــل كت§ـــب
 

كشــفا ي�ــري الغيــوب دون عت§ــب
  

يـــا مـــن بـــه فـــارقن تمي
 

صــل علــى مــن اســه مــأمون
  

ـــــلم ـــــحاب ولتس والل والص
 

ــي ــوب قلم ــح الغي ــه فت ــل ب واجع
  

صـــــل وســـــلمن� يـــــا أري
 

ــــاته كري ــــذي س ــــى ال عل
  

ـــب ـــل الص ـــحاب أه والل والص
 

يـــا مغنيـــا عـــن أل وصـــب
  

ــرم� ــات الك ــو جه ــه ينح ــن ب ــا م ي
 

صـــل علـــى مـــن اســـه مكـــرم�
  

ــــاعه ــــه ف الم ــــلمن علي وس
 

ــــاعه ــــع§ ج ــــاك م ول أدم رض
  

بل عـــــــدو وبل خـــــــول
 

ـــأمول ـــت بال ـــا ل كن ـــا باقي® ي
  



ـــاد ل تكي ـــه ينق ـــن ب ـــا م ي
 

ـــه مكي ـــن اس ـــى م ـــل عل ص
  

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف
 

ـــي ـــا يف ـــال ث م ـــحابه ف ال أص
  

ـــون ـــه ل تنحن الفت ـــن ب ـــا م ي
 

ـــى مـــن اســـه مـــتي صـــل عل
  

ـــــليم ـــــحاب بالتس والل والص
 

ــــي ــــد إل تعليم ــــاتÂ ق والبك
  

ـــبي ـــك ل ي ـــا كون ـــا أكرم ي
 

ـــى مـــن اســـه مـــبي صـــل عل
  

ــــيانه ــــحب ذوي الص والل والص
 

ــــانه ــــلم واكفن خي ــــع س م
  

يــا رافعــا لــديك يزكــو العمــل
 

صـــل علـــى مـــن اســـه مؤم�ـــل
  

ــــورع والل والصــــحب ذوي الت
 

ـــي ـــد أمر�ع ـــلم ولتخل ـــع س م
  

ــاج والوصــول ــه ال ــن إلي ــا م ي
 

صــل علــى مــن اســه وصــول
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

ــــآ ــــون° الظلم ــــواليفي اجل وبت
  

ــوه ــا وق ــول لن ــه ح ــن ب ــا م ي
 

صــل علــى مــن اســه ذو قــوه
  

ـــا ـــحب مع ـــلمن ف الل والص وس
 

ــــواليفي القامــــاتÂ اجعــــا وف ت
  

ـــه ـــود رح ـــ تق ـــا ل¦ ـــا باقي ي
 

ـــه ـــى ذي حرم صـــل بتســـليم عل
  

والل والصــــحب ذوي العطــــاء
 

ــــاء ــــو¥ر§ بل غط ــــي ن وكلكل
  

يـــــا خي منل أ¦رى إÂســـــكان�ه
 

ـــار ذي الكـــانه ـــى الخت صـــل عل
  

ـــــلما ـــــحاب ولتس والل والص
 

ـــا ـــو§ت� الظلم ـــه جل ـــا بÂب�عث كم
  

ـــاع ـــن يط ـــا خي رازق وخي م ي
 

ــز والفضــل الطــاع ــى ذي الع صــل عل
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

ـــا ـــذي تعلم ـــب ال ـــر§ قل وب أن
  

ــع ــؤمن يطي ــل م ــز ك ــن ي�ع ــا م ي
 

ــع ــاد مطي ــى ه ــليم عل ــل بتس ص
  

ــــوان ــــحبه الخ ــــه وص وآل
 

ـــدوان ـــل ذي ع ـــق لغيي ك وس
  

صــل علــى قــدم صــدق رحــه
 

ــه ــدي النعم ــا م ــلم ي ــر�ى وس بش
  

ـــثي ـــل مك ـــحاب واجع والل والص
 

ــــث ــــق وخي عك ــــل توفي أفض
  

ــاث ــث وغي ــوث وغي ــى غ ــل عل ص
 

ــاث² ــا بل ابتي ــن م ــا م ــلمن§ ي وس
  

والل والصـــــحب ذوي النـــــافع
 

ول¦ــ كــن يــا خي معــط نــافع
  

صـــل علـــى هديـــة اللـــه
 

ــــوثقى صــــراط ال والعــــروة ال
  

ــــرمدا ــــلم س ــــة ال وس ونعم
 

ـــدا ـــعيي� اح ـــحب وس والل والص
  

ـــظ ـــا حفي ـــلمي ي ـــع الس وق جي
 

ـــظ ـــع لفي ـــل فكرت م ـــ اقب ومن�
  

أوصـــل ســـلميك لعبـــدك القيـــم
 

ـــتقيم ـــراط الس ـــو الص ممـــد وه§
  



ـــمه ـــد عص ـــحب وخل والل والص
 

كليــت يــا مــن كفــان صــدمه
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ـــر ال ـــيت ذك ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــاكر ــــحب ذوي الش والل والص
 

ــاكر ــل م ــر ك ــان مك ــن كف ــا م ي
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ـــيف ال ـــيت س ـــذي س ـــى ال عل
  

والل والصـــحب وكـــل ســـال
 

ــال ــل ظ ــك ك ــان ب ــن كف ــا م ي
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

ـــزب ال ـــيت ح ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــوان ــــحب ذوي الرض والل والص
 

ـــدوان ـــن الع ـــا أغن ع ـــا مغني ي
  

ــب ــن ي�راق ــاجى وم ــن ن ــا خي م ي
 

ـــاقب ـــم مني ث ـــى ن ـــل عل ص
  

ـــلم ـــع س ـــحبه م ـــهÂ وص وآل
 

ـــب خي الكلم ـــ ه ـــان ل¦ وللجن
  

ـــان ـــب ل للجن ـــك الكري ه لوجه
 

ـــان ـــب� ج�ن ـــالقرآن طي¥ ـــرك ب ذك
  

ــآ ــاز اجتب ــذي ح ــى ال ــلي عل وص
 

ــــب ــــى والت ــــطفى والنتق الص
  

وســـــلمن والل والصـــــحابه
 

وبســــخائي أخجــــل الســــحابه
  

وب�ـــ بشـــر كـــل عـــام وســـنه
 

ــنه ــن س ــال ع ــن تع ــد م ــن ب يري م�
  

ـــــــــــــابت� رب¥ رب¥ وبكت
 

ـــرب ـــوجه ال ـــالع ل ـــل مط ك
  

وبكلمـــــــي� وبالشـــــــاره
 

ـــاره ـــب الن ـــدا يطل ـــدÂ مري اÂه
  

ــار ــا أخت ــ م ــود ل¦ ــن يق ــا م ي
 

صــل علــى مــن اســه الختــار
  

ــــحبه ــــه وص ــــلمن§ ف آل وس
 

ـــه ـــن مني لب ـــل م ـــي� Óاجع وخط
  

ªيــــا مــــن بــــه ييئن ســــن
 

ªصـــل علـــى نـــور هـــو المـــي
  

والل والصــــحب ذوي العهــــود
 

ـــهودي ـــدم ش ـــلم ولت ـــع س م
  

يـــا مـــن بـــه تنقـــاد ل الجـــور
 

ـــه أجي ـــن اس ـــى م ـــل عل ص
  

مــــع ســــلمك بــــآله معــــا
 

صــحابه يــا مــن دعــائي ســعا
  

يــا مــن لــه التســبيح وال̈كب�ــار
 

صـــل علـــى مـــن اســـه جبـــار
  

مــــع ســــلم بميــــع الل
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ــرم ــم الك ــرش العظي ــلة ذي الع ص
 

علـــى أب القاســـم ذي التكـــرم
  

ـــلم ـــع س ـــحبه م ـــه وص وآل
 

ـــلل والظلم ـــا الض ـــه م ـــا ب كم
  

ـــا ـــب� ل تفهيم ـــن وه� ـــلة م ص
 

ــــا ــــيد إبراهيم ــــى أب الس عل
  

ـــرام ـــآله الك ـــلمه ب ـــع س م
 

ــرام ــت ال ــم نل ــا ب ــحبه كم وص
  

ـــب ـــود ل بطي¥ ـــن ي ـــلة م ص
 

ـــب ـــى أب فخـــر الكـــرام الطي عل
  



ـــرام ـــآله  الك ـــلمه ب ـــع س م
 

وصــحبه كمــا اعتلــى بل انصــرام
  

ـــاهر ـــان ل بط ـــاق ك ـــلة ب ص
 

ـــاهر ـــا الط ـــور الباي ـــى أب ن عل
  

ــــآ ــــحبه بل انته ــــه وص وآل
 

مــع ســلم جــالب مــا يشــتهى
  

أزكــى ســلمي§ ذي البايــا النفــع
 

ـــفع ـــى الش ـــب ذي العل ـــى الن عل
  

وآلـــه وصـــحبه كمـــا مـــا
 

ــــامي ــــال ف ــــه أذاي� ذو الم ب
  

صـــل وســـلمن¥ يـــا رفيـــع
 

ـــفيع ـــاته ش ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــي ـــل كل ـــحاب واجع والل والص
 

ـــــك بغي كـــــل ـــــادة ل عب
  

ـــؤمن ـــا م ـــلمن§ ي ـــلي§ وس وص
 

ـــن ـــاته مهيم ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــان ــــحبه العي ــــه وص وآل
 

ــان ــن أذى الحي ــان ع ــن ح ــا م ي
  

ــلح ــو الص ــال وه§ ــى الص ــل عل ص
 

الصــادق الصــدق صــلة تصــلح
  

مــــع ســــلم وجيــــع الل
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدق ـــل التص ـــائدا ل مج ـــا ق ي
 

ـــد�ق ـــى الص ـــلمن§ عل ـــل وس ص
  

وآلــه وصــحبه يــا مــن ي̈كــف
 

كففـــت ألســـن عـــداي� والكـــف
  

صـــل وســـلم يـــا إلـــه العـــالي
 

ــلي ــل الرس ــيد ك ــب س ــى الن عل
  

ـــكرا ـــب ل ش ـــحب وه والل والص
 

ــدى والكــرا ــان¦ الع ــن كف ــا م ي
  

يــا مــن يبــاهى ب الكــرام� الرتقي
 

ـــام التقي ـــاحي إم ـــى ال ـــل عل ص
  

وآلــــه وصــــحبه وســــلما
 

ـــآ ـــرور العلم ـــدك اجعلن س وعن
  

ـــينا ـــود ل تس ـــا يق ـــا باقي ي
 

ـــينا ـــى ياس ـــليم عل ـــل بتس ص
  

وآلــــه وصــــحبه وقــــد ل
 

عجـــائب البـــاقي رض®ـــى وجـــد ل
  

ــا ــاد ل الهلين ــن ق ــى م ــل عل ص
 

القـــــائد الغـــــر الجلينـــــا
  

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف
 

ــي ــون حÂيف ــن يص ــا م ــحابه ي أص
  

ـــل وســـلمن� يـــا رحـــان ص
 

علــى خليلــك ومــن مــا مــانوا
  

ــــحبه واذكرن ــــه وص ــــن آل م
 

ـــرن ـــم§ بش ـــرام وب ـــدى الك ل
  

صـــلة ذي العـــرش العظيـــم الـــب
 

ـــر ـــا ب ـــفيع ف الباي ـــى ش عل
  

مــــع ســــلمه وآلــــه معــــا
 

ـــا ـــا جع ـــا الزاي ـــحابه كم ص
  

ـــالب ـــف ب ـــلم�ي§ م�تح ـــى س أزك
 

ـــب ـــورى ال ـــب خي ال ـــى الن عل
  

ـــب ـــا ذه ـــحبه كم ـــه وص وآل
 

ــــب ــــرت وه ــــررÁ ول مس بض
  

ـــيح ـــوجيه والنص ـــى ال ـــل عل ص
 

ــــــيح ــــــلمن� منل الفص وس
  



ــــب ل ــــحبه وه ــــه وص وآل
 

ـــي ـــالي قبل ـــبيب الص ـــون ح ك
  

ـــل ـــح والوكي ـــى الناص ـــل عل ص
 

ـــل ـــب التوكي ـــا واه ـــلمن§ ي وس
  

ـــا ـــظ بي ـــحبه واحف ـــه وص وآل
 

ــا ــار حبي ــك ص ــا من ــرا حكيم ذك
  

صـــل علـــى مـــن اســـه كفيـــل
 

ـــــل ـــــه تنفي ـــــل ل ومتوك
  

والل والصـــحب مـــع الســـلم
 

ـــلم ـــدينك الس ـــن ب ـــ ك ول¦
  

ـــق ـــا خي رفي ـــلمن� ي ـــل وس ص
 

ـــفيق ـــاته ش ـــرب س ـــى مق عل
  

ــــل الدب ــــحاب أه والل والص
 

ـــن ودب ـــمتن م ـــا عص ـــا باقي ي
  

ـــه ـــا جل د�ج�ن¥ ـــا علم ـــا واهب ي
 

ــنه ــم الس ــدب مقي ــى الن ــل عل ص
  

وآلــــه وصــــحبه م�ســــلما
 

ــآ ــار العلم ــاهى ب خي ــن يب ــا م ي
  

ـــد�س ـــى ا̈لق ـــليم عل ـــل بتس ص
 

ـــد�س ـــاف وروح الق ـــي الك الكتف
  

والل والصـــــحب ذوى التعبـــــد
 

يــا حاذفــا كــل جــو®ى وكبــد
  

ـــط ـــا بالقس§ ـــلم قائم ـــل وس ص
 

علــى إمــام الرس§ــل روح القس§ــط
  

ـــحب ـــع الص ـــع� جي ـــه م وآل
 

ـــالرح§ب ـــع� ل ب ـــعا وس� ـــا واس ي
  

ـــق ـــالغ روح ال ـــى الب ـــل عل ص
 

مـــع ســــلم قــــائد للحــــق
  

ـــع ـــح جي ـــحبه وام ـــه وص وآل
 

ــميع ــت الس ــي أن ــاءن ف كلكل ــا س م
  

ـــول ـــغ الوص ـــى البل ـــل عل ص
 

ـــيلي ـــاف وزد تص ـــل الش الواص
  

وســـلمن§ عليـــه ف الل العظـــام
 

ــام ــذا النظ ــه ه ــكر ب ــحبه واش وص
  

ــــه ــــة والكرام ــــر الطاع ويس
 

بـــه وللنـــاظم ̈قـــد§ مرامـــه
  

يـــا مـــن وجـــوده بـــدا والقـــدم
 

صـــل علـــى مـــن اســـه مقـــدم
  

ــــلما ــــابقÝ وس ــــائقÝ وس وس
 

وآلــــه وصــــحبه بالعلمــــآ
  

ـــز ـــا عزي ـــدوس ي ـــا ق ـــك ي مل
 

صـــل علـــى مـــن اســـه عزيـــز
  

ــــحب ــــه والص ــــلمن وآل وس
 

ــب ــات النح§ ــان جالب ــن كف ــا م ي
  

ــدي ــان يعت ــل ج ــان ك ــن كف ــا م ي
 

صــل علــى أفضــل هــاد مهتــد
  

ــــــلمن ف الل ــــــل وس وفاض
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

صـــل وســـلمن� يـــا فتـــاح
 

ـــاح ـــاته مفت ـــذي س ـــى ال عل
  

وآلــــه وصــــحبه ولت�رÂنÂــــي
 

ـــدارين دون د�رن ـــئت ف ال ـــا ش م
  

صــل علــى مــن اســه م�فض�ــل
 

ـــل ـــلم يفض� ـــع س ـــحÝ م وفات
  

Âوآلــــه وصــــحبه وفض¶ــــل
 

ــــل ــــالنتقى الفض� ــــت ب كلي
  



ـــاس ـــار خي الن ـــى الخت صـــل عل
 

ـــاس ـــي� بالن ـــن ̈أرض ـــا خي م� ي
  

ـــــليم ـــــحاب بالتس والل والص
 

ـــم ـــب والتكلي ـــب التقري ـــا واه ي
  

ــي ــة د�ع ــاح رح ــى مفت ــل عل ص
 

ـــدع ـــل¦ الب ـــة مزي ـــاح� جن مفت
  

ـــراف ـــه ف الل الش ـــلمن§ علي وس
 

ــراف ــاهى ب الظ ــن يب ــا م ــحبه ي وص
  

ـــان ـــالق الزم ـــلم خ ـــل وس ص
 

ـــان ـــم الي ـــب¥ عل ـــى الن عل
  

ــــغلن ــــحبه واش ــــه وص وآل
 

ــــعيد اجعلن ــــبª والس ــــا ت ب
  

ـــن ذا يقي ـــه أرك¦ ـــن ل ـــا م ي
 

علــــى النــــب علــــم اليقي
  

ــــع الل ــــلم بمي ــــل وس ص
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

صــــل مـــع التســــليم ذا اليات
 

علـــــى النـــــب دلئل اليات
  

ــــل ــــحبه ذوي العم ــــه وص وآل
 

ــل ــل عم ــم أفض ــه ذا النظ ــل ب واجع
  

صـــل علـــى مصـــحح للحســـنات
 

ـــنات ـــالب لس ـــلم ج ـــع س م
  

ــــم ــــحبه خي الم ــــه وص وآل
 

ــــم ــــات الغم ــــوجه§ له ول ت
  

ـــع النيات ـــور جي ـــى ن ـــل عل ص
 

ـــثرات ـــل الع ـــدى مقي ـــم ال وعل
  

ــــا ــــه ف الل مع ــــلمن§Â علي وس
 

صــــحابه ول م�ن�ــــى الي اجعــــا
  

ـــفوح ـــى الص ـــليم عل ـــل بتس ص
 

عـــن جلـــة الـــزلت ذي النªفـــوح
  

ـــــو¥ر ـــــه وصـــــحبه ون وآل
 

ــــوري ــــل² س� ــــحيفت ولتتقب ص
  

صــل علــى ذي الســبق والــباعه
 

ف كــل شــيء صــاحب الشــفاعه
  

ــــلم ــــحب بالس ــــه والص وآل
 

يــا مــن كفــان النكــر كــاللم
  

ــــامي ــــه مق ــــا خي منل ل ي
 

ـــام ـــاحب الق ـــب ص ـــى الن عل
  

ــــــليم عل ف آل ــــــل بتس ص
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدم ـــارق الق ـــود ل يف ـــا ذا وج ي
 

ــدم ــاحب الق ــل ص ــى الرس ــل عل ص
  

وســـلمن§ عليـــه ف الل الكـــرام
 

والصـــحب واكفن جـــوالب الـــرام
  

يــا ربنــا صــل علــى مصــوص
 

ـــوص ـــى مص ـــد عل ـــالعز وال ب
  

بالشـــرف العـــال وســـلم ســـرمدا
 

بـــالل والصـــحب وكلـــي� احـــدا
  

ـــه أزكـــى ســـلم�ي§ واهـــب الزيل
 

ـــيله ـــاحب الوس ـــب ص ـــى الن عل
  

ـــاقوا ـــذين ف ـــحب ال والل والص
 

كمــــا بــــه ل ينحن نفــــاق
  

ـــوف ـــن خ ـــن آمنن م ـــلة م ص
 

علـــى النـــب النتقـــى ذي الســـيف
  

ـــلم ـــع س ـــحبه م ـــه وص وآل
 

ـــل الكلم ـــه بأفض ـــى من ـــا أت كم
  



ـــيله ـــاحب الفض ـــب ص ـــى الن عل
 

صـــلة مـــن قـــاد لـــه تفضـــيله
  

ـــليم ـــع التس ـــحب م والل والص
 

ـــالتعليم ـــان ب ـــه ل ك ـــا ب كم
  

ـــلÃ و̈أزار ـــه ̈أج� ـــن في ـــلة م ص
 

علـــى وســـيلت� صـــاحب الزار
  

ــــع الل ــــلم ف جي ــــع س م
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــم¥ى ـــى الس ـــلمن§ عل ـــل وس ص
 

