بسم ال الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه ال تعالى الكريم صل وس لم وب ارك
على سيدنا ومولنا محمد وآله وصحبه وامح كل ما كتبته قبل عام جيسش وهب ل ي
تجديده من بكسش لوجهك الكريم يا من أخرجني عام 4جيسش من غيرك ومن غير
رسولك صلى ال تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وجعلت 4ما كتبت :ه م ن ع ام
جيسش أحب إليك من غير القرآن وغير أحاديثه عليه الصلة والسلم.
ي أنني توجهت إل ى ال
بسم ال الرحمن الرحيم .تعليم .ليعلم كل من تعلق ب 4
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
ذكر Oوجهاد Oل 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.

أسـاء القصائـد الوجـودة ف ديــوان المـداح النبويـة }للشيـخ الدي{
اســـــــم القصـــــــيدة

مطلـــــــع القصـــــــيدة

جـــــــذب القلـــــــوب

ــــبي
ــــق الـ
ــــد للحـ
المـ

ــــك
ــــي بـ
ــــن الخلصـ
مـ

مـــــــددت ل يـــــــدي

فقـــــــد نصـــــــره ال

ــــح فتحـــــا ل يـــــرى
فتـ

إن ال معنـــــــــــــــا

أحببــــــت رب العــــــالي

فكلـــــي واشـــــرب بـــــه

فــــزت بظــــرف الســــنات

هـــــــذه القصـــــــيدة

ــــا
ــــي زحزحـ
ــــدى إلـ
هـ

ف ربيــــــــــــــع الول

فـــــــرح خي البشـــــــر

ف ربيــــــــــــــع الول

فـــــــرح خي مرســـــــل

ممـــــــدي الـــــــبيب

ــــبي
ــــق الـ
ــــد ل الـ
مـ

مـــــــن يـــــــوم الثني

ملكــــت أفضــــل البشــــر

ـا
اسم ال العظم عند رب وهو ال تعال حقـ

أجــــــابن رب الســــــمآ

مـــــــواهب النـــــــافع

باســـم اللـــه * ينمـــو لـــائي

ممـــــــدي الليـــــــل

مــــد الــــبي * ل والكــــبي

ـــــــو
ـــــــه إل هـ
ل إلـ

لســان شــكري * مــن بعــد ذكــر

ــــــداح
ــــــدمات المـ
مقـ

وثقت برب العــرش ذي الــود والعفــو

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ودادي لولنــا الــذي صــغت تســبيحا

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ـأ
ـدهر ينشـ
ـذي الـ
ـفائي بالـ
ـوح صـ
وضـ

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ودادي لـــرب قـــادر خي فعـــال

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ـج
ـق يرتـ
ـن اللـ
ـا عـ
وعى الصطفى وعيـ

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

وقــان بــاق زحــزح الضــر والتبــب

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

وضوح اعتلء الصــطفى قــاد ل العفــوا

أعــوذ بــال مــن الشــيطان الرجيــم

إل غينــا قــد وجــه الكيــد والســعيا

ــــدون
ــــا خالـ
ــــم فيهـ
هـ

هـــدان إلـــي بـــالقفى ممـــد

واذكـــروا ال ف أيـــام معـــدودات

ودادي وشــكرى ف اغــتراب ومفلــي

مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع ال

ـن زحــزح اليمــا
مــدادي وأقلمــي لـ

وترجـــــــون مـــــــن ال

ودادي لــن ف غربــت قــاد مرجــا

ال

ــل
ــا خي مرسـ
ــدي مادحـ
إل ال حـ

ال

إل ال رب العــرش والفــرش والســمآ

إل مـــــــن الكـــــــرم

ــرا
ــر أدبـ
ــيطان والضـ
إل غيي الشـ

الختـــــــــــــــــار

إل ربنـــا البـــاقي الكري القـــدم

اســـــــــــــــــم ال

إل ال رب العــرش والفــرش والســمآ
ــــم
ــــي خي منعـ
أل إنن أثن علـ
أل إنن أرجــو مــن الواســع الــق

ولـــه أيضـــا زيـــد فيضـــا

أل إنن خــل وحــب مــع الــدى
إل الصطفى وجهت مــدحا مــع القــرب

ـــــــا
ـــــــة كرمـ
بل آفـ

ـرر
ـس والضـ
ـيطان والنفـ
ـن الشـ
برأت مـ

ل مــــا يشــــتهون بــــك

ل انقــاد مــن بالــذي رمتــه منــا

هــذا جــزاء الســيد أحــد بــن بــد

ـرج
ـو مفـ
ـدس وهـ
ـاء روح القـ
ـد جـ
لقـ
لــرب غفــور قــد مــا عن الــذنبا

ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة ال

ـا
ـذي ربـ
ـال الـ
ـول تعـ
ـن الـ
رضيت عـ

ممــــــــــــــــــد

مــا بــالنب ضــري إلــي وأحــد

ممــــــــــــــــــد

مـــددت يـــدي ل رب وأحـــد

ممــــــــــــــــــد

ــادة
ــا عبـ
ــا خي البايـ
ــديك يـ
مـ

ممــــــــــــــــــد

ـش
ـام حيسـ
ـم عـ
ـي لكـ
ـدادي وأقلمـ
مـ

ال ممــــــــــــــــد

ــرمدا
ــاجرت سـ
ــار هـ
إل ال بالختـ

ممــــــــد ممــــــــد

مــا النتقــى مــا بعتــه مــو نــافع

ممــــــــد ممــــــــد

مــا النتقــى الضــراء والســوء والتبــا

ممــــــــد ممــــــــد

مــا بــالعلي غي الصــفا خي مرســل

ممـــــــدي الـــــــاحي

ـل
ـدهر فانغسـ
ـاءن الـ
ـد سـ
ـا قـ
ما ال مـ

ممـــــــد الخـــــــدوم

مــدادي وأقلمــي وعقــدي وأقــوال
مــا الصــطفى عن الرزيــات والعلــل
مــن ال بالــاحي خصصــت بأمــداد
ـي
ـذي رام إخراجـ
ـن أردى الـ
ـديي لـ
مـ
مــدادي وأقلمــي وقلــب وجثمــان
صــلة وتســليم مــن النــافع الــول
ـيا
ـي الضـ
ـلة تقـ
ـطفى من صـ
على الصـ

مـــــرم مـــــدح أحـــــد

مــدحت النــب النتقــى النــور أزمانــا

ــــدا
ــــدح ممـ
ــــفر مـ
صـ

صــلة رحيــم ل يــزل خي رحــان

صـــفر صـــفر صـــفر صـــفر

ـفر
ـهر وف صـ
ـل شـ
ـذي ف كـ
ـلة الـ
صـ

ــــيدنا
ــــدح سـ
ــــفر مـ
صـ

صلة الذي فوق الــورى أحــد اصــطفى

صــــفر مســــش جــــزاء ل

ـم
ـر ول ظلـ
ـات دون زجـ
ـفت ل حيـ
صـ

صــــفر مســــش ل جــــزاء

صــلة وتســليم مــن ال ذي الســم

صــــفر مســــش جــــزاء… ل

صــلحي بإصــلح وعفــو بل ظلــم

صــــفر مســــش جــــزاء‡ ل

صلحي بفضــل ال ذي اللــوح والقلــم

مــــــــرم صــــــــفر

مــوت الــذي أفســدته منــذ أزمــان

ربيــــــــــــــع الول ل

رفعنا إل الاحي الــذي قــد مــا الزنــا

مولــــــده ف ربيــــــع الول

مــن ال بالختــار قــد جــاءن الن

ربيــــع الول مولــــد النــــب

ـا
ـزح الزنـ
ـذي زحـ
ـاحي الـ
رفعنا إل الـ

يـــوم الولـــد عـــام أكســـش

يقين إل النــات مــا ليــس يمــد

ـــــــش
ـــــــام دكسـ
عـ

ـش
ـل دكسـ
ـا قبـ
ـوا لنـ
ـا لنـ
ـدى ربنـ
عـ

ـــــــش
ـــــــام دكسـ
عـ

ـآ
ـن يشـ
ـوم لـ
ـاد العلـ
ـذي قـ
ـوم الـ
علـ
من الق جاء الــق للحــق ف الصــحب

ســــلم عليكــــم منــــك

ـدنس
ـزح الـ
ـذي زحـ
ـاقي الـ
سلم من البـ

ســــــبحان ذي الســــــم

ســلم قــدي ذي بقــآ عــن صــلته

يـــوم الولـــد عـــام جكســـش

يلزمن بشــر بفضــل الــذي حطــا

يـــوم مولـــده عـــام هكســـش

يقين يقين تـــرك قصـــدي لـــورد

يـــــوم مولـــــده هـــــذا

ــد
ــي بولـ
ــول ال خطـ
ــر رسـ
يسـ

شـــــهر مولـــــده منـــــا

شــكوري بــالقلم والقلــب والبــدن

عـــام هكســـش ف ربيـــع الول

علــى النتقــى خي البايــا ممــد

تــبييض مــا نســخ مــن الــدم

وجهــت كلــي إل ذي الفضــل والنــن
القلــب من ف ذا اليــوم قــد ســلما

أعــوذ بــال مــن الشــيطان الرجيــم

أعــوذ بــال مــن ميلــي لغي رضــي

ـــم
ـــان الرحيـ
ـــم ال الرحـ
بسـ

ـزل
ـد نـ
ـرآن قـ
ـذي القـ
ـه الـ
ـم اللـ
باسـ

ل إلـــه إل ال ممـــد رســـول ال

ل رب الــذي قــد جــاد ل بــدى

ل حول ول قوة إل بــال العلــي العظيــم

ـــد
ـــن ذائه الحـ
ـــت مـ
ل كليـ
بســم اللــه اكفن الكــدار يــا ال

واذكـــروا ال ف أيـــام معـــدودات

وجهــت كلــي ذا قــرب مــن ال

بشـــــــر فاستبشـــــــروا

بــايعت خي الــورى بــاللوح والقلــم

ولقـــــد كرمنـــــا بن آدم إل

وجهــت وجهــي لــن تكريــه بانــا

وقــــل جــــاء الــــق إل

وجهـــت ل وجهـــي وهـــو يبقين
يــا خي ضــيف أتــى بالبشــر والــدد
يــا ذا البشــارات باليــات والســور

ســــنة ألســــش بشــــري

سلمت مــن دواعــي الضــيق والســد

ــش
ــاء مسـ
ــش إل انتهـ
ــن أسـ
مـ

مــد النــب مــن الوهــاب ذي النــن

صــــــــــــــــــفر

ـاري
ـا جـ
ـدوس يـ
ـك القـ
ـا ملـ
صفيت يـ

ــــة
ــــش ج‘ن•ـ
ــــفر بسـ
صـ

ــدد
ــليم بل عـ
ــاق بتسـ
ــلة بـ
صـ

ــــة’
ــــش ج“ن•ـ
ــــفر بسـ
صـ

صــلة بــاق كري بالســلم علــي

يـــوم الولـــد عـــام بكســـش

يــا مــن بأمــداحه ل يفتــح البــاب

ربيــــــــع الثــــــــان

ـا
ـه دفعـ
ـدحي لـ
ـن مـ
ـداحي مـ
ربي امتـ

ال ممــــــــــــــــد

إل الــذي يــذهب الحــزان إذهابــا

ال ممــــــــــــــــد

ال بـــاق كري واحـــد صـــمد

ال ممــــــــــــــــد

ال أفضــل مــن ذو الــوف قــد لئا

ـــــــاهه
ـــــــرآن بـ
القـ

أتلــو كتابــا عزيــزا قــاد ل كرمــا

بحمـــــــــــــــــد

بــانت ســعادة قلــب فيــه تنيــل

ال

ال بالصــطفى قــد جــاد ل بــدى
حــدي لبــاق كفــان الــوت والتببــا
ـارا
ـه صـ
ـي بـ
ـن كلـ
ـكري لـ
حدي وشـ
ـر
ـن مضـ
ـار مـ
ـطفى الختـ
ـا رب بالصـ
يـ

ممــــــــــــــــــد

من ســره الفــوز ف الــدارين دون عنــا

ممــــــــــــــــــد

ـالكه
ـرش مـ
ـون رب العـ
ـره كـ
ـن سـ
مـ

ممــــــــــــــــــد

ـدم
ـن الـ
ـرا مـ
ـورى بشـ
ـت خي الـ
ملكـ

ممــــــــــــــــــد

ـب
ـط العجـ
ـول الكري الباسـ
ـدح الرسـ
مـ

ممــــــــــــــــــد

مــا النــب رســول ال كــل أود

ممــــــــد المــــــــل

مــد الن والــدى والمــن والرغــدا

ـــــــلي
ـــــــد الصـ
ممـ

ممــد قــد مــا مــا ســاءن أبــدا
ف امتــداح رســول ال قــد ظهــرا
ـرار
ـن رب بتكـ
ـؤل مـ
ـاءن السـ
ـد جـ
قـ

رحــــــــان رحيــــــــم

رب بــا يشــرح الذهــان قــد فجئا

ـــــــع
خــــــــافض رافـ

ـآ
ـافض اللؤمـ
ـا خـ
ـك ل يـ
ـأت كونـ
خبـ

شــــــــكور رافــــــــع

شــكري لــرب كري كــان شــكارا
ـرم
ـود والكـ
ـا الـ
ـد أتانـ
ـا قـ
ـرى لنـ
بشـ

ســــــبحان ذي الســــــم

ــرم
ــدي فضله كـ
ــاق قـ
ــلم بـ
سـ

ـــــــاب
ـــــــك الكتـ
ذلـ

ذل لرب كفـــان العـــار والتببـــا

مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع ال

ملكــي وملكــي ف الــدارين إخــدامي

مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع ال

مــال ســوى النتقــى للمالــك الــوال

قــــــــال ال هــــــــذا

ـد
ـع السـ
ـي مـ
ـي وأقلمـ
ـب وروحـ
قلـ

إن رب علـــى صـــراط مســـتقيم

ـرم
ـل والكـ
ـي الفضـ
ـفع معطـ
أعطى الشـ

إن رب علــى كــل شــيء حفيــظ

أغنـــان ال رب الـــن والبشـــر

وإن مــن شــيء إل عنــدنا خزائنــه

وجهــت كلــي إل مــن أنــزل الكتبــا

ومـــا ننلـــه إل بقـــدر معلـــوم

والن ال والعـــداء قـــد صـــرفوا

مالــــــــك اللــــــــك

مليــك مالــك يــا وهــاب يــا أحــد

كــــــــن فيكــــــــون

كــن ل بــاه رســول ال يــا وال

قـــال موعـــدكم يـــوم الزينـــة

ـة
ـوم معتقـ
ـي اليـ
ـمي وروحـ
ـب وجسـ
قلـ

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ـرحا
ـن شـ
ـداحي لـ
ـار أمـ
ـت أبكـ
وجهـ

وإنـــك لعلـــي خلـــق عظيـــم

وجهــت أبكــار أمــداحي لــن فضــل

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ودي لــن بــالنب ل ي“فت“ــح البابــا

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

وجهــت مــدحي لــن تقــديه بــاد

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

ـرب
ـز العجـم والعـ
ـدحي لعـ
ـت مـ
وجهـ

وإنـــك لعلـــى خلـــق عظيـــم

وجهـــت ل حـــدا وهـــو كرمن

ــــرم
اقـــــرأ وربـــــك أكـ

أهــدي بمــد لــن ل ثبــت القــدما

الرحـــــــان الرحيـــــــم

ال قــد زحــزح الحــزان والرجــا

ال

ال خي حفيـــظ حـــافظ أبـــدا

نــــــــور الــــــــدارين

المــــد ل الــــذي يصــــلي

ـــــــي
ـــــــي العسـ
تيسـ

يـــا ال يـــا مـــن ل إلـــه غيه

جالبـــــــة الراغـــــــب

يقـــول عبـــد ال وهـــو أحـــد

ال

ال

ال

ــة
ــن والنـ
ــر والمـ
ــح البشـ
مفاتـ

أحـــد صـــل ولتســـلم ســـرمدا

نور الدارين ف خدمة الامي عــن العــارين

ملكــت أحــد مــن ابتــدآ الــرم
نفعن مــــن ل يكــــن بولــــد

فتـــح الكـــرم البـــاقي البـــديع

قـــال خـــدي الصـــطفى ممـــد
أل فابشــروا أن القفــى كفــى تبــا

ممــــــــــــــــــد

مدحت الكري الصــطفى البحــر أعوامــا
ســلم يقــود البشــر والمــن والــبا
مــا النتقــى مــا بعتــه مــو نــافع

ـــــــا
ـــــــة كرمـ
بل آفـ

ـرر
ـس والضـ
ـيطان والنفـ
ـن الشـ
برأت مـ

ال تعــــــــال بــــــــه

أشـــكر ال ذا الـــورى بانتفـــاع
أنـــت رب وكنـــت ل بـــودادي
أزكــى صــلتك يــا مهيمــن ســرمدا

ــــك
ــــولك بـ
ممــــد رسـ

مــن ســره كــون النــب ممــد

ال ممــــــــــــــــد

ال أذهـــــب عن كـــــل تمي

العظـــــــــــــــــم

أبغــي مــن ال بشــرا خالــدا أبــدا

ـــــــــــــــــاقي
البـ

أجــابن خي بــاق فيــه قــد طابــا

ـــــــــــــــــاقي
البـ

ــوال
ــد رم أحـ
ــذي قـ
ــاد الـ
إل قـ
ــدى
ــا بـ
ــول جاءنـ
ــب رسـ
إل نـ
ـا
ـزح التببـ
ـد زحـ
ـذي قـ
ـلة الـ
أزكى صـ
الشــي معجمــة والكــاف والــراء
ــه
ــريك لـ
ــا ل شـ
ــدت إلـ
إن حـ

جـــــــذب القلـــــــوب لعلم الغيـــــــوب
بســــــــم ال الرحــــــــن الرحيــــــــم
المـــــد للحـــــق الـــــبي