ــما ــن ض ــا م ــة ي ــاحب الج بص
  

وآلــه وصــحبه يــا مــن جعــل
 

ـــل ـــار فانع ـــة الي ـــي كخدم خط
  

ـــان ـــان¦ الوط ـــلم ب ـــل وس ص
 

ـــلطان ـــاحب الس ـــب ص ـــى الن عل
  

وآلــه وصــحبه يــا مــن ســلك
 

كل ســـبيلك القـــوي فانســـلك
  

صــل وســـلم يــا مزيــل الــداء
 

علـــى الرســـول صـــاحب الـــرداء
  

وآلـــه وصـــحبه يـــا مـــن أنـــار
 

ـــتنار ـــتقيم فاس ـــل مس ـــؤاد� ك ف
  

صـــل علـــى ذي البهجـــة البـــديعه
 

أي صـــاحب الدرجــــة الرفيعــــه
  

ــــــلم دآئم ف الل ــــــع س م
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــاج ـــى ذي الت صـــل وســـلمن§ عل
 

ـــاج ـــح ذا ارتت ـــه ف¦ت ـــا مـــن ب ي
  

أي صــــاحب الغفــــر والعــــراج
 

ـــي ـــرور الراج ـــحب س والل والص
  

ــتواء ــك ذو اس ــى عرش ــن عل ــا م ي
 

ـــى الرســـول صـــاحب اللـــواء عل
  

ــــع الل ــــلم ف جي ــــل وس ص
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــراق ـــان والش ـــب الم ـــا واه ي
 

علـــى الرســـول صـــاحب الـــباق
  

ــــع الل ــــلم ف جي ــــل وس ص
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــا ـــل العطاي ـــن بأفض ـــ ك ول¦
 

يــا مــن مــا العيــوب والطايــا
  

ـــدق والخلص ـــن بالص ـــ ك ول¦
 

يـــا واهـــب الكفـــاف واللص
  

ــــوب ــــن مل بل نض ــــلة م ص
 

ـــيب ـــاحب القض ـــب ص ـــى الن عل
  

ـــرام ـــآله الك ـــلمه ب ـــع س م
 

وصـــحبه كمـــا حبـــا بل انصـــرام
  

صــل بتســليم علــى مــن د�عيــا
 

بصــاحب الــات يــا مــن د�عيــا
  

وآلـــه وصــحبه يـــا مـــن ق¦لــب
 

ــانقلب ــديت ف ــن ه� ــل م ــب� ك ل قل
  

ـــه ـــا كرام ـــو¶ن لن ـــن ي�ك¦ ـــا م ي
 

ـــه ـــاحب العلم ـــب ص ـــى الن عل
  

ــــع الل ــــلم بمي ــــل وس ص
 

وصـــحبه ول اســـتجب ســـؤال
  

علــى الرســـول صــاحب البهــان
 

ـــان ـــذوي الذه ـــلم ب ـــل وس ص
  

ـــرن ـــحبه وانص ـــه وص ـــن آل م
 

بؤمنيــــك وبــــم بشــــرن
  



ـــان ـــاحب البي ـــب ص ـــى الن عل
 

ـــان ـــذوي العي ـــلم ب ـــل وس ص
  

ـــن ل ـــحبه وك ـــه وص ـــن آل م
 

بل معــــاداة ونــــور كلــــي
  

ـــيح ـــى فص ـــلمن§ عل ـــل وس ص
 

ــــيح ــــانÂ منل الفص ــــك اللس ب
  

ــــن§ ــــحبه ول أل ــــه وص وآل
 

ــن§ ــك تل ــوا ب ــن ل يؤمن ــوب م قل
  

ــــار أذ²ن خي ــــى الخت صــــل عل
 

ــــا ذا الي ــــان ي ــــر الن مطه�
  

ـــام ـــالل العظ ـــه ب ـــلمن§ علي وس
 

ــا هــذا النظــام والصــحب واشــكر كرم®
  

ـــحيح ـــم وص ـــى رءوف ورحي عل
 

ــح ــا الحي ــن م ــلم م ــه الس برب
  

ــــع الل ــــلم بمي ــــل وس ص
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

صـــل بتســـليم علـــى عي النعيـــم
 

ـــم ـــط¦ النعي ـــوني باس ـــيد الك وس
  

وآلـــــه وصـــــحبه وأنعـــــم
 

ــــم ــــق منع ــــا خي مب بل أذى ي
  

ـــب ـــل ال ـــا مني صـــل وســـلم ي
 

ـــر ـــيت عي الغ ـــذي س ـــى ال عل
  

ــــالبور ــــحبه وب ــــه وص وآل
 

جـــد ل بل عـــداوة ول غـــرور
  

صــــل وســــلمن� يــــا إلــــي
 

علــــى نــــب ال ســــعد ال
  

والل والصــــــحب بل تنــــــاه
 

ـــاهي ـــان¦ عـــن الن ـــن ح ـــا م ي
  

ــق ــل الل ــر كمث ــه الم ــن ل ــا م ي
 

ــق ــعد الل ــار س ــى الخت ــل عل ص
  

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف
 

ـــي ـــا يف ـــال ث م ـــحابه ف ال ص
  

ـــم ـــان دون ̈غم ـــا ل ك ـــا باقي ي
 

ـــم ـــب الم ـــلة لطي ـــدÂ الص ق
  

ــــا ــــه ف الل مع ــــلمن§ علي وس
 

صــحابه يــا مــن دعــائي س�ــمعا
  

ــرب ــز الع ــى ع ــليم عل ــل بتس ص
 

ورافـــع الرتـــب كاشـــف الكـــرب
  

ــــد ــــحبه ولتح§م ــــه وص وآل
 

هــذا النظــام ح§ــد� مغــن صــمد
  

صـــل بتســـليم علـــى ذي الفـــرج
 

ــــرج ــــام وكري الخ ــــدر التم ب
  

ـــل ـــحاب ال̈كم� ـــع الص ـــه م وآل
 

ـــي ـــك الكري عمل ـــع لوجه وارف
  

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا
 

ـــدا ـــا أح ـــب ذي الزاي ـــى الن عل
  

ـــدا ـــلم أب ـــل وس ـــا ص ـــا ربن ي
 

ـــدا ـــرور� أب¶ ـــول والس ـــى الرس عل
  

ــل حي ــلم ك ــل وس ــا ص ــا ربن ي
 

ـــالي ـــام الص ـــك إم ـــى نبي عل
  

يـــا ربنـــا صـــل وســـلم ف أبـــد
 

ــد ــن عب ــراج م ــك س ــى خليل عل
  

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــن ـــر ل ـــحبه واغف ـــه وص وآل
 

ـــن ـــل زم ـــام ف ك ـــرأ ذا النظ يق
  



ـــار ـــا تت ـــة م ـــه جل ـــب ل وه
 

لـــه لـــديك إنـــك الختـــار
  

وح�ـــط° مـــا عليـــه مـــن ذنـــوب
 

يــــا مــــالئا بــــاهه ذ¦نــــوب
  

ـــه ـــراه أو يكتب ـــن يق ـــب ل وه
 

ــــه ــــن أتتن كتب ــــا م خي الن ي
  

وهــــب لــــن حفظــــه أو حصله
 

بــــأي وجــــه بــــالنب¥ أملــــه
  

يـــا ربنـــا وجـــه صـــلة بســـلم
 

ـــل الكلم ـــت أفض ـــه وهب ـــن ل ل
  

ــدي ــلمي الق ــل س ــا أوص ــا ربن ي
 

إل الـــذي صـــرت لـــه خي خـــدي
  

يـــا ربنـــا خلـــد ســـلميك لـــن
 

ــــن ــــاهه خي أم� ــــت ل ب وهب
  

ـــلميك بل ـــد� س ـــا م� ـــا ربن ي
 

نايـــــة لـــــن صـــــلت قبل
  

ــبيب ــك ال ــر خليل ــا بش ــا ربن ي
 

ـــبيب ـــال ل ـــل ص ـــدمت وك ب
  

ــــا ــــق وجهك ــــا رب ب آمي ي
 

يــا واحــدا ليــس يــرام شــبهكا
  

ــام ــن لوجهــك الكري ذا النظ ــا م ي
 

ــام ــادي� العظ ــ الي ــد ل¦ ــت� ̈ق كتب
  

ـــــرر ـــــو®ى ول غ بل أذÏى ول ج
 

ـــــرر ـــــد®ى ول بلÏ ول ض ول ع
  

ــاب ــك الكري ذا الكت ــن لوجه ــا م ي
 

ــاب ــن العت ــمة م ــب ل عص ــت� ه كتب
  

ـــا ـــاهرا وباطن ـــيء ظ ـــل ش ف ك
 

وانفــع بــه يــا مــالكي م�واطنــا
  

ـــار ـــذوي المص ـــا ل ـــه نفع واجعل
 

ـــار ـــب النص ـــا واه ـــم ي وغيه
  

ــل بل يــا ذا الراضــي والســمآ ص
 

ــد قبل ــدمت ق ــن خ ــى م� ــدÍ عل ع�
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــور ــا غف ــر ي ــه واغف ــلمن§ علي وس
 

ـــور ـــه النف ـــن ب ـــارئيه وأل لق
  

ــرمدا ــام س ــروف ذا النظ ــل ح واجع
 

بشــــارة عظيمــــة لحــــدا
  

وصــــلي وســــلمن عليــــه
 

ف آلــــه ومــــن نــــي إليــــه
  

ـــوجه اللعي ـــل الت ـــه قب ـــع ب وادف
 

ــــت العي ــــارئه أن ــــوى ق إل س
  

ـــراد ـــرأه خي م� ـــن يق ـــب ل واجل
 

ــراد ــورى خي م� ــا رب ال ــلكه ي واس
  

وهـــب لـــن يقـــرأه مـــا يغبطـــه
 

ـــطه ـــا جيل ي�نش ـــواه ي ـــه س ب
  

ــــليا ــــاد والبلد ص ــــا ذا العب ي
 

ــا ــن لي ــب وك ــى الن ــلمن§ عل وس
  

ــــا ــــحبه ولترفع ــــه وص ف آل
 

ـــا ـــى يرتفع ـــعيي بالرض ـــك س إلي
  

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا
 

ـــدا ـــد ح ـــه ق ـــى كري كل عل
  

ســـيدنا ممـــد ختـــام مـــن
 

أرســـلتهم كالنبيـــآ يـــا ذا الزمـــن
  

ــــل ــــحبه ولتجع ــــه وص وآل
 

ـــل ـــه ينجع ـــا ب ـــم خارق ذا النظ
  



**********
  

ــم� ــان كل°ه ــرت ذوي الي ــن أم ــا م ي
 

Âــل ــار ف الرس� ــى الخت ــلوا عل ــأن يص ب
  

ــا ــت� ب ــد لفظ ــلة ق ــن� ص من اقبل
 

Âنظما لوجهــك يــا مــن قــد مــا كســلي
  

ــا ــه كرم® ــعيي كل° ــامي وس ــل نظ فاقب
 

Âـــل ـــن العم ـــاد®ا ل م ـــر�د� لي ول ت
  

Ïـــة ـــل ل مناقش ـــ فض ـــاقبله من� ف
 

ـــي ـــه أمل ـــاء ل ب ـــد§ بغي عن و̈ق
  

ــه ــي�ن� ب ــعيي وارض ــلك س ــ̈كر بفض ̈اش
 

ــل Âول أم Áــد§ي ــه صــرت ذا ه� ــا مــن ب ي
  

أنــت الكري الــذي أبغــي تكرªم�ــه
 

ــبل ــل¦ الس� ــدان أفض ــادÁ ه ــا خي ه ي
  

كـــن ل بـــاه رســـول ال مالكنـــا
 

ــي ــن قÂب�ل ــك ع ــلة من ــه خي ص علي
  

ÏمــةÞÂوارفــع نظــامي� ذا جــود®ا وتكر
 

ـــل ـــذهب� العل ـــا م ـــه� ي ول ت�ر�د�ن�
  

ــم� النظــام إل ســعى الصــحاب غــدا ض�
 

ـــل ـــذهب� الل ـــا م ـــه� ي ول ت�ر�د�ن�
  

ـــن ـــر وف عل ـــواك ل أرج� ف س س
 

ــل ــآ أن� ــق§ ل الرج ــك حق© ــق وجه ب
  

ــد ل بالرضــى غرضــي يا رب كــن ل وق
 

Âــل Âــى أن ــاه النتق ــت� ب ــا التمس وم
  

ــآ ــار ف الكرم ــى الخت ــلم عل ــل وس ص
 

وبشـــرن° بنظمـــي أفضـــل الرس�ـــل
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
ــب ــة رج  بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري وبرم
ــن ــات م  وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبين
ــارك  الدى والفرقان وبرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وب
 عن أبدا على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وسلم هذا الكتوب مفاتح
 البشر والمن والنة، ف الصلة والتسليم على مقيم السنة بسم ال الرحان
ــــــــــــــــــــــــــــــم الرحي

  

 المد ل الذي من� علي بدمة الرسول وجاد ل باهه صلى ال تعال عليــه
ــى  وسلم بي سول والصلة والسلم على سيدنا ومولنا ممد المي وعل
 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم دين رب العالي، أما بعــد: فــال
ــوابه ل  أسأل بق وجهه الكري أن يعل هذا الكتوب عمل صالا متقبل ث

 مفاتح البشر والمن والنة، ف الصلة والتســليميري وأن يسميه تعال {



 }، وأن يتقبله من بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتن بهعلى مقيم السنة
 سعادة الدارين مع كفاية هيهما وأن يغفر لامعه مغفرة تعله كمن ل يذنب
ــا  قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمني والؤمنات والسلمي والسلمات آمي ي
ــا ــديع ي  رب العالي اللهم يا رءوف يا جيل يا باقي يا رحان يا جواد يا ب
 رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن ال و ملئكته يصلون على النب يأيها
ــه  الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك رب وســعديك والي كل
 بيديك عبدك الراجي السن الظن بي يديك قائل لوجهك الكري يا مــن
ــه وصــحبه  مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآل
ــك الكري  وتقبل من هذه الروف وغيها يا من لديه خي معروف لوجه
آمي يـــــا رب العـــــالي ووفقن وكـــــن ل آمي

  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــد ص أح
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــافع ص ن
 

ـــدا ـــبيب أح ـــل وال ـــى اللي عل
  

ـــل حي ـــلم ك ـــل ولتس ـــافع ص ن
 

ـــالي ـــس الص ـــك رئي ـــى نبي عل
  

ـــد ـــلم ف أب ـــل ولتس ـــد ص أح
 

ــد ــن عب ــراج م ــولك س ــى رس عل
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــف ص لطي
 

ـــآ ـــراد العلم ـــك م ـــى خليل عل
  

لطيــف صــل أبــدا مــع ســلم
 

ـــذي جل الظلم ـــراجك ال ـــى س عل
  

ـــحب ـــه والص ـــه ف آل ـــب ل اكت
 

ــــب ــــح ل ــــلمي ووض خي س
  

هــــب لرســــول ال ف أقلمــــي
 

ـــي ـــن مـــا ملم ـــا م بشـــارة ي
  

ـــد ـــورى مم ـــل ال ـــه لفض وج
 

ـــمد ـــارات الكري الص ـــك بش من
  

ــــي ــــب ال ف أقلم ــــك ن مل
 

ــــي ــــى وزد إعلم ــــرة تبق مس
  

ــــل الن ــــار أوص ــــد الخت لح
 

ـــآ ـــدمته ف الÞم�ن� ـــاعل ق ـــا ف ي
  

اكتـــب صـــلة وســـلما ل يـــرى
 

ــــر�ا ــــن أزال ال¦ي� ــــا ل مثلهم
  

ــــن ــــا ل يك ــــول ال م آت رس
 

ول يكــــون أبــــد لمكــــن
  

ــن ــاق م ــد ف ــى ق ــت أن النتق كتب
 

ــن ــن ف ذا الزم ــأت وم ــن ي ــى وم مض
  

ـــدت§ ـــلة خ�ل© ـــاق وص ـــليم ب تس
 

ــدت ــا ول ــذي الشــكل النســآ م على ال
  

ـــدر ـــا ذا الق ـــول ال ي ـــب لرس ه
 

ــــــدر ــــــراده بل أذى أو ك م
  

ــب ــاقي ه ــا ب ــل ي ــا جي ــا ال ي ي
 

ـــــب ـــــطفى الن بغي ره للمص
  

ـــر ـــيعت ببش ـــلة ش ـــل ص ص
 

ـــر ـــار البش ـــى فخ ـــلما عل مس
  

للمنتقـــى أوصـــل صـــلة  بســـلم
 

كمـــا ل¦ـــه أوحيـــت� أفضـــل الكلم
  



لوجهـــك الكري خلـــد الصـــله
 

ـــو عله ـــذي تنم ـــلم لل ـــع س م
  

ـــا ل ينحصـــر ـــارك م ـــل² لخت وص¥
 

ـــر ـــرا لنتص ـــا ناص ـــن الن ي م
  

ــب ــا يرغ ــب م ــل للن ــافع أوص ن
 

ـــب ـــواهب الرغ ـــأنت ال ـــه ف في
  

ـــد ـــب مم ـــولك الن ـــى رس عل
 

ــمدي ــا ص ــرمدا ي ــلم س ــل وس ص
  

ـــب الصـــلة و التســـليما ـــه اكت ل
 

ـــا ـــزل عليم ـــر ل ي ـــا خي ب ي
  

ــام ــل ع ــلم ك ــل ولتس ــا ال ص ي
 

ـــام ـــابه خي دÂع ـــذي كت ـــى ال عل
  

ــــور الــــدهر ــــب ال ن إل ن
 

ـــهر ـــل ش ـــلمن� ك ـــل وس ص
  

ــــوم ــــل بغي ل ــــى أوص للمنتق
 

بشــــارة تلــــد كــــل يــــوم
  

ـــري ـــطفى م ـــاه الص ـــور ب ن
 

ــــري ــــكن وب ــــي ومس وملس
  

بـــق وجهـــك الكري ل اغفـــر
 

ـــر ـــي� عن كف ـــا عل ـــل م وك
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ـــا ـــا قيـــوم كلـــي� احي حـــي وي
  

ــــا ــــم والكتاب ــــي� العظ ÂنÂآت
 

ــــــا ــــــاب والعتاب ولتقن الس
  

ــى  اللهم صل على سيدنا ممد وعلى آل سيدنا ممد وسلم اللهم صل عل
 سيدنا ممد وعلى آل سيدنا ممد صلتك الت صليت عليه وسلم علــى
 سيدنا ممد وعلى آل سيدنا ممد سلمك الذي سلمت عليه وأجزه عنا ما
ــيدنا ــى س  هو أهله اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك عل
ــوب بــاهه صــلى ــل هــذا الكت ومولنا ممد وآله وصــحبه واجع

  

ال تعال عليه وسلم من مقدمات البشر والمن والنة الت وعــد التقــون
  

ــلم ــحبه وس  آمي اللهم صل على سيدنا ممد النب المي وعلى آله وص
 تسليما اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصــر
 الق بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره و مقــداره
 العظيم واحد واشكر عقائدي وأقوال وأفعال وأخلقي واجعلن من أحب
 الامدين لك إليك وهب ل أن أكون بشارة لميع ا̈لم�دÂ بل شيء يسوءن
أو يضــرن واجعــل كليــت مــن أحــب المــد والشــكر إليــك

  

 واجعلن مؤمنا مسلما مسنا با تب وترضى كما تب وترضى وتقبل من
ــــــذا: ــــــكري ه ــــــكور ش ــــــا ش ي

  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــا ال ص ي
 

ـــلما ـــه ل س ـــذي جعلت ـــي ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــــرذائل ــــــاهه ال ولتكفن ب
 

قبــل انتحــاء قــد ل¦ــ الفضــائل
  



ــــار ــــة الخي ــــرن² ب جل وبش
 

ــــار ــــرر الغي ــــن ض ونن م
  

ــــوثي خيا ــــة مك ــــل بقي واجع
 

ــــيا ــــاء ض ــــل انتح ولتقن قب
  

يــا ال يــا حفيــظ صــل بســلم
 

ــذا الكلم ــه ه ــك ب ــذي ل ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال و ال ــــحبه ف ال وص
  

ـــي ـــم كل ـــاهه العظي ـــل ب واجع
 

بركــــة وخي كــــثر قلــــي
  

ــــو�ر�ات ــــائدي من ــــل عق واجع
 

ــــه كلــــي� ذا خيات ــــل ب واجع
  

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وأعذن من
ــت  كل ما استعذت بك منه ف هذا اليوم وقبله وافتح ل أبواب اليات ال
 اخترتا ل ويسرها ل وبارك ل ف كليت وف كل ما اخترته ل بركة تزيدن
 حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت ل حبه واكفن كل ما ل تبه ل
ــنة  قبل توجهه إل وقبل توجهي إليه وآتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حس
ــل  وقنا عذاب النار آمي يا رب العالي اللهم بق وجه ال تعال الكري ص
ــان  وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وثبت ل خي الي
 وخي السلم وخي الحسان وحب ال تعال وحب رسوله صلى ال تعال
 عليه وسلم وحب كل ما اخترت ل حبه وسعاد ة الدارين مع كفاية هيهما
ـــــدا ـــــو أب ـــــالي بل م ـــــا رب الع آمي ي

  

يــا ال يــا حفيــظ صــل بســلم
 

ــذا الكلم ــه ه ــك ب ــذي ل ــى ال عل
  

ـــــــد و الل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال و ال ــــحبه ف ال وص
  

ـــم عقـــدي ـــظ بـــاهه العظي واحف
 

ـــد ـــن وق² ـــوب واحن ع ـــن العي م
  

يــا ال يـــا مــانع صــل بســلم
 

علــــى الــــذي بــــه كفيتن اللم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــب ـــم قل ـــاهه العظي ـــع ب وامن
 

مـــن العيـــوب واحن عـــن ســـلب
  

ـــا كـــاف أدم خي صـــله ـــا ال ي ي
 

ـــو عله ـــذي تنم ـــلم لل ـــع س م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ªولتكفن كفايـــــــة تس�ـــــــر
 

ªــر ــا يض ــل م ــد ك ــل قص ــن قب م
  

يـــا ال يـــا أحـــد صـــل بســـلم
 

علـــى الـــذي لـــك بـــه من القلم
  

ـــــفيعنا ممـــــد ســـــيدنا ش
 

وآلــــه وصــــحبه وا̈لم¥ــــد
  

واجعـــل عقـــائدي بـــاهه العظيـــم
 

ــم ــذا النظي ــه ه ــكر ب ــة واش خالص
  

يـــا ال يـــا معبـــود صـــل أبـــدا
 

علــى الــذي لــك دعــا وعبــدا
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ـــلما ـــاهه الس ـــب ب ـــ ه ول¦
 

ــــا ــــرة والقلم ــــق الفك ووف
  

ــل ســرمدا ــب ص ــا رقي ــا ال ي ي
 

علــى الــذي عم�ــره قــد حــدا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهــــب ل¦ــــ الخلص للجÂنــــان
 

بــــه ونــــور ل بــــه ج�نــــان
  

ـــب ـــب وم� Âـــا خي م ـــا ال ي ي
 

ــب ــك أح� ــى ل ــت النتق ــن جعل ــا م ي
  

ـــرمدا ـــارك س ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

عليـــه بـــالل ومـــن قـــد حـــدا
  

ـــرا ـــالي ط ـــحبه والص ـــن ص م
 

ــرا ــى وب ــري رض ــه عم§ ــل ب واجع
  

ــع ــك م ــاد ل حب ــن ق ــا م ــا ال ي ي
 

حـــب حبيبـــك الـــذي الي جـــع
  

صـــل وســـلم ولتبـــارك كـــل حي
 

علـــى حبيبـــك حـــبيب الصـــالي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــــبيب ال ـــــدك اجعلن ح وعن
 

ـــال ـــورى ب ـــل ال ـــبيب أفض ح
  

ـــار ـــا مت ـــل ي ـــا فاع ـــا ال ي ي
 

ــار ــا يت ــل م ــديه ك ــن ل ــا م ي
  

صــل وســلم ســرمدا علــى المي
 

ــــن ل يي ــــد م ــــيدنا مم س
  

ـــا ـــب لي ـــحبه وه ـــه وص وآل
 

ـــا ـــن قبلي ـــه يغبطن م ـــوزا ب ف
  

ـــاب ـــك الوه ـــه إن ـــك وفي في
 

ـــاب ـــه ل ينحن الره ـــن ب ـــا م ي
  

يــا ال يــا فتــاح صــل ســرمدا
 

ـــدا ـــي أح ـــى البش ـــلمن§ عل وس
  

ــــال ــــحبه ف ال ــــه وص وآل
 

ـــال ـــم ال ـــا مقي ـــآل ي وف ال
  

ــــات ــــائد الي إل جه ــــا ق ي
 

ــات ــن ه ــدي ع ــك ي ــا ب ــا مغني ي
  

ــب ــى الن ــرمدا عل ــلم س ــل وس ص
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــاء ك رج
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ــــر ــــوم الش ــــوال ي ولتقن أه
 

ـــر ـــد بالبش§ ـــن ف أب ـــ ك ول¦
  

ـــي ـــك الكري قلم ـــل لوجه واجع
 

ـــــــــــــلم للمتعلمي خي س�
  

ولتهـــدنا بـــك الصـــراط الســـتقيم
 

ولتغننــا بــا يصــح عــن ســقيم
  

ــــلل ــــلل والض ــــا الض ولتقن
 

ـــى اللل ـــع الرض ـــا م ـــد لن وق
  

يــا ال يــا بــارئ صــل بســلم
 

علـــى الـــذي عصـــمتن مـــن اللم
  

ـــــد ـــــيدنا مم ـــــاهه س ب
 

ـــد ـــحاب ا̈لم¥ ـــع الص ـــه م وآل
  

ــوب ــاب واكفن العي ــ الكت ــب ل¦ وه
 

ــــوب ــــه خي الغي ــــي� ب وعلمن¥
  



ــــامه ــــان والق ــــت الي وثب
 

ــــتقامه ــــن باس ــــق الس والل
  

ــد ل الفلح ــدي وخل ــ ال ــب ل¦ وه
 

ولتقن الريـــب واجـــذب ل الصـــلح
  

ـــدا ـــل أب ـــا كري ص ـــا ال ي ي
 

ـــدا ـــبÍ عب ـــى ن ـــلمن§ عل وس
  

ــــــاده ــــــاد غيه إل العب وق
 

ول¦ـــ هـــب بـــاهه إفـــاده
  

ـــل ظـــاهري ـــك المي ـــن بكون زي
 

ـــاهر ـــر الظ ـــا م�ظه ـــاطن ي وب
  

ـــلم ـــل بس ـــا رءوف ص ـــا ال ي ي
 

علــى الــذي أعطيتــه فيــك القلم
  

ســـيدنا ممـــد مـــن ل ي�ـــرا
 

ـــرى ـــن ي ـــى نظيه ول ـــا مض فيم
  

وآلـــــه وصـــــحبه وســـــلم
 

ـــي ـــارة ف قلم ـــه بش ـــد ل وق
  

يــا ال يــا جيــل صــل ســرمدا
 

مــع ســلمك علــى مــن حــدا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــاح ـــد خي ورب ـــن بزي ـــ ك ول¦
 

وبمـــــال وبقـــــاء ببـــــاح
  

ـــذات ـــدر ال ـــ بق ـــكر حروف¦ واش
 

ـــذات ـــر�ب� بالل ـــن ق ـــدح م ف م
  

ــــــل فضله اللق ــــــا فاض ي
 

ـــارقن الملق ـــه ف ـــن ب ـــا م ي
  

واجهتــــك اليــــوم ول الــــرزاق
 

ـــه الرزاق ـــو ب ـــا تنم ـــان ب ك
  

ـــاق ـــه الن¶ف ـــا ب ـــوت عن م م
 

ــــاق ــــاءن الن�ف ــــي وج عن ام
  

ــــاق ــــه الوف ــــا زان رددت ل م
 

ـــاق ـــتنارت الف ـــه اس ـــن ب ب
  

جـــاء الرضـــى والفـــوز والعتـــاق
 

بــك كمــا بــك اعتلــت عÂتــاق
  

بـــك احتوينـــا مـــا لـــه نشـــتاق
 

صـــلى عليـــك الكـــرم اللق
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ـــدا ـــ أح ـــب العرب¥ ـــي الن عل
  

ــــب ــــحبه وأذه ــــه وص وآل
 

ـــذهب ـــر ي ـــل ض ـــوي ك لغي ن
  

ـــد ـــلم ف أب ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ــد ــن عب ــاد م ــك ق ــذي إلي ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ـــــه Äـــــه وفق ـــــي� ب وعل©م�ن¶
 

ول²تقن كــــــل أذى ونب¶ــــــه
  

ـــا ـــى و̈ذب ـــه الرض ـــ وج¥ ول¦
 

ـــذبا ـــو ين ـــل س ـــواي� ك إل س
  

ـــار ـــا مت ـــل ي ـــا فاع ـــا ال ي ي
 

صــل علــى مــن اســه الختــار
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

والل والصـــحب وقلـــب علـــم
  

ول¦ــ خــر ف كــل شــيء مغنيــا
 

ــــتغنيا ــــن الذى مس ــــت ع كلي
  

ـــــك الكري ـــــق وجه ولتغنن ب
 

ـــا أروم ـــن ب ـــ ك ـــن الذى ول¦ ع
  



ــت ل  اللهم صل على ممد حت ل تبقى صلة، اللهم وبارك على ممد ح
 تبقى بركة، اللهم وسلم على ممد حت ل يبقى سلم، اللهم وارحم ممدا
 حت ل تبقى رحة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وعلى
 آله وصحبه واغفر ل ولوالدي وللمؤمني والؤمنات والسلمي والسلمات
ــادك  الحياء منهم والموات إنك ميب الدعوات واجعلن من أحــب عب
ــالي  إليك واجعلن سرورا لميع أحبائك ف الال والآل آمي يا رب الع
 اللهم لك المد حدا خالدا مع خلودك ولك المد حدا ل منتهى له دون
ــدا ل ــد ح  علمك ولك المد حدا ل منتهى له دون مشيئتك ولك الم
 جزاء لقائله إل رضاك وعند طرفة كل عي وتنفس كل نفس عليك وعلى
 كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته ل يا ال يا رحان يا رحيم لــك
 المد ولك الشكر على الدنيا وعلى الخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا
 ومولنا ممد وآله وصحبه وهب ل فيهما البشــارات الصــافيات واكفن
ــالي إن  أكدارها قبل توجهها إل وقبل توجهي إل أسبابا آمي يا رب الع
ــلموا ــه وس  ال وملئكته يصلون على النب ياأيها الذين آمنوا صلوا علي
 تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيديك عبدك خدي عبدك بي يديك
 طالبا باهه منك ف الدارين خييك قائل بك فيك لوجهك الكري وكونك
ــــروم: ــــرم ي ــــة والك ــــالتوفيق والعناي ــــه ب ل

  

يــا ال يــا أحــد صــل ســرمدا
 

ـــدا ـــب أح ـــي الن ـــلمن عل وس
  

ـــرب ـــم وع ـــل عج ـــيد ك س
 

ـــر�ب ـــل ال̈ق ـــحاب أه والل والص
  

ـــدا ـــل أب ـــافع ص ـــا ن ـــا ال ي ي
 

علــى الــذي تقــديه قــد أبــدا
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــلم ـــل مس ـــحب بك والل والص
  

يـــا ال يـــا نـــافع صـــل بســـلم
 

علــــى نبيــــك الزحــــزح الظلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــام خيا ـــذا النظ ـــه ه ـــل ب واجع
 

ـــيا ـــوانا ض ـــزح لس ـــم وزح نظ
  

ـــل عن ـــد ص ـــا أح ـــا ال ي ي
 

ـــالن ـــطفى ب ـــب الص ـــى الن عل
  

وآلـــــه وصـــــحبه وســـــلم
 

ـــم ـــب عل ـــد¥د§ وقل ـــي س ومنطق
  

يـــا ال يـــا لطيـــف صـــل أبـــدا
 

ــدا ــدى وعب ــك اهت ــذي ب ــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

وآلـــــه وصـــــحبه وكل©ـــــم
  

يــا ال يــا لطيــف صــل ف أبــد
 

ــد ــن عب ــود م ــك يق ــذي ل ــى ال عل
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــا م ـــليم ي ـــحب بالتس والص
  

ـــات ـــن ه ـــا أغنيتن ع ـــا باقي ي
 

ـــات ـــن أذى جه ـــنت ع ـــك وص ب
  

صــل بتســليم نــا علــى النــب
 

ـــب ـــرب وأجن ـــل أق ـــيد ك س
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــآل ـــال وف ال ـــحب ف ال والص
  

ــل حي ــلم ك ــادي وس ــا ه ــل ي وص
 

ـــالي ـــام الص ـــك إم ـــى نبي عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــة يغبطن ــــب هداي ــــ ه ول¦
 

ــــا ف وطن ــــثي ماكث ــــا ك فيه
  

ـــا ـــاهرا وباطن ـــري ظ ـــل م واجع
 

ـــا ـــكورا قاطن ـــدا ش ـــا عب ل طيب
  

ــــلم ــــا ودود ولتس ــــل ي وص
 

ـــم ـــي العل ـــب الاش ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــلما ـــك ولتس ـــا مل ـــل ي وص
 

ـــا ـــه فعلم ـــذي علمت ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدوم بفلح ــــب و�دا ي ــــ ه ول¦
 

بل مشـــقة ويســـر ل الصـــلح
  

ــله ــل ص ــف أفض ــا لطي ــل ي وص
 

وســلمن علــى الــذي بــدت عله
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرد اللعي ـــس واط ـــي النف وملكن¶
 

ـــا معي ـــ لغيي ي ـــآ ل¦ ـــل انتح قب
  

واجعــل هــواي� تابعــا لــا تــب
 

ــك أحــب ــا من ــق م ــ هــب ف الل ول¦
  

ــــــداوه ــــــرار وبل ع بل ض
 

ــــــقاوه ــــــوالب الش ولتقن ج
  

ــــب ــــة الن ــــا رب برم آمي ي
 

ـــب ـــر جن ـــل ض ـــب من ك والقل
  

وصــل يــا أحــد ســرمدا علــى
 

ـــى ـــاب العل ـــد ب ـــيدنا مم س
  

وآلـــــه وصـــــحبه وســـــلم
 

وكلــــي� اعصــــم مــــن أذى وأل
  

ــــا ــــا آتيتن الكتاب ــــا واهب ي
 

صـــل علـــى مـــاح مـــا العتابـــا
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــي ـــم قلم ـــحب وعظ والل والص
  

ـــداد ـــب وال ـــت وقل ـــم يراع اعص
 

وجســدي مــن غي أجــر وســداد
  

ــــم ــــا ل أعل ــــوم م وعلمن الي
 

ـــي ـــك الكري كلم ـــكر لوجه واش
  

واجعــل قلمــي ومــدادي قاصــده
 

إل رضـــــا ك خي زرع حاصـــــده
  

ـــا ـــاطن ي ـــاهر والب ـــر الظ وطه
 

ـــمنيا ـــاطن ولتعص ـــا ب ـــاهر ي ظ
  

ـــي ـــوءن ف نفس ـــا يس ـــح م ولتم
 

ــي ــت عف²س ــل فكك ــا قب ــن كم بك
  



ـــا ـــاطن مع ـــاهري وب ـــن ظ ولتغ
 

ـــا ـــ اجع ـــوب والن ل¦ ـــن العي ع
  

ــــلما ــــا كري ولتس ــــل ي وص
 

ـــلما ـــذته ل س ـــذي ات ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــاكا ـــة ف رض ـــ الرغب ـــب ل¦ وه
 

والزهـــد ف مـــا ل يكـــن أرضـــاكا
  

ـــلم ـــواب ولتس ـــا ت ـــل ي وص
 

ــي ــرفت قلم ــه ص ــذي ل ــى ال عل
  

ــــدا ــــك الكري أح ــــك لوجه ب
 

ـــدا ـــري� اح ـــحب وعم§ والل والص
  

ـــان والصـــلحا ـــ الم ـــب ل¦ واكت
 

ـــــا ـــــلب رب والفلح بل انس
  

وصـــل يـــا هـــادي صـــلة ل تري
 

وســـــلمن§ خي ســـــلم ل يري
  

ـــائق ـــول الف ـــب والرس ـــى الن عل
 

ــــرائق ــــا ال ــــد خي الباي مم
  

ــــــحبه واجعلن ــــــه وص وآل
 

ذا عصــــمة وبرضــــاك اشــــغلن
  

ــــادات ــــب حلوة الع ــــ ه ول¦
 

وعنـــــدك اجعلن من الســـــادات
  

يــا مــن يصــلى ويســلم علــى
 

نبيــك الــذي بــدت لــه العلــى
  

ــــدا ــــلم رب عن أب ــــل وس ص
 

ــــدا ــــن تعب ــــه ف الل وم علي
  

ـــن ـــخر بك ـــحبه ول س ـــن ص م
 

ـــن ـــدن ومك ـــي واه ـــل عس ك
  

 اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآلــه
 وصحبه واعصمن بفضلك بق وجه ال تعال الكري وباهه صلى ال تعال
 عليه وسلم من العاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضــرر
ــدر  ظاهره وباطنه ف الال والآل آمي يا رب العالي واغفر ل كل ما ص
 من من الرام والكروه والشبهة مو العليم البي الذي ل يفي عليه شيء
 ف الرض ول ف السماء وأسألك بق وجه ال تعــال الكري أن ل تعــل
ــن  سبيل لحد علي ف الال ول ف الآل آمي يا رب العالي وأن تعلن م
 أحب عبادك الصالي إليك أبدا وأن تعلن فرحة لميع أحبائك أبدا اللهم
 صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واعصــمن مــن
ــلح  طلب شيء ل ترض ل طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأص
ــن  بق وجهك الكري عقائدي وأقوال وأفعال وأخلقي وأحوال إصلح م
 إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمي يا رب العالي يا شكور
ــالي ــا رب الع ــافع ي ــا ن ــرم ي ــا أك ــاقي ي ــا ب ــم ي ــا علي ي

  

يــا ال يــا صــمد صــل ســرمدا
 

ــــدا ــــب العرب أح ــــى الن عل
  

ــــع ــــحبه ولتقط ــــه وص وآل
 

ـــع ـــرض ل ينقط ـــا ل ت ـــي� م فعل
  



يـــــك بغي آفـــــة وكـــــدر
 

ـــدر ـــآ والق ـــا والقض ـــا ذا الباي ي
  

ــى ــرمدا عل ــف س ــا لطي ــل ي وص
 

مـــن كـــل مـــا بـــه أمـــرت فعل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وامــح بــه جلــة مــا من صــدر
 

ــدر ــر الق ــد بش§ ــ ق ــى ول¦ غي رض
  

ـــلما ـــف ولتس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ــا ــوت الظلم ــه جل ــذي ب ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــتر ـــا ل ت ـــل م ـــن ك ولتغنن ع
 

ــــتر ــــه واس ــــ ونبهن علي ل¦
  

ــــلم ــــا ودود ولتس ــــل ي وص
 

ــي ــرفت قلم ــه ص ــذي ل ــى ال عل
  

ـــه ـــك ب ـــدا ل ـــني عاب ـــك س ب
 

ــــه ــــه من النتب ــــدت ل ب وق
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــري ـــم ع�م� ـــكر بـــاهه العظي واش
 

ــــر ــــي عم ــــاك رب كل وبرض
  

وصـــل يـــا نـــافع ولتســـلم
 

ـــم ـــي العل ـــب الاش ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرر ـــت بل ض ـــه كلي ـــل ب واجع
 

نفعـــا وكـــن ل بالســـان والـــدرر
  

ـــلما ـــم ولتس ـــا علي ـــل ي وص
 

علــى الــذي بــه أقــود العلمــآ
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــن ــحيح بك ــم الص ــ العل ــب ل¦ وه
 

ـــن ـــون من ل تك ـــن تك ـــا م ي
  

ـــلم ـــف ولتس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ـــلمي ـــيلت وس� ـــب وس ـــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ول¦ـــ هـــب لطفـــا وســـترا يملن
 