مـــــن كـــــونه ل يـــــبي

علــــى الكتــــاب الســــتبي

مـــــع جيـــــع النعـــــم

أحـــــــد رب العظيـــــــم

حـــــــدا كـــــــثيا ل يري

مصـــــــليا علـــــــى كري

قـــــاد الـــــورى للمنعـــــم

أشــــكر ذا العــــرش اليــــد

شـــــكرا يلقيـــــه مزيـــــد

مســـــلما علـــــى وحيـــــد

بكلكلـــــــي وكلمـــــــي

شـــــــكرته إذ خصـــــــن

ــــن
ــــاحي السـ
ــــة الـ
بدمـ

ذا خدمـــــــة ف العلـــــــن

ـــــي
ـــــك ولـ
ـــــه وفـ
لـ

لـــــه خطـــــاب داعيـــــا

بـــــا يـــــب ماضـــــيا

وقـــــــاد ل أغراضـــــــيا

زادا لـــــــدار الكـــــــرم

يــــا ربنــــا يــــا ربنــــا

يــــا ربنــــا يــــا ربنــــا

ـــعينا
ـــكر سـ
ـــا اشـ
ـــا ربنـ
يـ

بــــــــالنتقى الــــــــترم

للمصــــطفى الــــذي تــــرام

لـــــه صـــــلة وســـــلم

مـــع امتـــداحي كـــل عـــام

رمـــــت مـــــن الكـــــرم

ـــل
ـــن انعـ
ـــى مـ
ـــل علـ
صـ

قطــــب الوجــــود حي حــــل

وآلـــــــه ذوي النحـــــــل

وصــــــــحبه وكــــــــرم

ــــن ج‘عل
ــــى مـ
ــــل علـ
صـ

خي نــــــــب فضــــــــل

حي أبونـــــــا انـــــــدل

ـــــــم
ف طينــــــــه وعظـ

وســـــلمن يـــــا ربيـــــا

علـــــى ختـــــام النبيـــــآ

والرســـــــلي الصـــــــفيآ

إمامنــــــــا العظــــــــم

وصـــــل يـــــا ذا النعمـــــة

علـــــى رســـــول الرحـــــة

مغلق بـــــــاب النقمـــــــة

ســـــبب كـــــل نســـــم

وســـــلمن يـــــا صـــــمدي

علـــــى النـــــب ممـــــد

وآلــــــــه والمــــــــد

وكـــــن لـــــذي الترســـــم

يـــــا ذا البقـــــآ والقـــــدم

من تقبـــــــل خـــــــدمي

ولـــــــترض ذا التقـــــــدم

بــــــــا مني اللقــــــــم

ذاك خيـــــــار العـــــــرب

ذاك منيــــــــــــــل الرب

ذاك ســـــــبيل الطلـــــــب

طـــــبيب أهـــــل الســـــقم

صـــل علـــي بـــاب الـــدى

نـــائي الـــدى مـــول النـــدى

ليـــث العـــدى مـــاحي الـــردى

بـــــاب العلـــــى والكـــــرم

ــــــى المي
ــــــلمن علـ
وسـ

ـــــــــــــتي
ذاك الكي والـ

ذاك اليـــــــر والقميـــــــن

بـــــذا الثنـــــآ واحـــــترم

ذاك الوحيـــــــد واليـــــــد

وه§ـــــو ال¦ب“ـــــر ¥والحيـــــد

م“ـــــن باســـــتقامة يقـــــود

ــــي
ــــن عمـ
ــــان مـ
إل النـ

ـــدير
ـــا قـ
ـــلم يـ
ـــل وسـ
صـ

علـــــــى ســـــــراجك الني

ــــذير
ــــي والنـ
ــــو البشـ
وه§ـ

ــــــــم
ــــــــم ونعـ
بنقـ

ذاك رســـــــول الراحـــــــة

ــــــة
ــــــب الراحـ
وذاك رحـ

وذاك ذو الفصـــــــــــــاحة

ذاك رســـــــول اللحـــــــم

صـــــل وســـــلم ســـــرمدا

يــــا مــــن كفــــان كمــــدا

علـــــى البهيـــــج أحـــــدا

ول كــــــــن بنحــــــــم

ل جلـــــــن• ظـــــــاهري

وبــــــــاطن بطــــــــاهر

يـــــا ماحيـــــا كبـــــائري

بــــــــاهه ولمــــــــي

يــــا مــــن لــــديه أملــــي

عن علـــــــى الزمـــــــل

صـــــل بكـــــل ال̈كم¥ـــــل

مـــــع جيـــــع المـــــم

وســـــلمن يـــــا بـــــديع§

ــــع§
ــــاع والطيـ
ــــى الطـ
علـ

ــــــفيع
ــــــف©ع الشـ
ذاك ا̈لش“ـ

حبيبــــــــك ا̈لفخــــــــم

صـــــل علـــــى البجـــــل

يـــا مـــن حـــى عـــن خجـــل

ــــي
ــــح وجلـ
ــــدك امـ
وعنـ

وعنــــــــده وفخــــــــم

يــــا ربنــــا يــــا ربنــــا

يــــا خلنــــا يــــا حبنــــا

منـــــا تقبـــــل كت§بنـــــا

ب‘صـــــــط¦ف¦اك“ السªـــــــلم

صـــــل© وســـــلمن§ علـــــى

ـــى
ـــاب ببلـ
ـــد أجـ
ـــن قـ
مـ

يـــــــوم ألســـــــت أول

قبـــــــل ذوي التكلـــــــم

صــــل علــــى خي رســــول

يـــا مـــن بـــه يبـــو بســـول

ف الل والصـــــحب العـــــدول

ولتتقبــــــــل قلمــــــــي

ــــي
ــــون قلمـ
ــــب ل كـ
هـ

بشــــــــارة القــــــــدم

واكتـــــب بـــــه تقـــــدمي

بـــــــــــــــل أذى أو أل

صـــــل علـــــى خي نـــــب

قـــــاد الـــــورى بـــــالدب

يـــــا مـــــن كفـــــان ودب

بــــــــاهه وســــــــلم

ـــواه
ـــاق سـ
ـــذي فـ
ـــو الـ
هـ

مـــــن البايـــــا بـــــداه

ـــاه
ـــب سـ
ـــدا كت§ـ
ـــت بـ
حـ

ف عرشـــــــك العظـــــــم

وف النــــــان والســــــقوف

وف الوجــــــوه والكهــــــوف

ــــــيوف
ــــــاح والسـ
وبالرمـ

قلـــــع كـــــل صـــــنم

قـــــاد الـــــداة للنعيـــــم

بي ذكـــــــره الكيـــــــم

بربـــــه البـــــاقي القـــــدي

ســـــبحان مـــــن ل ينـــــم

صـــــل وســـــلم ســـــرمدا

ـــدا
ـــد ولـ
ـــذي قـ
ـــى الـ
علـ

بليلـــــة قـــــد طـــــردا

فيهـــــا مـــــديو الـــــأث

ليلـــــة مولـــــد النـــــب

ليلـــــة مـــــو الريـــــب

ليلـــــة مـــــو التعـــــب

وطه§ـــــــر ذي التـــــــأث

بـــــــا النجـــــــاة والفلح

مــــع الســــرور والنجــــاح

ــــلح
ــــاح والصـ
ــــا الربـ
بـ

مـــــع انـــــدفاع نقـــــم

ــــدت
ــــوارق بـ
ــــوت خـ
حـ

عـــــن الـــــرواة ثبتـــــت

كمثـــــل نـــــار أطفـــــأت

ـــــم
ـــــع امـــــاء دقـ
مـ

وعي ســـــــاوة الـــــــت

ــــت وجلـــــت
قـــــد عظمـ

للفـــــرس قبـــــل اللـــــة

وصـــــــيت كالعـــــــدم

وكانقضــــــاض الشــــــهب

طـــــردا لهـــــل الريـــــب

ـــب
ـــار النـ
ـــع أخبـ
ـــن سـ
عـ

ورجعــــــــوا بنــــــــدم

طـــــرد فيهـــــا بـــــالنجوم

عــــن الســــماوات الرجيــــم

وفـــــر خاســـــرا يليـــــم

بزبــــــــه ذا وكــــــــم

ســـــــطع حي ولـــــــدا

خي نـــــب قـــــد بـــــدا

صـــلى عليـــه مـــن هـــدى

فــــــــؤاده بــــــــالكم

ـــرى
ـــد يـ
ـــم قـ
ـــور عظيـ
نـ

بـــــه قصـــــور قيصـــــرا

مــــن كــــان ف أم القــــرى

ـــــــرم
ـــــــة خي الـ
مكـ

إيــــوان كســــرى انصــــدعا

فيهـــــا وقبـــــل رفعـــــا

ســـــك لـــــه فارتفعـــــا

نـــــو ســـــا الكـــــرم

حــــت الســــرير انكســــرا

لجـــــل هـــــول اعـــــترى

مـــن نـــور أفضـــل الـــورى

ـــــــلم
ـــــــه سـ
رب عليـ

ــــزول
ــــلة ل تـ
ــــد صـ
بعـ

بــــالل والصــــحب العــــدول

وب جـــــــدد الســـــــبيل

بل عـــــــــــــــد®ى أو أل

صـــــل وســـــلمن علـــــى

ــــدا جل
ــــاز مولـ
ــــن حـ
مـ

لغينـــــــا ذوي القلـــــــى

ـــــــدمي
ـــــــل خـ
ولتتقبـ

مولــــــــده معظــــــــم

مبــــــــارك مــــــــترم

تعظيمــــــــه ينحتــــــــم

علـــــــى ذوي التقـــــــدم

تعظيمــــــــه بالســــــــنة

يقودنــــــــا للجنــــــــة

بـــــه ازديـــــاد النـــــة

لخلــــــــص معظــــــــم

فمـــــن يعظـــــم مولـــــدا

نبينـــــا بـــــاب الـــــدى

فل ياســـــــب غـــــــدا

فـــــــاحترمن وعظـــــــم

فمـــــن يعظـــــم مولـــــدا

خي البايـــــــا أحـــــــدا

ـــــــهدا
ـــــــهيد شـ
فكشـ

بــــــــدرا بغي وهــــــــم

فكـــــل مـــــن أنفـــــق ف

ـــــــرف
ـــــــده الشـ
مولـ

مـــــــال بغي ســـــــرف

ولـــــو بقـــــدر درهـــــم

فـــــإنه كمـــــن حضـــــر

يـــــــوم حني وصـــــــب

ويـــــوم بـــــدر ونصـــــر

خي الـــــــورى الفهـــــــم

فمـــــن يعظـــــم مولـــــدا

نبينـــــا بـــــاب الـــــدى

فل ياســـــــب غـــــــدا

عنــــد الســــاب الفحــــم

ـــرا
ـــد حضـ
ـــن قـ
ـــل مـ
فكـ

ــــورى
ــــل الـ
مولـــــد أفضـ

معظمــــــــا مبشــــــــرا

بس‘ــــــــك°ر أو لــــــــم

ـــــرا
ـــــد ظفـ
ـــــإنه قـ
فـ

بـــــا يـــــدي البشـــــرا

ول يلقـــــــي ضـــــــررا

يـــــوم اجتمـــــاع المـــــم

ـــــــا هيئا
ـــــــن طعامـ
فمـ

لــــن لــــه قــــد قــــرءا

مبجل فخــــــــــــــــبئا

خيات أهـــــــل المـــــــم

ـــرا
ـــيء قـ
ـــى شـ
ـــن علـ
ومـ

مولـــــد ســـــيد الـــــورى

تبكــــــــا فســــــــيى

نــــــــوه بالفــــــــدغم

وإن علـــــى مـــــاء قـــــري

مولـــــــد خي البشـــــــر

فالشـــــــرب بـــــــالطهر

يكـــــف كيـــــد الرغـــــم

ينــــور القلــــب الشــــراب

ـــاب
ـــآ بالـ
ـــك الـ
ـــن ذلـ
مـ

والقلــــب ييــــي دون عــــاب

وعـــــن شـــــقاء يتمـــــي

إحيـــــاء مولـــــد البشـــــي

يمــــي العيــــال والــــديور

فيـــــه شـــــفاء للصـــــدور

لكـــــل هـــــاد ينتمـــــي

صــــلى علــــى خي البشــــر

بـــــاق يـــــدي ل البشـــــر

بــــالل والصــــحب الــــدرر

مـــــع ســـــلم يعتمـــــي

يــــا ملهمــــا قــــد وفقــــا

ـــا
ـــن خلقـ
ـــى مـ
ـــل علـ
صـ

واللـــــق“ فـــــاق خ‘̈لقـــــا

كـــــــال¦ل²ق ولتســـــــلم

قـــــد كـــــان ذا توســـــط

ف القــــد جــــال الس‘ــــ̈طط

ول يكـــــــن بـــــــالفرط

ول يكــــــــن بــــــــآدم

ـــــــا
ـــــــن مطهمـ
ول يكـ

ول يكـــــــن مكلثمـــــــا

بـــل فـــاق كـــل مـــن ســـا

مــــــــن منتــــــــم لدم

ـــن
ـــل مـ
ـــول كـ
ـــان يطـ
كـ

ماشـــــاه ف كـــــل زمـــــن

ــــن
ــــع العطـ
ــــان واسـ
وكـ

يضـــــــحك بالتبســـــــم

وه§ـــــو جليـــــل قلـــــب

بياضــــــــه مشــــــــرب

بمــــــــرة وأهــــــــدب

ـــــــم
ـــــــل ذو رسـ
وأنـ

ــــام
ــــن ابتسـ
ــــتر ¥ف أسـ
يفـ

كــــالبق أو حــــب الغمــــام

وضــــــحكه يلــــــو الظلم

ـــــــرج ف ظلـــــــم
كس‘ـ

ووجهــــــــه مــــــــدور

وه§ـــــو خيـــــص أزهـــــر

وه§ـــــو بـــــي أســـــر

مرتــــــــل التكلــــــــم

كـــــأن مـــــاء الـــــذهب

ف خـــــــده الهـــــــذب

ــــب
ــــبط القصـ
ــــان سـ
وكـ

ـــــــم
ـــــــه ذو شـ
عرنينـ

كامـــــــل أذن أدعـــــــج

وأشــــــــنب مفلــــــــج

ـــــــج
ـــــــكل مبتهـ
وأشـ

ــــوجه مــــاحي الغمــــم
والـ

وهـــــو أكمـــــل الـــــورى

خ“ل²قـــــا وخ‘ل²قـــــا ظهـــــرا

والثـــــل قـــــط ل يـــــرا

ــــيم
ــــرى ف الشـ
ــــن يـ
ولـ

أحــــــــدنا رحتنــــــــا

حامــــــــدنا نعمتنــــــــا

ـــــــا
ـــــــا فرحتنـ
ممودنـ

ــــدي
ــــزري الـ
ــــود مـ
والـ

إن أخـــــــاطب الميـــــــل

ــــول
ــــى الرسـ
ــــليا علـ
مصـ

مســــلما علــــى الوصــــول

ـــــــي
ـــــــه ف كلمـ
بزبـ

صـــــل علـــــى الـــــدثر

خي الـــــــورى البشـــــــر

ــــر
ــــرى الطهـ
ــــاحي الفـ
مـ

وآلــــــــه وســــــــلم

صـــــل علـــــى الزمـــــل

ــــل
ــــدجى الؤمـ
ــــال الـ
جـ

هــــامي النــــدى للمرمــــل

وصــــــــحبه وســــــــلم

ـــه
ـــد اللـ
ـــى عبـ
ـــل علـ
صـ

حـــــبيبه ذكـــــر اللـــــه

صـــــفيه ســـــيف اللـــــه

وآلــــــــه وســــــــلم

صـــل علـــى حـــزب اللـــه

نعمتـــــه بـــــاب اللـــــه

صـــــراطه هـــــدى اللـــــه

وصــــــــحبه وســــــــلم

صـــــل علـــــى ســـــيدنا

ولينــــــــا قــــــــدوتنا

حبيبنــــــــا شــــــــفيعنا

وآلــــــــه وســــــــلم

صـــــل علـــــى الـــــؤد•ب

ذي الرمـــــــة الـــــــؤد¶ب

خي رســـــــول ونـــــــب

وصــــــــحبه وســــــــلم

صـــل علـــى بـــاب النعيـــم

ذاك الصــــــراط الســــــتقيم

ممـــــــد خي النيـــــــم

وآلــــــــه وســــــــلم

صـــل علـــى عـــز العـــرب

وذاك كاشــــــف الكــــــرب

وذاك رافـــــــع الرتـــــــب

وصــــــــحبه وســــــــلم

صـــل علـــى الـــاحي الوكيـــل

والتوكـــــــل الكفيـــــــل

قائدنـــــــا إل الســـــــبيل

وآلــــــــه وســــــــلم

صـــل علـــى بـــر البحـــور

ليـــث العـــدى شـــاف الصـــدور

نـــاف الشـــقآ بـــدر البـــدور

وصــــــــحبه وســــــــلم

ـــدى
ـــاد النـ
ـــذي قـ
ـــو الـ
هـ

لـــــن يـــــي للجتـــــدآ

ومـــــن نـــــاه باعتـــــدآ

ــــالوكم
ــــردى بـ
ــــى الـ
لقـ

هـــو الـــذي امتـــدت يـــدي

بــــــــه لرب الفيــــــــد

ـــــــد
ـــــــاد ل باليـ
وجـ

مـــــن غي هـــــات وكـــــم

لـــــه مـــــن الـــــوارق

مـــــا ل يـــــئ لســـــابق

ـــــــق
ـــــــي للحـ
ول يفـ

فضـــــل مـــــن القـــــدم

منهـــــا ســـــلم الجـــــر

عليـــــه مشـــــي الشـــــجر

لـــــه انشـــــقاق القمـــــر

بـــــذي البقـــــآ والقـــــدم

كـــــان يظلـــــه الغمـــــام

يـــــــرى وراء وأمـــــــام

وعينـــــه كـــــانت تنـــــام

وقلبــــــــه ل ينــــــــم

منهـــــا تنـــــب الـــــذباب

عـــن جســـمه مـــع الثيـــاب

كــــذاك تســــهيل الصــــعاب

بـــــال مـــــول الغنـــــم

منهـــــا توســـــل الطيـــــور

بـــــه لـــــه اشـــــتكى بعي

وانفجـــــــر الـــــــاء النمي

مـــــن يـــــد ذي التكـــــرم

ســـــع تســـــبيح الطعـــــام

ف كــــف أفضــــل النــــام

خطـــــــاب ظـــــــب بكلم

معجــــــــزة الــــــــترم

كلم ضـــــب قـــــد أتـــــى

فيهـــــا بنـــــص ثبتـــــا

ــــى
ــــد أتـ
ــــذع قـ
حني جـ

ف معجـــــــزات الكـــــــرم

كـــــان يـــــزور منلـــــه

رضـــــوان كـــــي يبجلـــــه

منهـــــــا طيـــــــور مرسله

علـــــــى ذوي التعظـــــــم

ــــرام
ــــبيت الـ
ــــا إل الـ
نـ

ــــدام
ــــي ذا انـ
ــــي يصـ
لكـ

ــــام
ــــن النـ
ــــتدرج مـ
مسـ

ـــــــالعظم
ـــــــل بـ
للجهـ

وال جـــــــــــــــل فعل

بيشــــــــه مــــــــا فعل

بــــــــــــــــاهه وجعل

كيـــــــدهم ف اليهـــــــم

فالكــــل مــــن ذوي البطــــر

مـــــات بأســـــوإ حجـــــر

جعلهـــــــم رب البشـــــــر

كلقــــــــم لنهــــــــم

ومـــــن خـــــوارق بـــــدا

ـــدى
ـــار القتـ
ـــاز غـ
ـــا حـ
مـ

صـــلى عليـــه مـــن هـــدى

ـــــــم
ـــــــه ذوي التفهـ
بـ

بعنكبـــــــوت نســـــــجت

مـــــع حـــــام أثبتـــــت

ـــترت
ـــد سـ
ـــه قـ
ـــا بـ
حومـ

ذاتيهمــــــــا كظلــــــــم

والكـــــافرون قـــــد أتـــــوا

وأثـــــر الـــــاحي قفـــــوا

ومنـــــه شـــــيئا ل يـــــروا

ورجعــــــــوا بــــــــالل

وهــــــــو ذو تســــــــتر

مـــــع العـــــتيق الكـــــب

ف الغـــــار مـــــرأى نظـــــر

ومـــــــا رأوا مـــــــن أرم

حـــــى الفيـــــظ الـــــانع

يغن عـــــــن الـــــــدافع

لكـــــل عبـــــد خاشـــــع

يطلـــــــب خي الـــــــرم

كـــــان يعينـــــه الريـــــاح

كمـــــا يعينـــــه الرمـــــاح

ــــلح
ــــن سـ
ــــو غن عـ
وه§ـ

بربــــــــه الكــــــــرم

ــــرمدا
ــــل سـ
ــــا رب صـ
يـ

علـــــى النـــــب أحـــــدا

وآلـــــــه ذوي الـــــــدى

وصــــــــحبه وســــــــلم

يـــــا رب صـــــل أبـــــدا

علـــــى نـــــب عبـــــدا

وآلـــــــه ذوي النـــــــدى

وصــــــــحبه وســــــــلم

يــــا رب صــــل كــــل حي

ــــــولك المي
ــــــى رسـ
علـ

وآلــــــــــــــه ذوي اليقي

وصــــــــحبه وســــــــلم

يــــا رب صــــل ف الــــدهور

علـــى الـــذي مـــا الثبـــور

وآلـــــــه ذوي البـــــــور

وصــــــــحبه وســــــــلم

يـــا رب صـــل كـــل عـــام

علــــى النــــب خي النــــام

ـــــــى دوام
ـــــــه علـ
وآلـ

وصــــــــحبه وســــــــلم

يــــا رب صــــل ف الوقــــوت

علـــى الفصـــيح ذي الســـكوت

وآلـــــــه ذوي القنـــــــوت

وصــــــــحبه وســــــــلم

يــــا رب صــــل ف النهــــار

ـــزار
ـــر نـ
ـــب فخـ
ـــى النـ
علـ

وآلـــــــه ذوي الفخـــــــار

وصــــــــحبه وســــــــلم

يــــا رب صــــل ف الصــــباح

علــــى النــــب ذي الصــــلح

وآلـــــــــــــه ذوي الفلح

وصــــــــحبه وســــــــلم

ــــآ
ــــلم ف السـ
ــــل وسـ
صـ

ـــا
ـــن قدسـ
ـــا مـ
ـــل يـ
والليـ

ــــس الرؤســـــآ
ــــى رئيـ
علـ

خي البايـــــــا ســـــــلمي

يـــــا رب صـــــل بســـــلم

علـــــــى النـــــــب ف دوام

ـــــرام
ـــــحب الكـ
والل والصـ

واقبـــــل بـــــه منتظمـــــي

صـــل علـــى ليـــث شـــفى

بيـــــــوم بـــــــدر إذ وف

ــــآ
ــــحاب النفـ
ــــع الصـ
مـ

بعهــــــــده العظــــــــم

ــــدر جل
ــــى بـ
ــــلم علـ
سـ

ــــــوب وعل
ــــــى القلـ
دجـ

ذوي القامــــــات العلــــــى

وحزبــــــــه وعظــــــــم

قـــــد قـــــام خي البشـــــر

وس§ـــــط خيـــــار الزمـــــر

إل ذوي التكــــــــــــــب

كالبـــــدر وس§ـــــط أنـــــم

يومـــا بـــه اشـــتد النضـــال

ـــال
ـــتد القتـ
ـــه اشـ
ـــا بـ
يومـ

ــــال
ــــارف الرجـ
ــــوم تعـ
يـ

ــــوجم
ــــى والـ
ــــوم الرضـ
يـ

وذلـــــــك اليـــــــوم فلح

ــــاح
ــــداء وربـ
ــــذي اهتـ
لـ

ــــلح
ــــاء وصـ
ــــذي ارتقـ
لـ

ــــلم
ــــخص مسـ
ــــل شـ
لكـ

يــــوم بــــه قــــد غفــــرا

ذنـــوب مـــن قـــد حضـــرا

قتـــــــاله رب الـــــــورى

كــــــــبية كلمــــــــم

لقـــــى ذوو الي الصـــــحاب

فيــــه ذوي الضــــي الصــــعاب

وهـــم معـــا أســـد غضـــاب

ذوو ارتفـــــــاع هـــــــم

تنـــــازعوا الـــــوت معـــــا

ــــجعا
ــــم شـ
ــــل منهـ
والكـ

يبغــــي اللقــــآ أو يصــــرعا

لـــــب مـــــاحي الغمـــــم

وقــــاتلوا مــــن قــــد نعــــا

هـــــم‘ شـــــفيع الشـــــفعآ

حـــــت الغبـــــار ســـــطعا

ـــــــم
ـــــــان وكـ
بي جبـ

ث نـــــا مـــــن الســـــمآ

خيـــــل وجنـــــد عظمـــــا

إل رئيـــــــس الكرمـــــــآ

ـــــــم
ـــــــرا بغي وكـ
بشـ

أمـــــــده رب النـــــــام

بنـــــــد أملك عظـــــــام

لعــــــــدد ل للحــــــــام

أردوا ذوي التعظـــــــــــــم

وفيهــــــــــــــم إذ وردوا

خليلــــــــه المجــــــــد

جبيـــــل نعـــــم الســـــند

فـــــوق جـــــواد شـــــيظم

وســــــارعوا إل الكفــــــاح

مــــع الســــيوف والرمــــاح

ــــــلح وفلح
ــــــب صـ
حـ

خلــــف المــــام العظــــم

وفيهــــــــم القــــــــق

ســــــــيدنا الوفــــــــق

أصـــدق مـــن قـــد صـــدقوا

بالاشــــــــي العلــــــــم

صــــــــديقه الكــــــــب

ـــــــوقر
ـــــــة الـ
ذو اليبـ

أنيســــــــه الصــــــــب

ــــم
ــــد العلـ
ــــار بعـ
ف الغـ

وفيهــــــــم البشــــــــر

بكــــــــل خي عمــــــــر

ســــــــيدنا الــــــــؤتر

عـــــزة كـــــل مســـــلم

وفيهـــــم مـــــن نكحـــــا

ــــلحآ
ــــس الصـ
ــــت رئيـ
بنـ

نـــــــورين حي أفلحـــــــا

ـــــأث
بـــــط كـــــل مـ

ســــــــيدنا المــــــــل

ـــوا
ـــد قتلـ
ـــن قـ
ـــان مـ
عثمـ

وه§ــــــــو إذا يرتــــــــل

كتــــاب معطــــي الكثــــم

وفيهـــــم الـــــال الـــــوثن

ــــن
ــــي والسـ
ــــو السـ
أبـ

بـــــــاب العلـــــــوم والت

ــــم
ــــراف النـ
ــــو الشـ
أبـ

ســــــــيدنا الكــــــــرم

ع“ليªــــــــه العظــــــــم

مــــردي العــــدى العثمثــــم

مــــــاحي الذى والــــــوجم

بـــــذلك اليـــــوم حصـــــل

لنــــا أمــــان مــــن وجــــل

ومـــــن عنـــــاء وخجـــــل

ومـــــن جـــــوى ونـــــدم

بـــــه غنينـــــا للجنـــــان

عـــن غـــزوة وعـــن هـــوان

ـــان
ـــاب الزمـ
ـــا طـ
ـــه لنـ
بـ

مـــــع قبـــــول الـــــدم

فلنحمـــــــد ال علـــــــى

ناتنـــــا مـــــن قلـــــى

وكـــــل شـــــر مســـــجل

بالصـــــــطفى القـــــــدم

إن أخـــــــاطب الميـــــــل

فيــــــه وف الل العــــــدول

وصـــــــحبه بل خـــــــول

بصــــــــلي وســــــــلم

يــــا ربنــــا يــــا ربنــــا

يــــا خلنــــا يــــا حبنــــا

صـــــل علـــــى ســـــيدنا

ممــــــــد وســــــــلم

وآلــــــــه وصــــــــحبه

وذي تعلــــــــق بــــــــه

مـــــن أوليـــــاء حزبـــــه

ولتتقبــــــــل قلمــــــــي

وارض عـــن الصـــحب الكـــرام

ــــرام
ــــود ل الـ
ــــى يقـ
رضـ

ــــام
ــــا ذا النـ
ــــن يـ
ول كـ

بل عــــــــــــــدى أو ول

ــــى
ــــلت¦ علـ
ــــكر صـ
واشـ

ســـــيدنا بـــــاب العلـــــى

وت القصـــــــــــــيدة اقبل

لــــــــوجهه الكــــــــرم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

ـــــــل
ـــــــب أرسـ
خي نـ

ـــــــى
ـــــــد وزد ع‘لـ
ممـ

ــــــــلم
ــــــــه وسـ
أمتـ

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي رســـــــول فضـــــــل

ممــــــــد وعســــــــل

كتــــــــابت وســــــــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي نـــــــب قـــــــد عل

ـــــــــــــــد ولتقبل
ممـ

خطـــــي بـــــه وســـــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي رســــــــــــــول ب‘ج¶ل

ممــــــــــــــــد وج¶ل

حـــــال بـــــه وســـــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي شـــــــــــــــفيع قبل

ممــــــــــــــــد وكمل

قصـــــدي بـــــه وســـــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

مـــــــاح أزال الـــــــوجل

ممــــــــد وحصــــــــل

مـــــا ســـــرن وســـــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي ســـــــراج اعتلـــــــى

ممـــــد مـــــن غســـــل

مـــــا ســـــاءن وســـــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي مني أرســــــــــــــل

ـــــــن كم‘ل
ـــــــد مـ
ممـ

مــــــــراد‘ه وســــــــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

خي بشــــــــي ن“ــــــــو•ل

ـــــــن عج•ل
ـــــــد مـ
ممـ

بشــــــــارت وســــــــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

م“ـــــن ســـــبقه قـــــد عقل

ممـــــــد مـــــــن أخجل

قــــــــالي“ن وســــــــلم

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

مـــن كســـلي قـــد غســـل

ممــــــــد مــــــــن ب•ل

ـــــــلم
ـــــــائدي وسـ
قصـ

يــــا ربنــــا صــــل علــــى

أعقـــــــل كـــــــل العقل

ممــــــــد مــــــــن عقل

م‘بــــــــارزي وســــــــلم

صــــل علــــى ســــار ســــا

فـــــوق الـــــباق للســـــمآ

ممــــــــد وكرمــــــــا

بزبــــــــه وســــــــلم

قـــد بـــات يـــرق الطبـــاق

ف الليــــل قاصــــد وفــــاق

ـــــــاق
والنبيـــــــاء باتفـ

لقــــــــوه بــــــــالتكرم

واحـــــــترموا وقـــــــدموا

ــــــلموا
ــــــوا واستسـ
وكرمـ

تواضـــــــعا وعظمـــــــوا

لقــــــــدره الــــــــترم

تواضـــــــعوا إذ عرفـــــــوا

رتبتــــــــه وشــــــــرفوا

ـــــــترفوا
ـــــــاءه واعـ
لقـ

بالفضـــــــل والتقـــــــدم

وابتـــــــدروا بـــــــالرحب

والســـــــهل والتـــــــأدب

والبشـــــــر والتقـــــــرب

ــــــــدم
ــــــــه القـ
لربـ

والكـــــل منهـــــم شـــــرعا

ف م“ح§م“ـــــــد Áإذ ســـــــعا

ذكـــــر شـــــفيع الشـــــفعآ

مـــــــع المي القـــــــدم

والكـــــل منهـــــم مـــــدحا

مـــن بعـــد مـــا قـــد فرحـــا

ـــــــه وانشــــــــرحا
ببعثـ

صـــــدرا لشـــــكر النعـــــم

ــــى
ــــم وارتقـ
ــــاب عنهـ
فغـ

فـــــوق الـــــباق للقـــــآ

حــــــــبيبه واخترقــــــــا

ح‘ج§ـــــب“ اللـــــه النعÂـــــم

ث لـــــــــــــــداره انثن

ــــل من
ــــوى كـ
ــــد حـ
وقـ

منـــــه وأذهـــــب العنـــــآ

ـــــــم
ـــــــات النقـ
وجالبـ

ــــول
ــــب والرسـ
ــــم النـ
نعـ

نعـــم الـــذي جـــاد بســـول

لنـــــا بربـــــه الميـــــل

مـــــن ذكـــــره واللقـــــم

آيـــــات طـــــه أحـــــدا

ل تتنـــــــاهى ســـــــرمدا

ونــــت قــــوى ذوي الــــدى

عـــــن خطهـــــا بـــــالقلم

أرسلـــــــــــــــه ال إل

كـــــل الـــــورى مـــــرتل

ذكـــــرا عليـــــه أنـــــزل

هـــــدى لـــــذي التعلـــــم

ــــاب
ــــذلك الكتـ
ــــرم بـ
أكـ

ــــواب
ــــداه والصـ
ــــه هـ
فيـ

فيــــه الطــــاب والــــواب

مـــــن ربنـــــا ذي القـــــدم

هـــو الشـــفآ مـــن كـــل دآ

لـــــن عليـــــه اعتمـــــدا

ومـــــن أبـــــاه طـــــردا

ـــــــدم
ـــــــرة ونـ
ذا حسـ

ــــدا
ــــخص ألـ
ــــل شـ
وكـ

فيــــــــه ول يتهــــــــدا

بتوبـــــــة لقـــــــى درى

مـــــن ربـــــه النتقـــــم

وه§ـــو الـــذي مـــن اهتـــدى

بـــــديه نـــــال هـــــدى

ويتـــــوي الفـــــوز غـــــدا

ذا عصـــــمة مـــــن نقـــــم

وه§ـــــو كتـــــابه الـــــبي

جــــاء بــــه النــــدب المي

بـــــــإذن رب العـــــــالي

ــــوم
ــــاوي القـ
ــــدى لـ
هـ

ـــرا
ـــن أدبـ
ـــذي مـ
ـــو الـ
وه§ـ

عنـــــه ومـــــا تـــــدبرا

فيــــه عصــــى رب الــــورى

ـــــــو•مÂ
ـــــــحوكة ل̈Âلـ
أضـ

وه§ــــو الــــذي مــــن ثبتــــا

فيــــــــه ول يلتفتــــــــا

ذا عمـــــل يكـــــن فـــــت

عنــــد الشــــكور الكــــرم

وه§ـــو الـــذي مـــن اكتفـــى

بـــه احتـــوى مـــا قـــد كفـــى

ـــــــا
ـــــــي كلفـ
ول يلقـ

ذوي الذى بـــــــــــــالكرم

أحــــــــد رب علــــــــى

كتـــــــابه الـــــــذي عل

كـــــل كتـــــاب نـــــزل

ـــــــالفم
ـــــــي وبـ
بكلكلـ

أشـــــــكر رب العظيـــــــم

علـــــى كتـــــابه الكيـــــم

وفـــــزت‘ فيـــــه بعلـــــوم

ت‘فحــــــــم ذا تل¦فÃــــــــمÂ

كتـــــــاب رب الكتـــــــاب

ــــاب
ــــك الكتـ
ــــص ذلـ
بنـ

بـــه عصـــمت مـــن عتـــاب

وجالبـــــــات الســـــــقم

هـــــو خليـــــل وحـــــبيب

ل مغنيــــا ل عــــن طــــبيب

بــــــــه يبن لــــــــبيب

يطلـــــــب خي اللقـــــــم

يـــــا خي ذكـــــر نـــــزل

مـــــــن خي رب أنـــــــزل

ل تقــــــــود نــــــــزل

مــــن ذي البقــــآ والقــــدم

ـــدا
ـــد بـ
ـــر قـ
ـــا خي ذكـ
يـ

مـــــن صـــــفائي أبـــــدا

ـــــــدا
ـــــــدن رغـ
ل خلـ

ذا أمــــــــن وخــــــــدم

ــــان
ــــي للجنـ
ــــت رفيقـ
أنـ

يـــا مـــن يصـــون ل الكـــان

ول تطيـــــــب النـــــــان

يـــــا خي ذكـــــر مكـــــم

يـــــــا خي ذكـــــــر رتل

بفــــــــم ذاكــــــــر تل

ســـق لســـواي“ مـــن قلـــى

ـــــــم
ول كـــــــن وحكÄـ

يـــــــا خي منل ي‘ـــــــري

مـــــا غـــــاب ذا تـــــدبر

رب يصـــــــفي فكـــــــري

بــــــــك بغي تــــــــم

ـــع
ـــد جـ
ـــر قـ
ـــا خي ذكـ
يـ

خي العلـــــــوم وقمـــــــع

ـــــــع
ـــــــداي ومنـ
ل عـ

من أذى تـــــــــــــــو“هªم

أنــــت ســــبيلي والنيــــس

ل قــــدت فــــائق القيــــس

بدمــــة الــــاحي الرئيــــس

ـــــــا̈للهÂمÂ
ـــــــي بـ
م‘كيسـ

ـــا
ـــد مـ
ـــر قـ
ـــا خي ذكـ
يـ

ـــام•ح“ى
ـــب فـ
ـــاء قلـ
ـــا شـ
مـ

ــــا
ــــون م‘فلÂحـ
هــــب ل كـ

بــــــــالنÂل ا̈لفه¶ــــــــم

بـــــك ســـــألت مـــــالكي

كـــــون¦ نـــــور“ ســـــالك

وذا انـــــــذاب ÁناســـــــكÁ

بـــــا انلـــــى والبه“ـــــم

ـــــــب
ـــــــود“ للنـ
وأن يقـ

ـــــــالنخب
ـــــــد بـ
ف أبـ

ـــــــرب
ـــــــلم“ي Âالقـ
سـ

بل انته®ـــــــا والختـــــــم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعلن عنــدك
وعند رسولك صلى ال تعال عليه

وسلم.

مـــــــــن الخلصـــــــــي بـــــــــك
ـــــــدي
ـــــــددت ل يـ
مـ

بــــــــالنتقى الؤ“ي•ــــــــد

وقــــــــادن بالفيــــــــد

وكـــــــان ل بـــــــالكرم

نفعن رب الســــــــــــــمآ

والرض نفعــــا قــــد ســــا

وقـــــاد ل مـــــا قســـــما

ل مــــــــع التكــــــــرم

إل ق¦ــــــــاد ربيــــــــا

فضـــــل يزيـــــد قربيـــــا

ـــــــآ
ـــــــاه خي النبيـ
بـ

أحــــــــدنا الكــــــــرم

ل ينحن داعــــــــــــي اعتلل

أو غضــــــب ول ضــــــلل

وقـــــــــــــاد ل خي حلل

مكرمـــــــي بـــــــالعظم

مـــــدح النـــــب النتقـــــى

ســـــــاق لغيي الت•ق¦ـــــــى

قبـــــل وقـــــاد ل التقـــــى

مـــــع رضـــــى معظـــــم

خدمـــــــة خي العـــــــالي

ذب لغيي مـــــــــــــن يي

وبــــــــــــــالمي والمي

ـــــــم
ـــــــزت بل تعظـ
فـ

ل ينحن كفــــــــــــــر ول

ــــــرك ول
ــــــق ول شـ
فسـ

مـــــا يلـــــب التقـــــول

وال أعلـــــــى قلمـــــــي

صـــــان ج“نـــــاب“ القيـــــت

ل تنــــح ضــــري“ الوقــــوت

ــــــوت
ــــــود خي قـ
ول يقـ

ـــم
ـــن ظلـ
ـــانن عـ
ـــن صـ
مـ

يشــــكر ذا العــــرش العظيــــم

خطـــــي“ بالـــــدر النظيـــــم

ــــم
ــــر عظيـ
ــــاد ل سـ
وانقـ

مـــــن لـــــوحه والقلـــــم

نـــــــاجيت رب ســـــــني

وقـــــــاد ل خي فنـــــــون

ول أرى ذوي النيــــــــــــن

وجالبـــــــــــــــات الل

بيعـــــــي تقبـــــــل الكري

ـــــــس يري
ـــــــن ليـ
بثمـ

ول يقـــــــود مـــــــا أروم

علمــــــــا بل تعلــــــــم

كرامـــــت خـــــط يـــــدي

ـــــــد
ـــــــة الؤ“ي•ـ
ف خدمـ

وكـــــــان ل بالفيـــــــد

ـــــــرم
ـــــــول الكـ
ال م‘ـ

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

العالي.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد الذي فتح له فتحا مبينا بل توجه ذنــب إل
ذاته ف الاضي والال والستقبال وأت نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا وخــاطب
بعض قومه قبل بقوله إل تنصروه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما قال فيه:
فقــــــــــــــد نصــــــــــــــره ال
فتـــــح فتحـــــا ل يـــــرا

قـــط Ãوعـــوض‘ لـــن ي‘ـــرى

لـــــن حيـــــات صـــــيا

رضـــــى مـــــدي بشـــــري

قـــــــد قـــــــاد خي النلي

ل بي الرســــــــــــــلي

وبالصــــــــــــحاب الكملي

خدمـــــــة خي البشـــــــر

دين حـــــــب ال مـــــــع§

حـــب الـــذي العـــدى قمـــع§

ل ول الن جــــــــــــــع§

بل أذى أو كــــــــــــــدر

ــــــلل
ــــــى لغيي الضـ
نفـ

ومـــــــا يـــــــودي لعتلل

ــــاللل
ــــان بـ
ــــن للجنـ
م“ـ

قـــــد قـــــادن بالقـــــدر

صـــــفى بقـــــائي كونيـــــا

خـــــدي م‘بـــــق Áعونيـــــا

ـــــــونيا
ـــــــن أدام صـ
بـ

بـــــه عـــــن ا̈لكـــــدر

ــــــوب
ــــــقاء والعيـ
رد الش•ـ

بـــــاق Áيعلـــــم الغيـــــوب

لغي ذات واليـــــــــــــوب

صـــــينت عـــــن التكـــــدر

هــــــــدم رب بنــــــــا

ضـــــري ونعـــــم ربنـــــا

ومنــــــــه زاد قربنــــــــا

قـــــرب رضـــــى وكـــــرم

أطلـــــب منـــــه شـــــكره

ول قــــــــاد ذكــــــــره

ـــــــره
ـــــــواي“ مكـ
ولسـ

ــــي
ــــان ح“ر“مÂـ
ــــاق وصـ
سـ

ل حـــــــدي بشـــــــكور

وإنــــه الــــادي الشــــكور

وصـــــــانن عـــــــن النكي

ـــــــم
ـــــــات النقـ
وجالبـ

لـــــه صـــــرفت عمـــــري

وإنــــــــه معمــــــــري

بل أذى مـــــــــــــــؤ“م•ر

ول دواعـــــــي الســـــــقم

إل ســـــــــــــــواي“ درآ

كـــــــل أذى فانـــــــدرآ

وب ي‘ـــــرÂي مـــــن قـــــرآ

خي ســـــــواء اللقـــــــم

هـــدى الـــذي قـــد صـــيا

ــــــى وخيا
ــــــري رضـ
عمـ

مــــــــن ق¦ل²ب‘ــــــــه تيا

ف ال م‘بقـــــــي بشـــــــري

ووهب له صلى ال تعال عليه وسلم ف خدمة ناظم هذه الروف ما يغبطه فيــه غيه مــن ذوي الــب
والتقوى والعروف ،ما يسره وينفعه ول يوجه إليه شيئا من الضر ومل له خي ظروف ،ف الال والــآل
وال على ما نقول

وكيل.
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ـن
ـاطبه مـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما خـ
قال:
إن ال معنــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــت رب العـــــــالي
أحببـ

مـــــــــــــع المي والمي

ــــــره المي
ــــــاد ذكـ
وانقـ

لكلكلـــــــي وجســـــــدي

نــــاجيت ذا العــــرش العظيــــم

ــــم
ــــع§ در نظيـ
ــــالب مـ
بـ

ـــــــم
ول كـــــــان بعظيـ

وصـــــانن عـــــن حســـــد

نـــــا بتوحيـــــد الحـــــد

ـــــــد
ـــــــب“ رب التحـ
قلـ

ول يكلن لحــــــــــــــد

ف ســـــــفري وبلـــــــدي

إل قـــــــاد ف الســـــــفر

خلـــــي وحـــــب بظفـــــر

مســـــتغنيا عـــــن النفـــــر

بنـــــــده ف خلـــــــدي

ل ينحن مبـــــــــــــــارز

وفيـــــــض رب بـــــــارز

ـــــــارز
ـــــــس ل يبـ
إبليـ

جنـــــد العزيـــــز الحـــــد

ل ينحن مــــــن اعــــــترض

أو مـــــن لقلبـــــه مـــــرض

ــــــرض
ــــــود ف الغـ
ول يقـ

ـــــــد
ـــــــا ل يحـ
رب مـ

ال كــــــــان ل بــــــــا

يبقـــــــي زلل شـــــــبما

غـــــدا ول قوتـــــا بـــــا

ـــــــد
ـــــــاد وخي رغـ
قـ

هديـــــــــــــــة ال العي

ــــــــــــاقت لغيي“ اللعي
سـ

واليـــــــــــــوم ب ال يعي

مـــــن شـــــاءه وف غـــــد

مـــــــد ل ال البشـــــــر

بـــــاه ســـــيد البشـــــر

ول ينــــــــه نشــــــــر

ل أنـــــح‘ مـــــا ل ي‘فـــــد

علمن ال العليــــــــــــــم

مــــا يشــــاء مــــن علــــوم

ــــــالكلوم
ــــــي بـ
وذب قÂتلـ

م‘نصــــــــرفا بص“ــــــــف¦د

نـــــــــــــاجيت رب الكري

بكتـــــــب ليســـــــت تري

أنوارهـــــــا ول يـــــــروم

ـــــــف¦د
ـــــــد خي ص“ـ
أحـ

ــــــــــــــالي
ال رب العـ

صــــلى علــــى الــــادي المي

ف الـــــــل الكمليـــــــن

ــــد
ــــا والسـ
ــــن روحنـ
عـ

ووهب له صلى ال تعال عليه وسلم ف هاتي القصيدتي ولصحابته ما ل يكن قط لغيه صلى ال تعــال
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.
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ـيدين
ـر السـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبشـ
السيد والسيدة بذه القصيدة آمي يا رب العالي يا من قال ل نفرق بي أحد من رسله
فكلــــــــــــــي واشــــــــــــــرب
فــــزت بظــــرف الســــنات

ـــــــيدة لســــــــنات
سـ

مري فقـــــــت موقنـــــــات

عنـــــد الـــــذي ل يـــــدرك

ـــاد
ـــك قـ
ـــون لـ
ـــن فيكـ
كـ

خي رســــــول ل انتقــــــاد

ــــاد
ــــاز ذو اعتقـ
ــــك فـ
وبـ

ول يكـــــــن بشـــــــرك

ــــؤمني
ــــد الـ
ــــف عنـ
ل يـ

كونــــك حــــب الــــذعني

يـــــــا أم خي مســـــــني

معصـــــومة مـــــن شـــــرك

ـــــــدحك
ـــــــودن لـ
يقـ

ــي
ــد حكـ
ــل قـ
ــك فضـ
ــا عنـ
مـ

ــــحك
ــــر مضـ
ــــزت ببشـ
فـ

كـــــل Äت“قÂـــــي Íم‘ـــــدرك

واجهتـــــك اليـــــوم بـــــا

ي‘ـــــدي ل قوتـــــا بـــــا

إل احتـــــــوائي شـــــــبما

مــــن غي قصــــد الــــدرك

أنـــــت Âس‘ـــــلل̈ة الكÂـــــر“ام

مـــــا أم• نـــــوك Âحـــــرام

وأنــــــت ذات الحــــــترام

بل انتÂح®ـــــــا للشªـــــــر‘ك

شـــــــكر ربنـــــــا الكري

ــــــكرا ل يري
ــــــأنك شـ
شـ

ابنــــك نــــال مــــا يــــروم

عنـــــد الـــــذي ل يـــــدرك

ـــك
ـــن حبـ
ـــذا مـ
ـــت بـ
رمـ

رضـــــى يـــــدي قربـــــك

مــــــن رب ذات Âال¨ب‘ــــــك

معطــــي الــــدى والنســــك

ــــون
ــــن فيكـ
ــــال ذي كـ
بـ

ــــون
ــــه أن يكـ
ــــت منـ
طلبـ

لــــك نظــــامي ذا ركــــون

ــــــكي
ــــــب منسـ
وأن يطيـ

يـــــــا ̈أم• ر‘وح Âالالـــــــك

يـــــا أم• ج“ـــــال الالـــــك

ابنــــــــك ل بالــــــــك

ــــك
ــــى ا̈لم“س¶ـ
ــــد العلـ
عنـ

بــــــارك فيــــــك Âذو اللل

وف ابنــــك النــــاف الضــــلل

ـــــــد اللل
ـــــــا يلـ
بـ

لقــــــــارئ مس¶ــــــــك

هـــــــديت خـــــــذÂي بل

رد Íكمـــــــــــــــا ت‘قب¶ل

عنـــــــــــــــد كري قبل

ــــت“ب§ر“كÂ
ــــد¶ك Âال²م‘س§ـ
ــــن ج“ـ
مـ

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.
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بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل
هــــــــــــــذه القصــــــــــــــيدة
هـــــدى إلـــــي زحزحـــــا

مـــــا ســـــاءن مزحزحـــــا

وبي جهلـــــــي نزحـــــــا

نزحـــــــا أزال ظلمـــــــي

القلــــــــــــــب من امتلئا

علمـــــــا وقÂت§لÂـــــــي خ“ل¦ئ¦ا

ــــــرفت الت¶خ§لÂئ¦ا
ــــــد صـ
وقـ

مغلوبــــــــة بس“ــــــــل¦مÂ

ذب لغيي“ الضـــــــــــــلل

م‘غــــــن يص‘ــــــب ل اللل

وليــــــس ينحــــــون اعتلل

ول دواعـــــــي الـــــــول

ــــت
هديـــــة البـــــاقي القيـ

تقـــــود ل أنفـــــع قـــــوت

وصــــرت فرحــــة الوقــــوت

ـــــــي
بعملــــــــي وكلمـ

إل قـــــــاد ذو الـــــــورى

ملكـــــــا ل الســـــــورا

ول فـــــــؤادي نـــــــورا

ــــــــن أل
ــــــــب•أ Ïمـ
م‘ـ

ل ينحن داء الســـــــــــــد

ول قلـــــــى ول حســـــــد

ـــد
ـــا كسـ
ـــبيعي مـ
ـــه مـ
فيـ

ف الــــــبيع أو ف الســــــلم

ــــن
ــــاقي الثمـ
ــــاد ل البـ
قـ

ول¦ـــــ طيـــــب الزمـــــن

ب̈قـــــر“ب Áم“ـــــع“ أ¦م“ـــــن§

بنتقــــــــاه السªــــــــل°مÂ

صـــــــلى وســـــــلم بل

نايــــــــة مــــــــن قبل

عمـــري علـــى مـــن أســـبل

ــــي
ــــى قلمـ
ــــتري وأعلـ
سـ

يســـــــر خي مرســـــــل

ــــل
ــــاحي الكسـ
ــــي“ مـ
خطـ

بســــــــره العس•ــــــــل

مبشــــــــرا ل يكلــــــــم

ــــــدادي والقلم
ــــــا مـ
دعـ

حـــــــاو Áجوامـــــــع“ الكلم

لـــــــا يزحـــــــزح الظلم

عـــــن مـــــؤمن ومســـــلم

ــــوى
ــــا لسـ
ــــذ°ب§ت‘ خطـ
هـ

رب“ـــــ ل ينـــــح ســـــوآ

وإنن ̈أرÂي ســــــــــــــوآ

ســـــــبيل رب العلـــــــم

توفيـــــــق رب نزحـــــــا

بي اللغـــــــا فانتزحـــــــا

ولســـــــواي“ زحزحـــــــا

كـــــل شـــــقا وظلـــــم

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
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بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل مــا
كتبته
ف ربيـــــــــــــــــــــــــــع الول
فـــــــرح خي الب“شـــــــر

بطــــــــي“ ا̈لبشــــــــر

وقــــــــادن بب‘شــــــــر

مـــــن ربـــــه الفضـــــل

يقـــــــود رب العـــــــالي

ل¦ــــــــ بي العــــــــالي

ــــالمي
ــــاب بـ
ــــر الكتـ
سـ

وكـــــــان ل بالفضـــــــل

رســــــــولنا ممــــــــد

صـــــلى عليـــــه الصـــــمد

مـــــع ســـــلم يمـــــد

ـــــــل
ـــــــف بالفضـ
و‘صـ

بركـــــة الـــــاحي الـــــول

زانـــــــت ربيـــــــع الول

ـــــــو¶ل
ـــــــك الخـ
بالالـ

مغن ذوي التفضـــــــــــــل

يســـــــر أحـــــــد الكي

خطـــي الـــذي لـــه ركـــون

لـــــه كمـــــا ل ســـــكون

لـــــن كفـــــان م‘ع§ضÂـــــلÂي

علــــى النــــب خي النــــام

ـــام
ـــن منـ
ـــال Áعـ
ـــلة عـ
صـ

بـــــه هـــــدان ذا اغتنـــــام

و“ر“غ¦ــــــــد Áو“خ“ضÂــــــــلÂ

ــــلم
ــــلة وسـ
ــــى صـ
أزكـ

ر‘مـــت مـــن البـــاقي الســـلم

ــــــع الكلم
ــــــذي جوامـ
لـ

أحـــــد نـــــور ال̈كم•ـــــلÂ

ـــــــل
ـــــــى الؤم•ـ
للمنتقـ

ــــل
ــــرى الم•ـ
ــــاحي الفـ
مـ

رمـــــت مـــــن الم¶ـــــل

ـــــــل
ـــــــلمي Âالكم¶ـ
سـ

أزكــــى ســــلمي§ ذي الــــورى

علـــــى جيـــــل صـــــورا

مقــــــــدما منــــــــورا

خي الـــــــورى الزمـــــــل

وجـــــه النـــــب الفيـــــد

يجـــــل بـــــدرا ف يـــــد

وللعلـــــي بـــــه يـــــدي

مـــــددت نلـــــت أملـــــي

و‘د ªالرســـــــول النتقـــــــى

زحـــــزح نـــــارا ت‘ت•قـــــى

لغي مـــــــا ل ينتقـــــــى

ول رم عملـــــــــــــــي

للمصـــــــطفى البشـــــــر

بطــــــــي“ البشــــــــر

مـــــا قـــــادن ببشـــــر

مـــــن العلـــــي الفضـــــل

ـة Ïوود®ا
ف هذا العام وقبله فرحة Ïورفعة Ïوبقاء… وين®ا وعلم®ا نافع®ا وإكرام®ا دائم®ا ولسان صدق وإجابة Ïووليـ
ولقاء… صافي®ا بل آفة ول كدر أبدا آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علــى
الرسلي والمد ل رب العالي.
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ـه ول
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد الذي ل يولد مثله ول يولد مثلـ
يلق مثله ول يلق مثله ف الاضي والال والستقبال وجعلت مولده صلى ال تعال عليه وعلــى آلــه
وصحبه وسلم نورا منو¶را طالعا
ف ربيـــــــــــــــــــــــــــع الول
فـــــــرح خي مرس“ـــــــل

بطــــــــي“ العســــــــل

وصـــــانن عـــــن كســـــل

بـــــــالو عن كـــــــدري

ــــــول
ــــــود ل خي رسـ
يقـ

مــــن الميــــل خي ســــول

ول يســــــوق ل الســــــيل

ــــدر
ــــآ والقـ
ــــري القضـ
مـ

رفعـــــت‘ كلـــــي“ ســـــني

ــــــــــــــا أي• ظني
مغتربـ

ــــالفنون
ــــزت بـ
ــــ̈ل وفـ
قبـ

مـــــن مـــــالكي القتـــــدر

ـــــــم
ـــــــن التهـ
برأن مـ

م“ـــن صـــانن عـــن الـــوهم

وجـــــاد ل بـــــا انبهـــــم

مـــــن غ¦ي§بÂـــــه الخـــــد•ر

ــــورى
ــــن الـ
ــــمن مـ
يعصـ

م“ـــــن ل قـــــاد الســـــورا

والقلـــــــب من نـــــــورا

ـــــــد‘رÂ
ـــــــانن بال¨ـ
وصـ

علمن ال العليــــــــــــــم

مــــا يشــــاء مــــن علــــوم

ومـــــا نـــــا ذات ظ¦̈لـــــوم

ول أذى الكــــــــــــــد¶ر

ال خي مـــــــن شـــــــفى

ومـــــن هـــــدى وكشـــــفا

ومنـــــه جـــــاءن شـــــفآ

مـــــن كـــــل دآ مقـــــد•ر

ل ينـــــح قلـــــب“ ضـــــلل

ومــــا نــــا جســــمي اعتلل

وذكــــــــــــر رب ذي اللل

ــــدر
ــــدى كحيـ
ــــى العـ
علـ

إبليـــــس فـــــر شـــــاكيا

إل ســـــــواي“ باكيـــــــا

ـــا
ـــي ناكيـ
ـــار خطـ
ـــذ صـ
مـ

كـــــل غ¦ـــــر‘ور Áف¦ـــــدÂرÂ

ول اللعي مــــــــــــــدبرا

والظهـــــر حـــــاز د“ب“ـــــر“ا

ولســــــــواي“ أدبــــــــرا

بكيــــــــده والــــــــدر

ول لغيي كـــــــل Ãمـــــــن

بـــــــارزن ف ذا الزمـــــــن

ــــن
ــــاقي المـ
ــــادن البـ
وقـ

مـــــع صـــــفاء القـــــدر

ــــي
ــــرك كلكلـ
ــــح شـ
ل ينـ

وليــــس ينحــــو الفــــك ل

ف منطقــــــي ل شــــــك ل

ــــدر
ــــن كـ
ــــمت مـ
ف عصـ

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

مـــــد ل الـــــق الـــــبي

مـــــا للبيـــــة يـــــبي

ومـــــــا لغيي ل يـــــــبي

مـــــن بشـــــر ونعـــــم

حفظــــت ذكــــره العزيــــز

ـــــــز
ـــــــاد بعزيـ
ول جـ

ومـــــا مـــــرادي بعزيـــــز

علـــــى القـــــدير النعـــــم

ملـــك الـــذي لـــه الوجـــود

ــــود
ــــل جـ
ــــود ل أفضـ
يقـ

ول صـــــــي الجـــــــود

ــــــــم
ــــــــة بنعـ
إجابـ

ملـــك العلـــي البـــاقي القـــدي

جعلن أســـــــن خـــــــدي

لــــن لــــه فضــــل يــــدوم

وصـــــــانن ف خـــــــدمي

دعـــــا قلمـــــي والـــــداد

لشــــــــــــــكر رب وداد

ــــــد“اد§
ــــــه وو‘د ªذي الس•ـ
لـ

ــــــــدم
ــــــــا القـ
نبينـ

ينقـــــــاد ل بل انتهـــــــآ

ـــى
ـــيي انتهـ
ـــه سـ
ـــن لـ
مـ

مـــا القلـــب من“ـــ اشـــتهى

ــــدم
ــــى ذي القـ
ــــع رضـ
مـ

أذهـــــــب رب الـــــــرض

ـــــــــــــالغرض
لغي ذات بـ

ل ينحن مــــــن اعــــــترض

ــــــــم
ــــــــدل وتـ
بـ

ــــــــــــــازع
ل ينحن منـ

إذ بـــــــالوى ينـــــــازع

ول رب نـــــــــــــــازع

ذكـــــرا مزيـــــل وهـــــي

حفÂـــــــظ¦ رب ذÂك²ـــــــر“ه‘

ــــــــــــــكره
ب وأدي شـ

ـــــــره
ـــــــدي بشـ
ول يـ

مـــــع§ ســـــره النبهـــــم

بركــــــــة الشــــــــفع

مجلــــــــة لــــــــدفع

وكـــــل مـــــا ل ينفـــــع

نفـــــــت لغي همـــــــي

يقـــــــود ل إل النـــــــان

مــــن ل¦ــــ نــــور النــــان

بشــــرا وصــــفوا بامتنــــان

بل أذى أو غمــــــــــــــم

بـــــارك ل الـــــق الـــــبي

فيمـــــا للقـــــه يـــــبي

ــــبي
ــــس يـ
ــــذي ليـ
وف الـ

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

ـــــــــــــوم الثني
ـــــــــــــن يـ
مـ
ــــر
ــــل البشـ
ــــت أفضـ
ملكـ

ـــر
ـــن بشـ
ـــزال مـ
ـــا ل يـ
مـ

وينــــــــه ل نشــــــــر

وقــــــــادن بــــــــالكرم

نفـــــع النـــــب النتقـــــى

ذب• لغيي ا̈لت•ق¦ــــــــــــــى

وقـــــادن مـــــع التقـــــى

مؤ“م¶نــــــــا ل¦ر“مÂــــــــي

يســـــــر خي الرســـــــلي

مــــــع الصــــــحاب الجلي

وآلـــــــــــــــه الكملي

إخــــــــدام‘ه بقلمــــــــي

ــــــل
ــــــر الميـ
واجهن أجـ

ف خدمــــة الــــاحي ال¨م‘ــــول

فخـــــدمي لـــــه تيـــــل

ــــــــن أل
ــــــــب¥أ Ïمـ
مـ

ملكـــــت أحـــــد“ ســـــني

ــــون
ــــاد ل الفنـ
ــــي وقـ
كلـ

وصـــــــانن عـــــــن الني

وجالبـــــــات الســـــــقم

ــــر“آ
ــــب افتÂـ
ــــوى قلـ
إل سـ

ــــترآ
ــــي امـ
ــــح منطقـ
ل ينـ

وال ســـــــري ســـــــترا

وصـــــانن عـــــن نقـــــم

لســــان ذكــــري بشــــكور

ــــكور
ــــي“ الشـ
ــــى إلـ
أرضـ

وليــــــس ينحــــــون النكي

ولســــــــت‘ بــــــــالتهم

إل قــــــــاد مــــــــالكي

مزحـــــــزح الوالـــــــك

أني قلـــــــب ســـــــالك

بظــــــــاهر ومبهــــــــم

ـــــــدمي
ـــــــت رب قـ
ثب•ـ

بالصـــــــطفى القـــــــدم

وصـــــانن عـــــن نـــــدم

وجالبـــــــات الظلـــــــم

نفيـــــــت إبليـــــــس اللعي

بــــــــال رب“ــــــــ العي

لغي نــــــــــــــوي ويعي

ب ال ذا تعلـــــــــــــــم

يقـــــود خطـــــي الريـــــد

ــــد
ــــاقي الريـ
ــــادر البـ
للقـ

مزحزحـــــا كـــــل مريـــــد

ـــــــم
ـــــــوى العلـ
إل سـ

نبينـــــا مـــــا الضـــــرر

لغي ذات والغــــــــــــــرر

وليــــس ينحــــون الشــــرر

بفـــــــظ رب الكـــــــرم

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

العالي.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن الذين عادون ول يتوبوا ول يتوبون أبدا ومن مكاره الــدنيا
والخرة وقد أعاذن ال تبارك وتعال من الميع نعم القريب اليب السميع بسم ال الرحــان الرحيــم
وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
اســـم ال العظـــم عنـــد رب وهـــو ال تعـــال حقـــا
أجـــــــابن رب الســـــــمآ

والرض بالـــــــذي ســـــــا

ــــمى
ــــاد ل السـ
ــــه قـ
ومنـ

ونعـــــم مـــــا ل ق¦س“ـــــم“ا

ســـــلمن مـــــن العـــــدى

ل ينـــح‘ نـــوي م“ـــن§ ع“ـــد“ى

وراض ل مــــــن اعتــــــدى

وكـــــــان ل وعظمـــــــا

ــــاقي الكري
ــــ البـ
ــــد ¥ل¦ـ
مـ

جلـــــة مـــــا كنـــــت أروم

منـــــــه وشـــــــكره أروم

ود“ع• م“ـــــــن تعظمـــــــا

أكرمن البــــــاقي القــــــدي

بـــــأنن العبـــــد الـــــدي

وجـــــاد ل بـــــا يـــــدوم

ببلــــــــه معتصــــــــما

لـــــه خطـــــاب شـــــاكرا

وطي•ـــــــب الشـــــــاكرا

ــــرا
ــــكورا ذاكـ
ــــدا شـ
عبـ

ـــــــما
ـــــــائي عصـ
وببقـ

ــــــم
ــــــاد فضله‘ العظيـ
ل قـ

ــــم
ــــدر• النظيـ
ــــاد ل الـ
وقـ

ول¦ـــــ كـــــان بعظيـــــم

ول¦ـــــ قـــــاد أنعمـــــا

ـــــــالعظم
ـــــــابن بـ
أجـ

ف النـــــــثر والنتظـــــــم

ــــــــــــــمÂ
ود“ع• ذا الت•ع“ظÃـ

ـــــــا
ـــــــزال منعÂمـ
ول يـ

هـــــو اللـــــه والصـــــمد

معلــــي الســــمآ بل عمــــد

وقـــــد كفـــــان¦ الكمـــــد

وكـــــــان ل وكرمـــــــا

أذهــــب مــــا ل يــــرض ل

بدمــــــــة الفضــــــــل

وكـــــــان ل بالفضـــــــل

وقــــــــاد ل تكرمــــــــا

ــــم
ــــذكر الكيـ
ــــى الـ
ل¦ق°ن“نÂـ

إليـــــه ب قـــــاد الكيـــــم

ــــم
ــــم الكيـ
ــــر ل نعـ
يسـ

علمن وفهمـــــــــــــــا

ــــــــــــوب
ألن ل رب القلـ

ل جــــاد فضــــل بليــــب

قـــــاد لـــــه ب القلـــــوب

وصـــــان ل مـــــا أ¦ب§ه“م“ـــــا

علـــــومه قلـــــب هـــــدت

ــــدت
ــــى بـ
ــــل¦ ل م‘ن®ـ
و“ص•ـ

هديـــــة عنـــــدي غـــــدت

تقـــــود‘ م“ـــــن ل يعلمـــــا

ظلمــــي امــــى بل ̈ثب‘ــــوت

ج‘ــــــز§ت‘ ب“لء Óالعنكبــــــوت

ــــبيت
ــــري ويـ
ــــل عمـ
يقيـ

إل النـــــــان س‘ـــــــل°م“ا

ملكن نـــــــور اللســـــــان

بــــاق يقــــود ل الســــان

ول¦ـــــ س“ـــــد•د“ اللســـــان

ول¦ـــــ قـــــاد ا̈لح§ك¦م“ـــــا

علمن ال الــــــــــــــبي

وقــــاد ل الجــــر الكــــبي

ود“ع• قÂتلـــــــي لل̈قبـــــــور

وصـــــــانن وحك©مـــــــا

نبـــــذت مـــــا عن بـــــاع

مـــن ل¦ـــ قـــاد طـــول بـــاع

ول¦ـــــ نـــــو¥ر الطبـــــاع

ول ي‘رÂينÂــــــــي ألــــــــا

دعـــــــان¦ البـــــــاقي إل

جنتــــــــــــــه ذات الل

ـــــــاد ل إل
ـــــــه قـ
ومنـ

وكلكلـــــي قـــــد ع“ل°م“ـــــا

ردن¦ـــــــ ال الشـــــــكور

إل م“عـــــــادي بشـــــــكور

بدمــــة العبــــد الشــــكور

ول أطـــــــاب الشـــــــيما

ـــــــم
ـــــــن التهـ
برأن مـ

وجـــــاد ل بـــــا انبهـــــم

وصـــــانن عـــــن الـــــوهم

ول حيـــــــات عصـــــــما

بركـــــة الـــــاحي الـــــول

نـــــــور Âربيـــــــع الول

نفـــــــت ذوي التقـــــــول

ومـــــن أبـــــاه انفصـــــما

يقــــود ل شــــهر الصــــيام

مجـــــل ســـــعي وقيـــــام

ــــام
ــــر ذي قيـ
ــــوق أجـ
وفـ

عنـــــد قـــــدي قـــــدما

واجهن يـــــــن ربيـــــــع

مزحزحـــــــا عن الـــــــبيع

عـــن شـــهر بـــاق ذي ربـــوع

ل ينحن مـــــــا صـــــــدما

هــــــــدم رب بنــــــــا

ضـــــري ونعـــــم ربنـــــا

وقـــــاد ل مـــــا ل ب“ن“ـــــى

وزحـــــــزح العرمرمـــــــا

ــــن
ــــل مـ
ــــى لغيي كـ
ول°ـ

أبـــــــدي قÂل¦اي“ ف زمـــــــن

وال ل قـــــــاد المـــــــن

ــــرما
ــــري انصـ
ــــد ªعمـ
وكـ

واجهن البــــــاقي الميــــــل

بـــــــا لغيي ل ييـــــــل

ولســــوى عم§ــــري المــــول

وم“ـــــــن قلن حرمـــــــا

أذهـــــــب رب الـــــــبيع

ف رمضـــــــان وربيـــــــع

ت“طيــــب ل كــــل ســــبوع

وحاســـــــدي ل يكرمـــــــا

ل ينحن مقاتـــــــــــــــل

وال عن قاتـــــــــــــــل

ولــــــــبيعي باتــــــــل

مــــن رام ضــــري اخت‘رÂمــــا

ــــــــــــــد
ل ينحن مكابـ

والعمـــــــر رب عابـــــــد

إبليـــــــس ل يكابـــــــد

م“ـــــن للجنـــــان احت‘رÂمـــــا

أكرمن رب الســـــــــــــمآ

ــــــا
ــــــا سـ
والرض إكرامـ

وقـــــاد ل مـــــا قســـــما

ل وضـــــــري صـــــــرما

هبــــــات رب ذي الكمــــــال

تقـــــود كلـــــي بمـــــال

وقـــــاد ل أبـــــرك مـــــال

م“ـــــن ب ي‘ر“قÄـــــي العلمـــــآ

ت‘ـــر§س‘ فـــؤادي عـــن غفـــول

عصـــمة نـــوري مـــن أفـــول

وكــــان ل الــــاحي الكفيــــل

ـــــــما
ـــــــاد عصـ
ول قـ

عبـــــــــــــدت رب الكري

عبـــــــادة ليســـــــت تري

ول مـــــــا كنـــــــت أروم

ــــما
ــــري عصـ
ــــاد وع‘م§ـ
قـ

ــــــور
ــــــدت‘ رب ف ديـ
عبـ

ـــــــور
ـــــــان بيـ
ول كـ

إل النــــــان ذي الــــــديور

وكـــــــان ل وقســـــــما

ل ينـــــح قلـــــب“ ضـــــلل

ـــــــزلل
ـــــــان بـ
ول كـ

وليــــــس ينحــــــون اعتلل

ـــــــدما
ـــــــي نـ
ول ألقـ

أكـــــــرم ذات للجنـــــــان

ـــان
ـــب“ النـ
ـــ طيـ
ـــن ل¦ـ
م“ـ

وقـــــــاد ل بالمتنـــــــان

بشــــــــارة للقــــــــدمآ

ــــظ
ــــاقي الفيـ
ــــان¦ البـ
حـ

ــــظ
ــــار“ م“عن®ـــــى ولفيـ
ل ن“ـ

ــــظ
ــــره حفيـ
ــــري“ ذكـ
عمـ

ع‘صÂـــــمت‘ مـــــن ظلمـــــا

قـــــــاد ل ال العليـــــــم

فـــوق مـــرادي مـــن علـــوم

ول°ـــــــى لغيي“ الظلـــــــوم

ــــــلما
ــــــل ذاك استسـ
وقبـ

قــــــدت مــــــدادي والقلم

ـــلم
ـــن سـ
ـــان عـ
ـــن حـ
لـ

ول أفضــــــــــــــل كلم

زحـــــــزح عن الظلمـــــــا

أحـــــد فـــــاطر“ الســـــمآ

والرض حــــدا قــــد ســــا

ول مـــــــا ل قســـــــما

ــــمى
ــــان السªـ
ــــاد وأعطـ
قـ

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
مـــواهب النـــافع ف مـــدائح الشـــافع
ـافع ف
بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما }مواهب النـ
ـا
ـات لـ
مدائح الشافع{ بسم ال الرحن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والـ
سبق ناصر الق بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هــذه
المداح جالبة إل اليان والسلم والحسان وإل السعادة الدائمة وفر¶ح§ با رسول ال صلى تعال عليه
ـور العي
ـا الـ
ـا تتغن بـ
وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمي يا رب العالي واجعلها مـ
والولدان ف النة الت وعد التقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلة والسلم
ــــــــه
ــــــــم اللـ
بسـ