ــــا يكملن ــــوزا وأمان ــــه وف ب
  

ـــلما ـــد ولتس ـــا أح ـــل ي وص
 

علـــى الـــذي بـــه ̈كفيـــت ألـــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ولتكفن قبــــل انتحــــاء الــــرض
 

ــرض ــل غ ــدى ك ــه ل ــن ب ــ ك ول¦
  

ـــلما ـــافع ولتس ـــا ن ـــل ي وص
 

علــى الــذي أحبــه مــن علمــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــن§ بـــه ولترفعـــا ـــ اقبل ومن�
 

ـــا ـــى يرتفع ـــك بالرض ـــعيي إلي س
  

ـــنات ـــيآت حس ـــع س ـــل جي واجع
 

ــنات ــائدي مستحس ــه عق ــل ب واجع
  

وصــل يــا بــاقي صــلة بســلم
 

ــه من القلم ــادت ل ــذي انق ــى ال عل
  



ـــه ـــك الكري ـــب ذات ـــك ل ب
 

وذاتـــه يـــا ملـــدا تكريـــه
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاد ــل لي ــن ف ك ــ الحس ــتر ل¦ واخ
 

ـــاد ـــه خي أي ـــات¦ ب ـــل حي واجع
  

ـــدادا ـــاس وال ـــ القرط ـــب ل¦ وه
 

ــــودادا ــــ القلم وال ــــب ل¦ وه
  

ـــي ـــر العس ـــا ميس ـــل ي وص
 

ــــي ــــلمك بل تعس ــــع س م
  

ـــل ـــى الفض ـــب النتق ـــى الن عل
 

ـــل ـــي فض ـــحب وكل والل والص
  

ـــرا ـــب ذك ـــى الن ـــا منل آت ي
 

ـــكرا ـــل ش ـــلم ولتقب ـــل وس ص
  

علــى الــذي ليــس لــه مــاري
 

خي البايـــا ذي الزايـــا جـــاري
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاهري ــلح ظ ــوم ص ــ الي ــب ل¦ وه
 

ــــاهر ــــدي ط ــــاطن خي خ وب
  

ــع ــداركي جي ــوم ت ــ الي ــب ل¦ وه
 

ــيع ــا س ــور ي ــن الي ــاتن م ــا ف م
  

ـــــــاء بل تكلـــــــف ول عن
 

ـــاء ـــوجي بالثن ـــن ن ـــا خي م ي
  

ـــم ـــك العلي ـــكور إن ـــت الش أن
 

ـــم ـــك التعلي ـــاقي ل ـــك الب وإن
  

ــد ــادي الح ــرم ال ــت الك ــا ال أن ي
 

ــد ــؤا أح ــه كف² ــس ل ــا لي ــا نافع ي
  

ــــاء ــــليم بل انته ــــل بتس ص
 

ــــاء ــــب ال ذي الله ــــى ن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــا ــب ل علم ــكر وه ــ الش ــب ل¦ وه
 

ــــوجه ســــرمدا ل ظلمــــا و ل ت
  

ول¦ــ هــب منــك بقــاء� صــافيا
 

ـــافيا ـــا وش ـــي نافع ـــل كلم واجع
  

ــــا ــــل م ــــب تلوة وك ول ه
 

ـــل°م�ا ـــا س� ـــا أمين ـــترته مع§ه ل اخ
  

ــــا ــــان كــــل م ولتكفن إل الن
 

ـــآ ـــع ع�ل¦م� ـــ انف ـــه ل و ب� ل ترض
  

يـــا مـــن ي�يســـر العســـي صـــل
 

ـــلي ـــب الص ـــى الن ـــلمن§ عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــوي ـــوب ن ـــوجه العي ـــح ت وام
 

يــــا خي مــــذهب الذى بــــالو
  

ــــــفع ــــــك وبالش ولتغنن ب
 

ــــع ــــامي ارف ــــان ومق إل الن
  

ـــاب ـــور والكت ـــزل عن الي ول ت
 

ــــاب ــــاب العت ــــوجه لن ول ت
  

ــــان والفلح ــــد الم ــــ خل ول¦
 

ـــلح ـــفاء رب والص ـــب والص وال
  

ـــلب ـــوم بغي س ـــ الي ـــب ل¦ واكت
 

أبقــى بقــاء مغنيــا عــن طلــب
  

ـــائي� رضـــاك ورضـــى ـــل بق واجع
 

ــري رضــى ــه عم§ ــورى واجعــل ب خي ال
  



ـــلما ـــرم ولتس ـــا أك ـــل ي وص
 

ـــا ـــه م�علÄم ـــذي بعثت ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وهـــب ل¦Óـــ الجـــور والكرامـــات
 

ـــات ـــدارين والقام ـــح ف ال والرب
  

ـــلما ـــد ولتس ـــا أح ـــل ي وص
 

ـــا ـــن تعلم ـــذي يعي م ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــده ـــت موح ـــه كلي ـــل ب واجع
 

ــــده ــــنة ومرش ــــلمة مس مس
  

وصــل يـــا مــن يســتر العيوبـــا
 

ـــــا ـــــم الغيوب بكـــــرم وتعل
  

علــى الــذي فــاق البايــا طــرا
 

ـــبا ـــي ال ـــ ي�نم ـــلم ل¦ ـــع س م
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وامــــح عيــــوب كلهــــا ولتكفن
 

ـــفن ـــن اش ـــا ع ـــاك مغني غي رض
  

وصـــل يـــا مـــن يغفـــر الـــذÃنوبا
 

ـــــــذ°نوبا ـــــــرم ويل ال بك
  

ــــاء ــــلمك بل انته ــــع س م
 

ـــاء ـــد ال ذي البه ـــن عب ـــى اب عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ـــؤال ـــه س ـــكر ب ـــحبه واش وص
  

ـــ هـــب بـــق وجهـــك الكري ول¦
 

ـــك أروم ـــا من ـــل م ـــعادة وك س
  

ـــب مـــا ل تـــرض ل ولتكفن طل
 

ـــــل ـــــة الفض ـــــه برم طلب
  

ــا ــل م ــوق ك ــروف ف ــه ال ــل ت واجع
 

رســـه مؤلـــف قـــد ســـلما
  

ــلم ــلة بس ــادي ص ــا ه ــل ي وص
 

علـــى الـــذي واجهتـــه مـــع القلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــرام ــة الك ــوم هداي ــ الي ــب ل¦ وه
 

ــرام ــاك ل¦ــ ف كــل م وقــد رض
  

ـــليم ـــد بالتس ـــا أح ـــل ي وص
 

ـــالتعليم ـــث ب ـــذي ب�ع ـــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــاق ــــع النف ــــرك م ولتقن الش
 

ــاق ــع الوف ــدق م ــ الص ــب ل¦ وه
  

ـــروف ـــذي ال ـــور ب ـــر ال وبش
 

وغيهــــن مــــن ذوي العــــروف
  

ـــلم ـــرم بالس ـــا أك ـــل ي وص
 

ــــذهÂب اللم ــــب ا̈ل ــــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واصــرف لغيي كــل° ضــر ل نــا
 

قبـــل الوصـــول ل وقـــد ل النحـــا
  

ـــف ـــا لطي ـــليم ي ـــل بالتس وص
 

ــوف ــه القط ــدنو ل ــذي ت ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  



ــه ــا ب ــه م ــك وفي ــب في ــ ه ول¦
 

ــــابه ــــعيد ن ــــل س يغبطن ك
  

ـــلم ـــف ولتس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ــي ــاه قلم ــو رض ــذي ينح ــى ال عل
  

ــــا ــــد بل ا نته ــــيدنا مم س
 

وقــد لــه ف حزبــه مــا يشــتهى
  

وصــل بالتســـليم يــا مـــن ذبـــا
 

ـــذبا ـــآ فان ـــا أس ـــواي� م إل س
  

ـــد ـــطفى مم ـــب الص ـــى الن عل
 

وآلــــه وصــــحبه وا̈لم¥ــــد
  

ـــأن راض ـــدهر ب ـــ ال ـــهد ل¦ واش
 

ــي ــه أغراض ــكر ب ــه اش ــك وعن عن
  

ــرض ــرام ف الغ ــواهب الك ــد ل م ق
 

بل أذى ول عـــــدى ول مـــــرض
  

واجعـــل بوجهـــك الكري كليـــا
 

ـــا ـــر ̈قل©ي ـــيáا وكث© ـــديك مرض ل
  

ـــا ـــرآن والباح ـــ الق ـــب ل¦ وه
 

ـــا ـــترته رباح ـــا ل اخ ـــل م وك
  

ـــات ـــادات للجن ـــ الع ـــب ل¦ وه
 

ــــات ــــتزد من ــــان ول وف الن
  

ــون ــن ل يص ــا م ــليم ي ــل بالتس وص
 

ـــون ـــن الص ـــتغنيا ع ـــت مس كلي
  

علـــى الـــذي أدخلتن ف جيبـــه
 

ــــيبه ــــا بص ــــان ماكث إل الن
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــدر ــــن الك ــــد ع ولتغنن ف أب
 

ـــدر ـــارات الق ـــن§ بش ـــ وجه ول¦
  

ـــلما ـــافع ولتس ـــا ن ـــل ي وص
 

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــال ــات الرج ــوم مقام ــ الي ــد ل¦ وق
 

بل تزلــــزل وبشــــر ب النجــــال
  

يـــا مـــن بـــه آمنـــت ذا إســـلم
 

صــل علــى النــب مــع الســلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــابه ــع الكت ــى م ــ الرض ــب ل¦ وه
 

ـــابه ـــب ل كت ـــا وه ـــا واهب ي
  

ــد ــا أح ــلما ي ــلة وس ــب ص واكت
 

للمنتقــى ومــن بــه لــك التحــد
  

ـــال ـــحبه ف ال ـــه وص ـــن آل م
 

ـــال ـــم ال ـــا مقي ـــآل ي وف ال
  

ــاص ــن مع ــمة م ــ العص ــب ل¦ واكت
 

ــــاص ــــن ع ــــالطيع أغنن ع وب
  

وهــــب ل¦ــــ الرســــوخ والتلوه
 

ولتكفن موانـــــــــــع اللوه
  

واجعـــل مناجاتـــك عنــدي أحلـــي
 

ــى ــديه الحل ــن ل ــا م ــا ي ــن غيه م
  

ــد ــا أح ــاقي ي ــم ب ــا علي ــكور ي ش
 

ـــا الحـــد ـــك ربن ـــا إن ـــا نافع ي
  

ـــرمدا ـــارك س ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

ـــدا ـــا أح ـــب ذي الزاي ـــى الن عل
  

ــــب ل ــــحبه وه ــــه وص وآل
 

ـــي ـــن قبل ـــه يغبطن م� ـــرا ب بش§
  



ـــا ـــاكرا وعال ـــه ش ـــك وفي في
 

ـــا ـــي ظال ـــس يلق ـــا لي وباقي
  

ــا ــب ل النفع ــر وه ــ الج ــب ل¦ وه
 

ـــا ـــب ل الرفع ـــذكر وه وأولن ال
  

ـــلم ـــك ولتس ـــا مل ـــل ي وص
 

ـــم ـــفيع العل ـــدم الش ـــى الق عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــرمدا ــرم س ــق أك ــم أب ــكر وعل واش
 

ــدا ــب أخ ــوء قل ــا يس ــع وم وانف
  

ـــرر ـــوى ول ض ـــدى ول ج بل ع
 

ــــدرر ــــد ل ال ــــزل وخل ول تزل
  

ـــلما ـــافع ولتس ـــا ن ـــل ي وص
 

علـــى النـــب م�ـــن§ ه�ـــد�اه� ع�لÂم�ـــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــه ـــافع ل ـــاتيب من ـــل مك واجع
 

ــه ــى جعل ــى ذوي العل ــن عل ــا م ي
  

ـــل ـــ اقب ـــرآن من� ـــة الق برم
 

مــا قــد نــويته وصــن ل قبلــي
  

ــــلم ــــا ودود ولتس ــــل ي وص
 

علــى الــذي ينحــو إليــه قلمــي
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــو�د�ا ــب ل ال ــع وه ــ النف ــب ل¦ وه
 

ـــد�ا Âـــر¥ ج ـــا يس� ـــن ب ـــ ك ول¦
  

ـــلما ـــد ولتس ـــا أح ـــل ي وص
 

علـــى الـــذي مـــا الذى والظلمـــا
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــرمدا ـــمد عن س ـــا ص ـــل ي وص
 

ـــدا ـــب أح ـــى الن ـــلمن§ عل وس
  

ــــرج ــــحبه ولتخ ــــه وص وآل
 

مــــا ل ت�حÂــــب� ل لغيي يــــرج
  

ـــدا ـــف عن أب ـــا لطي ـــل ي وص
 

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
  

ــــمن ــــحبه واعص ــــه وص وآل
 

مـــــن الذى وبـــــالن أكرمن
  

ـــف بالســـلم ـــا لطي وصـــل عن ي
 

علـــى الـــذي تســـره من القلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ول¦ــــ هــــب لطفي ف الــــدارين
 

ــــــارين ــــــارين والن ولتقن الع
  

وصـــل يـــا ودود عن بالســـلم
 

علـــى النـــب التب�ـــى الكـــاف اللم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ول¦ـــ هـــب ودا يفـــوق كـــل حي
 

ـــالي ـــبيب الص ـــدك اجعلن ح وعن
  

ـــدا ـــد عن أب ـــا أح ـــل ي وص
 

ــدا ــور ب ــذي الن ــى ال ــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــؤمني ـــبيب ال ـــدك اجعلن ح وعن
 

والســــلمي وحــــبيب الســــني
  



ـــد ـــم عن ف أب ـــا علي ـــل ي وص
 

ـــد ـــزح الكب ـــى مزح ـــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــلح ـــم� ذوي الص ـــد§ عÂل² ـــ ̈ق ول¦
 

ــــي ــــة فلح ــــب بل إزال واكت
  

ـــوي ـــقاوة لنح ـــآ ش ـــح انتح وام
 

ـــالو ـــا ب ـــارهي مع® ـــه مك وج¥
  

ـــف عن بالســـلم ـــا لطي وصـــل ي
 

علــى الــذي بــه وهبــت ل الكلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــلب ـــوم بغي س ـــ الي ـــب ل¦ وه
 

ـــب ـــوق مطل ـــؤل وف ـــد س ف أب
  

ـــي ـــر العس ـــا ميس ـــل عن ي وص
 

ــي ــك الس ــه ل ــى ب ــذي انته ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــى ــكر يبق ــوم بش ــ الي ــهد ل¦ واش
 

ـــبقا ـــي الن والس ـــا تعط ـــا باقي ي
  

ـــاء ـــادي بل انته ـــا ه ـــل ي وص
 

ــــاء ــــى البه ــــلمن عل عن وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

واهـــد الصـــراط الســـتقيم  كلـــي
 

ـــي ـــس يفن قل ـــل كـــثيا لي واجع
  

ـــاب ـــن جن ـــا ودود ع ـــل ي وص
 

علـــى الـــذي مـــدحت بالطنـــاب
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ــــــم Äــــــدن وو�د�ن وع�ل ولته
  

ـــلم ـــلم عن بالس ـــا س ـــل ي وص
 

ــلم ــلت والس ــه ص ــذي ل ــى ال عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــت ـــا كتب ـــل م ـــح عن ك ولتم
 

ـــت ـــه تب ـــاك من ـــن رض ول يك
  

وصـــل يـــا لطيـــف يـــا غفـــور
 

ـــور ـــه النف ـــذي لن ب ـــى ال عل
  

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلما
 

ــــآ ــــتÂ الع�ل¦م� ــــواليفي� أ¦ف² وبت
  

ــــرحا ــــحبه ول اش ــــه وص وآل
 

ــرحا ــالكي ينش ــا م ــه ي ــدري ب ص
  

ـــلم ـــف ولتس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ـــلمي ـــك س ـــيلت إلي ـــى وس عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدوم ـــوم من ت ـــ الي ـــب ل¦ وه
 

يــا مــن لــه التفضــيل والتقــدي
  

ــــا ــــات ت�غ�رªب مع ــــح آف ولتم
 

اليـــوم والـــذي رضـــيت� ل اجعـــا
  

ـــات ـــن آف ـــت� م ـــهد بتوب واش
 

ــــات ــــن أذى التف ــــا وم جيعه
  

ــي ــا انل ــل م ــبي ك ــا خ ــح ي ولتم
 

ــجل ــا مس ــتتر منه ــا اس ــل م وك
  

ـــلم ـــك ولتس ـــا مل ـــل ي وص
 

ـــالل ـــا الذى ك ـــذي م ـــى ال عل
  



ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وكلــي� اعصــم مــن أذى التمليــك
 

ــــوك ــــيطان والل ــــرر الش وض
  

ـــق ـــه أو تل ـــا خلقت ـــر م وض
 

ـــق ـــمن ويطل ـــن يعص ـــا خي م ي
  

ــــلم ــــا ودود ولتس ــــل ي وص
 

علــى النــب رجــاء كــل مســلم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــدهرا ـــاء ال ـــق الرج ـــ حق ول¦
 

ـــرا ـــه واله ـــر ب ـــكر الس ول اش
  

ـــلم ـــرم ولتس ـــا أك ـــل ي وص
 

ــــم ــــب العرب العل ــــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــــي والتلوه ــــ التفس ــــب ل¦ وه
 

وهــــب ل¦ــــ التجويــــد واللوه
  

ــــه معسله ــــابت ب ــــل كت واجع
 

ــــه منغسله ــــارهي ب ــــح مك وام
  

ــا ــاءوا الظن ــن أس ــوب م ــن قل وم
 

ـــا ـــت من ـــذي كره ـــرج ال ب أخ
  

ــله ــل ص ــواب أكم ــا ت ــل ي وص
 

وســلمن علــى الــذي ̈أب§ــدÂي عله
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

وســــــعت ل توســــــعة يغبطن
 

فيهــــا ســــواي� ل أنــــرت عطن
  

ـــليم ـــلم بالتس ـــا س ـــل ي وص
 

علــــى النــــب ذي العل العلــــوم
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ـــافيه ـــلمة وع ـــب س ـــ ه ول¦
 

ـــافيه ـــاة ص ـــات¦ حي ـــل حي واجع
  

ـــلم ـــف بالس ـــا لطي ـــل ي وص
 

ــــذهب اللم ــــب ال ــــى الن عل
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

والطــف ب�ــ اليــوم بــا ل يكــن
 

ــــن ــــدا لمك ــــون أب ول يك
  

ـــعاب ـــر الص ـــا ميس ـــل ي وص
 

ـــاب ـــل الع ـــى مزي ـــلمن عل وس
  

ـــــــد والل ـــــــيدنا مم س
 

ــــآل ــــال وال ــــحبه ف ال وص
  

ــاب ــارات الكت ــوم بش ــ الي ــب ل¦ واكت
 

ــــاب ــــدا ول عت ــــو أب بغي م
  

ــــا ــــه الكاره ــــواي� وج ولس
 

يــا قــادرا ليــس يكــون كارهــا
  

ول¦ــ هــب مــا اخــترت ل مــن العلــوم
 

بغي جـــول إنـــك الغن العليـــم
  

ـــات ـــع الرك ـــارك ف جي ـــ ب ول¦
 

ـــات ـــا برك ـــكنات واجعلن§ه والس
  

ـــل بـــاه الصـــطفى عـــادات واجع
 

ــــادات ــــل الس ــــا كعم تكرم
  

واجعــــل بــــق وجهــــك الكري
 

ــــات والتكري ــــي� الن ــــا معط ي
  



تــه الــروف كجميــع الصــلوات
 

ــدعوات ــب ال ــا مي ــب ي ــى الن عل
  

آمي يــــا رب وعظــــم عمــــري
 

Âـــر ـــي ع�م¶ ـــار كل ـــك بالخت وفي
  

ـــب ـــا مي ـــك ي ـــا مل ـــل ي وص
 

ـــب� ـــاهه ت�جÂي ـــذي ب ـــى ال عل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