ــــــــائي
ــــــــو لـ
ينمـ

بل منــــــــــــــــــاه

ول انتهـــــــــــــــــاء

ــــــــرب
ــــــــدا لـ
حـ

خي مـــــــــــــــــرب

قــــــــد رم قلــــــــب

بالقتـــــــــــــــــداء

لــــــــه شــــــــكوري

بل كفـــــــــــــــــور

وه§ــــــــو نصــــــــيي

ــــــــدائي
ــــــــه فـ
منـ

لـــــــــه اقـــــــــتراب

بل اغــــــــــــــــتراب

لـــــــــه خطـــــــــاب

ــــــــداء
ــــــــع اهتـ
مـ

لــــــــك رضــــــــائي

لـــــــــك ثنـــــــــائي

لــــــــك التجــــــــائي

ــــــــداء
ــــــــع اجتـ
مـ

ـــــفان
ـــــن شـ
ـــــا مـ
يـ

يــــــا مــــــن حــــــان

عمــــــــن جفــــــــان

بحـــــــــــــــــو داء

أســــــــبل ســــــــتوري

أصــــــــلح أمــــــــوري

كــــــــثر خيــــــــوري

بل كـــــــــــــــــداء

يــــــا مــــــن أجابــــــا

مــــــــن اســــــــتجابا

هــــــــب ل إجابــــــــا

ف ذا النــــــــــــــــداء

يــــــــا ذا المــــــــال

يــــــــــــــــا ذا اللل

يــــــــــــــــا خي وال

صــــــــف لــــــــائي

يــــــــا ذا الوحــــــــود

يــــــــا ذا الوجــــــــود

كــــــــن ل بــــــــود

بل انتهـــــــــــــــــاء

صــــــــف وصــــــــول

بل غفـــــــــــــــــول

ل جــــــــد بســــــــول

جــــــــــــــــل ردائي

هـــــــــــــــب ل التلوه

مــــــــــــــــع اللوه

ـــــــدرايه
ـــــــب ل الـ
هـ

لــــــــــــــــدى الداء

أصــــــــلحت حــــــــال

بل ارتـــــــــــــــــال

ب اهــــــــد عيــــــــال

بل بكـــــــــــــــــاء

ل اقبــــــــل متــــــــاب

واحــــــــم جنــــــــاب

ــــــــآب
وصــــــــن مـ

جــــــــو¥د ذكــــــــاء

قن الغ“ــــــــــــــــرورا

وامــــــــح الغ‘ــــــــرورا

ـــــــورا
ـــــــب ل نصـ
هـ

مـــــــــع اتكـــــــــاء

قــــــــد ل نــــــــوال

ينمــــــــي كمــــــــال

يــــــا مــــــن تعــــــال

عــــــــن شــــــــركاء

زدت هــــــــــــــــدايا

قــــــــدت هــــــــدايا

ل برضـــــــــــــــــايا

ـــــــــــــــتكاء
دون اشـ

يــــــــا خي مغــــــــن

أغن بـــــــــــــــــن

عليـــــــــــــــــه أثن

بل غـــــــــــــــــلء

لــــــــك شــــــــكوري

عنــــــــد ديــــــــوري

يــــــــا ذا القصــــــــور

بل جـــــــــــــــــلء

ـــــان
ـــــن كسـ
ـــــا مـ
يـ

ـــــقان
ـــــن سـ
ـــــا مـ
يـ

يــــــا مــــــن حــــــان

ــــــــــــــــن اللء
عـ

أنــــــــت مــــــــرادي

أنــــــــت عمــــــــادي

نــــــــور فــــــــؤادي

يــــــــا ذا الضــــــــياء

ـــــــب
ـــــــت عيـ
زحزحـ

أذهبــــــــت ري§بÂــــــــي

طهــــــــرت جيــــــــب

كالصــــــــــــــــفياء

أنيــــــــت ســــــــيي

طيبــــــــــــــــت ميي

كــــــــــــــــن ل بي

كالتقيـــــــــــــــــاء

يــــــــا خي مــــــــي

كــــــــن ل برعــــــــي

وخي ســــــــــــــــعي

ــــــــــــــــاء
كالذكيـ

هـــــــب ل اســـــــتقامه

قن اللمـــــــــــــــــه

هـــــــب ل الكرامـــــــه

بــــــــذي اللــــــــواء

بــــــــذي المــــــــال

بــــــــذي الكمــــــــال

بــــــــذي العــــــــال

بــــــــذي الــــــــدواء

بــــــــذي العبــــــــاده

بــــــــذي الفــــــــاده

بــــــــرق عــــــــاده

للوليــــــــــــــــــاء

بــــــــذي النــــــــوال

ليــــــــث القتــــــــال

مــــــــردي الرجــــــــال

الشـــــــــــــــــقياء

بــــــــذي الصــــــــحابه

ـــــــــــــــابه
ذوي الجـ

جــــــــال الكــــــــآبه

ذوي الضــــــــــــــــياء

بــــــــذي الــــــــروب

جــــــــال الكــــــــروب

نــــــــور الريــــــــب

مــــــــاحي الريــــــــاء

ذاك النيـــــــــــــــــر

ذاك البشــــــــــــــــي

لـــــــــه أشـــــــــي

بـــــــــذا الثنـــــــــاء

لـــــــــه خطـــــــــاب

بل عتـــــــــــــــــاب

ول حجــــــــــــــــاب

ول عنـــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــا
خي البايـ

يــــــــا ذا الزايــــــــا

يــــــــا ذا العطايــــــــا

صــــــــف بنــــــــائي

أنــــــــت ســــــــروري

بل غـــــــــــــــــرور

صــــــــف بــــــــروري

نـــــــــور فنـــــــــائي

ــــــــول
ــــــــك أقـ
فيـ

ول أعـــــــــــــــــول

فيــــــــــــــــك أؤ‘ول

بل فنــــــــــــــــــاء

عن جزاكــــــــــــــــا

رب هــــــــــــــــداكا

ــــــــا
فــــــــوق مناكـ

ــــــــزاء
ــــــــوم الـ
يـ

جـــــــــــــــــزاك رب

يــــــــا خي حــــــــب

خي مـــــــــــــــــب

بل ارتـــــــــــــــــزاء

إن الـــــــــــــــــدي

ــــــــم
ــــــــث أقيـ
حيـ

ول أريـــــــــــــــــم

ذا الجــــــــــــــــتزاء

أنــــــــــــــــت ميي

ــــــــرور
ــــــــن الغ“ـ
مـ

ومــــــــن ̈غــــــــرور

داعــــــــي شــــــــقاء

صــــــــنت مكــــــــان

زدت أمــــــــــــــــان

هــــــــب ل زمــــــــان

بــــــــذي البقــــــــاء

أنــــــــت ســــــــلوكي

إل الليـــــــــــــــــك

مــــــــاحي الفــــــــوك

معطــــــــي النقــــــــاء

أنــــــــت الميــــــــل

لـــــــــك أميـــــــــل

أنــــــــت الرســــــــول

بل جـــــــــــــــــراء

ــــــــان
ــــــــك لسـ
لـ

ــــــــان
ــــــــع ال¦نـ
مـ

ول أدانـــــــــــــــــي

كالشـــــــــــــــــعراء

أنــــــــت الســــــــبيل

بــــــــك الوصــــــــول

لـــــــــن ينيـــــــــل

خي ثـــــــــــــــــراء

أذهبــــــــت عريــــــــي

أذهبــــــــت غيــــــــي

كملــــــــت رعيــــــــي

كـــــــــــــــــالكباء

خي النـــــــــــــــــام

فيــــــــك قلمــــــــي

ــــــــــــــــلم
بل مــ

ــــــــاء
ــــــــل برضـ
بـ

يــــــــا ذا الميلــــــــه

يــــــــا ذا الفضــــــــيله

أنــــــــت الوســــــــيله

لــــــــذي القضــــــــاء

فيــــــــك ســــــــكون

إل الـــــــــــــــــتي

بل فتـــــــــــــــــون

ول انقضــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــاد
خي العبـ

ــــــــاد
ــــــــاب اليـ
بـ

نـــــــــــــــــور البلد

أســــــــن رجــــــــائي

أذهبــــــــت غمــــــــي

مــــــــوت ظلمــــــــي

ل جــــــــد بعلــــــــم

ــــــــاء
ــــــــي نـ
داعـ

أذهبــــــــت فقــــــــري

ـــــــري
ـــــــنت سـ
ل صـ

مــــــــن غي مكــــــــر

ول هجـــــــــــــــــاء

زكيــــــــت نفســــــــي

ـــــــي
ـــــــت حبسـ
فككـ

أذهبــــــــت لبســــــــي

ذدت غطــــــــــــــــاء

صــــــــنت جهــــــــادي

زدت هبــــــــــــــــات

أبقيــــــــــــــــت ذات

ــــــــاء
ــــــــع العطـ
مـ

لــــــــك رجــــــــوعي

ــــــــوعي
ــــــــع جـ
مـ

بغي جـــــــــــــــــوع

ول خطـــــــــــــــــاء

ــــــــات
ــــــــك التفـ
لـ

يــــــــا ذا الصــــــــلت

بعــــــــد صــــــــلت

مـــــــــع الثنـــــــــاء

عنــــــــك رضــــــــيت

بــــــــك نســــــــيت

كمــــــــا غنيــــــــت

عـــــــــن العنـــــــــاء

لــــــــك امتــــــــداحي

يــــــــا ذا الصــــــــلح

يــــــــــــــــا ذا الفلح

يــــــــا ذا الغنــــــــاء

فيــــــــك أنــــــــادي

كـــــــــــــــــل البلد

لــــــــذي العبــــــــاد

ــــــــاء
ــــــــان الغمـ
بـ

فيــــــــك مــــــــوت

ـــــت
ـــــد جنيـ
ـــــا قـ
مـ

فيــــــــك ابتغيــــــــت

ـــــــــــــــــاء
خي نـ

فيــــــــك ذهــــــــاب

فيـــــــــك إيـــــــــاب

بل اغــــــــــــــــتراب

لــــــــك انتمــــــــائي

زحزحــــــــت عــــــــاب

ح‘طــــــــت جنــــــــاب

بل كـــــــــــــــــآب

ول ه“بـــــــــــــــــاء

يــــــــا خي مــــــــاح

ــــــــاحي
مــــــــا جنـ

مـــــــــع الـــــــــزاح

وقــــــــت الص•ــــــــباء

أنــــــــت حبيــــــــب

يـــــا مـــــن حـــــب ب

بل عيـــــــــــــــــوب

ول سÂـــــــــــــــــباء

يــــــــــــــــا خي واع

يــــــــــــــــا خي راع

يــــــــــــــــا خي داع

لــــــــذي الســــــــماء

صــــــــلى عليكــــــــا

ــــــــن لـــــــــديكا
بـ

ــــــــا
ــــــــن Áعليكـ
م‘ثـ

عنــــــــد الرمــــــــاء

عليــــــــك ســــــــلم

ــــــــرم
ــــــــا وكـ
دأبـ

ـــــم
ـــــك عظـ
ـــــن بـ
مـ

أهــــــــل اعتمــــــــاء

بـــــــــك أقـــــــــود

بـــــــــك أفيـــــــــد

ـــــود
ـــــن يسـ
ـــــا مـ
يـ

ذوي اصـــــــــــــــطفاء

ـــــــــــــــول
ذوي العقـ

نــــــــج الرســــــــول

مــــــــاحي الغفــــــــول

مــــــــاحي الفــــــــاء

ـــــــــــــــذكاء
ذوي الـ

لــــــــذي البهــــــــاء

مــــــــاحي الطــــــــاء

مــــــــاحي الفــــــــاء

ــــــــــــــــاع
ذك الطـ

ذاك الشـــــــــــــــجاع

بـــــــــه ي‘ـــــــــراع

ــــــــــــــــاء
ذوو البـ

ذاك الـــــــــــــــــول

ذاك النجــــــــــــــــي

ذاك الصــــــــــــــــفي

ذو الجتبــــــــــــــــاء

ذاك الــــــــــــــــبيب

ـــــــــــــــيب
ذاك النسـ

ذاك العجيـــــــــــــــب

بــــــــادي البــــــــاء

وه§ــــــــو النفيــــــــس

فل تقيســــــــــــــــوا

وه§ــــــــو الرئيــــــــس

للنبيــــــــــــــــــاء

ـــــــموس
ـــــــس الشـ
شـ

رأس الـــــــــــــــرءوس

خي النيــــــــــــــــس

للوليــــــــــــــــــاء

شــــــــفا الصــــــــدور

ضــــــــياء الــــــــدور

بــــــــدر البــــــــدور

بــــــــادي الضــــــــياء

غيــــــــث شــــــــكور

ليــــــــث كفــــــــور

نـــــــــاف نفـــــــــور

مبــــــــــــــــدي قلء

جنــــــــات هــــــــادي

نيان عـــــــــــــــــاد

فالفضــــــــل بــــــــاد

للعقــــــــــــــــــلء

مــــــــاحي الطايــــــــا

بــــــــادي العطايــــــــا

هــــــــادي البايــــــــا

بل غـــــــــــــــــلء

لـــــــــه الـــــــــباعه

لــــــــه الشــــــــفاعه

لـــــــــه جـــــــــاعه

حــــــــاوي ارتقــــــــاء

إن رام علمــــــــــــــــا

أو رام ̈غنمــــــــــــــــا

أو رام ظلمــــــــــــــــا

بــــــــاغي اللقــــــــاء

فــــــــذاك ي‘هــــــــدى

وذاك ي‘هــــــــــــــــدى

ــــــــردى
ــــــــه وي‘ـ
لـ

ذا بشـــــــــــــــــقاء

هـــــــــــــــــاد مي

نـــــــــــــــــور مني

غيــــــــث بشــــــــي

لــــــــذي اهتــــــــداء

ــــــــي
ــــــــام نصـ
حـ

ــــــــــــــــي
داع بصـ

ليـــــــــث نـــــــــذير

لــــــــذي اعتــــــــداء

مشــــــــك Áلشــــــــاك

بشـــــــــر لبـــــــــاك

مصــــــــغ Áلــــــــاك

وذي نـــــــــــــــــداء

منــــــــج Áلســــــــالك

منجــــــــى لناســــــــك

جــــــــال حوالــــــــك

عــــــــن ذي اتقــــــــاء

غنـــــــــــــــــم فقي

ــــــــي
ــــــــب كسـ
جـ

صــــــــــــــــيت حقي

ــــــــاء
ــــــــاغي وقـ
بـ

وه§ــــــــو اللــــــــي

وه§ــــــــو الفــــــــي

وه§ــــــــو النجــــــــي

لــــــــذي البقــــــــاء

لــــــــه الطــــــــاب

ــــــــواب
ــــــــه الـ
لـ

لــــــــه الصــــــــواب

مــــــــع الرضــــــــاء

لـــــــــه الـــــــــبور

ــــــــرور
ــــــــه السـ
لـ

ــــــــور
ــــــــاه حـ
تلقـ

بعــــــــد القضــــــــاء

لـــــــــه خطـــــــــاب

بعـــــــــد متـــــــــاب

مـــــن كـــــل عـــــاب

ــــــــاء
ــــــــع الضـ
مـ

لــــــــك خــــــــوارق

مــــــــــــــن ذي اللئق

ليســــــــت لســــــــابق

ول لـــــــــــــــــاء

منهــــــــا انصــــــــراف

شــــــــيء ي‘عــــــــاف

عمــــــــن يــــــــاف

بعــــــــد التجــــــــاء

ــــــــــــــــا
خي البايـ

̈ذدت“ البليــــــــــــــــا

لــــــــذي الطايــــــــا

رمــــــــت نــــــــائي

أنــــــــــــــــت الكري

أنـــــــــا الـــــــــدي

دهـــــــــــــــــرا أدي

ــــــــائي
ــــــــك ثنـ
فيـ

رمــــــــت امتــــــــداحا

يعطــــــــي فلحــــــــا

ـــــــاحا
ـــــــي افتضـ
يكفـ

مـــــــــع العنـــــــــاء

ــــــــــــــــدحي
إن بـ

عــــــــاينت ربــــــــي

قطعــــــــا ون²حــــــــي

مـــــــــع البنـــــــــاء

لكــــــــن عجــــــــزت

عمــــــــا التمســــــــت

ومــــــــا مــــــــدحت

ـــــــــــــــــالنبلء
كـ

غــــــــار مــــــــدادي

حــــــــار فــــــــؤادي

عـــــن مـــــدح هـــــاد

للبــــــــــــــــــدلء

فكيــــــــف أحــــــــوي

مــــــــدحا ̈لحــــــــي

والــــــــدح م‘عــــــــي

للع‘قــــــــــــــــــلء

لكــــــــن أنــــــــادي

ــــــــاد
ــــــــل العبـ
كـ

إل عمــــــــــــــــادي

بل جـــــــــــــــــلء

يــــــا أهــــــل بــــــر

يــــــا أهــــــل بــــــر

ــــــــب
ــــــــوا لـ
ع‘وجـ

بــــــــر الســــــــخاء

مــــــــاحي العيــــــــوب

م‘بــــــــدي الغيــــــــوب

م‘نقــــــــي اليــــــــوب

مــــــــن الطخــــــــاء

م‘ســـــــدي اليـــــــادي

ـــــــادي
ـــــــردي العـ
م‘ـ

م‘عطــــــــي الــــــــراد

ــــــــاء
ــــــــع الرخـ
مـ

مــــــــاحي الــــــــرذائل

ـــــــائل
ـــــــي الفضـ
معطـ

ميــــــــي النــــــــازل

ــــــــاء
ــــــــد العفـ
بعـ

نعــــــــم الــــــــبيب

نعــــــــم القريــــــــب

نعــــــــم اللــــــــبيب

مــــــــاحي الفــــــــاء

حــــــــى العيــــــــال

كفــــــــى القتــــــــال

مـــــــــا الـــــــــال

ـــــــــــــــــاء
بل رÂفـ

ـــــــرورا
ـــــــى الشـ
أخفـ

أبــــــــدى اليــــــــورا

قــــــــاد الســــــــرورا

لــــــــذي الرجــــــــاء

شــــــــفى الســــــــقيما

نفــــــــى الليمــــــــا

ــــــــديا
ــــــــاد الـ
قـ

إل النجـــــــــــــــــاء

قــــــــد فــــــــك كبل

قـــــد بـــــث فضـــــل

ــــــــــــــــر ول
فالضـ

والنفــــــــع جــــــــاء

جــــــــال النــــــــوائب

مبــــــــدي عجــــــــائب

نــــــــاف مصــــــــائب

بــــــــادي اللهــــــــاء

مســــــــدي اليــــــــور

إل القصــــــــــــــــور

بــــــــادي النصــــــــور

بــــــــادي البهــــــــاء

ــــــــادا
ــــــــث أفـ
غيـ

مــــــــن اســــــــتفادا

ليـــــــــث أبـــــــــادا

عــــــــدى الــــــــد•هاء

لـــــــــه منـــــــــاقب

لــــــــه عجــــــــائب

ــــــــرائب
ــــــــه غـ
لـ

بل انتهـــــــــــــــــاء

ــــــــم
ــــــــب يكلـ
ظـ

ضــــــــب يســــــــلم

طي يعظـــــــــــــــــم

كــــــــذي دهــــــــاء

ســــــــرح تســــــــي

ــــــــور
ــــــــث يفـ
غيـ

بئر تفـــــــــــــــــور

بل رشـــــــــــــــــاء

ــــــــن
ــــــــذع يـ
جـ

لــــــــــــــــــه يئن

ذئب يعـــــــــــــــــن

ــــــــاء
ــــــــي شـ
برعـ

قـــــد حـــــاز فخـــــرا

ـــــــرى
ـــــــن حي أسـ
مـ

بالســــــــم جهــــــــرا

بل افـــــــــــــــــتراء

أكــــــــرم بــــــــرب

أســــــــرى بــــــــب

ــــــــــــــــرب
ليل لقـ

مـــــــــع الـــــــــباء

قـــــد بـــــات يســـــري

ـــــر
ـــــد طهـ
ـــــن بعـ
مـ

مـــــــــدي بشـــــــــر

ف النبيـــــــــــــــــاء

ســــــــــــــــرى المي

مـــــــــــــــــع المي

فــــــــــــــــوق المي

للصـــــــــــــــــفياء

مــــــــا الضــــــــلل

ـــــــــــــــدى اللل
أبـ

أبــــــــدى المــــــــال

للتقيــــــــــــــــــاء

قـــــــــد قـــــــــدموه

إذ واجهــــــــــــــــوه

واحـــــــــــــــــترموه

ذوي نقـــــــــــــــــاء

وســــــــاد فيهــــــــم

وبــــــــان عنهــــــــم

وصــــــــي عنهــــــــم

ــــــــاء
ــــــــد ارتقـ
بعـ

قــــــــــــــــد آب ليل

قــــــــد صــــــــب نيل

ـــــيل
ـــــاق سـ
ـــــد فـ
قـ

مــــــــن ذي البقــــــــاء

ــــــــآ بي
ــــــــد جـ
قـ

لهــــــــــــــــل الي

وبـــــــــآ بضـــــــــي

أهــــــــل الشــــــــقاء

حــــــــاز الكمــــــــال

فــــــــاق الرجــــــــال

ــــــــال
ــــــــاز الـ
جـ

بالعتمـــــــــــــــــاء

نـــــــــــــــــال جلل

نـــــــــال جـــــــــال

مـــــــــن تعـــــــــال

رب الســــــــــــــــماء

ــــــــال
ــــــــرم بعـ
أكـ

حــــــــامي عيــــــــال

راعــــــــي الرجــــــــال

حصــــــــن النســــــــاء

نعــــــــم العظيــــــــم

نعــــــــــــــــم الكري

نعـــــــــم القيـــــــــم

للرؤســـــــــــــــــاء

كــــــــاف الغ“ــــــــرور

مــــــــاحي الغ‘ــــــــرور

معطــــــــي الــــــــبور

بل ن“ســـــــــــــــــاء

بــــــــان الــــــــديور

ــــــــور
ــــــــع اليـ
مـ

بــــــــاغي الســــــــرور

للجلســـــــــــــــــاء

لــــــــه امتــــــــداحي

ــــــــاحي
ــــــــد نـ
بعـ

عنــــــــد الصــــــــباح

ــــــــــــــــاء
وف السـ

ــــــــته
ــــــــلة سـ
صـ

ــــــــته
ــــــــدح سـ
بـ

تـــــــــأتيه بتـــــــــه

ــــــــاء
ــــــــع ائتسـ
مـ

ــــــــلى
ــــــــه صـ
عليـ

رب أجـــــــــــــــــل

فقـــــــــــــــــاق كل

ــــــــــــــــاء
ف التقيـ

عليـــــــــه ســـــــــلم

والمــــــــر فخــــــــم

والجــــــــر عظــــــــم

ف الذكيــــــــــــــــاء

علــــــــى العــــــــتيق

بــــــــاب الطريــــــــق

أخــــــــي الوثــــــــوق

ــــــــاء
ــــــــل رضـ
كـ

علــــــــى الــــــــوزير

ســــــــيف البشــــــــي

رضــــــــى القــــــــدير

مــــــــري القضــــــــاء

علــــــــى الضــــــــياء

أخــــــــي اليــــــــاء

ــــــــــــــــاء
خي رضـ

مــــــــن ذي البقــــــــاء

علــــــــى القريــــــــب

ليــــــــث الــــــــروب

رضــــــــي اليــــــــب

مـــــــــع ارتقـــــــــاء

علــــــــى الصــــــــحابه

ـــــــــــــــابه
ذوي الجـ

ــــــــآبه
ــــــــوم الكـ
يـ

رضــــــــى الثنــــــــاء

نعــــــــم الرجــــــــال

لـــــــــم مـــــــــال

نيلــــــــوا ونــــــــالوا

وقــــــــت العنــــــــاء

رضــــــــى الســــــــميع

علــــــــى الميــــــــع

يــــــــوم الشــــــــوع

ــــــــداء
ــــــــوم النـ
يـ

أربــــــــــــــــاب خي

أربــــــــاب ضــــــــي

لبـــــــــــــــــاغي مي

أو اعتـــــــــــــــــداء

كــــــــل شــــــــجاع

لـــــــــه اتبـــــــــاع

لـــــــــه ارتفـــــــــاع

وقــــــــت الرفــــــــاء

نعــــــــم الكمــــــــاة

ــــــــاة
ــــــــم المـ
نعـ

عــــــــدى أمــــــــاتوا

ــــــــــــــــاء
بل اختفـ

بــــــــم عفــــــــوت

ومــــــــا جفــــــــوت

بـــــــــم نفيـــــــــت

ذوي افــــــــــــــــتراء

تنحــــــــــــــــو لغيي

أعــــــــداء ضــــــــي

بـــــــــــــــــأذن خي

مــــــــاحي اجــــــــتراء

فوضــــــــت أمــــــــري

لبقــــــــي عمــــــــري

ـــــدر
ـــــل بـ
ـــــع“ ا²هـ
مـ

بل امـــــــــــــــــتراء

إن أقـــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــل
ول ييـ

ل مــــــــن يصــــــــول

ــــــــراء
ــــــــع الـ
مـ

يــــــــــــــــا ذا اللل

يـــــــــا متعـــــــــال

يــــــــــــــــا خي وال

أجــــــــب دعــــــــائي

صــــــــل وســــــــلم

علــــــــى الكلــــــــم

ودوري“ اعصـــــــــــــــم

وصــــــــن وعــــــــائي

علــــــــى الرســــــــول

بــــــــاب الوصــــــــول

ــــــــول
ــــــــل سـ
لنيـ

ــــــــاء
ــــــــى ر‘عـ
أحـ

ــــــــا
ــــــــل دوامـ
صـ

وزد ســــــــــــــــلما

واشــــــــكر قلمــــــــا

ـــــــــــــــــاء
ل وبنـ

يــــــــــــــــا ذا الراده

يــــــــا ذا الفــــــــاده

خلــــــــد ســــــــعاده

ل باعتنـــــــــــــــــاء

قن اعتــــــــــــــــداءا

ـــــــــــــــداءا
زدن اهتـ

زدن اقتــــــــــــــــداءا

ـــــــــــــــــاء
بل عنـ

صــــــــف اختفــــــــائي

بل جفـــــــــــــــــاء

طيــــــــب عشــــــــائي

طيــــــــب غــــــــدائي

يــــــــا ذا الوجــــــــود

كــــــــن ل بــــــــود

واجعــــــــل هجــــــــود

فــــــــــــــــوق الداء

هـــــــــــــــب ل ودادا

قــــــــد ل الــــــــرادا

يــــــا مــــــن أفــــــادا

بل كـــــــــــــــــراء

هــــــــب ل بــــــــرورا

قن الغ“ــــــــــــــــرورا

عبــــــــدا ســــــــرورا

لكـــــــــــــــــل راء

واشــــــــكر قلمــــــــي

واحــــــــد كلمــــــــي

ــــــــــــــــلم
بل مــ

ول امـــــــــــــــــتراء

ســــــــدد لســــــــان

ــــــــان
ــــــــور جنـ
نـ

صــــــــف أمــــــــان

ــــــــــــــــرائي
وزد ب“ـ

ـــــــيا
ـــــــت ضـ
زحزحـ

ـــــــــــــــدت ميا
ل قـ

فلتكــــــــف جــــــــورا

ل م“ــــــــن ي‘ــــــــرائي

ــــــــال
ــــــــذ عيـ
أنقـ

مــــــــن الضــــــــلل

وبـــــــــــــــــاللل

خلـــــــــد ثـــــــــراء

قن عتابـــــــــــــــــا

قــــــــد ل الكتابــــــــا

واقبــــــــل متابــــــــا

يــــــــا ذا اشــــــــتراء

يــــــــــــــــا خي رب

خي مـــــــــــــــــرب

طيبــــــــت قلــــــــب

بعــــــــد اجتــــــــداء

صــــــــل وســــــــلم

علــــــــى التمــــــــم

وكلــــــــي“ اعصــــــــم

بل انتهـــــــــــــــــاء

ـذه
ـه بـ
اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وفرحـ
ـن
ـل مـ
النظومة ف كل وقت وحي أبدا آمي وهب لناظمها رضاك الكب ف كل حرف منها وهب لكـ
يقرأها سعادة الدارين آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علــى الرســلي
والمد ل رب العالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا وثرة أفئدتنا وخليلنا وحبيبنا
ـــــــــــــل
ـــــــــــــدي الليـ
ممـ
مـــــــــد ¥الـــــــــبي

ــــــــــــــــبي
ل والكـ

مـــــــــال يبـــــــــور

مـــــــــن اللهـــــــــاء

حبـــــــــــــــــاء رب

خلــــــــي وحــــــــب

مـــــــــع الـــــــــب

صــــــــفى اشــــــــتهائي

ــــــــــــــــا اعتلل
مـ

مــــــــاحي ضــــــــلل

منمــــــــــــــــي حلل

بل انتهـــــــــــــــــاء

مــــــــدح القفــــــــى

عمــــــــري“ صــــــــفى

ــــــــفا
ــــــــاد صـ
وقـ

ل باعتنـــــــــــــــــاء

دام اقــــــــــــــــتراب

عنـــــــــــــــــد تراب

بل اغــــــــــــــــتراب

ول عنـــــــــــــــــاء

ـــــــكوري
ـــــــو شـ
ينحـ

إل الشــــــــــــــــكور

علــــــــى شــــــــكور

ــــــــاء
ــــــــرف ثنـ
ظـ

إل التقـــــــــــــــــي

ليــــــــث الشــــــــقي

بــــــــاب الرقــــــــي

ينحــــــــو نــــــــدائي

ل ينــــــــح قلــــــــب

داع ل¦لــــــــــــــــب

ـــــــلب
ـــــــي سـ
أو داعـ

ـــــــــــــــي داء
أو داعـ

ــــــــــــــــاد
خي العبـ

ــــــــاد
ــــــــبقك بـ
سـ

مـــــــــن البـــــــــاد

لــــــــذي اقتــــــــداء

لــــــــك الطهــــــــور

منــــــــك الهــــــــور

لــــــــك الظهــــــــور

ــــــــاء
ــــــــوم الفـ
يـ

يــــــــا ذا الكتــــــــائب

لغي تـــــــــــــــــائب

لي تـــــــــــــــــائب

منــــــــك شــــــــفائي

لــــــــــــــــك حروف

منــــــــــــــــك ظروف

مــــــــع الــــــــو‘ر‘وف

يــــــــا ذا اللهــــــــاء

وعلى آله وصحبه عن ناظم هذه القصيدة أبدا آمي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــو{
ـــه إل هـ
ـــم }ل إلـ
ـــان الرحيـ
ـــم ال الرحـ
بسـ

لســــــــان شــــــــكري

مـــــن بعـــــد ذكـــــري

بغي مكـــــــــــــــــر

لــــــــــــــــذي اللء

ــــــــــــــــلم
إل السـ

أفضــــــــي كلمــــــــي

ــــــــــــــــلم
بل مــ

ول قـــــــــــــــــلء

أفضــــــــي لســــــــان

مــــــــع الســــــــان

ــــــــان
ــــــــن كسـ
لـ

ثــــــــــــــــوب اعتلء

ــــــــدا ل
ــــــــد بـ
لقـ

ـــــــدى ل
ـــــــون الـ
كـ

بل جـــــــــــــــــدال

ـــــــــــــــواء
ذوي ارعـ

ال ربــــــــــــــــــي

قــــــــد زاد ح‘ــــــــب

لـــــــــه وع“ب¶ـــــــــي

ــــــــواء
ــــــــع ارتـ
مـ

هـــــــــــــــــو الكري

بــــــــــــــــــه أروم

مـــــــــــــــــا ل يري

بعــــــــد احتــــــــوائي

أشـــــــكى اشـــــــتكائي

بعــــــــد اتكــــــــائي

بل بكـــــــــــــــــاء

ولـــــــــــــــــا دواء

لـــــــــه ثنـــــــــائي

ــــــــائي
ــــــــد عنـ
عنـ

بل انثنـــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــراء
إل مÂـ

لـــــــــه نـــــــــوت

ومــــــــا جفــــــــوت

ومــــــــا صــــــــبوت

ـــــــــــــــــراء
إل م‘ـ

أفن فتـــــــــــــــــون

معطــــــــي التــــــــون

مـــــــــع التـــــــــون

بل جـــــــــــــــــراء

هــــــــدى ا̈لريــــــــدا

ــــــــدا
نفــــــــى ال¦ريـ

نعـــــــــم فريـــــــــدا

ينمــــــــي ثــــــــرائي

وجهـــــــت شـــــــكري

لعطــــــــي الــــــــذكر

مــــــــن غي مكــــــــر

علــــــــــــــــى اللء

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
مقـــدمات المـــداح ف مزايـــا الفتـــاح

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
مل القداح{اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد ذي التكري
وعلى آله وصحبه يا من به وبم عليه السلمان وعليهم الرضوان كنت ل با أروم،واجعل هذه المداح
من أحب الكتوبات إليك وإل أحبائك آمي يا رب العالي.وبشر كليته عليه الصلة والسلم بكتابتهــا
ـا
وقراءتا والنظر إل حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إل النة الت وعد التقون ،واجعلها فيهـ
ما تتغن به حورك العي آمي يا رب العالي.
}الــــــــــــــــــــــــواو{
وثقت برب العـرش ذي الــود والعفــو

مــع الصــطفى وال ل ملــد صــفوي

وثقــت مــع الختــار بــال وحــده

ـوي
ـا لغـ
ـد مـ
ـه قـ
ـن بـ
ـلما مـ
ـه سـ
عليـ

وقــان بــه الســوأى ول كــان بــالن

ـهوي
ـا سـ
ـد مـ
ـه قـ
ـا بـ
ـاد إخلصـ
ول قـ

ولــت خــديا ف امتــداحي ممــدا

عليــه صــلة ال مــا صــان ل نــوي

ولــت خــديا ف امتــداحي وســيلت

ــو
ــه ذا فشـ
ــلما ال معليـ
ــه سـ
عليـ

ون كــل ذي علــم وســعي ورتبــة

عــن الصــطفى ف خلقــه الــائز العلــو

وجيــه وصــول واصــل واســع لــه

صــحاب بــم أغنــان ال عــن غــزو

ــي وســـيلة
ــيم ووهـــاب وصـ
وسـ

إل خي رب ذكــره قــد مــا لــوي

ـــده أتــــى
ـــد وعـ
وف كري واعـ

بــه لســوانا مــال ذو الــور بــالرعو

ول نـــب للبايـــا رســـول مـــن

بــه لســوانا ســاق ذا الظلــم والســطو

ودادي لرب والقفـــــى وحزبـــــه

ومــن حبهــم وال ل كــان بــالعفو

وثقــت ببــاق صــرت عبــدا لــه بــه

خــديا لي اللــق بــالكث والصــفو

}اللـــــــــــــــــــــــــــــف{
أروم رضــى مــن كلــي الــدهر يكل

ــواه ويل
ــب هـ
ــن قلـ
ــحاب مـ
لصـ

إلي ارض عن صحب النب قائــدا لـــم

ســرورا مــت ينطــق بــدحي مطــرئ

أحبــت الــدارين صــحب نفــى بــم

إلــي لغيي كــل مــن ليــس يــبأ

أب ال إل كــــونه ســــيدا بــــم

وقــد دوخــوا الكفــار والكــل جــزؤوا

أسود علــى العــدا مصــابيح ف الــدجى

وكــل شــجاع رأس ذي الكفــر يــزأ

أســود مــت يقصــد لــم ذو تــرؤ

يبــؤ جبــأ Ïيبكــي ويحــى التجــرؤ

أيــا خــادم الختــار ل تنــس صــحبه

فمــن ينســهم فالــدح مــدح مطــأ

ـا
ـدق والوفـ
ـديق ذو الصـ
ـر الصـ
ـو بكـ
أبـ

رفيــق النــب الصــطفى الغــار أنبــأ

أبــو حفــص الفــاروق شــرواه نــادر

بــه اعــتز ديــن الصــطفي إذ يــزأزأ

أف الصحب من ضاهى ابن عفان ذا اليــا

لــه النــور ث النــور نعــم البــوأ

ـه
ـن عمـ
ـار وه§ــو ابـ
ـبطي الختـ
ـو سـ
أبـ

علـــي عل فـــاختي نعـــم الـــرأ

أصـــحب رســـول ال إن خـــديه

مبـــــا لكـــــم ف ال وال يكل

}النـــــــــــــــــــــــــــــون{
نـــان حـــب ال نعـــم الهيمـــن

ـن
ـتي والــق أقمـ
ـا اخـ
ـل عمـ
ـن اليـ
عـ

نبــذت اللغــى عبــدا لــولي وحــده

ـن
ـه كل ـت Âالسـ
ـن دركـ
ـن عـ
ـديا مـ
خـ

ــا
ــالق مادحـ
ــاء الي بـ
ــفت بنـ
نسـ

لفــرد علــى خلــق ون عنــه ديــدن

نــويت دوام الــذكر والشــكر خادمــا

ــن
ــم الســي الزيـ
ــورى نعـ
لي الـ

نـــب رســـول خي عبـــد وســـيد

خليــل حــبيب مثلــه ليــس يعل¦ــن

نــي قريــب ذاكــر وهــو شــاكر

جــــواد كري بالكــــارم يســــن

نقــي تقــي صــال وهــو مصــلح

بشـــي لـــن ل بـــالق يـــذعن

نـــبيه أديـــب ذو حيـــاء مهـــذب

نــذير لــن بــالكفر والشــرك ي‘علÂــن

نصـــيح بل غـــش عليـــم معلـــم

ســــخي بل مــــن كلمــــا يلي

نيــب عجيــب ناصــب وهــو ناســك

هــو المــر النــاهي الــذي الي يــدمن

نقيــب رقيــب مســتجيب مشــذب

ــن
ــاح ومسـ
ــو مـ
ــيح ملذ وهـ
مسـ

نســيب حســيب ذو عطايــا مقــدم

هــو النــاس واليــزان نعــم المكــن

}النـــــــــــــــــــــــــــــون{

ــبي
ــم مـ
ــأن عظيـ
ــه شـ
ــب لـ
نـ

هــو الصــطفى الختــار وهــو العي

نبــوته قبــل البايــا قــد انلــت

لــه الســبق حي الــد ف الطي يــزن

نيــد ميــد موصــل مــن لــه انتحــى

ــن
ــن ومعلـ
ــال ومغـ
ــى ومفضـ
معلـ

ــا
ــوزي بل عنـ
ــائي وفـ
ــال وإبقـ
نفـ

بكـــون خـــدي الصـــطفى تتـــبي

نصــيحته ف الســر والهــر ل بــدت

بــه قــاد ل الرحــان ســترا يصــن

نويت رضى الرحـان فـــي خدمت لــن

إل غي نــوي ســاق مــن ليــس يــذعن

ــدا
ــالنب ال حسـ
ــوانا بـ
ــى لسـ
نفـ

وســـيق إل غيي الـــذي يتكهـــن

نــى الواحــد القهــار عن العــدى بــه

فـــرادى ومثن أدبـــروا ث لينـــوا

ـفت
ـا صـ
ـا ئدهـ
ـا حصـ
ـه أرضـ
ـت بـ
نففـ

عليـــه ســـلما خي مغـــن يكـــن

نظــافته كلــي مــن اللغــو طهــرت

وســــــنته إن شــــــاء رب أبي

ــديه
ــد رب خـ
ــون عبـ
ــت بكـ
نزهـ

وصــفى بــه عمــري وداري الــوطن

نــويت بــا ل اخــتي شــكرا بدمــة

لي الـــورى نعـــم القفـــى العي

ــــــــــــــــــــــــــــاف{
}الكـ
ـركا
ـذنب والشـ
ـارق الـ
ـي فـ
ـت وكلـ
كتبـ

وقبلــي اشــترى رب الــذي بعتــه تركــا

كل مــي ونيــات وفعلــي تــوجهت

ـكا
ـر والشـ
ـوء والضـ
ـان السـ
ـن كفـ
إل مـ

كفــان حفيــظ مــانع جلــة العــدى

ول قــاد أحبابــا بــم أظهــر النســكا

كتبــت وقصــدي شــكر رب ماطبــا

ـنكا
ـزح الضـ
ـي زحـ
ـن كلكلـ
ـه عـ
لن حبـ

كرمــت وفقــت الكــل يــا خي مرســل

عليــك صــلة طيبهــا أخجــل الســكا

كشــفت الــدجى عنــا وأرشــدتنا معــا

عليــك ســلم عرفــه يــزدري البنكــا

كروب يـــا مفتـــاح عن جلوتـــا

وقبـل العـدى زحزحت والهل والفكـــا

ـا
ـري جائعـ
ـت ذا العـ
ـا أطعمـ
كسوت كمـ

ـا
ـن فكـ
ـا خي مـ
ـت يـ
ـه خلصـ
ـن كبلـ
ومـ

كشــفت دجــى قلــب وكلــي حيتــه

بفظ الذي مهما اشــتكى مشــتك أشــكى

كؤوســك تســقين بــا ذا بشــارة

ـا
ـر والفلكـ
ـل البحـ
ـا أخجـ
ول قد ت فيضـ

كتابــك دين وهــو خلــي ومؤنســي

ـى
ـه زكـ
ـي بـ
ـادي ونفسـ
ـه الـ
ـدان بـ
هـ

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم

ـركا
ـذنب والشـ
ـداء والـ
ـه العـ
ـت بـ
كفيـ

}الـــــــــــــــــــــــــــــلم{
لــولي حــدي وهــو عن مــا الكبل

ـو بل
ـر والـ
ـل البحـ
ـا أخجـ
ـاد فيضـ
ول قـ

له المــد والشــكر الــذي ل انتهــا لــه

هــو الواحــد الغن الــذي كــثر القل

لــه الشــكر من بعــد حــد ماطبــا

لــن جــوده ل قــاد مــا أخجــل التل

لــك الســبق والتقــدي يــا خي ســيد

لــدى الواحــد القهــار رب الــورى جل

لــك العلــم والعمــال والي كلــه

عليــك صــلة ال يــا مــن عل الصــل

ـورى
ـيد الـ
ـا سـ
ـار يـ
ـل والختـ
لك الفضـ

عليــك ســلم ال يــا مــن مــا الــذل

لنــت إمــام الرســل قــد جــاء أنــم

ـلى
ـد صـ
ـل قـ
ـراء والكـ
ـوك ف السـ
تلقـ

لبســت ثيــاب الــد والفضــل والعلــى

وفيــك مــن الخلق مــا أعجــز الكل

لقيــت مــن العــداء مــا دلنــا معــا

علــى أنــك الليــث الــذي حزبــم فل

ـدى
ـع الـ
ـك نيل مـ
ـي منـ
ـاء يبغـ
ـن جـ
لـ

ــر والل
ــي تــدفع الفقـ
ــا بشـ
عطايـ

لــن قــاده جهــل لكــم ذا تــرئ

عــذاب شــديد يــورث الفقــر والقتل

ـلته
ـي صـ
ـن إلـ
ـي مـ
ـدهر أبغـ
ـك الـ
لـ

ـذل
ـا الـ
ـن مـ
ـا مـ
ـليم يـ
ـع التسـ
عليك مـ

}العيـــــــــــــــــــــــــــــن{
على ال من ل قاد بالصطفــى الشرعـــا

تــوكلت عبــدا خادمــا ل أرى صــرعا

عليــه اعتمــادي راضــيا عنــه خادمــا

ـبعا
ـاوز السـ
ـد جـ
ـرى وقـ
ـه أسـ
ـد بـ
لعبـ

علــى الصــطفي خي البايــا ممــد

ـعا
ـو سـ
ـد الـ
ـا خلـ
ـاد مـ
صلة الذي ل قـ

ــب
ــا خي متـ
ــلة ال يـ
ــك صـ
عليـ

ـا
ـل والفرعـ
ـدى الصـ
ـن هـ
ـا مـ
بتسليمه يـ

عليــك ســلما مــن لــه المــر كلــه

كمــا بــك ل قــاد الزيــات والرجعــى

عليكــم صــلة مــع ســلم بزبكــم

ـا
ـد الرتعـ
ـذي خلـ
ـاقي الـ
ـع البـ
من الواسـ

علـــوت اعتلء ل ياريـــك غي مـــن

ـدعا
ـن والـ
ـوجب اللعـ
ـد تـ
ـقوة قـ
ـه شـ
لـ

عيــاذي بــن أعلك عبــدا وســيدا

خليل حبيبــا قــاد ل ذكــره قطعــا

عطايـــاه ف بـــر وبـــر تقـــودن

ـب النفــس والرعــى
إل ذكــره مــذ طيـ

عجــائبه ف الــب والبحــر ل بــدت

بكونــك مــدومي ول أوصــل النفعــا

ــة
ــعيي زكيـ
ــان وسـ
ــومي وعرفـ
علـ

لــن بــك ل قــاد التواليــف والشــرعا

عنــــائي بحــــو ال عن مــــوته

وصفـى حيات من لغيـــري كفى صــرعا

ـدي
ـد الهـ
اللهم يا هادي يا كري يا سلم يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
ـدا.
ـا أبـ
ـا غيهـ
ـه فيهـ
الكرم السلم الشكور وعلى آله وصحبه صلة وسلما وبركة يغبطـ
}الـــــــــــــــــــــــــــــلم{
لــرب البايــا وحــده قــد نــا كلــي

بــا اخــتي مــن غي مــؤذ ول كــل

ــت
ــب وجثـ
ــي وقلـ
ــان وأقلمـ
لسـ

لغــن كري نــافع جــل عــن مثــل

لنــا أرســل الختــار عبــدا مقــدما

ــل
ــة الطمـ
ــا جلـ
ــا فائقـ
خليل حبيبـ

لــه الــدهر أمــداحي خــديا ماطبــا

ول انقــاد ف أمــداحه أربــح الــل

لــك العجــزات الغــر يــا خي ســيد

عليــك صــلة ال يــا جــامع الشــمل

لقــد كنــت صــبارا شــكورا وناصــحا

عليــك ســلم ال يــا مــاحي الهــل

لــك العجــزات الارقــات الــت بــا

ـل
ـة الرسـ
ـرا جلـ
ـن غي الـ
ـل مـ
ـت قبـ
أتـ

ـدعوة
ـاق بـ
ـارت بسـ
ـد سـ
ـرح قـ
لك السـ

كمــا انشــق بــدر شــاهد ث بالفضــل

لــن أنــزل الي الــت قــدتن بــا

ــل
ــق بالفصـ
ــزا بي الـ
ــا عزيـ
كتابـ

لســان والوصــال عبــدا لــم بكــم

وأودعتــه روحــي ونفســي مــع الفعــل

لــه الــدهر نيــات وعلمــي وخــدمت

وروحــي وجثمــان وكلــي بل ثكــل

لنــت الليــل الــب يــا خي شــافع

وشــرواك ل يلقــه بــاق حــى كلــي

ـــــــــــــــــــــــــــــاء{
}اليـ
يــزورك من حيثمــا كنــت يــا م‘حــي

فــؤادي وروحــي بالبشــارات ذا طــي

يعــد مزايــاك الــت ل انتهــا لــا

مــديي الــذي ألزمتــه النفــس بالســعي

يقين يقين تـــرك أمـــداح ســـيد

ـي
ـم والغـ
ـاقي ذوي الظلـ
ـه البـ
ـان بـ
كفـ

يين عليهــا ديــن خــط حــوى رضــى

بدمــة خلــي ذي الدينــة ذا هــدي

يصــلي بتســليم عليــك الــذي نفــت

بــه قبضــة منــك العــادي بــالرمي

ييئك من كـــل وقـــت وســـاعة

رضــاء وشــكر رافقــا الــب ف الــي

ــآلكم
ــم بـ
ــليم عليكـ
ــلي بتسـ
يصـ

وأصــحابكم بــاق حبــان بــالوحي

يبشـــرك البـــاقي بطـــي كرامـــة

وإن كنــت عــن أرض الدينــة ذا نــأي

يـــوجه رب كـــل مـــال أحبـــه

لغيي بــك الــدارين يــا جــالب الــوقي

يوصــل ل البــاقي بشــارات نــافع

ـول
ـل والـ
ـبق والفضـ
ـا ذا السـ
بك الدهر يـ

يبجــل كلــي كلــك اليــوم مــع غــد

ـــدهر ذا ون
ـــاء رب ل ̈أرى الـ
وإن شـ

يؤكــد كلــي حبــل حــب وخــدمت

بــن قــاد ل خي القامــات بــالطي

}الـــــــــــــــــــــــــــــاء{
خرجـــت بفضـــل ال مـــا يوبـــخ

وينحـــو لقـــوم فـــارقون موبـــخ

خرجــت بفضــل ال مــن كــل باطــل

ــخ
ــال يرسـ
ــان بـ
ــق واليـ
إل الـ

خـــزائن رب فتحـــت ل وزحزحـــت

ــرزخ
ــرى وبـ
ــا وأخـ
لغيي الذى دنيـ

خــذ الشــكر من أخــذ رفــع وبشــرن

بــه الصــطفى يــا خي هــاد يشــيخ

خرجــت مــع الــاحي برب مــن الذى

ــذخ
ــذي يتبـ
ــوي الـ
ــي نـ
ول ينتحـ

ــعادت
ــا سـ
ــا خي البايـ
ــك يـ
خطابـ

يــؤمن كلــي يــوم ف الصــور ينفــخ

خدبت العدى عن وزحزحت من طغــــوا

إل غينــا والكــل قــد كــان يبلــخ

خــديك راض عنــك فاقبــل شــكوره

لــوجه الــذي مــن حبــه فيــك ينســخ

خطيــآته عنــه امــت بعــد توبــة

لبـــاق لـــه عبـــد إليـــه تـــأوخ

خــذ العــام يــا متــارل خــدمت

عليــك ســلما مــن بــه فيــك أتنــخ

خرجــت مــن الــتروك بــال وحــده

وبيعــي لــه بيــع بــه ليــس يفســخ

ـش
ـل هكسـ
ـن قبـ
ـك مـ
ـي لرب معـ
خروجـ

وينحـــو لغيي ل لنحـــوي موبـــخ

ـروف
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه عن أبدا واكتب له عدد حـ
هــــــذه المــــــداح لــــــذة .آمي يــــــا بــــــاقي
}الـــــــــــــــــــــــــــــلم{
لرب خروجـــي مـــع دخـــول بنل

ـزل
ـن تزلـ
ـى مـ
ـد مضـ
ـا قـ
ـه مـ
ـا قبلـ
مـ

لــه الشــكر أيضــا بعــد حــد ملــد

علــى الصــطفى خي البايــا الفضــل

ــا
ــدا ماطبـ
ــرت عبـ
ــال صـ
لرب تعـ

ــل
ــدى ذي تعقـ
ــاد لـ
ــن فضله بـ
لـ

ـم
ـا لكـ
ـا مادحـ
ـد جاءنـ
ـاءكم قـ
ـد جـ
لقـ

مــن ال ذي العــرش العظيــم الفضــل

لقــد جــاء ف القــرآن مــا دلنــا علــى

ــل
ــاء الكمـ
ــي العطـ
ــدمك العطـ
تقـ

لنــت الــذي أعطيــت قــدما نبــوة

ــــي
ــــاء و الطي ينجلـ
وآدم بي الـ

لكــل مــن الخيــار فضــل ورتبــة

ـي
ـدى العلـ
ـد لـ
ـد ال عبـ
ـابن عبـ
ـا كـ
ومـ

لكــل مــن الســادات فضــل وحرمــة

ولكــن جــاه الصــطفى الــب يعتلــي

لئن جــاء باليــات رس§ــل تقــدموا

فنــالوا بــك اليــات مــن ذي التفضــل

ـاهكم
ـي بـ
ـلمت كلـ
ـد أسـ
لذي العرش قـ

ـــــــــاته خي منل
وزادي إل جنـ

لكــم رمــت مــن رب ســلميه ســرمدا

مــع الل والصــحاب يــا خي مرســل

لرب الــذي راض العــدى ل بــاهكم

شــكوري بعــد المــد دون الــتزلزل

}القـــــــــــــــــــــــــــــاف{
قــد انصــرفت حــاجي إل فــاتق الرتــق

وإن لـــه عبـــد ول جـــاد بـــالعتق

قلمــي عليهــا ديــن شــكر لــه علــى

فراقــي بل لقيــا ذوي الــور والفســق

قلء ذوي الشـــراك ل قـــاد كلمـــا

رجــوت وإن ذو شــكور علــى الفــرق

قلــوب ذوي العــدوان ســيقت لغينــا

كأبـــدانم وال ل مســـكن يبقـــي

قصــدت شــكور ال شــكرا مطيبــا

أخــاطب خي اللــق بــاللق وال¨لــق

قــدمت بتقــدي العلــي يــا رســولنا

ـالق
ـق بـ
ـر الـ
ـا ناصـ
ـى يـ
ـزت العلـ
وحـ

قــد ا²نــزل آيــات لــك ال قــد نفــت

ـن اللــــق
لغيي سوى من خارهم ل مـ

قهــرت بــا أهــل القلــى وه§ــي جنــة

ـا أفقــي
ـى بـ
ـاقي وأعلـ
ـانن البـ
ـا صـ
بـ

قراءتـــــا كني وجـــــاهي وعزت

أنلــت بــا كــون لــدى ال ذا صــدق

قربــت بــا مــن منل كــان ل بــا

وأرضــيته بالشــكر بالفعــل والنطــق

قــررت بــا عينــا ول النفــس طيبــت

وصــلت بــا ل ذي الفتــق والرتــق

قضــى ال حاجــات بــن جاءنــا بــا

وإن بــا عبــد خــدي مــع العتــق

}العيـــــــــــــــــــــــــــــن{
علمـــت وإن بالفيوضـــات مبـــدع

بــأن البــديع الجــدع الــدهر يــردع

علمــت يقينــا أن ذا العــرش قــادر

ـزع
ـدهر مفـ
ـو ل الـ
ـيء وهـ
ـل شـ
على كـ

عليـــه اتكـــال بـــالنب ذا توســـل

عليـــه صـــلة ال نعـــم الشـــفع

عليــك مــن الــول تعــال ســلمه

بزبــك يــا مــن ف اللئق يشــفع

عنــــائي بــــإذن ال عن مــــوته

ـع
ـو وأطمـ
ـت أرجـ
ـا كنـ
ـاد ل مـ
ـا قـ
كمـ

عليــك ســلما مــن هــدان وصــانن

بكونــك خل²قــا جلــة الغــر يــبع

ــة
ــا ذا إغاثـ
ــفيعا منجيـ
ــدت شـ
عهـ

بــك ال ل قــاد الــذي الــدهر ينفــع

علــومي وعرفــان بــك ال قادهــا

إل فـــأنت النتقـــى والســـميذع

علـــي لـــوجه ال جـــل جللـــه

لــك الــدهر أمــداح مزايــاك ترفــع

عيــوب جــت قبــل لكــن موتــا

وكنـــت بـــاح للعلـــي أتضـــرع

ـن
ـوجه مـ
ـرا لـ
ـداء طـ
ـن العـ
ـوت عـ
عفـ

ـع
ـت أدفـ
ـرمدا لسـ
ـم لغيي سـ
ـى عنهـ
نفـ

علمــت يقينــا أن مــولي كــان ل

ـــردع
ـــن قلن يـ
ـــى مـ
وأن القفـ

}الظـــــــــــــــــــــــــــــاء{
ظلل صـــــفاها مي مشـــــظظ

لغيي عــدى مــن غي لقيــا تشــظظوا

ظججــت لــدى العــداء قبــل ماهــدا

ـدلظ
ـان يـ
أخــاطب مــن عن العــدى كـ

ظهـــور رســـول ال ل قـــاد ل الن

وقــد كــان عن كــل ســوء يشــظظ

ـــدث
ـــاللء إن مـ
ـــرت وبـ
ظفـ

بكــون خــدي الصــطفى وهــو يفــظ

ظمئت وجئت البحــر ف البحــر خادمــا

ـظ
ـان يلفـ
ـا كـ
ـاقوت مـ
ـل اليـ
ـن أخجـ
لـ

ظلمــي جله النتقــى قبــل فــانتفى

ـظ
ـب ي‘غلـ
ـذي القلـ
ـى الـ
لدى البحر ل ألقـ

ــب
ــل للنـ
ــا قبـ
ــا وجهتهـ
ظروف معـ

ــدلظ
ــار يـ
ــاق الن صـ
ــا فـ
وكل بـ

ـفا
ـت بالصـ
ـا رمـ
ـل مـ
ـوائي كـ
ظننت احتـ

ورب لغيي ســاق مــا كــان يبهــظ

ـن
ـاء مـ
ـى ظمـ
ـو القفـ
ـذي ينحـ
ـاء الـ
ظمـ

ــظ
ــر يلحـ
ــام وبالبشـ
ــروى بإطعـ
يـ

ظلم الــذي ينحــو لــاح ظلم مــن

ينــور قلــب منــه والريــن يعكــظ

ظهــور صــحاب النتقــى ل يصــونن

وينحـــو إل العـــداء من التحفـــظ

ظلل إل جنـــات بـــاق توســـعت

وكلــي ومــال صــان حــام مشــظظ

ـــــــــــــــــــــــــــــاء{
}اليـ
ــي
ــت ي‘حيـ
ــي وه§ـــو ̈كليـ
يقين إلـ

بــاه رســول ال م“ــن نجــه أحيــي

يــدي ولســان مــع§ فــؤادي وجثــت

حاهــا إلــي عــن أذى ماحيــا غيــي

يبــث امتــداحي جلــة حازهــا النــب

من النفـــع وهو البحر ذو اللب والنفــي

يي النــب فيهــا عطايــا لــذي اجتــدا

عليــه صــلة ال ذي العفــو والــدي

ـدا
ـذي اعتـ
ـا لـ
ـا خفايـ
ـب فيهـ
ـار النـ
يسـ

عليــه ســلم ال كــاف ذوي البغــي

ــه
ــه بـ
ــديا لـ
ــي خـ
ــاوره كلـ
يـ

ـأي
ـت ذا نـ
ـد كنـ
ـرب وقـ
ـرت ذا قـ
به صـ

يصــين كــالل والصــحب ســرمدا

ول قــاد ســرا غــاب عــن غيه اليــي

يصـــلي بتســـليم عليـــه بـــآله

وأصــحابه بــاق بــه فــزت بــالطي

يصــلي علــى الختــار بــالل كلهــم

وأصــحابه مغــن عــن الكــدوالقن

يـــاطبه مـــا قيـــد ل بامـــدح“ن•ه

مــديا عجيبــا مفحمــا فــائق الــرأي

ـن
ـدي مـ
ـن خـ
ـال ل كـ
ـان الـ
يقول لسـ

حــاك عــن الكــدار بــال ذا رعــي

يقين إل النـــــات بـــــاق يبن

عـــداه وبالختـــار كليـــت ييـــي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومول نا ممد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه
ــــــــــاقي.
ــــــــــارات البـ
ــــــــــروف بشـ
الـ
}اليــــــــــــــــــــــــــــــم{
ملكــت برب مجــل الــوج واليــم

ـالغم
ـك كـ
ـى أذى الفلـ
ـذي أنسـ
ـدح الـ
بـ

مرامـــي وحاجـــات لرب تـــوجهت

بمــد وشــكر وهــو ل كــان بالشــكم

مــرادي كــون عبــد رب خــدي مــن

أخــاطبه بالشــكر والــب ذا عــزم

ـت
ـد جلـ
ـل قـ
ـدى الكـ
ـي لـ
مزاياك يا كلـ

ولكنهــا جلــت عــن الشــعر والنظــم

مقامــات خي اللــق عــن غي ربــه

مغيبـــة فلتقـــرأن ســـور ة النجـــم

ممـــد الختـــار ل خلـــق مثلـــه

ـالكم
ـر كـ
ـه المـ
ـن لـ
ـلما مـ
ـه سـ
عليـ

ممـــد العـــروف مـــاح ومانـــح

وبالعز مصوص مصــــون عــن الوصــم

ميــب مــاب مرتضــى مهلــك عــدى

مبيــح ومبعــوث إل العــرب والعجــم

مضـــيء جل عنـــا دجانـــا ملـــل

مليــح ومعصــوم مــن النــاس والــوهم

ــا
ــة لنـ
ــى منـ
ــم مرتـ
ــة علـ
مدينـ

جريء ومنــج مــن ذنــوب ومــن ظلــم

مـــا ال عن بـــالنب كـــل فاســـد

وصــرت بــه عبــدا خــديا بل غــم

مــن ال رب العــرش أبغــي صــلته

بتســليمه للمصــطفى الخجــل اليــم

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه
ـى آلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلي ال علي سيدنا ومولنا ممد وعلـ
وصــحبه وســلم تســليما }وإنــك لعلــى خلــق عظيــم{
ودادي لولنــا الــذي صــغت تســبيحا

له مذ كفــى الشــيطان إذ صــار مــذبوحا

ـدى
ـب العـ
ـب كبكـ
ـدحت التـ
ـا مـ
إذا مـ

ومــدحي لــه ف البحــر ل يبــق دÂب¶يح“ــا

نفـــي مـــن قلن ال نفيـــا ملـــدا

وكــون خــدي النتقــى بــان تصــريا

ـافع
ـي شـ
ـورى نفـ
ـى خي‘ ـ الـ
نفى م“ن و“ش“ـ

وقــد قــاده إبليــس مــذ خــان تتريــا

ــه
ــدحك ربـ
ــدحه يـ
ــت تـ
كري مـ

ومــن ل يــب التــب مــات متروحــا

لي الــورى بــر النــدى عنــد ربــه

مقــام فمــن ل يهــوه مــات مقروحــا

ـت
ـد انلـ
ـا قـ
ـطفى خي البايـ
ـى الصـ
علـ

ـا
ـار مرجوحـ
ـا جل صـ
ـج فيمـ
ـن ل يلـ
فمـ

لقــد بــان ل ف الــب كــالبحر ســبقه

خــديا وف الــدارين ل خلــد ال¨وح“ــا

أران امتـــــداح النتقـــــى ف تغرب

غيوبــات مــن للمنتقــى أرســل الروحــا

خــدمت الــذي أبقــى بــه ال ربــه

فؤادي وجثمــان كمــا صــان ل الروحــا

لقــد جــاءكم قــد صــان كلــي ممل

ـا ومشــروحا
ـدين نصـ
ـوم الـ
ـي علـ
وأحيـ

قلـــــوب ذوي اليـــــان ل تنثن

بطــي وقلــب للهــدى صــار مشــروحا

علــى ال والختــار قــد صــرت راضــيا

ـوحا
ـوء مرضـ
ـد أم بالسـ
ـن قـ
وقد خاب مـ

ظهــور النــب النتقــى قــاد ل انتقــآ

ـوحا
ـر مفضـ
ـيطان ف البحـ
ـى الشـ
وقبل نفـ

يين عليهــا بــث علــم يقــود مــن

يلزم خطــي للــذي كــان موضــوحا

ـورى
ـذي الـ
ـي لـ
ـي وكلـ
ـدادي وأقلمـ
مـ

ـذبوحا
ـدا ومـ
ـيطان طريـ
ـاب شـ
ـد خـ
وقـ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــي خلــق عظيــم{
ـأ
ـدهر ينشـ
ـذي الـ
ـفائي بالـ
ـوح صـ
وضـ

ــأ
ــدا ل وأنشـ
ــد بـ
ــرادي برب قـ
مـ

ــة
ــي لنـ
ــدعو قلمـ
ــدمت يـ
إل خـ

ــوأ
ــان مبـ
ــى النـ
ــه أعلـ
ــب لـ
نـ

نــويت امتــداح النتقــى البحــر م‘ــد•ةÏ

ومــدحي لــه ف البحــر قÂت§لÂــي ي‘ج“ــز¶أ

نــب رســول وه§ــو عبــد وســيد

ومــدحي لــه قلــب“ الــاري ي‘ــز“أزÂأ

كفــان إلــي بــالقفى العــدى معــا

ول ينحن إبليـــس والـــرب م‘ط²ف¦ـــ̈أ

لقـــد بـــان ل أن القفـــى ممـــدا

عليــه صــلة ال ل الســؤل¦ ينشــأ

ـاب‘
ـه أ¦ل²ب“ـ
ـا عنـ
ـه مـ
ـان منـ
ـن أتـ
ـي مـ
علـ

تــور ســلما مــن لــه انقــاد أقطــاب

لي الــورى مــدحي كمــا قــاد ل الن

عليــه ســلما مــن لــه انقــاد أربــاب

أب ال قصـــد الضـــر ل ماحيـــا أذى

إل انتحـــى ل ينحن منـــه إرهـــاب

ــه ل
ــون اللـ
ــدارين كـ
ــآت¦ الـ
خبيـ

ول كــان بــاق منــه ل انقــاد أنــاب

ل¦ــ انقــاد أنــاب يفــوزون بــالن

ـباب
ـولي“ أسـ
ـكر مـ
ـن شـ
ـاقن عـ
وما عـ

ـا
ـد نـ
ـل قـ
ـذي قبـ
ـري للـ
ـاد ضـ
قد انقـ

بلئي ول مــا قــد ون عنــه ألبــاب

علــى مــن كفــان مــن قلن وأخرجــا

ــا
ــه ذاد برجـ
ــذي تعليمـ
ــلة الـ
صـ

ظلمــي امــى بــال والصــطفى النــب

عليـــه ســـلم ال مـــا دام أبجـــا

يقين يقين تـــرك أمـــداح ســـيد

كري لـــدى هـــاد هـــداه وتوجـــا

ممـــد الختـــار ل يبـــد مثلـــه

ـا
ـق الرجـ
ـذي حقـ
ـاحي الـ
ـى الـ
هو النتقـ

اللهم بق وجهك الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد الذي
غفرت ل ما كان بي وبينك من الذنوب وتملت عن ما كــان بين وبي
غيك من القوق وأغنيتن بك مع كل ما اخترته ل ف الال والآل بــاهه
صلى ال تعال عليه وعلى آله وصحبه وبارك وامسك كل ما ل ترضــه ول
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
كل ما ل يعن واللغو والطأ وسوء الدب وخلف الول واعصم كليــت
ـد
ـأن حامـ
ـهد ل بـ
من كل ما ل تبه ل ولكل ما يسوءن أو يضرن واشـ
وشاكر لك على ما أوليتن من النعم الظاهرة والباطنة واكفن ما فيه مكــر
أو غرور أو استدراج أو مفسدة آمي يا رب العالي.
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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
ـم{
ـق عظيـ
تبشيا يبشر ناظمها أبدا آمي يا رب العالي }وإنك لعلى خلـ
ودادي لـــرب قـــادر خي فعـــال

أصــح فــؤادي مــع كلمــي وأفعــال

إل ال قــد وجهــت حــدي بشــكره

ـال
ـادي بإبطـ
ـد العـ
ـا كيـ
ـن مـ
ـى مـ
علـ

نـــبيي نـــب جـــل ال خ“ل²ق¦ـــه

وأخلقـــه والـــود م‘ـــزر Áلطـــال

نــبيي رســول صــانن عــن مضــرة

ول قــاد ســرا مجل كــل أبطــال

كتـــاب رســـول ال وردي وراحـــت

ـال
ـي بأذيـ
ـان كلـ
ـن صـ
ـه مـ
ـي بـ
وأرضـ

ـدى
ـارد العـ
ـدى طـ
ـر النـ
ـورى بـ
لي الـ

ـال
ـل أقيـ
ـه كـ
ـي بـ
ـا يكفـ
ـر مـ
ـن السـ
مـ

علـــي لـــوجه ال ديـــن امتـــداحه

وأمــداحه عن مــت كــل °أوجــال

لي الــورى عنــدي خيــور تســره

ـال
ـان ع ـن“ اخ§جـ
ـن حـ
ـلما مـ
ـه سـ
عليـ

إذا الضــر عــم النــاس طــرا ̈كفيتــه

وينحــو لغيي الــول ف كــل أهــوال

ـطوة
ـل سـ
ـوال م ـع§ كـ
ـن الهـ
خرجت مـ

ول ينتحــي نــوي أذى كــل متــال

لقــد رم ل مــدح النــب كــل فاســد

ول رم أخلقــــي ول راض أقتــــال

قلــوب العــدى مــالت لــا ســرن بــه

ــارد Ýأي• إذلل
ــعب Ýشـ
ــض صـ
ول ريـ

علــى خي خلــق ال أبقــى صــلة Âمــن

حــان بــه عــن كــل مفــض لشــكال

ـل
ـا خي مرسـ
ـمس يـ
ـور الشـ
ـرت ظهـ
ظهـ

ـكال
ـن“ اشـ
ـال عـ
ـن تعـ
ـلما مـ
عليك سـ

ي‘بشـــر خي اللـــق خطـــي لنـــة

ت‘بعــدن عــن كــل م‘فــض Áلنكــال

ــححا
ــدان مصـ
ــادي هـ
ــد الـ
ممـ

ل¦ــ العقــد كــالقوال فضــل وأفعــال

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــي خلــق عظيــم{
ـج
ـق يرتـ
ـن اللـ
ـا عـ
ـطفى وعيـ
وعى الصـ

ــج
ــى وأنتـ
ــى وأعلـ
ــداحه أحلـ
فأمـ

إذا الــرء بالمــداح قــد صــار خادمــا

أتــاه مــن الوهــاب وه§ــب ي‘فــرج

نفــى الصــطفى العــداء عن وأدبــروا

ورافقـــه‘ ف النفـــي أ¦Óو§س Ýوخ“ـــز§ر“ج‘

نــب رســول قــد نفــى كــل باطــل

ــج
ــوم منهـ
ــب ل ل اليـ
ــدح النـ
فمـ

كري مــت تــدحه يــدحك ذو الــورى

هــو النتقــى نعــم البــديع ا̈لب“ه¥ــج

ـه الســبق والتقــدي والفضــل والعلــى
لـ

فقــد جــاءه مــن هــداه التبهªــج

علــى الصــطفى خي البايــا ممــد

ــرج
ــب واش ومـ
ــا ينكـ
ــلة بـ
صـ

لقــد جــاءكم قــد جاءنــا ف امتــداحه

عليـــه ســـلما ال نعـــم الفـــرج

أتــت ف امتــداح الصــطفى آي ربــه

بــه ال أســرى للعلــى وه§ــو يعــرج

خليـــق بـــأن يثن عليـــه بـــذكره

ــرج
ــوله تـ
ــن آي مـ
ــداحه مـ
فأمـ

ــيد
ــطفى خي سـ
ــان أن الصـ
ــا بـ
لنـ

عليــه مــن الــول ســلم م‘ــؤر•ج

قلــوب ذوي النــوار ف الســبق وافقــت§

ـرج
ـه م²ـ
ـدى منـ
ـد العـ
ـاءن عنـ
ـد جـ
وقـ

علــي التــب تســليم مغــن وواســع

يقــود الن للعبــد مــا فيــه يل²هــج

ظهــور رســول ال ف الكــون قــد بــدا

ـج
ـه منهـ
وما ل ســوى مــا اخــتي ل فيـ

ـوى
ـذي احتـ
ـدادي الـ
ـي م ـع§ مـ
يع‘د ¥قلمـ

شــفيع Ýكفــان الــوت“ والــوجه‘ أبــج

ممــد الختــار قــد فــاق مــا أتــى

بــه مفلــق قــد قــال والقــول أنتــج

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــي خلــق عظيــم{

وقــان¦ بــاق زحــزح الضــر والتبــب§

ــبب§
ــن السـ
ــار أغن عـ
لغيي وبالختـ

إل غيي“ انكــــف• البل ل إل مــــا

ـب§
ـو ل وهـ
ـورى وه§ـ
ـون رب ذا الـ
بدا كـ

ـان ل
ـذ كـ
ـي الذى منـ
ـن كلـ
ـى ال عـ
نـ

إل غيي“ الشــيطا̈ن بالكيــد قــد ذهــب§

نفــى ال بالقــد§ر العظيــم العــدى معــا

إليهــم بــم§ ل ل ول مطلــب جــذب§

ــافع
ــزل خي نـ
ــاف ل يـ
ــان¦ كـ
كفـ

ول برســول ال مــا اخــتي ل انــذب§

ـن مضــرة
ـع قــد صــفا عـ
ل انقــاد نفـ

ولســت ألقــي مــن يــؤدي إل تعــب§

علـــى النتقـــى ̈أثنÂـــي ثنـــاء… مم•ل

ـب§
ـكر ل ي‘ع“ـ
ـاقي إل الشـ
ـاده البـ
ـن قـ
ومـ

لمــد ورضــوان وشــكر تم¥لــت§

ــب§
ــالنب ل الن يهـ
دعــان¦ بــاق بـ

إذا مــا صــرفت الــط بالــدح للنــب

وبالفضــة البــاقي حبــان وبالــذهب§

خططــت‘ ثن®ــا ي‘رضــي البايــا م‘خلــدا

ـول والله ـب§
ـى الـ
ـد كفـ
لدى م“ن عيال قـ

لرب جعلـــت ا̈لنت“مÂـــي ل وديعـــةÏ

وعن يكــف العــار ف اليــوم والره“ــب§

ـدا
ـان قاصـ
ـذي كـ
ـر الـ
ـرف الضـ
قد انصـ

ـن الوص“ ـب§
ـو مـ
ـم والك ـل Ãينجـ
إل غيهـ

علــى النتقــى أثن ول وج•ــه“ النــدى

ـب§
ـد§ نصـ
ـن قـ
ـر والم§ـ
ـر ªالبش§ـ
ول ما يـ

ظهــور رســول ال صــلى عليــه م“ــن§

إل الكتــاب“ الــامع“ اليÂــ قــد ســلب§

ــر“ والن
ــال¦ والجـ
ــ المـ
ــود ل¦ـ
يقـ

ول خل©ــد التــأمي م‘غــن Áعــن الطلــب§

ممـــد الختـــار يـــأب مضـــرت

لغيي بــه البــاقي مــا الضــر والتبــب§

اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
ـه
ـيدة فيـ
وآله وصحبه يا من موت ف يوم الثلثاء الذي كتبت هذه القصـ
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
ـا
ـزة عمـ
ـك رب العـ
شيء من المكنات آمي يا رب العالي .سبحان ربـ
يصــفون وســلم علــى الرســلي والمــد ل رب العــالي.
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ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
وآله وصحبه يا من أنزلت عليه قولك وإنك لعلي خلق عظيــم واجعــل
الدمة أحب إليه من كل خدمة بق وجه ال تعــال الكري آمي يــا رب
العـــــــــــاليــــــــــــــــــن
ـوا
ـاد ل العفـ
ـطفى قـ
ـوح اعتلء الصـ
وضـ

ـفوا
ـن والصـ
ـوى المـ
ـرا حـ
كما قاد ل بش§ـ

ـم
ـق عظيـ
اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلـ
وعلمتن بأنه هو القائل وال إن لعلمكم بال وأشدكم منه خشية وال إن
لخشــــــــاكم ل وأتقــــــــاكم لــــــــه
ودادي لــن بالصــطفى ف الــدى

وللمصــطفى مــن حبــه ل مــا الغــزوا

ـم
ـق عظيـ
اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلـ
وعلمتن بأنه هو القائل وال لغ²ز‘و“ن °قريشا وال ل¦لدªنيا أهون علي ¥من هذه
ــــــــا
ــــــــى أهلهـ
ــــــــخلة علـ
السـ
وقــان إلــي بــالنب ¥العــدى معــا

ـه ســطوا
ـا قلبـ
ـت ألقــي مــن نـ
ولسـ

ـم
ـق عظيـ
اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلـ
وعلمتن بأنه القائل وال ل ي‘ل²قÂي ال Þحبيب“ه ف النار وال لول ال ما اهتدينا
وضــوح إبــا الشــيطان ضــري مافــة

لــدى ال مكتــوب دوامــا ول غــروا

وجــوه العــدى طــرا إل غيي“ انث¦ن“ــت§

ول ينحن م“ــن يقصــد الــرب واللهــوا

وقايــات‘ بــاق ل يــزل خي حــافظ

حت§ن كمــا تمــي الــذي قلبــه يهــوى

ـه
ـذي لـ
ـظ الـ
ـن الفيـ
ـوجÂي“ ف حصـ
و‘̈لـ

ـطوا
ـوى الشـ
ـن حـ
ـى مـ
بل شر§كة كلي كفـ

ـدا
ـن غـ
ـب مـ
ـلح القلـ
ـا تصـ
وعيت علومـ

يــروم الــدى ب لزم العفــو والصــفوا

هذه البيات من حفظها أدخله ال تبارك وتعال ف حصنه الذي من دخــل
فيه نا وأمن من عذابه ومن غضبه قطعا هذا البيت الول فيه الغفران لميع
الذنوب وف¦ج§أ¦̈ة البÂش§ر Âوملزمة المن والصفاء .والبيت الثان فيه الــروج
ـن
من الشك إل اليقي وانصراف الكاره أبدا .والبيت الثالث فيه النجاة مـ
العداء الت اشتهر ذكرها ف كتب التصوف والنجاة من ضرر البــابرة.
والبيت الرابع فيه تعليم بأن ال قتل شيطان قائل هذه القصيدة حت صــار
كــل شــيطان خائفــا منــه ولــذلك وليقــس مــا ل يقــل
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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}أعــــوذ بــــال مــــن الشــــيطان الرجيــــم{
إل غينــا قــد وجــه الكيــد والســعيا