والل والصـــحب وقلـــب علـــم
  

ــــباعه ــــام وال ــــب ل الل وه
 

ــــه ــــان والياع ــــل اللس وعس
  

واجعـــل كتـــابت إل النـــب أحـــب
 

ــب ــا م ــك ي ــط غيي وإلي ــن خ� م
  

وبكلمـــي اشـــف صـــدور القـــوم
 

الـــؤمني مغنيـــا عـــن لـــوم
  

ـــن ـــوب م ـــر قل ـــواليفي أن وبت
 

ـــن ـــل زم ـــم ف ك ـــون العل يلتمس
  

وصــل يــا أكــرم ســرمدا علــى
 

مــــن اصــــطفيت وهــــديت فعل
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

ـــع كلمـــي والل والصـــحب ول ارف
  

وارفـــع حروف بشـــكر وقبـــول
 

وأيـــس الشـــيطان من والقبيـــل
  

ــــرمدا ــــلمن س ــــلي وس وص
 

ـــدا ـــول أح ـــب والرس ـــى الن عل
  

ــــب ل ــــحبه وه ــــه وص وآل
 

مــا فيــه يرغــب الكــرام قبلــي
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}اريـــن ف خدمة الامي عن العــــاريننور الد{

 بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه وســلم
ــــــــــــــــــــــــــــــليما تس

  

ــر�م§ ــدآ ال ــن ابت ــد� م ــت أح ملك
 

ـــر�م§ ـــدوما ك ـــة م ـــا الدم لت§مه
  

ــــدارين ــــى ال ــــدت رب عل ح
 

ـــارين ـــن الع ـــي� ع ـــان كل وص
  

رضـــيت عنـــه وه§ـــو عن راض
 

ــــــراض ــــــد ول أم بل مفاس
  

ــــاءا ــــا س ــــت م ر�د� لغي جه
 

قبـــل انتحـــا ل¦ـــ ومـــن أســـاءا
  

ـــاب ـــار ل بل حس ـــا اخت مل°كن م
 

وع�م�ــري صــار لــه خي احتســاب
  

م�ــــد� إل°ــــ سÂــــتر§ه الميل
 

ــــول ــــا الم ــــان وم إل الن
  

درجــــت كــــون¦ عبــــد ال
 

ـــد ال ـــن عب ـــده اب ـــدي عب خ
  

حامـــــدنا أحـــــدنا ممـــــد
 

ـــد ـــه ا̈لم¥ ـــا نت§ ـــه م ـــد� إلي قÂي
  

إليــــه قــــاد ربــــه التقــــدما
 

ـــدما ـــن تق ـــلÄ م� ـــل انلق ك قب
  

ـــد§ر ـــا ل ي ـــول ال م ـــاز رس ح
 

خل²ـــق ولـــو فـــاز بع�ل²ـــوÂ القـــدر
  



مل¦ك¦ـــــه اللـــــك والليـــــك
 

ـــك ـــدي والتملي ـــه التق ـــا دون م
  

ــــدمه ــــدادي� لي ال ــــا م دع
 

ـــدمه ـــاف الص ـــكور ال ك ـــه ش ل
  

ــلم ــم والس ــرش العظي ــلة ذي الع ص
 

ــه خي الكلم ــى ل ــذي أوح ــى ال عل
  

ـــل حي ـــلم ك ـــل ولتس ـــاح ص فت
 

ـــالي ـــس الص ـــك رئي ـــى نبي عل
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــان ص رح
 

ـــا ـــل¦ مÂن القل¦م Âـــذي ق¦ب ـــى ال عل
  

ـــدادي ـــن م ـــول ال م ـــك§ رس Äمل
 

ــــه ودادي ــــر�ه وزد ب ــــا س م
  

ــــد ــــلم ف أب ــــل ولتس دائم ص
 

علــى نبيــك ســرور مــن عبــد
  

حكـــم يـــا حـــاكم يـــا حكيـــم
 

صــل علــى فــرد لــه التحكيــم
  

ـــك ـــا ملي ـــك ي ـــا مال ـــك ي مل
 

ســـل©م علـــى م�هـــد لـــه تليـــك
  

ــلم ــل بس ــافظ ص ــا ح ــظ ي حفي
 

ـــع الكلم ـــه جوام ـــذي ل ـــى ال عل
  

ـــي ـــن قلم ـــب¥ ال م ـــك§ ن مل©
 

مســـــــرة تبقـــــــى بل ملم
  

ـــدادي ـــن م ـــول ال م ـــك§ رس مل©
 

ــــدادي ــــاقي وزد س� بشــــارة الب
  

ـــدافع ـــا م ـــانع ي ـــا م ـــع ي داف
 

ـــدافع ـــه ل تنحن ال ـــن ب ـــا م ي
  

ــا ســلم ــم ي ــرش العظي ــدى الع ــقÂ ل أ¦ب§
 

ـــلم ـــك عن والس ـــلة من خي ص
  

ـــاد ـــد§ لفضـــل العب ـــاد ̈ق رب� العب
 

ــاد ــل ب ــا مث ــن رأى خفي ــلة¦ م ص
  

ــورى ــل ال ــد§ لفض ــورى خل© رب� ال
 

ـــو�را ـــل¦ حي ص ـــن ج� ـــلم� م س
  

ــــا أجعي ــــيد الباي ــــر§ لس يس¥
 

ـــت العي ـــر¥ه أن ـــي س ـــل© عس ك
  

عليـــم يـــا عـــال صـــل ســـرمدا
 

ـــدا ـــي أح ـــى البش ـــلما عل م�س
  

̈اكت�ـــب ســـلميك لفخـــر البشـــر
 

ــر ــعة عش ــاق تس ــن لغيي س ــا م ي
  

لـــن بـــه لـــك مســـيي� انتهـــى
 

أ¦و§صـــل بكـــن جلـــة خي اشـــتهى
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــف ص لطي
 

ـــآ ـــآ والعلم ـــراد الولي ـــى م عل
  

ولÃــ صــل كــل وقــت بســلم
 

ـــابه خي الكلم ـــذي كت ـــى ال عل
  

ـــله ـــى خي ص ـــد للمنتق ـــ ق ول¦
 

ــــتزÂد§ ب عله ــــلم ول ــــع س م
  

ــــاء ــــوجهي� ذا إرض ــــك ت ل
 

ــــــاء ــــــول ف الض ل والرس
  

لـــك خطـــاب ف الشـــهور ذاكـــرا
 

ــــاكرا ــــي®ا وش ــــد®ا وراض وحام
  

ـــاد ـــل العب ـــاب� أفض ـــديت كت ه
 

ومنـــك ل تقـــود ذا اخ§تفÏـــا كبـــاد
  

ــكور ــدي والش ــدي وح ــت� توحي رفع
 

لـــالقي ورازقـــي ال الشـــكور
  

ــــاد ــــبيع واله ــــار�ك� ل ف ال ب
 

مــع الرضــى ال الشــكور الــادي
  



ـــات ـــرك اللتف ـــك ت ـــودن إلي يق
 

ــــــفات ــــــذاته وبالص لغيه ب
  

علمن بــــــأنه ال العليــــــم
 

ــــوم ــــة العل ــــده مدين وأن° عب
  

ـــل ـــاق الرس� ـــار ف ـــدنا الخت أح
 

ـــل ـــديع أرس� ـــد ب ـــآ عن والنبي
  

ـــآ ـــس� الرؤس ـــون�ه رئي ـــف� ك ل ي²
 

ــــــا ــــــاهه من اللعي ي�ئÂس ب
  

ثل¦مــت� أســلحة كــل مــن نــا
 

ـــا ـــزت الن�ح ـــه وح ـــرري ب لض
  

ــــاس ــــار خي الن ــــدنا الخت أح
 

ــــي ــــا جÂن�اس ــــته يزوره روض
  

نبينـــا أحـــد� نـــور الر�س�ـــل
 

ـــل Âـــع ا̈لرس ـــي برف ـــرªه خط يس�
  

ـــي ـــورى ̈لز�وم ـــيد� ال ـــرª س يس�
 

ــــزوم ــــي� وذا الي ــــع جناس م
  

ـــلة ـــع الص ـــداحي� م ـــه امت ل
 

وقــــت� الهــــاد الــــذهب القلة
  

هــديت لــدى البحــور الزاخــرات
 

ــاهرات ــا بالق ــذي حب ــطفى ال للمص
  

وجهــت للمختــار عنــد الغرقــات
 

أبكـــار خدمـــة حب�ـــت§ بالارقـــات
  

جــذب ل النــافع عنــد الزبـــدات
 

ــدات ــور عاب ــن مه ــور ع ــور ح مه
  

ــافرين ــد الك ــق عن ــت خي الل ملك
 

ــاكرين ــور الش ــه أج ــاد ل ب ــا ق م
  

ـــــار ـــــاد ال بالخت ـــــ ق إل°
 

ــــتتار ــــه دائم� اس ــــل علي ص
  

ــــداء ــــة الع ــــد جل د�رÂي� عن
 

ـــداء ـــاحي ال ـــدي م ـــأنن خ ب
  

ـــم� ـــورى العلي ـــة¦ ال ـــم� جل أع§ل¦
 

أن عبـــــــده وذا معلـــــــوم
  

ـــد ـــد الزب ـــدت عن ـــه ق إل الل
 

عبــــادة ســــاقت لغيي وب�ــــدي
  

ـــفينه ـــدى الس ـــدت ل ـــى ق للمنتق
 

ــــدينه ــــيه ف ال ــــارة ت�رض بش
  

ــــرا ــــدت ب�ش� ــــب ال ق إل ن
 

ــــاد ل م�بشــــرا خالــــدة وق
  

ــــلى عله ــــورى ص واجهن خي ال
 

ـــى عله ـــن أبق ـــه م ـــلما علي مس
  

للمنتقـــى وص�ــلت� خدمـــة صــفت
 

ـــت§ ـــي� نف ـــدر دائي وجهل ـــن ك م
  

ــــا ــــداد والقلم ــــه ال أعطيت
 

ــــا ــــدن والكلم ــــب والب والقل
  

ــــى ــــزاء النتق ــــزاء رب وج ج
 

ــا ابتغــى ذوو التقــى قــاد إل°ــ م
  

ــــدي ــــار ل ي ــــددت بالخت م
 

عبـــد®ا خـــدي®ا مـــدة بيـــد
  

ــــت ــــالنب كلي ــــت رب ب أعطي
 

ــت ــن ني ــي ع ــي خ̈لق ــول وفعل ق
  

ـــم ـــض رب العلي ـــن في ـــت م دراي
 

ـــوم ـــة العل ـــض مدين ـــت في رواي
  

ــــوره ــــة الن ــــان¦ القيق أعط
 

ـــره ـــريعة الطه ـــاد ل الش ـــن ق م
  

ــــالي ــــب رب الع ــــاد ح إل ق
 

كــن فيكـــون صـــادقا لســـت أمي
  



ـــالي ـــب خي الع ـــه ح ـــاد من ل ق
 

خـــــدمته مـــــع المي والمي
  

ــــواه ــــالق س ــــت� أن ال خ ث¦ب�
 

والكــون كلــه لــه ومــا حــواه
  

ــــدا ــــق أن أح ــــت رب الل أثب
 

ـــدا ـــاق ا̈لم� ـــليماه ف ـــه تس علي
  

نبينـــا أحـــد فـــاق النبيـــآ
 

والرس§ــــل والملك عنــــد ربيــــا
  

ي�قــــــر̈ئه من الســــــلم� ال
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

ــــى ــــد§يÂ النتق ــــدان¦ ال ب ه
 

وقــــاد ل بــــه من ذوي التقــــى
  

ــــان ــــي رب للجن ــــودن تبش يق
 

ـــان ـــع امنت ـــدا م ـــان خال وف الن
  

ــــأمي ــــل بالت ــــرن المي بش
 

ــــــالمي والمي ــــــزت� ب وف
  

ـــات ـــع الرك ـــكرت رب بمي ش
 

والســـكنات والميـــع بركـــات
  

ــــاده ــــادة والعب ــــكرت بالع ش
 

بـــرا إليـــه قـــاد ب عبـــاده
  

ـــي¥ ـــرش والكرس ـــمآ والع رب الس
 

ــــي¥ ــــاهر والف ــــان بالظ ل ك
  

هـــدى عقـــائدي وقـــول والفعـــال
 

ـــال ـــاد بانفع ـــ ج ـــي ول¦ وخ̈لق
  

ــــا ــــع§ هواي ــــي� م ملكن نفس
 

ـــا ـــى دعواي ـــا ابتغ ـــود م ول يق
  

رضـــيت عنـــه وه§ـــو راض عن
 

ـــــــالن ـــــــابه ب أورثن كت
  

بعــت الــذي ل يرضــه ل¦ــ بــا
 

ــــبما ــــود ش ــــي� ل ول يق رض
  

بعــت الــذي علمتــه ومــا علــم
 

ــلÂم ــي س ــرض ل كل ــذي ل ي ــن ال م
  

هـــديت منـــه كتـــابه ومـــا
 

ـــا ـــا أقوم ـــديه ن²ج ـــاره ل ل اخت
  

بــرأت� مــن حــول ومــن قو¥تيــا
 

ـــهوتيا ـــدى ش ـــد ه ـــان ق وللجن
  

ـــا ـــ كم ـــي� ل ل¦ ـــذي رض رد� ال
 

ــــا ــــواي� مكم ــــواه لس رد¥ س
  

ـــا ـــم تالي ـــره الكي ـــت ذك حفظ
 

ــــــا ــــــوجهه و ل أرى أقتالي ل
  

ــــــــــــوجهه الكري ملكن ل
 

ــــع التكري ــــم م ــــل والعل ال
  

ـــدحورا ـــت م ـــه نف ـــديت من ه
 

ـــورا ـــدى وال ـــادت ال ـــ ق ول¦
  

ــا ــا ل طاب ــاد م ــن ل ق ــليم م تس
 

ــا ــ القطاب ــاهى ب� ــذي ب ــى ال عل
  

ــــــــــــوم واللل مل°ك¦ن العل
 

ــلل ــى الض ــن نف ــاب م ــا أط وم
  

ـــاع ال ـــ ب ـــذي عن� ـــى ال نف
 

لغي ذات حبـــــــذا اللـــــــه
  

ــــان ــــر إل الن ــــد�ى وبش¥ ه
 

ــــان ــــان بامتن ــــت ل ك كلي
  

رب� الــورى صــل وســلم ســرمدا
 

ــــدا ــــب العرب أح ــــى الن عل
  

ـــل أبـــدا وســـلما ـــل ص جي
 

ــا ــدى وعلم ــدى ال ــذي أب ــى ال عل
  



ـــد ـــلم ف أب ـــل ولتس ـــديع ص ب
 

ــد ــن عب ــك دل م ــذي علي ــى ال عل
  

ــوت ــلم ف الوق ــل ولتس ــكور ص ش
 

ــوت ــا بي ق ــاد لن ــذي ج ــى ال عل
  

هـــادي أدم خي صـــلة بســـلم
 

ـــاق لغيي� اللم ـــذي س ـــى ال عل
  

ــله ــن ص ــلم ع ــل بس ــان ص رح
 

علـــى الـــذي تنمـــي كتـــابت عله
  

ـــا ـــلم ل انته ـــل بس ـــم ص رحي
 

لــه علــى م�س§ــرى بــه للمنتقــى
  

ســـلم صـــل ولتســـلم دون عـــد§
 

ــد ــد وع ــا ق ــز ل م ــذي أن ــى ال عل
  

ــــن ــــلم بن ــــل ولتس ودود ص
 

ــنن ــروض والس ــدى الف ــذي أب ــى ال عل
  

ـــدد ـــلم ذي م ـــل بس ـــف ص لطي
 

علــى الــذي كلــي� قــاد لســدد
  

ـــر ـــلم بب�ش ـــل ولتس ـــافع ص ن
 

ـــه خي الب�شـــر ـــذي جعلت علـــى ال
  

ـــرور ـــلم ذي س ـــل بس ـــد ص أح
 

ـــرور ـــه كفيتن الغ ـــذي ب ـــى ال عل
  

شـــاهد صـــل بســـلم ذي حبـــور
 

ـــور ـــه كفيتن الثب ـــذي ب ـــى ال عل
  

ـــيآ ـــلم ذي ض ـــل بس ـــم ص علي
 

ـــيا ـــونه ل ̈قض ـــذي بك ـــى ال عل
  

ـــروع ـــارئ� صـــل بســـلم ذي ب ب
 

ــروع ــل بف ــاد أص ــذي ل ق ــى ال عل
  

ـــلم كـــل حي أكـــرم� صـــل ولتس
 

ـــالي ـــس الص ـــك رئي ـــى نبي عل
  

ــــلة ــــم ذا ص ــــك الله ناجيت
 

علـــى الرســـول الـــذهب القلة
  

ــــلم ل يري ــــل بس ــــهيد ص ش
 

ــــرم الكري ــــدم الك ــــى الق عل
  

ــــليا ــــديتن بــــالنتقى فص ه
 

ـــا ـــن لي ـــه ولتك ـــلما علي مس
  

ــورى ــى خي ال ــل عل ــورى ص رب� ال
 

ــورا ــك الس ــت من ــه أوحي ــا ل كم
  

ـــلم ـــلة بس ـــد ص ـــى خل للمنتق
 

ـــــه أودعتن خي الكلم ـــــا ب كم
  

ـــيا ـــت راض ـــك قبل ـــديت من ه
 

ـــيا ـــان ماض ـــه للجن ـــك وعن عن
  

ـــا ـــدÝ لك ـــأنن عب ـــهدت� ل ب ش
 

ـــلكا ـــض فض ـــه بح ـــة ل ذا خدم
  

ــــلم عن ــــلة بس ــــب ل ص ه
 

ـــالن ـــا ب ـــزب مع ـــه ف ال علي
  

ـــلة والســـلم ـــد الص رحـــان خل
 

ــا ســلم للمصــطفى ف الــزب فضــل ي
  

ـــد ـــلم ي²ل ـــل بس ـــم ص رحي
 

علــى الــذي بــه اســتنار البلــد
  

ــــد ــــلميك لي ول ــــد� س م�
 

ــــد ــــياء الل ــــد ض وخي وال
  

ـــور ـــده الفط ـــدى مول ـــاءت ل ض
 

ـــور ـــب النص ـــس الن ـــر إبلي وف
  

ــــاء ــــه عن بل انته ــــب ل ̈اكت
 

ــــــائي ــــــلمي وزد ̈له خي س
  

ـــه ـــوم عرف ـــم ي ـــك الله ناجيت
 

ويــــوم عاشــــوراءÓ زدن معرفــــه
  



شـــهري ويـــومي شـــاهدان بيـــور
 

ــور ــاد ل خي دي ــن ق ــا م ــك ي ل ب
  

هــب ل صــلة منــك عن بســلم
 

ـــاق لغيي� اللم ـــذي س ـــى ال عل
  

ـــــن رب خي النلي ـــــيت ع رض
 

ـــلي ـــول ال خي الرس ـــن رس وع
  

ـــان ـــهر رمض ـــرآن ش ـــديت ق ه
 

ـــان ـــا بفيض ـــدان وحب ـــن ه م
  

ـــوال ـــال ال ـــي التع ـــك¦ر� كل ش�
 

ـــو¥ال ـــام إل ش ـــدا الع ـــن ابت م
  

ـــده ـــه وبع ـــن قبل ـــل¦ ل م وص�
 

ــــده ــــه ذو القع ــــدد�ه وعلم م
  

ــــه ــــدوم حج ــــا ي واجهن ب
 

ل للجنــــان كرمــــا ذو الجــــه
  

ــــلم عن ــــل ولتس ــــرم ص أك
 

ـــن ـــاب ال ـــب ال ب ـــى الن عل
  

ـــي ـــلم يرض ـــل بس ـــف ص لطي
 

ــرض ــي الف ــول ال معط ــى الرس عل
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــكور ص ش
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