ظلــوم وشــيطان بــن قــاد ل رعيــا

عــن ال والختــار قــد صــرت راضــيا

ـا
ـاء م“خ§فÂي•ـ
ـد بـ
ـيطا̈ن قـ
وقد ̈كب§ك Âـب“ الشـ

وجوه صــحاب النتقــى واجهــوا العــدى

بطــرد وإÂر§د“اء Áكمــا أدمنــوا النفيــا

ذببــت العــدى بــال والنتقــى النــب

فــرادى ومثن أدبــروا لزمــوا الريــا

بــرأت لــوجه ال مــن كــل مشــرك

ــا
ــب اليـ
ــذي طيـ
ــا للـ
خليل حبيبـ

ــرد ل
ــذي ل يـ
ــاقي الـ
ــابن البـ
أجـ

ـا
ـاد ل طيـ
ـذ قـ
ـدهر مـ
ك¦ ـح Âا̈لش ـت“ر“اة Âالـ

لــن زحــزح العــداء بــالزي ســرمدا

إل غيي“ المــد الــذي قــاد ل الب‘غيــا

لرب الــذي ل يوصــل الــدهر ل أذى

شكـــوري وحــدي تاركا ما حوى نيا

هــو ال والرحــان وه§ــو الرحيــم مــن§

ــالنتقى دام مرضــيا
ــى بـ
إليــه انتحـ

ممــد الختــار قــد بــان كــونه

رئيــس الــورى مــن رده لزم الغي¥ــا

نـــب رســـول والزايـــا جليـــة

ووج¥ه“ــه‘ للخلــق م“ــن ل يــزل حيــا

ـدى
ـا العـ
ـد نـ
ـا قـ
ـان مـ
ـه الرحـ
أزال بـ

عليــه صــلة ال مــا جــاد واســتحيا

لــه مــا نفــى الشــيطان والضــر والبل

إل غينــا وانقــاد ل الصــفو والب‘ق²ي“ــى

شــكرت الــذي أردى عــدوي موجهــا

إل غيي الشـــيطان باليـــأس منفيـــا

يســوق لغيي مــن هــدان بــذكره

لعÂين®ــا ومــن ل يطلــب الفهــم والــد•ر§ي“ا

طــواف العــدى طــرا لغيي فمــن أب

مســالت بــالتوب ل يتــوي هــديا

ـا
ـح§ معـ
ـاد ك¦ـ
ـذي قـ
ـابن البــاقي الـ
أجـ

لغيي ول قــــاد الن ل أرى ب“غيــــا

نفــى ك¦ــح§ لغيي ســرمدا خي‘ــ شــافع

يــوجه ل البــاقي بــه الش¶ــب§ع“ والر¶ي•ــا

إل غي حـــب ال حـــب رســـوله

ييــل الــذي ل يقبــل الــب والوحيــا

لقــد بــان ل أن القفــى رســول مــن

ي‘خلــد ل ســرا ي‘ــول العــدى خÂزيــا

رفعـــت ثنـــائي للمقفـــى وحزبـــه

ـا
ـه م“ح§ي“ـ
ـا ربªـ
ـوي مـ
ـد ك¦ـح§ نـ
كما قصـ

ـشÁ
ـام دكسـ
ـد“ ف عـ
ـذي ل قÂيـ
ـزاء الـ
جـ

ـيا
ـا الشـ
ـذ مـ
ـا مـ
ـاحي العنـ
جزاء‡ من الـ

ـــدÁ
ـــل °م‘ف¦ن•ـ
ـــوق لغيي ال كـ
يسـ

طريـــدا إل غيي دوامـــا بل لقيـــا

مــا قصــد ك¦ــح§ ل مــن هــدان بربــه

عليــه ســلما مــن بــه قــاد ل رعيــا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ــــــــدون{
ــــــــا خلـ
ــــــــم فيهـ
}هـ
هـــدان إلـــي بـــالقفى ممـــد

عليــه صــلة مــع§ ســلم مســرمد

مـــدادي وأقلمـــي لرب تـــوجهت

بــط يســر ¥النتقــي نعــم ســيدي

ـورى
ـل الـ
ـدى أفضـ
ـو هـ
ـذي يقفـ
فلح الـ

م‘ــد“ام Ýلــدى الــادي الكري الؤ“ي•ــد

ـــه
ـــا ل يبـ
ـــب مـ
يقين يقين حـ

نـــب ¥رســـول جـــاد ل با̈لخل°ـــد

هــديات خي اللــق مــا ســاءن نفــت

لغيي وأغنــت كلكلــي عــن تلــد

ــادت الن
ــوت الي ل انقـ
ــا تلـ
إذا مـ

وينحـــو لغيي ســـرمدا ذو تـــرد

خــذ الضــر والســواء والكــل¦ وج¶هــن§

إل غي نـــوي مـــالكي ذا تفـــرد

إل النتقــى بل©ــغ ²لوجهــك خــدمت

ــه اش§ـــه“دÂ
ــور صـــافيات بـ
ول بيـ

ـده
ـرش وحـ
ـأن عب ـد‘ ذي العـ
ـهد بـ
ل¦ اشـ

وإن خــــدي النتقــــى ولت‘م“ه¶ــــدÂ

د‘رÂيــت“ إلÏــا واحــدا خي“ــ مالــك

فكـــن ل بغفـــران Áوعفـــو Áوأي¥ـــد

ـورى
ـالق الـ
ـا خـ
ـدارين يـ
ـك الـ
ـت بـ
وثقـ

ــد
ــب ذا تقيـ
ــاحي النـ
ــذكرك والـ
بـ

نــــوت لرب والقفــــى ممــــد

عليــه صــلة مــع ســلم مســرمد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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
اللهم إنك أنت ال ل إله إل أنت وحدك ل شريك لك وأن ممدا عبــدك
ورسولك صلي ال تعال عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ســيدنا
ممد وآله وصحبه صلة وسلما وبركة تعل با حروف }واذكروا ال ف
أيام معدودات{ ف هذا اليوم وف كل يوم بعده وف هذا العام وف كل عام
بعده هدى ونورا وشفاء وسعادة وتوسعة وب‘شارة ف الدنيا والخــرة وزادا
عاجل إل دار السلم وطوب وأمانا ل فيهما من كل ما يسوءن آمي.

ودادي وشــكري ف اغــتراب ومفلــي

لغــن قضــى ل الــاج“ ف أرض ب“أ²فÂــلÂ

ــرق
ــر ومشـ
ــر وبـ
ــه بـ
ــه لـ
إلـ

كــذا مغــرب مــن ل ي‘وح¶ــد§ه ي‘عــز“ل

ذكــرت كريــا أرتــي أن يــود ل

بـــا فـــاق ظن ف مســـيي ومنل

كفــان الذى فضــل ول قــاد منيــت

وأرجــو فلحــي بالكتــاب ا̈لن“ــز•ل

رجــوت فراقــي ســرمدا جلــة العــدى

بــترتيله عــن كــل ســوء بعــزل

وقــان بــه الــول تعــال بفظــه

فصــرت لــه عبــدا بــه ذا توكــل

ــبحا
ــكرا مسـ
ــرا وشـ
ــاطبه ذكـ
أخـ

وإن لــه عبــد وقــد طــاب كلكلــي

ــائب
ــح‘ عن معـ
ــاحي امـ
ــي بالـ
إلـ

وطي¥ــب§ لباســي مــع§ شــراب ومــأ²كلي

ـقت ل الن
ـد س‘ـ
ـاب قـ
ـا وهـ
لك الشكر يـ

ف¦بÂــي بش¥ــر الخــوان¦ والع‘مــر“ طــو¥ل

ـروض ل
ـرا يـ
ـار نصـ
ـا قهـ
ـكر يـ
لك الشـ

ذوي الكفــر والشــراك والكــل هــو¥ل

ه“ــدي§ت“ الــذي قــد كــاد ي‘ردÂيــه غيــه

ــول
ــدى ذا تـ
ــعيدا بالـ
ــد§ه سـ
ف¦̈قـ

̈فس‘ــوقÂي وعصــيان وكÂــبي موتــا

فج‘ــد ل بكــون بــالعلى ذا تكمــل

يقين جيــع الضــر كــون اللــه ل

ــل
ــتزدن وكمـ
ــا ولـ
ــن ل دوامـ
فكـ

إليــك اشــتكائي أنــت رب وقــائدي

فس‘ــق ل الن وانصــر§ جنــاب وفضــل

يقــود جنــاب مــع§ لســان لــذكركم

دوامــا بــدح الصــطفى ذي التفضــل

يــد جــاءن منكــم فصــل Äوســلمن§

عليــه مــع الشــراف والنصــر“ عج¥ــل

إلـــي بـــاه الصـــطفى وبـــآله

وأصـــحابه ســـق ل الن ف تعجـــل

مــرادي“ ل يفــي عليــك فج‘ــد بــه

بل ̈كلفـــة Áمن وب ال̈طـــف ووص¥ـــل

اللهم إن ناجيتك عام هيسش بذا فوهبت ل التوفيق به عام زيسش فقلت:
مــرادي“ قــد كملــت يــا خي مالــك

ـل
ـاب ا̈لف¦ص¥ـ
ـف ف الكتـ
ـد بكشـ
ـي جـ
فلـ

ـلي
ـحب صـ
ـطفى والل والصـ
ـى الصـ
علـ

وسلم وف ذا اليــوم مــا اخــترت حص¥ــل

دعــائي اســتجب§ نظمــا ونــثرا بــاهه

و̈كــف• العــدى عن وج‘ــد ل ونفÄــلÂ

وثقــت بــك اللهــم• مســتغنيا بكــم

ـل
ـل التنفÃـ
ـحب أهـ
ـطفى والصـ
ـع الصـ
مـ

ـاكر
ـن لشـ
ـا خي م‘غـ
ـتجب يـ
ـائي اسـ
دعـ

ـك تنف¦ ـلÂ
ـتفد§ منـ
ـن يسـ
ـذي مـ
ـأنت الـ
فـ

ــو¶ن Âا̈لن
ــطفى ك¦ـ
ــاه الصـ
ــي بـ
إلـ

ــي
ــرورا لÂم“ح§فÂلÂـ
ــوم واجعلن سـ
ل اليـ

تبــارك رب ل قضــى الــاج وحــده

ــلÂ
ــو“ى وب“أ²فÂـ
ــد ك¦ل²ـ
ــا عنـ
فقيا غريبـ

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

ـر
ـتة عشـ
ـام سـ
تشهد ل با يوم الحد يا أحد الوف العشرين ف صفر عـ
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
والغفران وما بقي بالتوفيق والنصر والعصمة آمي يا رب العالي ســبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل رب العــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه
ـدحته وبر•أت“ـ
بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مـ

وزك°يت“ه بقولك }من يطع الرسول فقد أطاع ال{ سيدنا ومولنا ممد وآله
وصحبه وهب لديه الذي مدحه بذه البيات ف البحر ورددت“ه إل الب ما
ـآل بل
يغبطه فيه كثي من خدامه صلى ال تعال علي ه وسلم ف الال والـ
تزلزل ول معاداة ول شيء يسوء أو يضر آمي يا رب العالي:
مــدادي وأقلمــي لــن زحــزح اليمــا

ـا
ـل والغمـ
ـيطان والهـ
ـزح الشـ
ـا زحـ
كمـ

مــا ال أن ألقــى أذى خلقــه عمــا

معــاذي“ بالبــاقي الــذي خــدمت رمــا

ـما
ـزت منضـ
ـد حـ
ـيطان قـ
ـار والشـ
من النـ

برب إل خــدام مــن عنــده الســآ

نــويت بــدحي مــن أتــان نــواله

وإن بـــا ل اخـــتي قطعـــا عيـــاله

نســاكة م‘غــن عــز• قطعــا مثــاله

وواجهن دنيـــا وأخـــرى جـــاله

نبـــذت الفÂـــر“ى ل جـــل جللـــه

ـا
ـداحه زحزح ـت§ حزنـ
ـذي أمـ
ـدحي الـ
بـ

يــروض بــاه الصــطفى ال ل الزمــن§

ـث ع ـن§
ـلماه حيـ
ـاقي سـ
ـن البـ
ـه مـ
عليـ

ــن§
ــر والعلـ
ــك ف السـ
يقين يقين الشـ

ول قــاد رب بــالنب البشــر والمــن§

يين عليهــا ديــن خطــي ي‘ــري ســنن§

شــفيع Áكفــان دون ضــر ذوي البغــي

طربـــت بـــأن كيـــس بانتبـــاهه

وأ¦ن¦ـــ ري¥ـــان’ بأصـــفى ميـــاهه

طــوى ل إلــي ب‘عــد“ ســيي بــاهه

ول بــان خي‘ــ الســعي بعــد اشــتباهه

طــويت‘ طريــق القــوم وقــت امتــداهه

ـط
ـالروض والبسـ
ـات بـ
ول قد قضى الاجـ

علـــي ¥جيـــل للبهيـــج الم•ـــل

لـــوجه إلـــي ذي البايـــا الم¶ـــل

عفــوت لــوجه ال مــع§ صــفو كلكلــي

ــل
ــى ا̈لؤ“م•ـ
ــاء القف°ـ
ــت لرضـ
وقلـ

علــى الصــطفى أبقــى ســلمي§ م‘كم¶ــل

مع الل والصــحاب م“ــن نفعهــم نفعــي

إلــي إل الختــار مــا اختــاره اصــرفن§

وصـــل Äبتســـليم عليـــه وشـــرفن§

إل النتقــى أوصــل ²ســرورا وقــدمن§

ومن تقب¥ـــل خـــدمت ولت‘عظمـــن§

ــل© عن وســـلمن§
أقـــول إلـــي صـ

ـم خب§ئÂي
ـن حبهـ
ـالزب م“ـ
ـى بـ
ـى النتقـ
علـ

ــواله
ــا ف نـ
ــوال فائقـ
ــد نـ
ــه قـ
لـ

وزده‘ جــــال رائقــــا ف جــــاله

ل¦ــ اكتــب بــه كــون ســرورا للــه

وأصــحابه بشــرا لــه مــع رجــاله

لــه اكتــب صــلة مــع ســلم بــآله

ـل
ـن مثـ
ـل عـ
ـدا جـ
ـا واحـ
ـحابه يـ
وأصـ

ربــاحي“ مــدح للــذي الــدح م“غنــم

وإن إل النـــات بالبش§ـــر م‘نعـــم

رفعــت وكلــي مــؤمن مع§ــه مســلم

إل ال أمــري خادمــا وه§ــو س‘ــل°م

رســـول كري ل ي‘بـــاهى مكـــر•م

بشــي نــذير منــه بــالنفع والضــر

ـا
ـن ن ـو•ر الÂجـ
ـوم مـ
ـأس القـ
ـقان بكـ
سـ

بكــون خــديا للــذي قبــ̈ل فر•جــا

ـآ
ـع التجـ
ـرا مـ
ـداء طـ
ـن العـ
ـلمت مـ
سـ

ـــا
ـــك‘ مرتـ
ـــاب ال ل يـ
لرب وبـ

ـدجى
ـزح الـ
ـذي زحـ
ـاحي الـ
سلم على الـ

ــأس
ــح والبـ
ــوث بالنصـ
ممــد Áالبعـ

وقــان العــدى رب بــه وه§ــو ضــيغم

وول°ــى إل غيي بــه الــدهر م‘جــرم

وينحــو بــه نــوي مــب ومســلم

ممـــد الختـــار م‘خـــز وم‘كـــرÂم

وجيــه لــدى الــول تعــال مقــدم

لــه اللي بالتشــديد والبشــر بالســطو

لرب الــذي ل قــاد مــا شــئت مطلقــا

ـآ
ـزت بارتقـ
ـه فـ
ـاح بـ
ـى مـ
ـكوري علـ
شـ

لغيي انتحــى بــالنتقى كــل Ãذي شــقآ

وينحــو بــه نــوي ســعيد وذو تقــى

لــه الســبق والتقــدي والقــرب واللقــآ

وي‘خــزي دوامــا م“ــن نــان بل فضــل

ــورا
ــداء وال نـ
ــن العـ
ــت مـ
فرغـ

فــؤادي وعن الســوء Óوالضــر• كف©ــرا

فــدان إلــي بالــذي البغــض“ أظهــرا

وبــالنتقى كلــي مــن العيــب طه•ــرا

فلحــي بفضــل ال ف لــوحه جــرى

بغي امـــاء دون مكـــر ول خـــوف

قلمــي عليهــا ديــن إخــدام نعمــت

وإخــدامه أنقــى ضــلل ووصــمت

ــة
ــاهم بنقمـ
ــن كفـ
ــرت برب م“ـ
قهـ

وقلــت وخي اللــق كلــي ورحــت

ــة
ــاجي بدمـ
ــرفت ل حـ
ــد انصـ
قـ

ـل العتــق
ـاد ل أفضـ
ـن قـ
ـورى م“ـ
لي الـ

دعــوت إلــي وهــو مغــن لتــد

ــد
ــل معتـ
ــالنب كـ
ــاق لغيي بـ
وسـ

دعــائي اســتجاب ال بشــرا لهتــد

وأبـــدي لـــوجه ال حقـــا لقتـــد

دعـــان إل مـــدح القفـــى ممـــد

إطاعـــة رب موصـــل ب ذوي رشـــد

أنـــالن البـــاقي أجـــل الفضـــيلة

وينحــو لغيي الــدهر داعــي الرذيلــة

ــت
ــو جيلـ
ــار تنحـ
ــول وللمختـ
أقـ

ــة
ــالعلوم الليلـ
ــومي بـ
ــراجا لقـ
سـ

أطيـــع إلـــي خادمـــا للوســـيلة

ممـــد Áالكـــاف البليـــات بالـــدرإ

طفقــت أنــادي الصــطفى ذا تــأدب

وقــد زحــزح“ العــداء أهــل¦ التجنــب

طلبــت“ رســول¦ ال ل فــوق مطلــب

مÂـــن ال رب والرجـــآ ل ي‘خ“ي•ـــب

ـب
ـا نـ
ـال يـ
ـورى زحزح ـت“ بـ
ـاة¦ الـ
طغـ

لغيي بل ̈لقيانـــة شـــاكرا خطـــي

إل الواحــد القهــار مــن جــاد بالــدى

ـدى
ـدى العـ
ـدا لـ
ـام عبـ
ـل العـ
تضرعت قبـ

أجــاب بــك الــول دعــائي مســددا

لســان كمــا صــفى فــؤادي م‘وح¥ــدا

ألن ل¦ــ الــول بــك الــدهر ح‘س¥ــدا

وبــاءوا إل غيي نــدامى مــن الشــنإ

علــى الصــطفى نــاف العــدى ف قتــاله

ــن رجـــاله
ــد¥ن مـ
ــلما كري عـ
سـ

عفـــوت وإن ذو رض®ـــى ف عيـــاله

ســـعيدا مطاعـــا فـــائزا بوصـــاله

ــآله
ــلم بـ
ــه صــلة مــع سـ
عليـ

وأصــحابه ̈أس§ــد العــدى مــدمن الــدع

أزلــت“ البل والهــل والفقــر والعنــآ

ـن غن
ـاب مـ
ـا طـ
ـار‘ مـ
ـا متـ
ول قدت يـ

ـآ
ـه الثنـ
ـن لـ
ـا م“ـ
ـك يـ
ـدي مع§ـ
إل ال حـ

أقول وقصــدي الشــكر ف الــدور أزمنــا

ــدت ل الن
ــى قـ
ــاه النتقـ
ــي بـ
إلـ

ـع الب‘ـر§إÂ
ـوث مـ
ـكورا ذا مكـ
ـب شـ
فلي هـ

ـك
ـا خي مالـ
ـد يـ
ـكر والتحميـ
ـك الشـ
لـ

ـالك
ـل سـ
ـوا كـ
ـحب علـ
ـه صـ
على من لـ

ـارك
ـن مشـ
ـا فــردا عل عـ
لك الــدهر يـ

ـك
ـاد ل بالناسـ
ـن جـ
ـى مـ
ـكوري علـ
شـ

ـك
ـوب واهـد Âب كـل© ناسـ
ـتر عيـ
ل¦ـ اسـ

وعن علــى خي الــورى ســرمدا صــل

ـي
ـة كلـ
ـاقي بل مريـ
ـا بـ
ـدهر يـ
ـك الـ
لـ

ـد غ ـب Áك¦ ـلÄ
ـول بعبـ
ـى الـ
ـت علـ
ولسـ

ل¦ ابس‘ــط إل النــات خيا مــع الوصــل

ـل
ـب دوام البشــر والمــن ذا فضـ
ول هـ

ـي
ـد ب أهلـ
ـا واهـ
ـي زكهـ
لك الدهر نفسـ

وصــل بتســليم علــى أفضــل الرســل

ـوجه
ـاك للـ
ـطفى هـ
ـداحي الصـ
ـدايا امتـ
هـ

إلــي وهــب ل خي علــم وزد نبهــي

هباتــك ل أعيــت§ شــكوري ف الكنــه

ـبه
ـن شـ
ـاليت عـ
ـردا تعـ
ـا فـ
ـد يـ
لك المـ

هــديت بعقــدي والتصــوف والفقــه

عيــال بــذكري مــع§ صــلت وبالــد§هÂ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه
ـد وآلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممـ
ـة
وصحبه وسلم تسليما وبارك الباقي إليه تعال فيه بقدر عظمة ذاته القدسـ
ـن ال{
ـون مـ
ـال }وترجـ
ـوله تعـ
وتقبل ما قلت فيه كذالكم ببكات قـ
ودادي لــن ف غربــت قــاد م“خ§ر“ج“ــا

ـا
ـا كن ـت‘ م‘خ§ر“ج“ـ
ـد مـ
ـورد عظي ـم Áبعـ
بـ

توســلت بالختــار ف حــال غربــت

ـا
ـن كـان م‘خ§رÂج“ـ
ـن كفـان كـل مـ
إل مـ

رضــيت عــن القهــار جــل جللــه

وبالصــطفى كــف البليــا وفر•جــا

جـــزى ال خي اللـــق خي جـــزائه

ـرجا
ـدورا وأسـ
ـانوا بـ
ـن كـ
ـر مـ
ـن الغـ
عـ

وقــان¦ بــاق كــل °ســوء بــورد Âم“ــن

لورادهــم فت§ــح الــذي كــان مرتــا

ـدا
ـن ع“ـ
ـيخ Áكام ـل̈ Áك ـل °م“ـ
ـى ورد‘ شـ
نفـ

ـى البــاقي الــذي دام م‘ر§ت“ج“ــا
عليــه رضـ

مــا ورد شــيخ كامــل جلــة الطــا

عليــه رضــى طــاو Áمســيي وأد§ر“جــا

إل ال والختــار قــد كنــت ســائرا

مــع الغــر والســادات إذ ل¦ي§̈لن“ــا د“ج“ــا

لرب وللمختــار قــد صــرت واصــل

بــأورادهم والقÂتــ̈ل بالســيف و‘د¶ج“ــا

لرب وللمختـــار كلـــي بل انتهـــا

ـا
ـاو Áوأولـ
ـن مسـ
ـي عـ
ـان كلـ
ـد صـ
وقـ

هــــدان¦ رب بــــالقفى وســــيلت

ــا
ــا دام مولـ
ــلما ال مـ
ــه سـ
عليـ

ـكر
ـحبه واشـ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصـ
قصيدت هذه وكل ما اخترت ل أبدا بقدر عظمة ذاتك آمي يا رب العالي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســـــــم ال الرحـــــــان الرحيـــــــم }ال{

إل ال حـــدي مادحـــا خي مرســـل

ــل
ــافظ خي مرسـ
ــلما حـ
ــه سـ
عليـ

لــه رمــت مــن رب البايــا صــلته

بتســـليم بـــاق نـــافع خي منÂـــل

لوجهــك خلــد مــن قلمــي بشــارة

ـــل
ـــد ل ب‘ن¦ـ
ـــا ولتج‘ـ
لي البايـ

هــداياك ســاقت يــا شــكور ل¦ــ الن

بغي الذى عــن كــل ســوء بعــزل

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
القـــــــــــــدم }الختـــــــــــــار{
إل ربنـــا البـــاقي الكري القـــدم

ــدم
ــالنب¶ القـ
ــاري بـ
ــرفت اختيـ
صـ

ــدا
ــي موحـ
ــدت كلـ
ــال قـ
لرب تعـ

ــدم
ــى ذي التقـ
ــه للمنتقـ
ــديا بـ
خـ

مــن ارتــاب ف أن القفــى وســيلت

فــإن خــدي للنــب وه§ــو ســلمي

ـب ل
ـا أحـ
ـوى مـ
ـن سـ
ـت برب مـ
خرجـ

ــا̈لعلÄم
ــر“ى كـ
ــا ي‘ـ
ــار تأليفـ
ول اختـ

ــحا
ــدد ناصـ
ــادات أجـ
ــف سـ
تواليـ

لــوجه الــذي أعلــى مــدادي ومÂرق¦مÂــي

أبـــث لـــوجه ال علمـــا مباركـــا

يســر ¥الــذي أحيــي الليــال¦ عــن ̈قــمÂ

ـورى
ـيد الـ
ـن سـ
ـاقي وعـ
ـن البـ
رضيت عـ

ــدم
ــار القـ
ــلما ذي اختيـ
ــه سـ
عليـ

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســـــم ال الرحـــــان الرحيـــــم }اســـــم ال{

إل ال رب العــرش والفــرش والســمآ

ورب الراضــي قــد تــوجهت بالبقــآ

ســألت إلــي باســه العظــم الــذي

ــا
ــح‘ م“و§بقـ
ــات ل أنـ
دعــان إل النـ

مــدادي وأقلمــي لــن قــد مــا العنــا

ووص•ـــله للقÂتـــل قطعـــا وأوبقـــا

ألن ل¦ــــ القهــــار مــــن ل يبن

ورد• لــه مــا كــان يبغــي وأوثقــا

ل¦ــن قــادن بــالب للجنــة الــت

أروم مــن الــول بــه الوعــد موثقــا

لســان وقلــب بعــد جســمي“ عابــدا

ـــا
ـــود توث©قـ
ـــا ذا عهـ
خليل حبيبـ

هــدان¦ رب بالكتــاب الــذي اعتلــى

ــآ
ــع البقـ
ــثيا مـ
ــه ل خيا كـ
ووج¥ـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم صلى ال تعال على سيدنا ممد وآلــه وصــحبه
ـدائي
ـم إن أعـ
وسلم تسليما وله أيضا رضي ال تعال عنه هذه اليمية اللهـ
وأعداءك ألقون ف البحر كما ألقوا خليلك ف النار وخاطبتها ب}يا نــار
ـع
ـى جيـ
كون بردا وسلما على إبراهيم{ فصارت النار جنة له عليه وعلـ
النبياء والرسلي الصلة والسلم يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم بق
ـدى
ـن الـ
ـات مـ
}شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينـ
ـدائي
ـع أعـ
والفرقان{ وبق ذلك الطاب سخر ل هذا البحر وأهله وجيـ
ـوعي إل دار
وأعدائك وبشر السلمي والسلمات بلقائي ورؤيت وسع رجـ
السلم وطوب عاجل بل مشقة ول تسبب من آمي يا رب العالي بــاهه
صلى ال تعال عليه وسلم واجعل هذه اليمية فوق ما كتبت وفــوق مــا
ظننت كما هو عادتك معي فيما قلت قبلها واجعلها ل زادا وج‘ن•ة وج“ن•ة ف
ـــــــــــــــــــــــــــــدارين
الـ
أل إنن علــــــى خي منعــــــم

ول أشــتكي للخلــق مــن فقــد أنعــم

فمـــن ظنن ف غربـــت ذا تـــذلل

إل غي مغــن واســع فه§ــو قــد عمــي

لــه أشــتكي ضــعفي وفقــري وغربــت

وأرجــو رجــوعي عــاجل خي منعــم

ـان ل
ـكى وكـ
ـزي فأشـ
ـه عجـ
ـكوت لـ
شـ

بــا فــاق ظن فه§ــو أكــرم مكــرم

نــا جــانب مــن غرهــم كفرهــم بــه

فعنهــم حــان طــاردا كــل مــرم

لــه الشــكر من راجيــا منــه مطلــب

بل ̈كلفـــة من وقـــد زال مغرمـــي

لئن غرن مــن غــره الظــن حاســدا

فمـــا غرن مـــن قـــادن بـــالتكرم

فمــن يلقن للجحــد ف البحــر ذا قلــى

فقــد جــاءن ف البحــر جــود‘ الكــرم

ومــن ســاءه كــون لــولي عابــدا

وكـــون خـــديا للشـــفيع القـــدم

فــإن لــه ف الــب والبحــر عابــد

خــدي لنــج مــن دواعــي التنــدم

فمــن صــد عن فــالواهب أقبلــت

مــن الواســع الغن الفيــظ القــدم

فمــن يلقن ف البحــر رومــا لغربــت

ـم
ـل عيلـ
ـروض ف كـ
ـي الـ
ـن إلـ
ـي مـ
فلـ

ــت
ــوري وغيبـ
ــائي ف حضـ
لرب التجـ

وبالصــطفى أشــكو لــه نعــم ســلمي

عليــــه صــــلة ال ث ســــلمه

ـلم
ـل مسـ
ـع§ كـ
ـحب مـ
ـه والصـ
ـآل لـ
بـ

إلـــي علـــى خي البايـــا ممـــد

أدم ســرمدا أزكــى صــلة وســلم

مـــع الل والصـــحاب طـــرا وردن

ســـريعا إل طـــوب وح‘ط²ن وعلـــم

إلــي علــي• الــدهر كــون خــديه

ــمÂ
ــم§ وف¦ه¶ـ
ــدي الي علÄـ
ــون خـ
وكـ

إلــي مــن الوهــاب أبغــي تبحــرا

وكشــفا وإلامــا فلــي اكشــف وألــم

تـــوجهت للفتـــاح أبغـــي ̈فت‘ـــوح“ه

وأرجــو فيوضــا منــه والفيــض ينهمــي

ـن القهــار إذ راض ل العــدى
ـيت عـ
رضـ

ــم
ــدهم أي• مبهـ
ــدا عنـ
ــا فريـ
غريبـ

سأرضــيه بــالقرآن شــكرا لــه بــه

علــى أنعمــي بــالقلب والســم والفــم

ـدى
ـار ل هـ
ـا اختـ
ـان مـ
ـه إدمـ
ـي لـ
علـ

وأرضــيه باليــات إذ صــرن مغنمــي

شــكوري ورضــوان وحــدي لنــافع

أتـــان بقـــرآن عظيـــم معظـــم

هــو الكن والنــور الــبي الــذي بــه

عــن النــار والعــداء والعــار نتمــي

كتــاب عزيــز مــن عزيــز أتــى بــه

عزيــــز أمي للعزيــــز التمــــم

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم

ـــم
ـــذ ذي ترحـ
ـــد كري منقـ
لعبـ

عليــه مــن الــول صــلة بل انتهــا

بــآل وأصــحاب لــه حيــث ينتمــي

عليــه صــلة منــه مــا قــال شــاكر

أل إنن أثن علـــــى خي منعـــــم

ــون ل
ــن كري يكـ
ــلم مـ
ــه سـ
عليـ

ول أشــتكي للخلــق مــن فقــد أنعــم

عليـــه صـــلة منـــه تكفين الذى

وتمــي جنــاب عــن لعي ومــن عمــي

عليــه ســلم منــه مــا فــاز مشــتكÁ

إليــه بــا يظــى بــه خي منعــم

بــآل وأصــحاب رجــوت مــن العلــي

دخــول غــدا ف ســلكهم ذا تنعــم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممـ
وآله وصحبه واجعل هذه القافية التية فوق اليمية ظاهرا وباطنا آمي يــا
رب العـــالي بـــاهه صـــلى ال تعـــال عليـــه وســـلم
أل إنن أرجــو مــن الواســع الــق

بــاه القفــى ناصــر الــق بــالق

عليــــه صــــلة ال ث ســــلمه

لقــائي ســريعا إخــوت بالــدى الــق

ــعيدا مكمل
ــدا سـ
ــه عبـ
ــون لـ
وكـ

خــديا لعبــد الــق متــاره الــق

إلـــي بـــاه الصـــطفى ث آلـــه

ـق
ـدن مـع العتـ
ل¦ـ اغفـر ول كـن ول²تقـ

سأرضــيك بــالقرآن والســنة الــت

لنــا ســن•ها الختــار يــا فــاتق الرتــق

ــا و̈كفن
ــرا دوامـ
ــدى طـ
ورض ل العـ

ـق
ـق والفتـ
ـار ذا الرتـ
ـا قهـ
ـرك يـ
عن الشـ

ــا
ــت بـ
ــلم الـ
ــدن إل دار السـ
وقـ

أناجيــك باليــات ولت‘عــل ب أفقــي

إلـــي ســـريعا ر‘دن بـــالن معـــا

وكــن§ ل دوامــا بالبشــارات والرفــق

ـورى
ـس والـ
ـع النفـ
ـا تنفـ
ـب ل علومـ
وهـ

ووس¥ــع§ بإســعاد وبالفتــح والــرق

أبــت نفســي“ الصــلح وه§ــي عــدوة

ـي
ـن ي‘رقـ
ـا خي“ ـ مـ
ـالطي¶ يـ
ـا بـ
فلي زكÄهـ

ـا
ـورى معـ
ـا ف الـ
ـا أشـ
ـا مـ
وهب ل دوامـ

وعن أذاهــم ̈كــف• يــا معطــي“ الســبق

وســـق ل مرامـــي عـــاجل ث آجل

ـق
ـم الفض ـل Âوالفض ـل¦ ل أبـ
وهب ل عظيـ

إلــي قن يــوم الــوى مــا أخــافه

ـالبق
ـم• كـ
ـاجل ث¦ـ
ـرورا عـ
ـل مـ
ول اجعـ

ـا
ـل مـ
ـزوع وكـ
ـن نـ
ـاة مـ
ـب ل نـ
وهـ

ياف الــورى اجعلن بعيــدا عــن الــر§ق

أجــب يــا إلــي وامــح عن معــائب

ـق
ـة Âالمـ
ـن فعلـ
ـت مـ
ـأن تبـ
ول اشهد بـ

وكـــن ل دوامـــا يـــا إلـــي ونن

وحقــق رجــائي واكفن جــالب الرتــق

ـه
ـر كلـ
ـه المـ
ـن لـ
ـا مـ
ـوت يـ
أجب دعـ

وجــد ل بتوســيع وبالزهــد والصــدق

ــه
ــطفى واكفن بـ
ــاه الصـ
ــي بـ
إلـ

حســابا ول ســخر بــه كــل ذي فســق

وصـــل بتســـليم عليـــه بـــآله

ـرق
ـرب كالشـ
ـه الغـ
ـن لـ
ـا مـ
وأصحابه يـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم ولــه أيضــا زيــد فيضــا
ــدى
ــع الـ
ــب مـ
ــل وحـ
أل إنن خـ