هــادي اكتــب الصــلة والســلما
 

ـــا ـــه القلم ـــدت ل ـــن ق عن ل
  

رافـــع ل ارفـــع الـــروف شـــاكرا
 

ــــاكرا ــــف¶ ل الش ــــا وص جيعه
  

ــم ــك العظي ــت عرش ــل حروف ت اجع
 

وديعــة يــا قابــل الــدر النظيــم
  

ـــظ ـــلم يف ـــل بس ـــظ ص حفي
 

روضـــة¦ خي كـــل شـــخص يلفـــظ
  

ــــاس ــــلميك لي الن ــــد� س م�
 

ـــاس ـــداء والن ـــارد الع ـــا ط ي
  

ــــي ــــرا ̈لز�وم ــــغ ب�ش� دائم بل
 

لفضـــل اللـــق وذي اليـــزوم
  

ــد ــن رص ــاقي لغي م ــا ب� ــت ي ذبب
 

ـــد ـــا قص ـــا م ـــان خائب إل الن
  

ـــى ـــليا عل ـــوم مص ـــك الي واجهت
 

ـــاب العلـــى ـــد ب ـــا مم نبيين
  

أفــرد صــلة وســلما يــا أحــد
 

ــد ــن جح ــان م ــذي كف ــى ال للمنتق
  

ـــا ـــلمي مع ـــد س ـــى خل للمنتق
 

الل والصـــحاب يـــا مـــن قمعـــا
  

قــد ســرمدا منــك ســلمي الكري
 

ـــا أروم ـــد ل م ـــاحي وق عن إل ال
  

عن�ـــ صـــل أبـــد مســــلما
 

ـــا ـــب علم ـــك وقل ـــى نبيي عل
  

ــم ــرش العظي ــدى الع ــ ل د�و¥ن² حروف¦
 

ــم ــدر النظي ــت ل ال ــه وهب ــن ب ــا م ي
  

ـــــول ال ف حروف ـــــب لرس ه
 

أبقــــى بشــــارات وزد تعريفــــي
  

تفضــــلن§ علــــي� بالصــــلة
 

عن علــــــى مزحــــــزح القلة
  

ـــدرا ـــا ص ـــم فيم ـــارك ل الله ب
 

مÂـــن خـــدم من اكفن الكـــدرا
  

ـــلما ـــدا وس ـــل أب ـــكور ص ش
 

ـــآ ـــآ والعلم ـــراج الولي ـــى س عل
  

ــــب ــــا ل ي ــــه م ر�د� لغي ذات
 

ــب ــا ي ــه م ــذب إلي ــد واج ف أب
  



ــــــا ــــــب ذي الزاي ذ¦ب� لغي ال
 

جلــة¦ مـــا انتحــى مـــن الرزايـــا
  

ـــا ـــل الباي ـــذات أفض ـــه§ ل وج¥
 

ـــا ـــدا قÂراي Âـــا م�خ§ل ـــره ي ـــا س م
  

ـــدا ـــلما خل ـــلة وس ـــب ص اكت
 

ــدا ــورى ل تل ــل ال ــذي مث ــى ال عل
  

ــب ــا يرغ ــاحي أدم م ــطفى ال للمص
 

ـــب Äـــك ا̈لر�غ ـــا إن ـــه دوام في
  

ـــى بل انفصـــام ـــب النتق ـــطÂ الن ح�
 

ــام ــام وص ــن ق ــل م ــرª ك ــا يس� ب
  

ج�ـــد لرســـول ال بالـــذي اشـــتهى
 

ــتهى ــا ي�ش ــه م ــ ب ــائدا ل¦ ــا ق ي
  

ــــفاعه ــــب ال ذي الش ــــد لن ج�
 

بـــا يســـرª لقيـــام الســـاعه
  

هــــب لرســــول ال عن اليومــــا
 

ــا ــان اللوم ــن كف ــا م ــتهى ي ــا اش ب
  

تفضــــلن§ علــــي� بالختــــار
 

ــــتتار ــــى بل اس ــــة تبق بدم
  

ــدر ــا من ص ــل م ــن ك ــه م ــد� ل م�
 

أبقـــى بشـــارات تزحـــزح الكـــدر
  

ــــــارفع ــــــر ف نفعتن بغي ض
 

من شــــكري� وب الــــدين انفــــع
  

ـــر�م§ ـــدا ال ـــن ابت ـــاجيت رب م ن
 

ـــر�م ـــودا ك ـــم معب ـــاء الت§ إل انته
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــد ــــن بول ــــن ل يك نفعن م

 

ــــدي ــــاب خل ــــد فط ول بوال
  

علـــى الـــذي و�لـــد خي�ـــ ولـــد
 

ـــــــد ـــــــد بي بل وخي وال
  

بــــآله وصــــحبه وا̈لم¥ــــد
 

ــمد ــم الص ــرش العظي ــلة ذي الع ص
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك
ــا رب ــك آمي ي  على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه بقدر عظمة ذات

العلمي.
  

 } ســيدنا ومولنــافتح الكرم الباقي البديع ف الصلة على الكرم البديع{
 ممد وآله وصحبه ذوي الرضوان وارحم وكرم واحترم واعصــم وبشــر
 وأمن وفرح سيدنا ومولنا ممدا وعلى جيع أولياء ال تبارك وتعال ورحة
ــم ــاء منه  ال على جيع الؤمني والؤمنات والسلمي والســلمات الحي
ـــــــالي: ـــــــا رب الع ـــــــوات آمي ي والم

  

ـــد ـــطفى مم ـــدي الص ـــال خ ق
 

ـــمد ـــوجه الص ـــدا ل ـــد قاص أح
  

ــــاقي ــــديع الب ــــد ل الب الم
 

ـــاق ـــبع والطب ـــي الس ذي الرض
  



ــآ ــوق الكرم ــار ف ــل الخت ــن جع م
 

ـــا ـــدى والكرم ـــه ال ـــاد ل ب وق
  

ــــان¦ الضــــرر ســــبحانه رب كف
 

بقــــدره ول يــــود بــــدرر
  

ــدفع ــا ان ــان م ــا كف ــه رب ــرم§ ب أك
 

ـــدفع ـــ فان ـــوجه إل° ـــن الت ع
  

ـــل ـــن جع ـــر¶م الكري م ـــم الك نع
 

كلـــي لـــه وللنـــب¥ فانعـــل
  

ـــدي الغن ـــاقي الق ـــذا الب ـــا حب ي
 

بـــه وللنـــب لـــن يســـتغن
  

ـــــــاء ـــــــلواته بل انته وص
 

ـــائي ـــود ل ل ـــذي يق ـــى ال عل
  

ــــليم ــــلة والتس ــــل الص وأفض
 

ـــي ـــدمته تعليم ـــذي خ ـــى ال عل
  

ــــلم ــــلة والس ــــل الص وأفض
 

علــى الــذي تنحــو لــه أقلمــي
  

ـــــد ـــــا مم ـــــا حبيبن خليلن
 

ـــمد ـــال الص ـــحب رج والل والص
  

ـــا ـــم فاق ـــالغرض نظ ـــد� ف وبع
 

ــــا ــــفع اتفاف ــــة الش ف خدم
  

ــــاء ــــدح والثن ــــوزة ف ال أرج
 

ـــاء ـــذهب العن ـــفيع ال ـــى الش عل
  

وف الصــــلة والســــلم بــــارعه
 

تكفــــي اللعي والذى والقــــارعه
  

ــــا ــــنها ياقوت ــــة ف حس§ مجل
 

ـــا ـــا قوت ـــان قوت ـــود للحس تق
  

ــــونه ــــدرها مص ــــة ف خ غاني
 

ـــونه ـــى حص ـــا ح ـــد� باقي تعب
  

ـــاء ـــن الفحش ـــونة ع ـــرا مص بك
 

تــــود بالغــــداء والعشــــاء
  

ـــن ـــا ف الس§ ـــور مع ـــا ال تغبطه
 

ــــــن ــــــة للمفلقي اللÃس§ مفحم
  

ـــاقي ـــديع الب ـــح الب ـــيته فت س
 

ف خدمــــة الراقــــي إل الطبــــاق
  

ــــوجهه الكري ــــأل ب ــــ أس Óوال
 

ــــا أروم ــــود م ــــالنب¶ ل يق وب
  

أن ل يـــزال ذا النظـــام ب�شـــرى
 

ـــرى ـــا الب�ش ـــطفى خي الباي للمص
  

ــــلم ــــلة س ــــونه خي ص وك
 

عنــد الــذي جــاء بأحســن الكلم
  

ـــاقي ـــدي الب ـــد الق ـــونه عن وك
 

ــــباق ªــــب� الس ــــاء مطل بل انته
  

ـــرا ـــوم ط ـــرف العل ـــونه ظ وك
 

ـــرا ـــكور ب ـــد الش ـــونه عن وك
  

شـــرعت ف الصـــلة والتســـليم
 

ـــوم ـــة العل ـــب مدين ـــى الن عل
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــا ال ص ي
 

ـــدا ـــيته مم ـــذي س ـــى ال عل
  

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا
 

ـــاركا ـــك ل يش ـــا ف الل² ـــا مالك ي
  

ـــدا وراحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

بقــدرك العظيــم يــا مــن حــدا
  

ــاته ــروف الف ــد ح ــه ع ــب ل واكت
 

ـــاته ـــب م ـــن بئ²ر غي ـــارة م بش
  

يــا ال يــا رحــان صــل بســلم
 

ـــه القلم ـــه أوج ـــذي ل ـــى ال عل
  



ـــدا ـــيته بأح ـــذي س ـــو ال وه§
 

وبــاركن§ عليــه يــا مــن ح�مــدا
  

وارحــم وكــرم واحــترم بل انتهــآ
 

ــى ــد انته ــه ق ــيي� ب ــك س ــن ل م�
  

ــره ــروف البق ــد ح ــه ع ــب ل واكت
 

بشـــــارة صـــــافية مـــــرره
  

ـــم ـــا رحي ـــا رحـــان ي ـــا ال ي ي
 

يـــا مـــن لـــه البقـــاء والـــترحيم
  

ـــدا ـــارك حام ـــلم ولتب ـــل وس ص
 

ـــدينا حامـــدا علـــى الـــذي د�ري ل
  

ــورى ــترم خي ال ــرم واح ــم وك وارح
 

ــور ا ــت الس ــ وهب ــه ل¦ ــن ب ــا م ي
  

ـــران ـــدد آل عم ـــه ع ـــب ل واكت
 

ــــع نيان ــــي جي ــــارة تكف بش
  

ــا ــم ي ــا رحي ــان ي ــا رح ــا ال ي ي
 

ملــك صــلي علــى مــن س�ــميا
  

ــــدا بل ــــد حام ــــدا أح مم
 

نايــــــة وســــــلمن§ ولتقبل
  

ــــا ــــه ف الل مع ــــاركن§ علي وب
 

ـــا ـــن من ل جع ـــا م ـــحابه ي ص
  

وارحـــم وكـــرم واحـــترم ف أبـــد
 

ـــدي ـــن أزال كب ـــا م ـــدا ي مم
  

ـــه ال ـــلى علي ـــه ص ـــب ل واكت
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

ـــاء ـــورة النس ـــروف س ـــد ح ع
 

بشـــــارة تـــــأت بل ن�ســـــاء
  

ــب ــى الن ــليا عل ــن مص ــدوس ك ق
 

ـــب ـــلم مطن ـــع س ـــد م مم
  

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا
 

ــا ــي فارك ــت ألق ــه لس ــن ب ــا م ي
  

ـــدا وارحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

ــدا ــي كم ــت ألق ــه لس ــن ب ــا م ي
  

ــائده ــروف ال ــد ح ــه ع ــب ل واكت
 

ــــائده ــــب خي ف ــــارة تل بش
  

ـــرمدا ـــلم س ـــلي وس ـــلم ص س
 

ـــدا ـــاء أح ـــب النبي ـــى ن عل
  

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا
 

عليــه وامــح مــا نبــذت تاركــا
  

ـــدا وارحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

يـــا باقيـــا ليـــس يـــزال صـــمدا
  

ـــليماكا ـــه تس ـــه علي ـــب ل واكت
 

يـــا مـــن يـــوط جلـــت حاكـــا
  

ـــام ـــورة النع ـــروف س ـــد ح ع
 

ـــام ـــل ع ـــالمن ك ـــارة ب بش
  

ـــى ـــلمن§ عل ـــلي§ وس ـــؤمن ص م
 

ــــى ــــد عي العل ــــيدنا مم س
  

وبـــــاركن§ ف أبـــــد عليـــــه
 

ـــديه ـــم ل ـــخص مت ـــل ش بك
  

ـــدا وارحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

ـــدا ـــك²ر ح ـــود بش ـــا خي معب ي
  

ـــه ال ـــلى علي ـــه ص ـــب ل واكت
 

ف الل والصـــــحب وم�ـــــن واله
  

ـــراف ـــورة الع ـــروف س ـــد ح ع
 

بشــــارة تــــوي من الشــــراف
  

ـــليا بل ـــن مص ـــا مهيم ـــن ي ك
 

نايـــــة علـــــى بشـــــي قبل
  



ــــلمن§ وبــــاركن§ عليــــه وس
 

ـــه ـــرى إلي ـــن ج ـــه وم ف حزب
  

ـــدا وارحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

ــدا ــك اعتم ــن علي ــوط م� ــن ي ــا م ي
  

ـــه ال ـــلى علي ـــه ص ـــب ل واكت
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

ـــال ـــورة النف ـــروف س ـــد ح ع
 

ــــفال ــــي بل إس Âــــارة ت�عل بش
  

ـــرمدا ـــلم س ـــل ولتس ـــز ص عزي
 

ـــدا ـــ أح ـــب¥ العرب¥ ـــى الن عل
  

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا
 

ـــا ـــا ل فارك ـــا مزحزح ـــه ي علي
  

ـــليم ـــار بالتس ـــا جب ـــل ي وص
 

ــومي ــاد ل عل ــد ق ــذي ق ــى ال عل
  

ـــــارك ـــــد وب ـــــيدنا مم س
 

يـــا مـــن يقـــود ل¦ـــ خي فـــارك
  

ــورى ــترم خي ال ــرم واح ــم وك وارح
 

ـــو¥را ـــرى وص ـــارئ ب ـــا خي ب ي
  

ـــه ال ـــلى علي ـــه ص ـــب ل واكت
 

ف الل والصـــــحب ومـــــن واله
  

ــوبه ــا الت ــد حوت ــروف ق ــد ح ع
 

يـــا مـــن ذهـــاب� لـــه و الوبـــه
  

يـــــا متكـــــب أدم صـــــلةا
 

علـــى الـــذي قـــد زحـــزح القلةا
  

ـــــلم ـــــد وس ـــــيدنا مم س
 

وآلـــــه وصـــــحبه وعلـــــم
  

ـــدا وارحـــم وكـــرم واحـــترم مم
 

وبـــاركن§ عليـــه يـــا مـــن حـــدا
  

واب§شÂـــر§ه� تعـــداد حـــروف يـــونس
 

ــي ــا نس ــي م ــديه ̈كل ــا ل ــا باقي ي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 المد ل وحده وسلماه على من ل نب بعده أما بعد فاجلسوا معا فإن ال
تبــارك وتعــال يــأت بــا يرينــا عــاجل إن شــاء ال

  

أل فابشــروا أن القفــى كفــى تب¥ــا
 

ــا ــاءنا ̈كب ــا س ــد أم م ــذي ق وأن ال
  

ــيكم إل ــن س ــان م ــم� الرح أراحك
 

ــا ــن ح�ب� ــا ل áــدوان ح�ب ذوي الشــرك والع
  

أتــاكم§ مــن الوهــاب مــا زحــزح العنــآ
 

ــا ــركم ت�ب� ــوء ف عص ــم بالس ــن أم�ك وم�
  

عبـــدت² كريـــا ل يـــاريه غي مـــن
 

ــب�ا ــورث الس� ــا ي ــدارين م ــه ف ال يلقي
  

ــن ــم م ــال بض ــول تع ــارز ال ــن ب وم
 

ــا ــن خيه ̈ذب� ــدي ع ــبق والتق ــه الس ل
  

ــا ــركوا مع ــن أش ــاء م ــاد خيا س لكم ق
 

ــا ــد د�ب� ــه ال ق ــا ل يرض ــلä ل وك
  

ـــرª̈كم§ ـــا يس� îـــار� ك¦ف ـــم� القه ي̈كفÃ̈ك
 

ــب�ا ــوكم§ ص� ــافه ن ــذي إت ــاه ال ب
  

على مـن بــه ن�كفــى العــدى والذى معــا
 

ــا ــداءÓه ̈كب� ــ̈ل أع ــز قب ــلما عزي س
  

وعليكـــم كلكـــم الســـلم ورحـــة ال وبركـــاته
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــم { ـــــن الرحي ـــــم ال الرح ـــــدبس }مم

  



ــا مــدحت الكري الصــطفى البحــر أعوام
 

ــا وف مــدحه قــد فقــت ف البحــر أقوام
  

ــا ــت راجي ــذي كن ــي بال ــان إل حب
 

بدحي الــذي قــد ك¦ــب� مــن رد إســلما
  

ـــالنب ـــكر ل ب ـــي دوام الش مرام
 

ــا ــقت أقلم ــه س� ــن ل ــلما م ــه س علي
  

ـــوجهت ـــي لرب ت ـــدادي وأقلم م
 

ــا ــت أعلم ــدحه فق ــن ف م ــديا ل خ
  

ـــد ـــب¥ مم ـــدح الن ـــان إل م دع
 

ـــدون¦ أعوامـــا خروجـــي� مـــن كاب
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــن ل ــاته م  بسم ال الرحن الرحيم السلم عليكم ورحة ال تعال وبرك
ــي ــا ينبغ  ي�حجبه غبار� الدنيا الفانية وأكدارها عن أن يكون بينكم وبينه م
ــات ــع الباقي وي�رحب وي�بش¶ر بذه البيات جعلها ال تبارك وتعال من أنف

  

ــبا ــن وال ــر والم ــود البش ــلم يق س
 

علــى مــن لــه أبغــي دعــاء� يقــي شــرا
  

ـــة ســـلم عليكـــم ل يضـــاهي تي
 

علــى مــن لــه أبغــي هنــا وغــدا بشــرا
  

Ýـــي�ع ـــلم مش ـــه من س ـــى حزب عل
 

ـــرا ـــوافقهم§ ط ـــروف ي ـــب ومع ب
  

ــمآ ــأ الرض والس ــديع أنش ــاكم ب وق
 

ــرى ــة والخ ــدنيا الدني ــذه ال أذى ه
  

ــاته ــال وبرك ــة ال تع آمي يا رب العالي والسلم عليكم كلكم ورح
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــارك  بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وب

  وآله وصحبه واجعل هذه البيات أحب إل رسولممدعلى سيدنا ومولنا 
 ال صلى ال تعال عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من كل ما م�دÂح� به قبلها
من الشعر وتقبلها من قائلها بقدر عظمة ذاتك يا أكرم آمي يا رب العالي

  

ــافع ــو ن ــه م ــا بعت ــى م ــا النتق م
 

ــــافع ــــانه بالن ــــاد ف أث ول ج
  

ــاهر ــه فضــل ق ــن رب ــى م حــوى النتق
 

ــازع ــى ذا تن ــن كف ــلما م ــه س علي
  

ـــا ـــورى مع ـــار خي ال ممـــد الخت
 

عليـــه ســـلم ال مـــاحي التنـــازع
  

ــد ــو مرش ــطفى عن الذى م ــا الص م
 

ــدافع ــن م ــا ع ــرا مغني ــاد س ول ق
  

ــب ــالنتقى الن ــتجاب ال ب ــائي اس دع
 

ـــه ســـلما جـــالب خي دافـــع علي
  

ــا ال ل رضــى ــا قاده ــت حاج ــت رم م
 

ـــو شـــافعي ـــة من بـــن ه بل ̈كلف
  

ــه ــا ̈أكن ــه م ــاقي ب ــن الب ــويت م ح
 

دوامــا ســرورا والعلــي خي رافــع
  

مـــدادي وأقلمـــي وقلـــب وجثـــت
 

ــازع ــت غي ج ــى ف ــالنب أعل ــن ب ل
  

ـــوا بل أذى ـــان ل ألين ـــوك زم مل
 

بـــدحي شـــجاعا قـــاهرا ل ي�نـــاز�ع
  

ـــد ـــى مم ـــدح القف ـــان إل م دع
 

ــافع ــ ن ــزل خي� ــدا ل ي ــكوري فري ش
  



 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه كما جعلت هذه البيات أحب إليه عليه الصلة والسلم من
 كل ما مدح به قبلها من الشعر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم
ـــــالي ـــــد ل رب الع ـــــلي والم ـــــى الرس عل

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــلم  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه وس

ــه { ــدا بفضله وجــوده ومن ــة كرمــاتســليما وكــان ل أب }بل آف
  

بــرأت مــن الشــيطان والنفــس والضــرر
 

ــرر ــال ل ينحن غ قهــرت الــوى ب
  

ـــغ Äـــاي� زاد م�ب�ل ـــاد ف دني ـــ انق ل¦
 

ــدرر ــع ال ــا م ــا علوم ــة العلي إل الن
  

أتـــان صـــفاء رافـــق البشـــر والن
 

ــتقر ــوحه اس ــل ال ف ل ــون خلي وك
  

ــــوت الي والي عزت ــــا تل إذا م
 

وإن حـــبيب ال صـــفى ل¦ـــ القـــر
  

أران¦ـــ رب ف الكتـــاب الـــذي بـــه
 

ــتر ــا س ــدى ̈غي�ب ــل ال ــه جبي ــى من أت
  

فلحــي بــإذن ال ل شــك ثــابت
 

وتنحــو لغيي ذلــة الــوجه والقــتر
  

ـــا ـــم رب تكرم ـــي نع ـــدان إل ه
 

ومـــا أمن ضـــيق ومـــا أمن كـــدر
  

ــه ل ــون الل ــواء ك ــن الس ــي ع تراس
 

ـــدر ـــة الق ـــر للجن وواجهن بالبش§
  

̈كفيــت العنــآ والــذنب والعــار والــوى
 

ـــر ـــة قس ـــدى ل دون لقيان ورب الع
  

ــه ــادن ل ــذي ق ــكوري لل ــت ش رفع
 

ــر ــذكر� ل فس ــذكرÂ وال ــورى وال بي ال
  

ــاد ل ــلل وج ــع§ ض ــري م ــا ال ض م
 

ــرر ــس ل ينحن ض ــوى والنف ــر ال بقه
  

ـــه ـــى بزب ـــيطان ول° إل غيي� الش
 

ــرر ــى الغ ــاق كف ــاي� ل زاد لب ودني
  

ــا ــل م  وجعل هذه البيات م�ؤ�يسة كل عدو وكل شقي من قائلها ومن ك
ــا  اختي له ف الال والآل آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عم
ــالي ــد ل رب الع ــلي والم ــى الرس ــلم عل ــفون وس يص

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــه ــى آل  بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممــد وعل
ــارك  وصحبه وسلم تسليما وانشر على ناظم هذه القصيدة بركات قوله تب
 وتعال "فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين" وقول تعال "بل ال فاعبد وكن

ـــكر { ـــد ش ـــاكي" وق ـــن الش ـــهم ـــال ب }ال تع
  

أشـــكر ال ذا الـــورى بانتفـــاع
 

ـــدفاع ـــدى بان ـــاب ســـاق الع بكت
  

ــــي ــــي لغي إل ــــل كلكل ل ي
 

ولرب قــــول انتحــــى وســــاعي
  



ل يلـــج ف الفـــؤاد من ارتيـــاب
 

ـــاع ـــاد ل ذا اجتم ـــذي ال ق ف ال
  

ــك ــل ش ــالكي ك ــر� م ــب� ذك أذه
 

ـــــاع ـــــدى بانقم ولغيي ذب الع
  

ــــدا ــــن قلن بعي ــــد�د ال م� ه
 

لســــوى جــــانب بغي اســــتماع
  

ــــات ــــان حي ــــكر ال للجن تش
 

ـــاعي ـــه ل انتف ـــدا ب ـــاب ب بكت
  

ــــا ــــب أن خي الزاي ــــم القل عل
 

ـــاع ـــالمي الط ـــوحي ب ـــاءه ال ج
  

ãـــق ـــك ح ـــب إن ـــديث¦ الن أح
 

لـــك خطـــي نـــا بـــأمر مطـــاع
  

ـــدادي ـــي وم ـــو برقم ـــك أن ل
 

ـــاع ـــاء بط ـــك بالرض ـــت أنف لس
  

ــب ــاب وح ــع الكت ــي م ــت خل أن
 

كنـــت ل بالقطـــاع بعـــد القطـــاع
  

ـــان ـــرت لن ـــو مس ـــك تنم ل
 

ــــاع ــــا وقط ــــافيات بل انته ص
  

ه�ر�بـــت§ مـــن غي انثنـــاء لنحـــوي
 

ــاع ــورى بانقط ــن ال ــون م ــن قل م�
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
Âن�ا و�م�و§ل¦ن�ا م�ح�م�دÂك§ ع�ل¦ى س�ي¶دÂم§ و�ب�ارÄو�س�ل Äالل°ه�م� ص�ل ÂيمÂالر�ح Âالر�ح§م�ن Âال Âس§مÂب 
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ــوÂد�ادÂي Âــي ب Âــت� ل ــي و�̈كن§ ــت� ر�ب¶ أ¦ن§
 

ـــد�ادÂي ÂمÂب Áـــة ـــك²رÂي لÂج�ن� ـــك� ش� ل¦
  

Áح�ل¦ل ÂيــعÂي ع�ل¦ــى ج�مÂل¦ــك� ش�ــك²ر
 

Âـــد�اد ـــةÂ ذ¦ا س� ـــي لÂج�ن� Âـــق²ت�ه� ل س�
  

Âــاء ــا ذ¦ا ب�ق¦ ــا ذ¦ا ال²ب�ق¦ ــي ي� Äــك� ̈كل ل¦
 

آي�ــةÏ مÂن§ــك� س�ــر§م�د®ا ي�ــا عÂم�ــادÂي
  

ه�ــب§ لÂــي� الــد�ه§ر� أ¦ن² أ¦د�وم� س�ــر�ور®ا
 

Âـــاد ـــك� اع§تÂم� ـــهÂ ع�ل¦ي§ Âب Áـــب لÂح�بÂي
  

Áـــل¦م�ي§ و�د�ود ـــه� س� ـــي ل¦ Âـــك� أ¦ب§غ مÂن§
 

ـــر�ادÂي ـــي بÂم� Âـــو̈ن ل ـــاءÁ ي�̈ك ذÂي ب�ق¦
  

Áض®ـــى و�أ¦م�ـــانÂـــي� الـــد�ه§ر� ذ¦ا رÂح�ط²ن
 

Âــر�اد ــا و�ال²ج� ــنÂ ال²و�ب� ــالÂي ع� ــط² عÂي� ح�
  

Áــي د�و�ام Âــا ف ــا أ¦ش� ــك� م� ــي مÂن§ Âــد� ل م�
 

Âر�ادÂـــان§ف Âـــى ب ـــعÂ ال²ع�ل¦ ـــي ار§ف¦ Äخ�طÂو�ب
  

ـــل¦م�ي§ ـــاءÁ س� ـــي بÂل¦ ان§تÂه� Âـــك� أ¦ب§غ مÂن§
 

Âــــاد ــــر�امÂ ال²ع�ب� Âل²م�ل¦ ال²كÂل Áــــع Âو�اس
  

د�ائÂم� اك²ت�ـــب§ لÂـــي� الر¶ض�ـــى بÂعÂي�ـــالÂي
 

ـــد�ادÂي ÂمÂـــو�ر�ى ب ـــر� ال² ـــر§ خ�ي§ Âو�ل²ت�ب§ش
  

Âـــال ـــى و�ال²ج�م� ـــودÂ و�ال²ع�ل¦ إÂن° ذ¦ا ال²ج�
 

Âــال ــد�ى و�ال²ك¦م� ــكÂ ذ¦ا ال²ه� ــك� ال²م�ل² Âم�ال
  

Ýو�ه§ــــو� ش�ــــ̈كور Âــــ̈كورªالشÂب ÝقÂل¦ئ
 

Âـــال²ح�ل¦ل Âـــك²ر�ه� ب ـــت� ش� ـــهÂ ر�م§ Âو�ب
  



Áـــاب ـــوق� ال²ح�ل¦ل¦ د�ون¦ حÂس� ـــي ي�س� Âل
 

Áـــل¦ل ـــل° ض� ـــ̈ل ̈ك ـــي ي�زÂي Äخ�طÂو�ب
  

ــا ــابÂي د�و�ام® ــن§ ج�ن� ــر� ع� ªــد�م� الض ه�
 

Âـــال ـــي ذ¦ا ج�م� Âـــود� ل ـــرÂ ي�ج� و�بÂخ�ي§
  

Áه�ـــاءÂان§ت Âغ�ي§ـــرÂـــي ف¦ض§ـــل¦ه� بÂم�ـــد� ل
 

Âل¦لÂـــــ د�ون¦ اخ§ت ÂيÂي¶ ال²ك¦رÂـــــالن�ب Âب
  

Ïــل ــاق� ف¦ض§ ــذÂي س� ــد�ه§ر� لÂل° ــدÂي� ال ح�م§
 

Âـــي ذ¦ا ات¶ص�ـــالÂـــ لÂيÂمÓا²ل Âالر�س�ـــولÂب
  

Áم� ب�ـــاقªي ت�ك¦ـــرÂكÂـــي م�ـــالÂم�ـــد� ل
 

Âـــال ـــرÂ ان§فÂص� ـــه� بÂغ�ي§ ـــر�ابÂ مÂن§ Âذ¦ا اق²ت
  

ـــر�ادÂي ـــي¶ م� Âـــى الن�ب ـــي ع�ل¦ Âم�ل¦ك¦ت§ن
 

Âــال ــرÂ اخ§تÂي� ــك²ر®ا بÂغ�ي§ ــذ¦ا ش� ــت� ه� ̈قل²
  

Áم� اك²ت�ـــب§ ل¦ـــه� س�ـــل¦م�ي§ و�د�ودÂد�ائ
 

ــالÂي ــابÂ عÂي� ــن§ ج�ن� ــابÂي و�ع� ــن ج�ن� ع
  

ــابÂي ــن§ ج�ن� ــالÂكÂي ع� ــر� م� ªــب� الض أ¦ذ²ه�
 

ـــي Âـــا ب ـــالÂ ز�ال¦ ال²ع�ن� ـــابÂ ال²عÂي� و�ج�ن�
  

ـــر�ورÂي ـــد�وم� س� ـــه� ي� ـــذÂي م�ل²̈ك لÂل°
 

و�ك¦ف¦ــى ̈كلÄــي� ا²لÓذ¦ى فÂــي اغ²تÂر�ابÂــي
  

لÂل²إÂل¦ـــهÂ ال²ك¦رÂيÂـــ ح�م§ـــدÂي و�ش�ـــك²رÂي
 

ـــاق²تÂر�ابÂي Âـــي¶ ب Âـــى الن�ب ـــل¦ةÂ ع�ل¦ ذ¦ا ص�
  

ـــر¶ ع�ن¶ـــي ªـــة¦ الض ه�ـــد�م� الÞـــ بÂن§ي�
 

و�بÂخ�ي§ــــرÂ ال²ــــو�ر�ى أ¦ز�ال¦ ال²ع�ن�ــــابÂي
  

Áو�ال²م�ن�ــى م�ــع§ ب�ق¦ــاء Âل²مÂــال²عÂم�ــن� ب
 

Âـــل¦ب Âن§سÂـــي ل Âـــس� ي�ن§ت�م ـــذÂي ل¦ي§ بÂال°
  

ــا ــرÂ ال²ب�ر�اي� ــالÂكÂي بÂخ�ي§ ــن§ م� Âــز§ت� م ح�
 

Âل¦بÂــان§ق Âــد�ى ب Âــى ال²ع ــرÁ ع�ل¦ ــر� ن�ص§ خ�ي§
  

ëــل ــرÂ م�ص� ــد§ح� خ�ي§ ــي و�م� ــد§ح� ر�ب¶ م�
 

Âل¦بÂــان§ح Âــى ب ــة¦ ال²م�ن� ــي ج�م§ل¦ Âــاد� ل ق¦
  

Áـــاء ـــل¦ةÂ د�ون¦ ان§تÂه� ـــر� الص� ـــد� خ�ي§ م�
 

ــي Âــد§ خ�ل¦ب ــا ق¦ áيÂــا ن�ج ــل¦مÁ ي� ــع§ س� م�
  

د�ائÂم®ـــا لÂل°ـــذÂي ك¦ت�ب§ـــت� بÂـــهÂ لÂـــي
 

Âـــل¦ب Âن§سÂـــي ل Âـــا ل¦ ي�ن§ت�م Ïب§قÂـــر� إ خ�ي§
  

س�ب§ح�ان¦ ر�ب¶ك� ر�ب¶ ال²عÂز�ةÂ ع�م�ا ي�صÂ̈فون¦ و�س�ل¦مÝ ع�ل¦ى ال²م�ر§س�لÂي� و�ال²ح�م§د� لÂ ر�ب¶ ال²ع�ال¦مÂي�
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــان الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

ــرمدا ــن س ــا مهيم ــلتك ي ــى ص أزك
 

ـــدا ـــا أح ـــم الزاي ـــه إل ال وج¥
  

ـــحابه ـــه وص ـــه ف آل ـــه ل وج¶
 

ــدا ــن ت�خ§م� ــا ل ــلة نور�ه ــى ص أزك
  

ــديع علــى النــب ــا ب أزكــى ســلمك ي
 

ـــدى ـــائي ال ـــحابه ن ـــه وص ف آل
  

ـــة ـــم بغي ناي ـــه فيه ـــه ل وج¶
 

فــوق الن وبــم§ قصــائدي� احــدا
  

ــالكي ــلمك م ــع§ س ــلتك م ــى ص أزك
 

وج¶ــه لــه فيهــم ومــوت أخ§مÂــد�ا
  

ــن ل بل ــي ك ــا رازق ــالقي ي ــا خ ي
 

ــدا ــا أح ــذي الزاي ــوء ب ــيء يس ش
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهــا مــن الشــيطان
ــرون  الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يض
 بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك



 على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلة والسلم بذا
ــه ــا رب العلمي واجعل  التأليف عدد حروفه بشارة ل تنقطع أبدا آمي ي
 بشارة لميع أمته عليه الصلة والسلم ف الدنيا وف النة الت وعد التقون

}ممـــد رســــولك بـــكآمي يـــا رب العــــالي {
  

مــن ســره كــون النــب¥ ممــد
 

ـــرمد ـــه الن ف س ـــورى فل خي ال
  

حـــاز النبـــوة قبـــل بÂعثـــة جـــده
 

ـــد ـــده كا̈لم ـــعاد̈ة ج ـــه س وب
  

ـــفآ ـــارقه ص ـــر�ه أن ل يف ـــن س م�
 

ـــيدي ـــة س ـــا بدم ـــرض مولن فل²ي�
  

م�ــن ســر�ه ح�ــو§ز� الزايــا كلهــا
 

ــــد ــــة بالي ــــد ف خدم فليجته
  

ـــيلت ـــدي بوس ـــه ̈لس ـــع� الل د�ف¦
 

ــرد ــري ي�ط ــوÂ ض ــن ين ــاءن م م�اس
  

ــم ــحابة كله ــن الص ــه ع ــي� الل رض
 

ولي أملك ســــــلم� الفــــــرد
  

ــاكري ــظ مش ــليم الفي ــلÂم�ت§ بتس س�
 

مــن كــل ســوء أو أذى أو مفســد
  

ـــان ل ـــد ص ـــافع ق ـــاق ن ودي لب
 

ــد ــا وا̈لس¥ ــدآ مع ــن الع ــري ع س
  

ـــار ل ـــالنب مـــا اخت ل قـــاد رب ب
 

بتي�سªـــــر وت�ب�شªـــــر وت©ـــــدªد
  

ــا ــيء مطلق ــف ش ــن ل ي ــون ل ك
 

أبـــدا عليـــه مـــا لغ®ـــى كت�ـــر�دªد
  

بعــت الــذي ل ي�ــرض ل بال¦ــذÂي ارت�ضÂــي
 

ــــد ــــابن بالفي ــــده وأج ل عن
  

ــــد ــــالكي بحم ــــا م كر�م§ت�ن ي
 

ــرمد ــآ ف س ــك الثن ــورى فل ــ ال Âخي
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصر الق بالق
ــم  والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله

ـــلم { ـــد وس ـــيدنا مم ـــى س ـــل عل ـــدص }ال مم
  

ال أذهـــــب عن كـــــل تمي
 

ـــأمي ـــل بت ـــاد ل فض ـــآ ج وبالبق
  

ــى ــورى وعل ــى خي ال ــه شــكوري عل ل
 

ــــأمي ــــي ت ــــرن تبش روح ي�بش
  

ـــة� ـــان مقبل ـــاب� والث ـــه خط ل
 

ـــأمي ـــى بت ـــن أبق ـــرمدا ول ل س
  

ـــي ـــا ملك ـــول ال ي ـــديتن برس ه
 

وبــالن جــدت ل مــع§ خي تــأمي
  

ــل ــك س ــه من ــطفى علي ــوت بالص م
 

ـــأمي ـــدÁ بت ـــدهر ذا خ�ل² ـــوت¦ ال م م
  

ــذفا ــدارين منح ــوت¦ ف ال ــذفت م ح
 

بــاه مــن مـــدحه يــأت بتــأمي
  

ـــدد ـــأت بل ع ـــا ي ـــددت ل ثن م
 

ــــأمي ــــب وت ــــاء بتقري ول انته
  

مــددت للمنتقــى فــوق الن أبــدا
 

ـــأمي ـــاحي بت ـــت بال عن ول كن
  

ـــد ـــوت ف أب ـــت عن الذى وال دفع
 

وبالبقـــآ جـــدت ل فضـــل بتـــأمي
  



۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــم { ـــــن الرحي ـــــم ال الرح ـــــمبس }العظ

  

ــدا ــدا أب ــرا خال ــن ال بش ــي م أبغ
 

ــدا ــن ع�ب ــن خي م ــى م ــر أت بي ذك
  

ــدل ــن ب ــالقرآن م ــدهر ب ــي ال ل أبتغ
 

ـــددا ـــه م ـــن قرآن ـــاد ل ال م وق
  

لقـــد تـــبي ل أن الكتـــاب هـــدى
 

وقــاد ل كــل خي قــد ي̈كــفª د�د�ا
  

علمـــت أن إلـــي كـــان ل ومعـــي
 

ــد�د�ا ــه س� ــوي ب ــا أح ــوجه م ول ي
  

ــدا ــون أذى أب ــس ينح ــى لي ــي ام ظلم
 

ـــدا ـــرن أب ـــا س ـــارقن م ول يف
  

ــدن ــس يقص ــري لي ــي� ض ــا إل م
 

ــدا Âــن ع�ب ــاره ل خي م ــذي اخت إل ال
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــــــــــــــــــــــــــاقي{ }الب

  