ــردى
ــا الـ
ــو عن مـ
ــي وه§ـ
لرب إلـ

شكوري له مــن بعــد حــد علــى النــب

ممــد الختــار ذي المــن والنــدى

ــل
ــاكيه مرسـ
ــفيع ل يـ
ــول شـ
رسـ

ـدا
ـذي فضله بـ
ـل الـ
ـل الرسـ
ـدى مرسـ
لـ

نـــب شـــجاع ل يـــدانيه فـــائق

ـدا
ـات م“ك²م“ـ
ـى مـ
ـم النتقـ
ـن رام هضـ
فمـ

مــديي لــه ف الــب والبحــر قــاد ل

مرامــي بل كــد هــو البحــر مزبــدا

عليــه صــلة مــع ســلم بل انتهــآ

ـدى
ـوا الـ
ـن ب‘لÄغ‘ـ
ـحاب م“ـ
ـع الل والصـ
مـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
ـرب
ـع القـ
ـدحا مـ
ـت مـ
إل الصطفى وجهـ

ـرب
ـع الكـ
ـري مـ
ـل ضـ
ـن قبـ
وعن ما مـ

ــول ال حــت كــأنن
مــدحت رسـ

ـب
ـع الل والصــحاب بالســم والقلـ
مـ

ـي
ـن العلـ
ـلة مـ
ـى صـ
ـطفى أزكـ
على الصـ

ـذ²بÂ
ـدى الكÂـ
ـن§ أجــابوا لـ
ـليمه فÂيم“ـ
بتسـ

إل الصــطفى وجهــت كلــي بــدمت

ـب
ـاقن جلـ
ـا عـ
ـي ومـ
ـاقن دفعـ
ـا عـ
ومـ

ومــا أمن مــن قبــل ســوء‡ ســوى بل

مــاه رســول قــاد ل مجــل الطــب

ومــا أمن بالســوء قÂت§ــل’ ســوى ش“ــقÂي

ـأب
ـع الكـ
ـرى مـ
ـا وأخـ
ـدا دنيـ
طريـد Áغـ

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

ـــا{
ـــة كرمـ
ـــه }بل آفـ
ـــوده ومنـ
ـــدا بفضله وجـ
أبـ
ـرر§
ـس والضـ
ـيطان والنفـ
ـن الشـ
ـرأت مـ
بـ

قهــرت الــوى بــال ل ينحن غــرر§

ـــغ
ـــاي“ زاد م‘بلـ
ـــاد ف دنيـ
ل انقـ

إل النــة العليــا علومــا مــع الــدرر§

ــر والن
ــق البشـ
ــفاء رافـ
ــان صـ
أتـ

وكــون خليــل ال ف لــوحه اســتقر§

إذا مــــا تلــــوت الي والي‘ عزت

ــر§
ــ القـ
ــف©ى ل¦ـ
ــبيب ال صـ
وإن حـ

ــه
ــذي بـ
ــاب الـ
ــ رب ف الكتـ
أران¦ـ

أتــى منــه جبيــل الــدى ̈غي•ب®ــا ســتر§

فلحــي بــإذن ال ل شــك ¥ثــابت

وتنحــو لغيي ذلــة الــوجه والقــتر§

هـــدان إلـــي نعـــم رب تكرمـــا

ــدر§
ــا أمن كـ
ــيق ومـ
ــا أمن ضـ
ومـ

تÂر“اسÂــى عــن الســواء كــون اللــه ل

وواجهن بالبشـــر للجنـــة القـــدر§

ـوى
ـار والـ
ـذنب والعـ
ـا والـ
ـت العنـ
كفيـ

ورب العـــدى ل دون لقيانـــة قســـر§

مــا ال ضــري مــع ضــلل وجــاد ل

بقهــر الــورى والنفــس ل ينحن ضــرر§

ــــه
ــــيطان ول بزبـ
إل غيي الشـ

ودنيــاي“ ل زاد لبــاق كفــى الغــرر§

وجعل هذه البيات مؤ“ي¶سة كل عدو وكل شقي من قائلها ومن كــل مــا
اخـــتي لـــه ف الـــال والـــآل آمي يـــا رب العـــالي.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزل من غفور رحيــم وقــد }ل مــا
ـــــــــــــك{
ـــــــــــــتهون بـ
يشـ

ل انقــاد مــن بالــذي رمتــه منــا

كتابــا عزيــزا ذب ضــري لــدن عنــا

يبشـــرن بـــاق أنـــاجيه وحـــده

بــذكر حكيــم جــا بــه مرســل ســنا

ـا
ـه حبـ
ـالفيض م ـع§ روضـ
ـذ بـ
ـا ال مـ
مـ

مكابــدت الشــيطان والنــس والنــا

إل مــن لــه كليــت قــد تــوجهت

مــدادي وأقلمــي وقــد كــان ل منــا

ــي
ــب رب معلمـ
ــوم الغيـ
ــود علـ
يقـ

إل كلكلــي فيضــا يــري اللفــظ والعن

شــهوري وأعــوامي غــدت خي طاعــة

لــن بتــواليفي هــدى مــن بــا ي‘عن“ــى

توصـــل أقلمـــي إل ال عابـــدا

بل خلـــوة وال أبقـــى كمـــا أغن

هــديات رب قــادت الجــر والرضــى

إلينــا كمــا قــد طيــب العمــر والغن

وعيــت علومــا نافعــات بلفــظ كــن

ول قــاد رب خي زيــد عــن الســن

نفــى مــالكي مــا ســاءن قبــل رؤيــة

ـن
ـذي السـ
ـديا لـ
ـدا خـ
ـه عبـ
وصرت لـ

بــــــــــدا ل أن ال ل رب غيه

وأن رســول ال فــاق الــورى حســنا

كتبــت وإن شــاكر لســت ذا اشــتكا

ــا
ــاءن ال إذ عنـ
ــا سـ
ــا مـ
وعن مـ

إل دخول النة الت وعد التقون بل مكر ول غرور ول استدراج ول آفة
ول كدر ول شيء يسوءن أو يضرن ف شيء ما آمي يــا رب العــالي.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}هذا جزاء Þالسيد Âأحد“ ب§ن Âب‘د Íوجزاء خليفته{

بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه
وسلم تسليما "تنبيه" نزل ف ليلة وفاة السيد أحد بن بد من الســماء روح
القدس عليه السلم مع كثي من اللئكة إكراما للسيد أحد بن بد لســن
ـة
ظنه }بالعبد الدي{ كان له بكرمه الباقي القدي ول يرجعوا ف تلك الليلـ
إل السماء إل بروحه الطيبة الت رجعوا با وهذا هو الوعد الذي وعد لــه
وإل بعــض مــا هنالــك أشــار العبــد الــدي بقــوله:
لقــد جــاء روح القــدس وه§ــو م‘فــرج

بنـــد عظيـــم حي أحـــد يـــرج

لحــد عنــد ال مــا كــان يرتــي

لــه بــان خي بــابه كــان يرتــج

ـه
ـذي لـ
ـدي الـ
ـى الـ
ـن أعطـ
جزى ال مـ

ــج
ــو أنتـ
ــود خيه وهـ
ــن ال جـ
مـ

مــن ال رب العــرش أبغــي مواهبــا

لهــد بــا وه§ــو الســعيد التــوج

لــه بــان ف أخــراه كــون خــدي مــن

لــه الســبق والتقــدي وه§ــو التــوج

مضــى ســيد الســادات شــيخا مقــد•ما

بتقــدي شــيخ ورده الــدهر منهــج

علــى ســيد الســادات رضــوان شــيخه

ورضــوان خي اللــق نعــم البهــج

مــن ال أبغــي للخليفــة مــا نــوى

بـــاه الـــذي أنـــواره تتبلـــج

عليــه ســلما مــن هــداه مفضــل

كمــا كــان ف الســراء يعلــو ويعــرج

ـــاته
ـــال وبركـ
ـــة ال تعـ
ـــم ورحـ
ـــلم عليكـ
والسـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـحبه
ـه وصـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممد وآلـ

وســــــــــــــلم تســــــــــــــليما
لــرب غفــور قــد مــا عن الــذنبا

ــا
ــر م“اي‘ن§ب“ـ
ــس ف بـ
ــي إبليـ
وعن نفـ

ــت
ــنة الـ
ــالقرآن والسـ
ــاد بـ
ول جـ

ت̈كــف العــدى والعــار والنــار والســبا

ـوا
ـن طغـ
ـخي مـ
ـي بتسـ
ـاد أغراضـ
ول قـ

ول جــاد بالســن وعــن منصــب ذبــا

ول صــان أســراري عــن الكــون كلــه

ـعبا
ـب“ والش¶ـ
ـت الش¶ص§ـ
ـي ف غربـ
وعن نفـ

وكـــف الذى عن بفـــظ يـــوطن

وقــان بــه ف غربــت شــر مــا دبــا

متــاب ورضــوان وشــكري وممــدي

فــأكرم بــه ربــا فــؤادي بــه رب•ــى

سأرضــيه عبــدا راضــيا عنــه شــاكرا

بكــون لــه عبــدا خــديا لــن حبــا

أنــاجيه بــالقرآن شــكرا لــه بــه

علــى حفظــه دأبــا وأرجــو بــه ال¨ب•ــا

كتـــاب عزيـــز ل يراعيـــه عابـــد

ويتلــوه إل واحتــوى الفتــح والقربــا

كتـــاب كري مـــن كري مكـــرم

ــا
ــرق والغربـ
لعبــد كري ن“ــو•ر“ الشـ

كتــاب ميــد مــن ميــد مجــد

لعبــد ميــد قــد عل العج§ــم والعر§بــا

كتــاب عزيــز مــن عزيــز م‘عــزز

لعبــد عزيــز دونــه مــن حــوى قربــا

فطـــوب لعبـــد يعبـــد ال ربـــه

بترتيــل قــرآن عظيــم يقــي كربــا

كتــاب بــه مســكت مســتغنيا بــه

غريبــا وأنســان الصــيبات والكأبــا

بــه زال غمــي حي أمســكته هــدى

ـحبا
ـه الصـ
ـدي بـ
ـي وأهـ
ـه نفسـ
سأهدي بـ

فمــن ل يكــن دهــرا بــه ذا تســك

فقــد قــاده إبليــس مــن ل يــزل خبــا

برب أعــوذ الــدهر مــن مك²ــره ومــن

جيــع العــادي نعــم رب الــورى ربــا

إلــي اكفن إبليــس واحبس§ــه ســرمدا

وهــب ل دوام الــذكر والشــكر والبــا

إلـــي احبـــس العـــداء عن ونن

مــن الكفــر والكفــران ول²تكفن ســلبا

ــــى
ــــي قن ميل إل غي مرتض®ـ
إلـ

وجننـــب“ الفـــات ولتكفن خلبـــا

ـى
ـا مضـ
ـل مـ
ـن كـ
ـت مـ
ـا رب إن تبـ
أيـ

فعن امــح عيــب كلــه واكفن تغبــا

أيــا رب ل اغفــر وامــح عن تــرئي

ول اشـــكر متـــاب واكفن ردة دأبـــا

لــه تبــت بــالقرآن مستمســكا بــه

ـا
ـزل حبـ
ـن ل يـ
ـار مـ
ـطفى الختـ
مع الصـ

إمــامي الــذي صــيتن خادمــا لــه

بنظــم ونــثر ولتنــور بــه القلبــا

ـه
ـن بـ
ـا فكـ
ـت حيـ
ـا دمـ
ـدمت مـ
ـه خـ
لـ

ـعبا
ـه صـ
ـاد ورض ل بـ
ـذي م ـن Âافسـ
معيـ

لــه اكتــب صــلة مــع§ ســلم بــآله

وأصــحابه واقبــل بــه من“ــ الكســبا

ول هــب بــه دنيــا وأخــرى مراغــب

ـا
ـه نكبـ
ـاب بـ
ـن جنـ
ـا عـ
ـزح دوامـ
وزحـ

ول افتــح بــه فتحــا مبينــا يقــودن

إل الــب والتقــوى وجنــب العجبــا

إليــك اشــتكائي رب جهلــي وغربــت

ــا
ــه واكفن تبـ
ــوان بـ
ــد§ن لخـ
ف¦̈قـ

ـــا
ـــدن بارعـ
ـــم اللـ
وعلمن العلـ

مطيعــا تقيــا مفلحــا يرشــد الشــعبا

وبشــر ذوي الســلم طــرا بــأوبت

إل إخــوت ولتقــض ل قبلهــا الربــا

ـاجت
ـدهر حـ
ـطفى الـ
ـاه الصـ
ـق ل بـ
وسـ

بل كلفــة من وهــب ل بــه الــذبا

وعجــل خروجــي مــن عيــوب جيعهــا

ـدبا
ـا اصـرف الـ
ـوب وعنهـ
ـدن إل طـ
وقـ

وعنها اصرف الشــيطان والســوء ســرمدا

ووجــه لــا اليات ولت‘ــؤمن التربــا

ـوت§
ـا حـ
ـل مـ
ـا وف كـ
ـا فيهـ
ـارك لنـ
وبـ

وفيهــا أقمن واهــد ب الت¶ــر§ب“ فالت¶ر§ب“ــا

إلـــي إل دار الســـلم الـــت بـــا

أناجيــك قــدن عــاجل واكفن حربــا

وجنــب ذوي العــدوان والشــرك جــانب

ـا
ـود والقربـ
ـر والـ
ـب ل النصـ
ـا وهـ
دوامـ

وزدن علومـــا ذا هـــد®ى واســـتقامةÁÏ

وب رب يـــا رب ذوي البعـــد والقرب

وهب ل بك اســتغنا عــن اللــق خادمــا

ـبا
ـل منصـ
ـل الوبـ
ـد أخجـ
ـوده قـ
ـن جـ
لـ

حبيــب أنيســي ف اغــتراب وتربــت

ـا
ـدى تلبـ
ـي العـ
ـا يلقـ
ـدا يومـ
ـفيعي غـ
شـ

عليــــه صــــلة ال ث ســــلمه

بــآل وأصــحاب حــووا عنــده خصــبا

إلــي امــح عيــب كلــه واكفن الذى

بــه واكفن العــداء والنــار والســبا

وقــدن لهلــي ســالا غانــا بــه

ودأبــا قن إبليــس والعــار والســبا

لــك الشــكر والرضــوان من وشــاهدي

ــا
ــرة م“اي‘ن§ب“ـ
ــد ف الزيـ
ــب عتيـ
رقيـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـحبه
ـه وصـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آلـ
وسلم تسليما }ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها واجعل لنا من لدنك
ـــيا{
ـــدنك نصـ
ـــن لـ
ـــا مـ
ـــل لنـ
ـــا واجعـ
وليـ
رضــيت عــن الــول تعــال الــذي رب

فــؤادي وأغنــان وأكــرم بــه ربــا

ـت اليــوم عبــدا لــه بــه
بــه قــد غنيـ

خــديا دوامــا للــذي اختــاره حبــا

بــه قــد غنيــت اليــوم عبــدا بــذكره

وعن يكــف العــار والنــار والســبا

نبـــذت اللغـــى ل عبـــدا مـــرتل

ـا
ـدى ذبـ
ـاب العـ
ـن جنـ
ـم عـ
ـذكر حكيـ
لـ

أرتلــه مــا دمــت حيــا وأكتفــي

وأنفــي بــه إبليــس عن مــت دبــا

إليــه التجــائي وه§ــو مغــن وواســع

لــه اللــك ث المــد والــال قــد ثبــا

خرجــت بفضــل ال مــن كــل باطــل

وفــارقت تــدبيي بــه الــدفع واللبــا

رضــيت بــه ربــا كريــا مكرمــا

ـا
ـر والت•ل²ب“ـ
ـرب والبحـ
ـدى والـ
ـان العـ
وقـ

جزائي علــى الــول بــردي ذوي الفــرى

ول وجهــوا مــا ل بتســخيه ســلبا

نــويت هنــا الرجعــى لطــوب بــإذنه

وأودعتــه جســمي وأودعتــه القلبــا

إل ال والختـــار هـــاجرت مÂـــن مل

عبــاداتم عصــيان رب الــورى ألبــا

مرامــــي“ يعطينيــــه رب مقــــدم

ـرق والغربــا
ـه ملــك حــوى الشـ
قدي لـ

نــات مــن العــداء والبحــر والبل

غريبــا وحيــدا مــن حفيــظ مل ال¨ر§بــا

ـدت هالكــا
ـد مــا كـ
هــدان تعــال بعـ

ـا
ـم والعربـ
ـن العجـ
ـد زيـ
ـذي قـ
ـاه الـ
بـ

أنـــاجيه ف ســـر وجهـــر وأرتـــي

ـا
ـل والت¶ربـ
ـه الهـ
ـلحي بـ
ـلحي وإصـ
صـ

ــان ل
ــدى ث كـ
ــه ل للعـ
ــت لـ
ذللـ

وكني كتــاب حبــه يكشــف الكربــا

هـــدان بـــه رب وأهـــدي بنـــوره

إذا شــــاءه رب ذوي البعــــد والقرب

ــلمن
ــدن وسـ
ــاي“ قـ
ــي إل طوبـ
إلـ

وجــد بامتنــان ث¦ــم• ولتــؤمن التªربــا

لــك الــب والبحــر الــذي قــدتن لــه

ـا
ـرم النبـ
ـن ولتكـ
ـب ل المـ
ـب هـ
ففي الـ

قلــوب العــدى قلــب إل مــا يســرن

وب بشــر الخيــار ولتغفــر الــذنبا

رجــوت فراقــي ســرمدا جلــة العــدى

ـا
ـى الربـ
ـن قضـ
ـا مـ
ـك يـ
و̈لقي“ى عيال منـ

يقلـــب قهـــر منـــك رب قلـــوبم

فلــي كــن بكــن رب ول وســع الز¶ر§يــا

تفضــل علــي اليــوم يــا رب بــالن

بفتــح وفيــض يجــل الوبــل منصــبا

إليــك وللمختــار هــاجرت بالــدى

ـا
ـى التبـ
ـن وقـ
ـا مـ
ـاء يـ
ـنة البيضـ
وبالسـ

ل اصــرف كئوس القــوم ولتســقن بــا

ـا
ـا رب والع“ب•ـ
ـب ل ال ـص ¥يـ
ـع وهـ
ووسـ

ظلمـــي“ بالصـــباح عن جلوتـــا

عليــه صــلة منــك أحــوي بــه ال¨ب•ــا

أزلــت“ بــه كــبي وع‘جــب م‘رب¶ي®ــا

عليــه ســلم منــك يكفين“ــ الÂب•ــا

ـي
ـت أرتـ
ـا كنـ
ـر مـ
لقد سقت ل ف البحـ

بــاه الــذي صــيته الــل والبــا

ـب فقــدن مــن العــدى
ـه عيـ
مــوت بـ

إل إخــوت واجعــل رجــوعي لنــا طÂب•ــا

ـارة
ـو إجـ
ـان يرجـ
ـد كـ
ـذي قـ
ـرت الـ
أجـ

فــزده الــدى والعلــم ولتكفــه الع‘جبــا

ـه
ـه جهلـ
ـاد يرديـ
ـد كـ
ـذي قـ
ـديت الـ
هـ

ـا
ـا رب والجبـ
ـتار يـ
ـف السـ
ـه اكشـ
فعنـ

ـرمدا
ـد سـ
ـوان والمـ
ـكر والرضـ
لك الشـ

ول شـــك ل ف كونـــك ال والربـــا

ـا
ـكر مثنيـ
ـذكر والشـ
ـى بالـ
ـرت اللغـ
هجـ

ـبا
ـوي“ انصـ
ـوده نـ
ـن جـ
ـطفى مـ
على الصـ

أيــا ال يــا رحــان يــا مــن أغثتن

فصــل بتســليم علــى خي مــن لــب

وثقـــت فكـــن ل بـــالقفى وآلـــه

ـا
ـث إذ ق¦ب•ـ
ـوا الليـ
ـن أخجلـ
ـحابه مـ
وأصـ

ــزوة
ــل غـ
ــواب ال ف كـ
ــوا ثـ
أنيلـ

ـوان والقــرب والقرب
ـب والرضـ
ـع الـ
مـ

جهــادهم العمــال حقــا وكلهــم

ــا
ــاين الربـ
ــاحي إذا عـ
ــره الـ
يبشـ

عليهــم مــن الــول رضــاء ورحــة

كمــا زحزحــوا عن بأســيافهم تغبــا

ل اجعــل بــم يــا مــالكي خي مــرج

وطيــب وســلم وامن‘ن“ــن§ ولــتزد رغبــا

ـا
ـم معـ
ـلم بـ
ـع سـ
ـلة مـ
ـب صـ
له اكتـ

ـذبا
ـي والـ
ـالكي الطـ
ـا مـ
ـم يـ
وهب ل بـ

نبــذت الــذي قــد بعتــه فلت‘ب“ــد¶ل¦ن§

وجنبن“ــ العجــاب والكــب والكــذبا

أنلن كرامـــات وكـــن ل بل انتهـــا

بــا فــاق ظن ولتســخر ل¦ــ الصــعبا

ـم
ـا لكـ
ـالكي راجيـ
ـا مـ
ـدي يـ
ـددت يـ
مـ

غريبــا منيبــا أ¦ن¶س“ــن§ واكشــف الرªع§بــا

نفيـــت الذى عن فجـــد ل بـــأوبت

ســريعا بل كــد ول وس¥ــع Âاللح§بــا

لــك الشــكر إذ صــيتن خــادم النــب

ـحبا
ـا الصـ
ـي بـ
ـك تعلـ
ـلة منـ
ـه صـ
عليـ

ــم
ــالل كلهـ
ــار بـ
ــك بالختـ
دعوتـ

ـبا
ـم شصـ
ـان بـ
ـن كفـ
ـا مـ
ـحابه يـ
وأصـ

نفيـــت بـــم عن الذى ث كنـــت ل

ـبا
ـد الصـ
ـى ول خلـ
ـب الرجعـ
ـي طيـ
فلـ

ــروا
ــث عن وأدبـ
ــت ذوي التثليـ
كفيـ

فــرادى ومثن واكفنيهــم بــم دأبــا

وثقــت بــك اللهــم ســق ل مراغــب

دوامــا بــاه الصــطفى واكفن الكأبــا

لــه اكتــب صــلة مــع ســلم بــآله

ـا
ـجدي رحبـ
ـه مسـ
ـل بـ
ـحابه واجعـ
وأصـ

يبشـــرن ظن الـــذي قـــادن إل

ـا
ـالوا ل¦ ـ الن•ح§ب“ـ
ـن أطـ
ـر مـ
ـائي فبشـ
دعـ

ــي بكونـــك قـــادرا
ــرن علمـ
يبشـ

ـا
ـتجب§ واكفن النكبـ
ـيء ل اسـ
على كل شـ

أجــب دعــوت وج¥ــه§ فيوضــا لكلكلــي

وخلــد فيوضــات ول تــترك الســكبا

أدي لــه مــا عشــت إن شــا عبــادةÏ

ـورث الوس§ـب“ا
ـد تـ
ـه قـ
ـول منـ
ـو قبـ
وأرجـ

جعلـــت كتـــاب ال وردي وأبتغـــي

بــترتيله مــا شــئت إذ صــار ل أ¦ب•ــا

علـــي ¥لرب د“يـــن‘ ترتيـــل آيÂـــهÂ

ـــا
ـــه أب“ـ
ـــومي أءوب بـ
وإن إل قـ

لرب“ــ حــدي ث شــكري بل انتهــا

ـا
ـاته حزبـ
ـرف آيـ
ـدري ظـ
ـل صـ
على جعـ

نــوت بفــظ ال مــن ســطوة العــدى

ول راضــهم طــرا ول كــرم النبــا

أغــاثن“ النــان مــن كيــد مــن قلــى

وصــار كنــار الÂــل Äل بــر‘ م“اي‘ن§ب“ــا

مــدادي وأقلمــي ولــوحي وكلكلــي

ـا
ـظ والوهبـ
ـه الفـ
ـن ل وجـ
ـمي لـ
وجسـ

نــويت لــه شــكرا كــثيا كمــا حــى

جنــاب وأســتكفيه يــوم الــوى اللهبــا

لــه جــل شــكري إذ هــدان بفضله

ـار ل ع“ض§ ـب“ا
ـه صـ
ـدحي لـ
ـذي مـ
وجاه الـ

ــا
ــت بـ
ــلم الـ
ــان إل دار السـ
دعـ

أنــاجيه بالــذكر الــذي طيــب الع“ض§ــب“ا

ــده
ــيطان ول بكيـ
ــ الشـ
ــي عن“ـ
نفـ

وأبغــي نــاة منــه منــه مــت دبــا

كفــان حفيــظ قــاهر مــانع هنــا

شــكوكا ووسواســا وعن العــدى ذبــا

نــويت رجوعــا ذا صــلة مســلما

ـا
ـاره حبـ
ـذي اختـ
ـاحي الـ
على الصطفى الـ

صــلة وتســليم علــى الصــطفى النــب

ـن نفــي الÂب•ــا
ـع الل والصــحاب مـ
مـ

يصـــلي بتســـليم عليـــه بـــآله

وأصــحابه رب حفيــظ كفــى ت“ب•ــا

رحيــم شــكور أرتــي منــه رفعــه

إليــه مكــاتيب وأكــرم بــه ربــا

أصــلي بتســليم عليــه لــوجه مــن

يســوق بــه ل مــا اعتمــى ل كمــا رب

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

مــا بــالنب ضــري إلــي وأحــد‘

ورافقن خي البيـــــات أحـــــد‘

ـا
ـالنب معـ
ـتي ل بـ
ـا اخـ
ـوى مـ
حططت سـ

ـــــد
ـــــا ممـ
ووافقن خي البايـ

مــا النتقــى قصــد الــذي بعــت ل بل

رجــوع وكلــي مصــلح ليــس يفســد

مــن ارتــاب ف كــون القفــى وســيلت

عليــه ســلما مشــتر ليــس يكســد

دعــاه لســان الــال للحــق ناطقــا

بــذا خــدي ســرمدا وه§ــو أحــد

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

مــــددت يــــدي ل رب وأحــــد

إلــي علــى خي الــورى وه§ــو أحــد

حــويت مــن البــاقي من فــاقت الن

وينحـــو جنـــاب للزيـــارة ح‘م•ـــد‘

ممـــد الختـــار ل بـــان ســـبقه

عليــه ســلما مــن بــه لســت أكمــد

مرامــي بل ضــر وخــوف ي‘قــاد ل

وســيق إل غيي الــذي القلــب ي“ج§م‘ــد‘

درى اللــق أن النتقــى خي خلــق م“ــن

إليــه يــدي تتــد شــكرا وأحــد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
اللهــم صــل وســلم وبــارك علــي مــن اســه }ممــد{

مـــديك يـــا خي البايـــا عبـــادة

ينــال بــه الفــوز الــذي دام يــدح

ح‘بÂيــت“ م‘ن®ــي خي“ــ البايــا جلي•ــةÏ

ـد“ح
ـو ي‘قـ
ـه فه§ـ
ـا حزتـ
ـاب فيمـ
ـن ارتـ
مـ

مــن ارتــاب ف كــون القفــى مقــدما

ـرح
ـدر يشـ
ـا الصـ
ـوق فمـ
ـل ملـ
على كـ

ممـــد الختـــار ل خلـــق مثلـــه

ــر•ح
ــديه ل ي‘فـ
ــك ف تقـ
ــن شـ
فمـ

دعــا اللــق للمنــان لينــا ورحــة

عليــه ســلما م“ــن مزايــاه يــدح

وعلي آله وصحبه وتقبل باهه عليه وصحبه سلماك وبركات‘ك هذه البيات
ـالي.
ـا رب العـ
ـكور آمي يـ
ـا شـ
الأخوذة من اسه بقدر عظمة ذاتك يـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي من جعلت خدمت له
ـة
ـل خدمـ
من عام جيسش إل انتهاء عام بكسش أحب إليك وإليه من كـ
ـة
ـدر عظمـ
سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه يا من تقبلت تلك الدمة بقـ
ذاتــك آميــــن يا رب العاليــــــن }ممـــــد{
مــدادي وأقلمــي لكــم عــام جيســش

ســرورا عظيمــا لنتهــا عــام بكســش

ـى
ـر والرضـ
ـوى البشـ
ـن سـ
حيت قلمي عـ

ــالفتش
ــن أذى كـ
ــي عـ
ــاك إلـ
حـ

مــوت الذى والســوء يــا خي شــافع

ــدهش
ــاف الـ
ــلة ال نـ
ــك صـ
عليـ

مــددت“ ل¦ــ المــال بــالمن والصــفا

عليــك ســلم ال مــاحي التفتªــش

ــة
ــر وراحـ
ــكر ببشـ
ــان إل شـ
دعـ

ـش
ـام جكسـ
ـن عـ
ـات مـ
ـفائي إل النـ
صـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن قلن وباشر إخراجي مرتي وإن أعيذها

بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ
ـن
بك رب أن يضرون وأن يلقين ذلك المي أبدا اللهم يا مغن أغنن عـ
لقاء ذلك المي أبدا آمي بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال علــى
سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وسلم تسليما فتوحات البــاقي الفتــاح
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
}ال ممــــــــــــــــــــــــــــد{
إل ال بالختـــار هـــاجرت ســـرمدا

بــا اخــتي ل والكــل ف جيــب أحــدا

لــه رمــت مــن رب ســلميه بــالل

ـدى
ـوا الـ
ـن بلغـ
ـحاب مـ
ـن الل والصـ
مـ

لــه رمــت مــن رب ســلميه راضــيا

ــدا
ــر ̈أخÂـ
ــار والشـ
ــن ال والختـ
عـ

هــديات أمــداح لــه قــد تــوجهت

مــن الــادم العبــد الســم•ى بأحــدا

ـا
ـر أعوامـ
ـطفى البحـ
ـدحت الكري الصـ
مـ

ـا
ـر أقوامـ
ـت ف البحـ
ـد فقـ
ـدحه قـ
وف مـ

حبــان إلــي بالــذي كنــت راجيــا

ـلما
ـن رد إسـ
ـب مـ
ـد كـ
ـذي قـ
بدحي الـ

مرامـــي دوام الشـــكر ل بـــالنب

عليــه ســلما مــن لــه ســقت أعلمــا

دعـــان إل مـــدح النـــب ممـــد

ــا
ــدون¦ أعوامـ
ــن كابـ
ــي مـ
خروجـ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

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

على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل هذه البيات أحب إل رسول
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
مــا النتقــي مــا بعتــه مــو نــافع

ول جــــاد ف أثــــانه بالنــــافع

ـاهر
ـل قـ
ـه فضـ
ـن ربـ
ـى مـ
ـوى النتقـ
حـ

عليــه ســلما مــن كفــى ذا تنــازع

ــا
ــورى معـ
ــار خي الـ
ــد الختـ
ممـ

ــازع
ــاحي التنـ
ــلم ال مـ
ــه سـ
عليـ

مــا الصــطفى عن الذى مــو مرشــد

ول قــاد ســرا مغنيــا عــن مــدافع

دعــائي اســتجاب ال بــالنتقى النــب

ــع
ــالب خي دافـ
ــلما جـ
ــه سـ
عليـ

ـى
ـا ال ل رضـ
ـا قادهـ
ـت حاجـ
ـت رمـ
مـ

ــافعي
ــو شـ
ــن هـ
ــة من بـ
بل كلفـ

حــويت مــن البــاقي بــه مــا أكنــه

دوامــا ســرورا والعلــي خي رافــع

ــت
ــب وجثـ
ــي وقلـ
ــدادي وأقلمـ
مـ

لــن بــالنب أعلــى فــت غي جــازع

ملـــوك زمـــان ل ألينـــوا بل أذى

ــازع
ــاهرا ل ينـ
ــجاعا قـ
ــدحي شـ
بـ

دعـــان إل مـــدح القفـــى ممـــد

شــكوري فريــدا ل يــزل خي نــافع

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
علـــــى الرســـــلي والمـــــد ل رب العـــــالي
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ـخص زائر Áزارن وإن
ـاء Óشـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن تييبه رجـ

ـزات
ـن هـ
ـك مـ
ـوذ بـ
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعـ
الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون وأن يزورن شخص شقي بســم ال
الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وحقــق
رجاء كل من رجان ف الدنيا والخرة واجعل هذه البيات سرورا لرسول
ال صلى ال تعال عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صــلة وســلما
ـدا آمي
ـق أبـ
ـرت بل تقيـ
ـره مضـ
ـن سـ
وبركة ييب با رجاء كل مـ
مــا النتقــى الضــراء والســوء والتبــا