ــا ــد§ ط¦اب� ــهÂ ق¦ ــاقÁ فÂي ــر� ب� ــاب�نÂي خ�ي§ أ¦ج�
 

ــا ــاد� أ¦ق²ط¦اب� Ó¦ــي ق Âــا ل ــى بÂم� ــي و�ر�ق¦ Ä̈كل
  

ــا ــعÂ ل¦ن� ــد� ال²م�بÂي ــا ق¦ص§ ــاقÁ م�ح� ــو�ج§هÂ ب� Âل
 

ــا ــا خ�اب� ــ̈ل م� ــح§ و�ا²لÓم§ ــو� ك¦ ــار�ق²ت�ه� و�ه§ ف¦
  

ــد�لÂي ــي ب� Âي و�لÂــو�ن ــس� ي�ن§ح� ــذÂي ل¦ي§ بÂع§ت� ال°
 

ــخ�اب�ا ــب� ص� ــن§ ك¦ ــد�ه� م� Äــي ي�خ�ل Âو�ل
  

إÂل¦ــى سÂــو�اي� ال²عÂــد�ى ت�ن§ح�ــو بÂم�ــا م�ع�ه�ــم§
 

ــا ــد�ه§ر� أ¦ل²ب�اب� ــي ال Âل¦هÂي إÄــف ــي ي�ص� Âو�ب
  

Áــل ــى و�ج� ــونÂي ع�ل¦ ªبÂــم§ ي�ح ــن§ ل¦ ــوب� م� ̈ق̈ل
 

و�ل¦ ي�Þل¦̈قـــون¦ م�ـــا ر�ام�ـــوا و�ل¦ ال²ب�اب�ـــا
  

ــى ــر�ام� م�ن® Âــا ر�ام� ال²ك ــلÃ م� ــي ̈ك Âــاد� ل ي�ن§ق¦
 

ــا ــاد� أ¦ق²ط¦اب� ــي ق¦ Âــا ل ــى بÂم� ــ ر�ق° Þو�ال
  

 س�ب§ح�ان¦ ر�ب¶ك� ر�ب¶ ال²عÂز�ةÂ ع�م�ا ي�صÂ̈فون¦ و�س�ل¦مÝ ع�ل¦ى ال²م�ر§س�لÂي� و�ال²ح�م§د� لÂ ر�ب¶
ال²ع�ـــــــــــــــــــــــــــــال¦مÂي�

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــــــــــــــــــــــــــــاقÂي{ }ال²ب�

  

ــوال ــد رم� أح ــذي ق ــاد ال ــ ق إل°
 

ــوال ــرم ال ــو الك ــل وه§ ــد والفع§ كالعق²
  

Áول غــرر Áبل مكــر Áلســان¦ صــدق
 

ــــال ــــدارين آم ــــد ف ال ول يل
  

بـــال جـــل وبـــالقرآن حـــزت من
 

وبــالرحيم الــذي أعطيــت أعمــال
  

ـــــطت ـــــق واس ال رب وخي الل
 

ـــوال ـــه كمـــا ل رم أق صـــلى علي
  

ــا ــال جلته ــع الوص ــؤاد م ــدت الف ق
 

ــدال ــاد أب ــذي ل ق ــب لل ــع الن م
  

ـــدد ـــاقي بل ع ـــن الب ـــاد ل ث ينق
 

ــوال ــل أح ــل خيا مث ــد والفع ف العق
  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞



ــارك عن  بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجهك الكري صل وسلم وب
ــده ف ــى جس  بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا ممد ف الرواح وعل
 الجساد وعلى قلبه ف القلوب وعلى روضته ف الرياض صــلة وســلما
 وبركة ترضى با عن سيدنا أب بكر الصديق رضي ال تعال عنه وعن سيدنا
 عمر بن الطاب رضي ال تعال عنه وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي ال
ــه  تعال عنه وعن سيدنا علي بن أب طالب رضي ال تعال عنه وكرم وجه
ــع  وعن جيع صحابته عموما وعن أهل بدر خصوصا وترضى با عــن جي
 أوليائك الصفياء وعن جيع علماء السلم التقياء وتقبل با زيارة كــاتب
ـــــالي: ـــــا رب الع ـــــروف آمي ي ـــــذه ال ه

  

ـــدى ـــا ب ـــول جاءن ـــب رس إل ن
 

ــدى ــه فه ــآ ب ــاب ج ــدى بكت ــذ اهت م
  

ـــا بل غـــش ول كـــدر ـــى تاي أبق¦
 

ــدا ــوه ملتح� ــذي ينح ــدي ال ــن ال م
  

ـــة ـــحاب قاطب ـــر والص ـــه الغ لل
 

من ســـلم يـــدي المـــن والرغـــدا
  

ــي ــا أمل ــول ال ي ــا رس ــيدي ي ــا س ي
 

صلى عليــك الــذي ق¦ص�ــى الــذي مــردا
  

ــا ــلي مع ــام الرس ــا إم ــى ي ــا منتق ي
 

عليــك تســليم مــن صــف°ى بــك اللــدا
  

صـــلى عليـــك بتســـليم بل عـــدد
 

ــدا ــودا ول يل ــط مول ــن ق ــن ل يك م
  

ــه ــريك ل ــاق ل ش ــلم ب ــلى وس ص
 

ــدا ــن زحــزح الفن ــا م ــالل ي ــك ب علي
  

صــلى وســلم بــاق ل نفــاد لــه
 

عليك بالصــحب يــا مــن قــرب الرشــدا
  

ـــم� ـــرمدا لك ـــة من س ـــ̈ل الدين أه
 

ــدا ــب والس ــب القل ــلم ي�طي ــى س أبق
  

ل زلتــم الــدهر ف صــفو وتوســعة
 

يكفيكـــم ال للجنــات مـــن ع�ن�ــد�ا
  

فزت بكــون ابــن عبــد ال جــاركم�
 

ــمدا ــدوا الص ــول¦ه فلتحم ــونكم§ ح وك
  

صــلى عليــه الــذي ينفــي العــدى أبــدا
 

ــدا ــدهر ملتح� ــاه ال ــا ن ــوى م إل س
  

ــت ــة� قبل ــات خدم ــن حي ــره م تس
 

ــدى ــه فه ــدى ب ــذي أه ــل ال من بفض
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وســلم
 وبارك على من مدحه خليله وحبيبه بذه البيات سيدنا ومولنا ممد وآله
وصـــــــــــــــــــــــــــــحبه

  

أزكــى صــلة الــذي قــد زحــزح التببــا
 

ـــببا ـــذ أرى الس ـــوجهه ل م ول ي
  



ــال̈قهم ــوان خ ــق الك ــذي خل ــى ال عل
 

ـــا ـــ الن وهب ـــه خي� ـــاهه وب ب
  

ــا ــوجه م ــذي ل ل ي ــلم ال ــى س أن
 

ــا ــاد ل الرغ¦ب ــذ ق ــرمدا م ــوءن س يس
  

ــد ــدره أح ــا ل ي ــال م ــذي ن ــى ال عل
 

ـــآ ـــوان¦ النجب ـــه يه ـــن الن وب م
  

أبقـــى ســـلمي كري نـــافع صـــمد
 

علــى نــب رســول ب أرى الع�جبــا
  

ــار مــن مضــر أثن علــى الصــطفى الخت
 

ــا ــا التعب ــذي عن م ــه ال ــلى علي ص
  

مــدحي لي الــورى دنيــا وآخــرة
 

ــا ــري كر�ب� ــاق ل ي� ــلم ب ــه س علي
  

ـــــيدنا ـــــد ال س خي اللئق عن
 

ــجبا ــدى ش� ــى الع ــه لق ــن ب ــد م مم
  

ـــد¶م�ه ـــليم مق ـــه بتس ـــلى علي ص
 

والل والصح§ب مــن ل¦قÃــوا العــدى وص�ــب�ا
  

ــة ــه مهلك ــدر في ــوم ب ــدى ي ــى الع لق
 

ــا ــرا ومنتخب ــزل ب ــن ل ي ــحبÂ م بص
  

أهل الفصــاحة عــن مــدح النــب عجــزوا
 

ــا ــه العرب ــى ب ــذي أعل ــه ال ــلى علي ص
  

ــوا ــاء ون ــن درك الثن ــة ع ــل البلغ أه
 

ــببا ــد أرى الس ــاق ق ــلم ب ــه س علي
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــد  بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا مم
 وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة من الباقيات الصالات باهه صــلى ال
 تعال عليه وسلم حسبنا ال ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نســتعي اهــدنا
ــم ول ــوب عليه  الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غي الغض
ـــــــــــــــــــــــــــالي آمي الض

  

Þوالكــاف� والــراء Ïالشــي� م�عجمــة
 

Þــراء ــاءÞ وال ــو الب ــاء و�ه§ ــراء والب لل
  

ـــه� ـــوب�ه�، ول ـــه مق̈ل ـــاء� ل راء� وب
 

Þـــراء ـــا̈ل وال ـــاءÞ باله ـــاءÞ وال الب
  

حــائÂي ومÂيمــي ود�ال ل ي�ــز�ال ل¦ــه�
 

Þــراء ــاءÞ وال ــان¦ الب ــه ب ــذي في ــى ال عل
  

هــاء� ودالÏ ويــاء� منــه� جــاء بــه
 

Þــاء ــاءÞ وال ــو� الط ــي� و�ه§ ــاءÞ والس الي
  

كــاف ولمــي بــه أ¦ع§ط¦ي§ت�ــه� أ¦لفÏــا
 

Þه واللم� والــــاءÂــــن§ ب�ع§ــــدÂاللم� م
  

ـــه ـــزال ب ـــاء� ودالÏ ل ي ـــا وب عين®
 

Þـــاء ـــه ي ـــا ق¦ب§ل¦ ـــاء� ودالÏ وميم® خ
  

Ïم�ه§ملـــة Âث الـــدال Âواليـــاء Âللســـي
 

Þـــاء ـــد�ه� ت ـــمÁ وواوÁ بع ـــوقÏا لي ش
  

Áدال وفـــائي وعين كـــل° أ¦زمنـــة
 

Þـــاء ـــد�ه ب ـــي بلمÁ بع ـــهÂ كجيم Âب
  

فالضـــاد� م�ع§ج�م�ـــةÏ والـــراءÞ ف¦ـــارق¦ن
 

Þــاء ــاءÞ والب ــي ال¦ ــر عن¶ ــاءÓ با̈لس وب
  

ــه� ــاءÓ ل¦ ــوم� ج� ــادي ودال ورائي الي ص
 

Þـــاء ـــراءÞ وال ـــةÏ وال ـــي� م�ع§ج�م� الش
  



ÝفÂــر ــدهر� م�ن§ص� ــاف ورائي ال ــائي وق ف
 

Þــاء ــزاي� والت ــم� ال ــن� ̈ث ــه� الع�ي§ ــن§ ل ل
  

Âــه ــر�ه� و�ب ــي ذك ــون وزاي ــاف ون ك
 

Þـــراء ـــاءÞ وال ـــةÏ والي ـــاءÞ م�ع§ج�م� ال
  

ــد�ى ــهÂ ف¦ه� Âــا ب ــب� د�اهÁ ج� ــذي قل² ــع ال م
 

Þـــاء ـــد�ه�ا ث ـــاء� ب�ع ـــاء� ودالÏ وي ح�
  

ÂــــهÂــــي̈ئ بÂن�ست�ض �نون®ــــا وواء� وراء
 

Þــمن�ه داء ــد§عÁ ض Âــب� ب ــر�ى ق¦ل² ــا اع§ت� م�ه§م�
  

ــا ــاز د�ون القربي مع® ــن§ ح� ــرÂم§ بÂم� أ¦ك²
 

Þو�ذ¦اك� ال¦ــاء والبــاء Áم�قلــوب� ب�ــر§ق
  

ــد®ا ــب أ¦ب� ــي والن� ــي لر�ب¶ Âــت� و�ج§ه وج�ه
 

Þــاء ــم� اللم� والب ــاف� ̈ث ــه� الق ــي ل¦ مÂن¶
  

ـــه ـــد�ه� ول ـــينÂي و�ر�ائÂي و�ح§ Âـــ س Âل
 

Þــراء ــاءÞ وال ــم� ال ــم� ̈ث ــبحان�ه الي س
  

ــه� ــت� ل ــا ح�يÂي§ ــي م� ÂيمÂي ومÂصــادي وو�او
 

Þـــراء ـــاءÞ وال ـــاءÞ ث الط ـــه� الف ومث̈ل
  

Ýـــف Âـــد�ه أ¦ل ـــا بع ـــا وعين® راء� وجيم®
 

Þــا داء ــأ²تÂي ب ــة ي ــن جل ــز§ت� ع ــد§ ح� ق
  

ــا ــوم� م�ب§ت�غي ــا الي ــراف¦ ع�ن§ه ــه انص ل
 

Þـــداء ـــر§صÂ أ¦ع§ ـــازÂع�نÂي للح أ¦ن² ل ي�ن�
  

ــى وطــري ــد§ قض� ــذي ل ق¦ و�ه§و� الكيم� ال
 

ÞطــراءÂــر� إ ــاد� ي�ث²ئÂي الÓم§ ــا ك¦ ــدÂ م� ــن§ ب�ع§ Âم
  

ــا ــداء م�غ§ت�رب® ــاج� ف الع ــي� ال¦ Âــى ل ق¦ض�
 

Þــر�اء ــأ²ليفÝ و�إÂق² ــوم� ت ــي الي Âــان¦ ل و�ح�
  

ق¦د ح�ان¦ لÂي ك¦شــف� أ¦ســرارÂ الكÂتــابÂ لÂم�ــن§
 

Þــاء ــال ح�و§ج� ــم والÓعم ــى العل ــه� إÂل¦ ل¦
  

ــا ــر� م� ــان ر�د¶ي إل د�اري لÞظه ــد ح ق
 

ــاءÞوا ــد ج ــلح ق ــه ذ¦و�و ال¦ي والص Âب
  

الÞــ ن�ــور� الس�ــم�ا والÓر§ض م�ن§ف¦ــرÂد®ا
 

ÞطفــاءÂــ إÂــ̈ئ ن�ــور� الÂو�ل¦ي§ــس� ي�ط²ف
  

ــفل ــا أ¦عله� م�ن§س� ــون¦ م� ــرÂد§ ك¦ ــن§ ي� وم�
 

Þــاء ــد�اه� إÂخف ــذي أ¦ب§ ــدÂي ال ــس� ي�ب§ فلي
  

Áــن ــه ذا ع�ل¦ ــا ي�خفي ــرÂد§ كــون¦ م� ــن§ ي� وم�
 

Þإبــداء Âفليــس� ي�علــن� مــا ي�خفيــه
  

ــد®ا ــه� أب ــوان ل¦ ــكري ورÂض ــدي وش� ح
 

Þــوداء ــي� س� ــي و�ه§ ــةÂ مÂن¶ ــي الب�دÂيع� ÂتÂب
  

ـــر®ا ـــا ف¦ل²ت�ت¶ئÂد§ ن�ظ¦ ـــن§ ي�ؤ�م¶̈له� ـــا م� ي
 

Þــــر�اء ــــو§د�اء� و�غ¦ ــــيد�ة¦ س� Âن° الق¦صÂإ
  

و�ل²ت�د§ع� لÂــي و�ل²ت�̈قــل² ي�ــا م�ـن§ ت�ـر�ى ̈لغ�ــزÂي
 

Þوالــراء Þع§ــم� الب�ــاءÂــ نÞت�ب�ــار�ك� ال
  

ـــر�ر�ة� ـــيدةÂ راءاتÝ م�ك ـــي القص Âوف
 

Þـــاء ـــدÂ ال إيط ـــا بÂح�م§ ـــس� فÂيه� و�ل¦ي§
  

ــا ــا ك¦ر�م® ــابÝ بÂه� ــل°م� وه� ــل°ى وس ص
 

Þــاء ــاح� و�مÂع§ط¦ ــو� ف¦ت� ــي و�ه§ Âــاد� ل ــد§ ج� ق¦
  

ــادم�ه ــر§ت� خ� Âص ÁيرÂــذ ــيÁ ن� Âــى ب�ش عل
 

Þو�إعلء Ýه� س�ـــب§قÓو�ه§ـــو� الـــذي جـــاء
  

ــف¦رÂي ــع§ س� ــث م ــائÂدي ف ا̈لك ــدÁÝ ق¦ م�ح�م�
 

Þثك²لء Âــز§ن ــت§ للح� ــا اف²ت�ت�ن� ــالÂزب م� ب
  

ــه� ــوب�ه� ول ــه� مق̈ل ــن ل ــا م ــا رب¶ ي� ي
 

Þــراء ــباء وخض ــبÁ وغ ــوب� ر�ح§ مق̈ل
  

ــت ــوق� م�ط²ل¦ب ــب§ ل ف ل اش̈كر ش�̈كورÂي وه�
 

Þــر�اء ــم� وال ــفÝ والي Âــه� أ¦ل ــن ل ــا م ي
  

ــا ــك� م�ل²ت�مÂس® ــأن¶ي� راضÁ ع�ن§ Âــه�د§ ب واش
 

Þرض�ــاءÂليــك� الــد�ه§ر� إÂن¶ــي إÂأ¦ن² د�ام� م
  

Ïـــر�ة Âـــا وآخ ـــي د�ني� Âي�تÄي و�̈كلÂـــك²ر ش�
 

Þــاء ــراءÞ والب ــم� ال ــراءÂ نÂع§ ــاءÂ وال للب
  



Áن�ــةÂعبــد®ا لــه وخــدي®ا كــل° أ¦ز§م
 

Þــاء ــاءÞ والب ــو� ال ــاءÂ و�ه§ ــاءÂ وال للط
  

ـــل°م�نÂي ـــليم وس ـــه بتس ـــل°ى علي ص
 

Þــد�ه راء ــادÝ بع ــهÂ ض ــا فÂي ــلÄ م� ــن§ ̈ك Âم
  

ــا ــر ال̈كر�م� ــى ب�ش� ــح§ب حت� ــالل والص ب
 

Þـــد�ه راء ـــاءÁ ب�ع ـــع� ب� ـــي م� Âط¦ل²ع�تÂب
  

ـــا ـــواءÞ واللÃؤ�م� ـــار�ق¦ن الÓس ـــهÂ و�ف¦ Âب
 

Þــد�ه راء ــنÝ بع ــاز� غ¦ي§ ــي ف¦ Âا و�بáــر ̈ط
  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــم ــــــــن الرحي ــــــــم ال الرح بس

  

ــات: ــذه البي ــالنظم ه ــال ب ــارك وتع ــكري ال تب وأول ش
  

ـــه ـــريك ل ـــا ل ش ـــدت إل إن ح
 

ــن ــر وف عل ــد ف س ــك والم ف الل
  

ــا ــوب مع ــو العي ــى م ــدي عل ل ح
 

ــان ل بــالود والنــن ف والــذي ك
  

لــــه فــــؤادي وجثمــــان وألمن
 

Âــن ــة¦ الÂح� ــان جل ــي كف ــام وح إل
  

Ýـــرد ـــدÝ ف ـــي واح ـــان أن إل ل ب
 

Âــن ــن الفÂت� ــا أغن ع ــه م ــاد ل من وق
  

ألن ل كــل صــع§بÁ قبــ̈ل نــازعن
 

ÂــنÂلÂل²ــه إلــي ل امــترآ يÂومــا ي�ن
  

ل راض كــل عــدو قبــ̈ل كابــدن
 

Âــالز�م�ن ــدهر ك ــي ال ــب� نفس ول يط¦ي¶
  

ــرآ ــن الم ــان ع ــاب وأغن ــه خط ل
 

Âـــد�ن ـــدور وا̈ل ـــع� ال ـــوج¶ه نف ول ي�
  

Ïــة ــر تكر�م� ــع الك ــن جي ــمت�ن م عص
 

Âــالي�ق¦ن ــدهر ب ــنª ال ــي� ي�م� ــن عل ــا م� ي
  

Áكفيت�ن كـــل° شـــيطان وم�ه§̈لك¦ـــة
 

Âــن ــر بالر�س� ــ دون الض ــدت� ل الي� وق
  

أغنيت�ن برســـــول ال ســـــيدنا
 

Âــن ــن ذوي الÂك¦ ــرامÁ ع ــع§ ك ــدÁ م مم
  

Áمـــوت� عيـــب� بالـــاحي بل حـــر�ج
 

ــد�نÂي ــدÂم§ غ¦ ــلم§ ولت� ــل وس ــه ص علي
  

ــه ــت� أطلب ــد كن ــا ق ــة م ــدت� جل ل ق
 

Âــو�ث¦ن ــا مــن كفــان ذوي التكــذيب وال ي
  

المــــد ل رب العــــالي علــــى
 

ســعادت آمنــا مــن آفــة الزمــن
  

 اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
 وآله وصحبه وتقبل هذه القصيدة من قائلها بقدر عظمة ذاتك بل آفة ول
ــا  كدر بينه وبي أحد ف شيء ما حت يدخل النة الت وعد التقون آمي ي
ــــــــــــــــــــــــــــالي رب الع

  

ــد ل رب  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والم
ــــــــــــــــــــــــــــــالي الع

  

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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