لــدن ²قصــدت§ كلــي وكليــت حÂب•ــا

ـى
ـوى رضـ
ـن سـ
ـطفى عـ
ـب الصـ
حان النـ

وللنــار مــن ل يهــون ل امــترآ انكبــا

مرامــي شــكور ال شــكرا يســره

عليــه صــلة ال مــا فــاز مــن لــب

مــرادي“ إدخــال الســرور علــى النــب

عليــه ســلما م“ــن عــدوي بــه كبــا

دعــائي اســتجاب ال صــلى بل انتهــا

ـا
ـوء والتبـ
ـراء والسـ
ـا الضـ
ـن مـ
ـى مـ
علـ

ــب رســـول ال كـــل أود
مـــا النـ

عن ور“ب¶ـــي“ أغن عـــن أذى وقـــود§

ح‘ـــب النـــب رســـول ال كرمن

صــلى عليــك كري جــاد ل بعــدد§

مــد الشــفيع الــذي ل قــاد خي بقــآ

ـدد§
ـى ومـ
ـع رضـ
ـعي مـ
ـم وسـ
ل خي علـ

مـــا الرســـول مضـــرات بالقنـــا

صــلى عليــه مقيــت كــان ل بســدد§

دوام بشــر وأمــن مــع§ رضــى بن®ــ

علــي مــن مــا مــا ســاءن كــأود§

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم وإن أعيذها بــك
وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك
ـى
ـارك علـ
رب أن يضرون بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبـ
سيدنا ومولنا الذي وجهت إل حضرته هذه البيات زائرا با ممد Áوآلــه
وصـــــــــــــــــــــــــــــحبه
مــا بــالعلي غي الصــفا خي مرســل

ــل
ــط خي مرسـ
ــلما باسـ
ــه سـ
عليـ

حــويت صــفاء… بــالنب مــن إلنــا

جــزاه العلــي عن خيــور“ ا̈لج“م¶ــل

مزايــاك يــا متــار ل قــد تــبينت

ول قــدت مــا يغن الفــت عــن تأمــل

مــدادي وأقلمــي وروحــي وجثــت

ي‘بشـــرها البـــاقي بصـــفو مكمـــل

دعــان لشــكر ال كــون بل امــترا

ملزم مـــا ل اختـــاره خي منÂـــل

ملكــت كتاب®ــا ل يــئ قــط مثلــه

بـــاه رســـول ال أعلـــى مرتـــل

حــان كتــاب مــا بــه شــئت نلتــه

ــل
ــه وت“ب“ت•ـ
ــن ربـ
ــاءه مـ
ــن جـ
بـ

ـب
ـى النـ
ـاق علـ
ـكوري خي بـ
ـي شـ
مرامـ

عليــه صــلة مــع§ ســلم معســل

مرامــي كتــاب ال والدمــة الــت

تســرك ف الــدارين يــا خي مرســل

ــرة
ــي مضـ
ــفاء ل يلقـ
ــان صـ
دعـ

لخــذ كتــاب جــآ بــه خي مرســل
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ـا
ـيدنا ومولنـ
ـى سـ
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علـ

}ممـــــــــــــدي“ الـــــــــــــاحي{
ـل
ـدهر فانغسـ
ـاءن الـ
ـد سـ
ـا قـ
ـا ال مـ
مـ

ـل
ـن العسـ
ـى مـ
ـه أحلـ
ـرا منـ
ـاد سـ
ول قـ

حــدت إلــي ذا شــكور لــه بــه

ـل
ـال والعلـ
ـاس بـ
ـا الدنـ
ـن مـ
ـى مـ
علـ

ممــد الــاحي مــا الضــر والعنــا

ـل
ـن خلـ
ـان عـ
ـا صـ
ـلة ال مـ
ـه صـ
عليـ

مــددت لــوجه ال دهــرا يــدي لــه

ول مـــد ف ذا العـــام خيا بل زلـــل

دعــان إل ذكــر اللــه الــذي لــه

حيــات صــفاء‡ رافــق البش§ــر والنحــل

يســوق لغيي ال مــا ســاء ســرمدا

ـل
ـن مـ
ـطو لغيي وم“ـ
ـذي يسـ
ـال الـ
ومـ

ــة
ــالط خدمـ
ــق بـ
ــر خي اللـ
̈أبش¶ـ

بعقــد وفقــه بالتصــوف ل الــدل

ل انقــاد مــن رب جــزاء بل انتهــا

ـدل
ـا البـ
ـوى ربنـ
ـن سـ
ـورى ل مـ
وخي الـ

مــا الشــك عــن قلــب عليــم معلÄــم

ول قــاد علمــا نافعــا رافــق الــذل

أنـــاجي إلـــي نعـــم رب ومـــالكي

بــذكر حكيــم مــا بــه رمتــه بــذل

حــان إلــي عــن لعي وكــل مــا

يــوال لعينــا ســرمدا والذى انــذل

يبشـــر خي اللـــق خطـــي وغيه

ـل
ـاءن غسـ
ـا سـ
ـه مـ
ـرا منـ
ـاد سـ
ول قـ
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بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك
يــــــا ميــــــب }ممــــــد الخــــــدوم{
مــدادي وأقلمــي وعقــدي وأقــوال

لــرب الســمآ والرض قطعــا كــأحوال

حـــدت بأفعـــال كريـــا يقـــودن

ــال
ــب وأوصـ
ــرام بقلـ
ــر وإكـ
ببشـ

مــرادي“ كــون عبــد رب خــدي مــن

بــه قــادن وقــت اغــتراب بإيصــال

مــرادي“ شــكر ال مÂــن بعــد حــده

علــى مــن بــه ل رم• حــال وأفعــال

دريــت“ بشــيا منــذرا يــا رســولنا

عليــك صــلة ال م“ــن رم• ل حــال

أتيـــت“ بقـــرآن ميـــد نبي•نـــا

عليــك ســلم ال م“ــن زاد أنــال

لنــت إمــام الرســلي الــذين قــد

أتــوا قبــل مــن رب البايــا بإرســال

مــديك يــا خي الــورى قــادن إل

جنــان حــوت نــورا وحــورا بأعســال

خــديك راض عنــك يــا خي ســيد

كفــاه بــك البــاقي فتونــا بأوجــال

ـــرة’
ـــدام وداد Ýونصـ
ـــاه لخـ
دعـ

ـال
ـل مفـض Áلخجـ
ـن كـ
ـنت“ه عـ
لـد‘ن ²صـ

ـا
ـوق مـ
ـو وفـ
ـان يرجـ
ـا كـ
ـه مـ
وهبت لـ

رجـــاه بل كـــد وغـــم وآجـــال

مــرادي“ قــد كم•لــت يــا خي مرســل

برب الــذي قــد رم• عم§ــري وأحــوال

ـلة
ـه الصـ
ـه عليـ
بظاهري وباطن ف كل شهر لوجهك الكري واكتب لـ
والسلم بذه القصيدة ما يغبطه فيه الولون والخرون بسبب آمي يا رب
العالي وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له بــودك
ـا
ـدا آمي يـ
وكرمك بل مكر ول غرور ول استدراج ول آفة ول كدر أبـ
رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علــى الرســلي
والمــــــــــــد ل رب العــــــــــــالي
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بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك

ـا
ـل مـ
علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه يا من وهب ل فيك وفيه كـ
اخترت ل واصطفيته فشكرتك بذه القصيدة عليه صلى ال تعال عليه بآله
وصــــحبه وســــلم وبــــارك بل كفــــران أبــــدا
مــا الصــطفى عن الرزيــات والعلــل

فلــم ينحن عــار ول نــار او خلــل

مـــا النتقـــى عن الطيئات كلهـــا

ببــاق غفــور قــد مــا عن الزلــل

ــد
ــد Áم‘خ“لـ
ــد حـ
ــكوري بعـ
لرب شـ

ـاف القاســاة والــدل
ـطفى الكـ
على الصـ

ــب
ــى وف النـ
ــفو ف إلـ
ــات¦ تصـ
حيـ

عليــه ســلما مــن بــه خلــد البــدل

هــو التــب الــادي عليــه بــآله

وأصــحابه أهــل الفضــيلة والنحــل

ســـلما كري قـــادن واصÂـــل لـــه

وأ¦و§ل حســاب كــل °مــن جــار أو مــل

ــرمدا
ــن ال سـ
ــليم مـ
ــلة وتسـ
صـ

ـل
ـد وصـ
ـب إل ال قـ
ـه قلـ
ـن بـ
ـى مـ
علـ

بشــارات مــن يــوي الن دون ̈كلفــة

إل جنــة البــاقي عجيــب لنــا حصــل

بشــارات مــن يهــوى القفــى ممــد

ــل
ــى بل وجـ
ــلة ال تبقـ
ــه صـ
عليـ

ممــــد الختــــار راق Áمشــــي¥عÝ

ـل
ـر والجـ
ـا الضـ
ـن مـ
ـلما مـ
ـه سـ
عليـ

̈أنÂلـــت‘ أجـــورا دائمـــات بـــاهه

ـل
ـل العمـ
ـه م‘خجـ
ـاقي بـ
ـاد ل البـ
لدن ²قـ

بــاه رســول ال صــلى عليــه مــن

يقــود بــه ل الســؤل ل بــادر المــل

علــى مــن كفــان ال مــا ســاءن بــه

صــلة كمــا عن مــا الســهو والطــل

ــرمدا
ــن ال سـ
ــليم مـ
ــلة وتسـ
صـ

ـل
ـد بطـ
ـادين قـ
ـد العـ
ـه كيـ
ـن بـ
على مـ

ـل
ـرت واصـ
ـد صـ
ـه ل قـ
ـن بـ
ـى مـ
علـ

ـل
ـؤل بالعجـ
ـاد ل السـ
ـم قـ
ـذكر حكيـ
بـ

صـــلة وتســـليم يقـــودان ل الن

بل كلفــة دنيــا وأخــرى ول أجــل

ــد
ــا ممـ
ــى خي البايـ
ــى النتقـ
علـ

ـل
ـا الجـ
ـد مـ
ـا قـ
ـليم كمـ
ـلة وتسـ
صـ

علــى التــب البــادي الزايــا م‘ش“ــف°عا

ـل
ـا الكسـ
ـد مـ
ـا قـ
ـليم كمـ
ـلة وتسـ
صـ

ـا
ـادي لغينـ
ـال العـ
ـطفى الـ
ـى الصـ
علـ

ـل
ـن نسـ
ـل مـ
ـه كـ
ـاهي بـ
ـذي بـ
سلما الـ

ــيلت
ــى وسـ
ــان ل أن القفـ
ــد بـ
لقـ

كمــا قــد مــا عن القاســاة والــدل

ول قـــاد رب مـــن لـــد‘ن§ه بـــاهه

عليــه ســلما ال ف حزبــه البــدل

ـتكي
ـس يشـ
ـن ليـ
ـي ح ـد“ م“ـ
ـدت إلـ
حـ

ـل
ـر والثقـ
ـدى الضـ
ـاق عن للعـ
ل ـد‘ن ²سـ

شــكرت إلــي شــر راض ÁوحامــدÁ

ـقل
ـد صـ
ـه ال قـ
ـب بـ
ـدا قلـ
على من صـ

ممـــد الختـــار ل بـــان ســـبقه

ـل
ـن نقـ
ـل مـ
ـن كـ
ـاب عـ
ول قاد سرا غـ

ـذي
ـى الـ
ـالقفى انتفـ
ـا بـ
ـت نفيـ
ـت رمـ
مـ

دفعــت بــه مــن غي كــد ول حيــل

ـن
ـدي مـ
ـون خـ
ـد كـ
ـري بعـ
فمن رام ضـ

ـل
ـن كيـ
ـد وزن وعـ
ـن كـ
ـه عـ
ـت بـ
غ¦نÂيـ

بغي متــــاب لزم الــــزي والذى

وم“ــن ب وصــول رام ل قــد عقــل

ـوده
ـزت جـ
ـذي حـ
ـافع الغن الـ
ـو النـ
هـ

وعــن جــوده الغن البيــات مــا عقــل

ـــدا
ـــن ل رب موحـ
ـــن ل يكـ
فمـ

بســـعي وإخلص أديبـــا بل خلـــل

فقــد ضــي•ع العم§ــر الــذي ل ي‘ضــيعه

ـل
ـن علـ
ـي عـ
ـن صـ
سوى ذي شقاء فاز مـ

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
ـديه
ـه ولوالـ
ـر لـ
ـالي واغفـ
ـا رب العـ
وبي أحد ف شيء ما أبدا آمي يـ
وللمسلمي والسلمات والؤمني والؤمنات الحياء منهم والموات آمي يا
رب العالي سبحان ربك العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمد ل
رب العـــــــــــــــــــــــــــالي.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

مÂــن ال بالــاحي خ‘صÂص§ــت‘ بأمــداد

ـادي
ـس بالبـ
ـا ليـ
ـادي ومـ
ـزت بالبـ
كما ̈فـ

إل النتقــى انقــادت ســنيات‘ خــدمت

نكــال علــى عــاد خيــورا إل هــاد

صــلة وتســليم علــى خي مرســل

ـار كالــادي
ـه التــال الــذي اختـ
يوز بـ

رواحــي وإدلجــي لــدى الســي للنــب

ــاد
ــلح وحسـ
ــن سـ
ــا برب عـ
غنيـ

حــان امتــداح التــب عــن مضــرة

عليــه ســلما مــن حــان عــن Âافســاد

أمنــت مــن الســواء بــال والنــب

وفــزت بخفــي كمــا فــزت بالبــادي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
مــديي لــن أردى الــذي رام إخراجــي

عليــه ســلما مــن هــداه بعــراج

ممــد الختــار صــفى بــه البقــا

ل الــدهر بــاق قــد هــدان بنهــاج

ـــوجه ل أذى
ـــاق ل ي‘ـ
ـــدان¦ بـ
هـ

ـــاج
ـــزل خي وه•ـ
ـــاد مني ل يـ
بـ

مــدحت رســول ال مــدحا م‘ــدمرا

عــدوي وينجــو بابتغــآ خــدمت نــاج

نــب جــواد وج•ــه الــدهر ل النــدى

بــذا قــال ل ج¥ــل ²وف خــدمت نــاج

رسول شفيع كــف• عــن قصــدي“ العــدى

جنــاب“ معصــوم بــه مــات مراجــي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم

مــدادي وأقلمــي وقلــب وجثمــان

لغـــن بـــديع واســـع خي رحـــان

مقــال ونيــات وفعلــي لــه معــا

ول جــاد بالســلم مــن بعــد إيــان

ـدى
ـدى العـ
ـد لـ
ـع وعقـ
ـت ذا بيـ
ـه تبـ
لـ

وأرجــو رجــوعي ذا وفــاء وإحســان

لقــد صــرت عبــد ال بــال وحــده

خــديا لي اللــق خطــا كحســان

إلــي صــلة مــع§ ســلم علــى النــب

ورض ل بــه ف البحــر والــب شــيطان

وقــد§ن بــه عبــدا خــديا بل انتهــا

وهــب§ ل بــه فــوق الن عنــد أوطــان
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بسم ال الرحان الرحيم إن ال وملئكته يصلون على النب يأيهــا الــذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيــديك
عبـــــدك الضـــــعيف بي يـــــديك قـــــائل
صــلة وتســليم مــن النــافع الــول

مغيــثي الــذي ف الســر والهــر ب أول

إلــي الــذي فوضــت أمــري بــه لــه

وأودعتــه نفســي وأهلــي بل حــول

ول صان ســري عــن عــدوي وســاق ل

مــرادي بل كــد وعن نفــى الــول

ـه
ـي بـ
ـن أرتـ
ـادات مـ
ـيد السـ
ـى سـ
علـ

دوامــا مــن الوهــاب فــوزا عل طــول

بــآل وأصــحاب لــم عنــد ربــم

رضــاء‡ وتقــد Ýي وزالــوا الــدجى زول

صــلة الــذي ل جــاد فضــل ومنــة

ـول
ـان ل مـ
ـد كـ
ـدا وقـ
ـه عبـ
ـون لـ
بكـ

بتســـليمه دأبـــا علـــى خي ســـيد

ـول
ـى حـ
ـا حكـ
ـا وفيضـ
ـي فتحـ
ـه أرتـ
بـ

بـــآل وأصـــحاب كـــرام تبتلـــوا

إل واســع أرجــو بــه مــا يقــي جــول

ــرمدا
ــن ال سـ
ــليم مـ
ــلة وتسـ
صـ

ـع النيل
ـن الواسـ
ـو مـ
ـه أرجـ
ـن بـ
على مـ

علــى ج“نــت دنيــا وأخــرى وج‘نــت

ـه ليل
ـن حبـ
ـار مـ
ـاري صـ
ـن نـ
ـى مـ
علـ

علــى الرحــة الهــداة للخلــق جلــة

ـى
ـار ل ليلـ
ـه صـ
ـب لـ
ـذي حـ
ـي الـ
أنيسـ

ــى قـــدوت كني وجـــاهي وعزت
علـ

شــفيعي الــذي أنســان¦ اليــد واليل

ــد
ــل ممـ
ــق ال جـ
ــى خي خلـ
علـ

ـدى ميل
ـن هـ
ـه عـ
ـى بـ
ـذي ̈أكف¦ـ
إمامي الـ

ـى
ـده رضـ
ـووا عنـ
ـد حـ
ـحب قـ
بآل وصـ

وقربــا وتقــديا وفيضــا عل ســيل

ــانب
ــان جـ
ــليم يوطـ
ــلة وتسـ
صـ

لغيي ي̈كفـــان البليـــات والـــويل

لغيي يكفـــان النكييـــن والـــدجى

لغيي يكفـــان الشـــقاوات والـــويل

مــن الــانع الغن الفيــظ الــذي بــه

غنيــت عــن التــدبي إذ كــان ل حيل

ـون مكمل
ـوم كـ
ـوت اليـ
ـن رجـ
ـى مـ
علـ

بــه مــن بــه ̈أوف¦ــى الــوازين والكيل

علــى ح‘جــت دنيــا وأخــرى وح“جــت

شفيعي الذي ̈أكف¦ــى بــه الكــر والصــول

بـــآل وأصـــحاب كـــرام أجلـــة

ـول
ـل والـ
ـع قـد كـان ل اليـ
لدى واسـ

أيــا رب ســق من صــلت إل النــب

وكــن ل بــه يــا مــالكي أنــت ب أول
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بسم ال الرحان الرحيم ترحيب مشيع بالتبشي وتية إل خيي الــدارين
ـديه
تشي المد ل الذي ل إله إل هو والصلة والسلم على أكرم خلقه لـ
ـحبه
وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وآله وصـ
ـب
وبشره بذه البيات واجعلها من الباقيات الناميات آمي يا قريب يا ميـ
وامح با من قائلها كل ما ل ترضه له قبل توجهه إليه وقبل توجه ذلك إليه
ـيا
ـي الضـ
ـلة تقـ
ـطفى من صـ
ـى الصـ
علـ

جهــات كمــا يفضــي إل نــوي“ اليا

ــر
ــلم مطهـ
ــى من سـ
ــى النتقـ
علـ

لكليــت تطهي“ــ هــاد Áمــا جــورا

ــرمدا
ــن ال سـ
ــليم مـ
ــلة وتسـ
صـ

علــى مــن بــرزاق ي‘صــفي ل اليا

ـورى
ـأ الـ
ـورى أنشـ
ـه رب الـ
ـن بـ
على مـ

صـــلة وتســـليم يـــدومان ل زورا

مــن ال رب العــرش أبغــي بــه الــبا

بــاه رســول ال مــن كلكلــي ســرا

عليــــك صــــلة ال ث ســــلمه

دوامــا كمــا أفن“ــى إل غيي“ الشــرا

تقــدªمك البــادي بــدا ل وقــاد ل

نــوال عجيبــا أحســن الهــر والســرا

ــــون“ه ل بفضله
ــــن ال ر‘م§ ل كـ
مـ

ـرا
ـدى طـ
ـان العـ
ـن كفـ
ـا مـ
خديا لكم يـ

ـي
ـن العلـ
ـلم مـ
ـع سـ
ـلة مـ
ـم صـ
عليكـ

ـرا
ـووا بـ
ـن حـ
ـم م“ـ
ـحاب لكـ
ـآل وأصـ
بـ

عليكــم صــلة ال مــا انقــادت الن

لكلــي بل مكــر ومــا كلكلــي ســرا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
ـــــــــــــــــــــــــــــالي.
العـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم فإنا يسرنه بلسانك لتبشر به التقي وإنك لعلــى
خلق عظيم وإن لك لجرا غي منون اللهم صل وسلم وبارك علي ســيدنا
ـد{
ـدح أحـ
ـرم مـ
ـليما }مـ
ومولنا ممد وعلي آله وصحبه وسلم تسـ
مــدحت النــب النتقــى النــور أزمانــا

لــوجه رحيــم ل يــزل قــط رحانــا

حــان عــن الشــيطان والضــر مــالكي

بــاه شــفيع قــاد ل منــه إحســانا

رضــيت عــن البــاقي وعــن خي خلقــه

وف مــدحه جــاوزت كعبــا وحســانا

رفعــــت إل الختــــار ل مــــدة

مـــدادي وأقلمـــي ول زان ميزانـــا

مــــا ال أمراضــــا نتن بــــاهه

كمــا لســوى قلــب نفــى ال أحزانــا

ممـــد الختـــار مـــاح ÁومكـــرمÝ

ــا
ــا دام معوانـ
ــلة ال مـ
ــه صـ
عليـ

دعــان إل مــدح النــب حــب ذاتــه

عليــه ســلم ال مــا حــزت رضــوانا

حــان إلــي بــالنب عــن مضــرة

ــا
ــال أوطانـ
ــار بـ
ــب الختـ
ول طيـ

ـــة
ـــدت للمختـــار ل خدمـ
إذا قـ

كفــان بــه البــاقي شــقاء… وشــيطانا

حــدت علــى الختــار رب الــذي مــا

عيوبــا نــت§ ذات ول قــاد غفرانــا

ـن
ـاه مـ
ـوي بـ
ـر نـ
ـد الضـ
ـا ال قصـ
مـ

إليــه بــه أوصــلت مــا فــاق جيانــا

دعــان لخــدام النــب حــب ذاتــه

بــب رحيمــا ل يــزل قــط رحانــا

سيد الولي والخرين صلى ال تعال عليه وسلم وال على ما نقول وكيل.
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بســـم ال الرحـــان الرحيـــم }صـــفر مـــدح ممـــدا{
صــلة رحيــم ل يــزل خي رحــان

ـان
ـي وجثمـ
ـان روحـ
ـاق صـ
ـد بـ
على عبـ

فرحـــت بـــأن ال رب وعاصـــمي

ــان
ــان بإحسـ
ــد حـ
ــى قـ
وأن القفـ

رفعــت إل الــاحي ســلوكي ومــد• ل

ـان
ـل إنسـ
ـن كـ
ـاب عـ
ـد غـ
ـا قـ
من ال مـ

مــددت إل ذي العــرش بــالنتقى يــدي

ول مــد رب الجــر مــن غي ميــزان

ـب
ـى النـ
ـلت علـ
ـدحي مـع§ صـ
ـان لـ
دعـ

وداد ول قــــد زان ســــج§عي وميزان

حــويت رضــى رب ورضــوان شــافعي

ــان
ــل أحيـ
ــلة ال ف كـ
ــه صـ
عليـ

ــديه
ــد رب خـ
ــون عبـ
ــرادي“ كـ
مـ

عليـــه ســـلم ال مـــا ال أحيـــان

حــويت كتابــا منــه قــد جــاء منل

نفــى لســوى ذات بــه كــل شــيطان

مــت أتــ̈ل آيــات الكتــاب الــذي بــه

أتانــا تطــب§ نفســي وعم§ــري وأوطــان

مـــا ال عن غي رضـــوانه كمـــا

حبانـــا بتطهي بـــه بعـــد غفـــران

دعــان لشــكر ال قــو§دي إل النــب

ــه خي جيان
ــاقت بـ
ــة فـ
ــه خدمـ
بـ

ألــوف صــلة مــع§ ســلم بل انتهــا

ـان
ـي وجثمـ
ـان روحـ
ـاق صـ
ـد بـ
على عبـ

ـى مــا
ـه وســلم وال علـ
ـال عليـ
سيد الولي والخرين صلى ال تعـ
نقــــــــــــــول وكيـــــــــــــل
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
وأن يتــوجـــه منكÂــــــر Ýأو حاســــــــــد
ـه
ـد وآلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممـ
وصحبه وسلم وبارك وشهد ل بأن حامد وشاكر له على ما اختاره ل من
ـفر
الشياء والشخاص بل كفران أبدا آمي يا رب العالي }صفر صفر صـ
صــــــــــــــــــــــــــــــفر{
ـلة الــذي ف كــل شــهر وف صــفر
صـ

ـفر
ـس والسـ
ـا البـ
ـاح مـ
ـى مـ
حان علـ

ــديه
ــد رب خـ
ــون عبـ
ــي بكـ
فلحـ

ـر
ـن النفـ
ـن عـ
ـاد مغـ
ـه ل جـ
ـب بـ
عجيـ

رضــيت عــن الــول وعــن خي خلقــه

عليــه ســلما مــن لــه أبــت بــالظفر

صــلة وتســليم مــع البشــر ســرمدا

ـع المــن والبشــر
علــى بــه م‘كــثي مـ

فــراري“ بالختــار مــن قبــل قــاد ل

مكوثــا وتبشــيا لــدى الــن ¥والبشــر

رفعــت شــكورا بعــد حــد ملــد

ـدر
ـازه القـ
ـذي جـ
ـري الـ
ـا ضـ
ـاق مـ
لبـ

صــلة الــذي أدعــوه عبــدا لــه بــه

ـدر
ـفوا بل كـ
ـاد صـ
ـه ل قـ
ـن بـ
ـى مـ
علـ

فصــاحة خي اللــق أبــدت قصــائدي

وكــون بــا عبــدا خــديا لــه ظهــر

ربــت رباحــا ل يكــن قــط مثلــه

ـتهر
ـه اشـ
ـا لـ
ـون حبيبـ
ـذي كـ
ـل الـ
بفضـ

صــلة الــذي ل قــاد كــون خليلــه

ـر
ـدو والضـ
ـب البـ
ـه ل طي•ـ
ـن بـ
على مـ

فتوحــات رب العــرش أنقــت معــائب

ـر
ـوا مضـ
ـن علـ
ـه مـ
ـاهت بـ
ـذي بـ
باه الـ

ربــاحي“ ف إخــدام خي الــورى بــدا

وف كــل شــهر زيــد ربــي وف صــفر
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}صــــــــفر مــــــــدح ســــــــيدنا{

ـطفى
ـد اصـ
ـورى أحـ
ـوق الـ
صلة الذي فـ

عليــه كمــا فــاق البيــات مصــطفى

فرحـــــت بـــــأن ال ل رب غيه

وأن ابــن عبــد ال أعلــى مــن اقتفــى

ربـــت بـــأن ال ل قـــائد بـــه

بشــارات بــاق فالعنــاء بــه انتفــى

ممـــد الختـــار أعلـــى مقـــدم

لــدى منل أتلــو بــه منــه مصــحفا

دعــان إل مــدح النــب حــب ذاتــه

لــوجه الــذي بالبشــر والمــن أتفــا

حـــان بـــاه النتقـــى خي حـــافظ

حبــان بقــرآن وعم§ــري بــه صــفا

ســلمت بــاه النتقــى مــن تذبــذب

خــديا لــه عبــدا لــولي“ م‘نصــفا

يبــث علــوم الــدين خطــي مــددا

لنهــج النــب بــالط إذ رســه عفــا

يقــرب تــاليفى العلــوم الــت نــأت

ـه عفـا
ـؤادي بـ
ـاس مـذ عنهـم فـ
إل النـ

دعتن إل الـــط النصـــيحة للـــورى

لــوجه الــذي ل قــاد أجــرا وأســعفا

نـــان نـــب عظ°ـــم ال خل²قـــه

ـطف¦ى
ـس ي‘صـ
ـذي ليـ
ـر الـ
ـل للمـ
عن اليـ

إل غي نـــوي ســـاق رب الذى بـــه

ـطفى
ـه اصـ
ـى خلقـ
ـن علـ
عليه ســلما مـ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك ممد وعلى آله وصحبه
ـــــــــــــليما.
ـــــــــــــلم تسـ
وسـ
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
بسم ال الرحان الرحيم اللهم يا من أجابن ورضيت عن ونفعتن وباركت
ـذا
ل إجابة ورضى ونفعا وبركة ل يسبق إل مثلها وسلبت إل يوم خطي هـ
الط القرآن ولسان العرب ومنافع الدنيا والخرة فيهما صل وسلم وبارك
على سيدنا ومولنا ممد و على آله وصحبه واجعل هذه القصيدة أحــب
إليك من كل موزون قبلها آمي يا رب العالي يا من جعل بفضلك وجودك
}صــــــــفر مســــــــش جــــــــزاء ل{
صــفت ل حيــات دون زجــر ول ظلــم

بــذكر حكيــم قــاد ل أفضــل العل²ــمÂ

فلحــي بل مكــر لــدى ال ثــابت

ول انقــادت العــداء بالنصــر والســل²مÂ

رفعــت شــكوري بعــد حــد لــالكي

ـن كل ²ـمÂ
ـاه Áوعـ
ـن منـ
ـري عـ
ول صان عم§ـ

مـــا ال بالـــاحي اغـــتراب ورد ¥ل

جيع الذي ل اختــار مــع§ صــحة الس§ــمÂ

ســقان¦ ســقيا ل يكــن قــط مثلــه

ـن قس§ ـمÂ
ـاق مـ
ـا فـ
ـدارين مـ
ول قاد ف الـ

ــاكر
ــي“ شـ
ــأن ال خطـ
ــهدت بـ
شـ

ـض إل ط¦س§ ـمÂ
ـل مفـ
ـن كـ
ـانن عـ
وقد صـ

جهــادي“ بــالقلم ف البحــر قــد نفــى

عــدى ال والســلم بالفســق والــر§مÂ

زهــدت لــدى العــداء فيمــا لــديهم

وأمضــيت‘ للبــاقي فــؤادي مــع“ الــر§مÂ

ـد العــدى بــه
إل ال قــد أو صــلت عنـ

مــدافع ســر مجلت مــع الس•ــر§مÂ

ــاءه
ــود رضـ
ــاقي يقـ
ــي“ البـ
إل خطـ

ـمÂ
ـدى الكظ²ـ
ـذكر لـ
ـرا بـ
هزمت‘ العدى طـ

ـى
ـت بالرضـ
ـا رمـ
ـر مـ
ـد البحـ
ل¦ انقاد عنـ

ول انقــاد ســر الســم بــالنثر والنظ²ــمÂ

يقـــود الـــدايا والزايـــا بل انتهـــا

ـن الظل²ـمÂ
ـري عـ
ـان عم§ـ
ـذي ل صـ
إلي الـ

منك ومن رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم وجعلت قصيدت هذه أحب
إليك من كل ما قبلها من الوزونات سبحان ربك رب العزة عما يصــفون
وســـلم علـــى الرســـلي والمـــد ل رب العـــالي
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وعلى آله
ـزاء {
ـش ل جـ
ـفر مسـ
ـك الكري }صـ
ـق وجهـ
ـل بـ
وصحبه واجعـ
صــلة وتســليم مــن ال ذي الســم

ـم
ـوه بالبسـ
ـي وينحـ
ـه خطـ
ـن لـ
ـى مـ
علـ

فلح الــذي يهــوى القفــى ممــدا

عليــه ســلما ال ف اللــوح بالرســم

ربــت بــب ال مــع§ حــب ¥ســي¥دي

ـم
ـحة السـ
ـع صـ
ـؤل مـ
ـاد رب السـ
ول قـ

مــدادي وأقلمــي لــدى ال عظمــت§

ـم
ـورث الغـ
ول صـان عم§ـري ال عـن مـ

ســقان إلــي ســقي بــاق ÁمصــححÁ

ـم
ـت ذا جـ
ـا رمـ
ـدارين مـ
ـاد ف الـ
ول انقـ

ــره بل
ــاد ل ذكـ
ــا قـ
ــكرت إلÏـ
شـ

غـــرور ول مكـــر وترتيلـــه هـــي

ل انقــاد مــا ينحــو البايــا لــه بــه

ول قــاد علمــا مجل كــل ذي فهــم

يــروم ل الختــار والصــحب منيــت

ـم
ـن وهـ
ـلل وعـ
ـن ضـ
ـب عـ
ول صي قلـ

جــزى ال خي اللــق والــزب خيه

جــزاء بــه ل فيضــه ســرمدا يهمــي

زهــدت لــدى ســيي ومكــثي بفضله

ـم
ـع السـ
ـه ل مـ
ـذي ل يرضـ
ـا ف الـ
معـ

إلــي“ خلــي وه§ــو حــب وكــان ل

ـم
ـدى القسـ
ـا لـ
ـن مزايـ
ـاق ظن مـ
ـا فـ
بـ

ـاكرا
ـم شـ
ـل السـ
ـد أوصـ
ـدمت قـ
إل خـ

ــم
ــو حروف بالبس§ـ
ــورى ينحـ
وخي الـ

ككل شهر قبله وبعده إل دخول النة الت وعد التقون آمي يا صمد يــا
فاطر السموات والرض يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وســـلم علـــى الرســـلي والمـــد ل رب العـــالي
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ
الرجيم وقل رب أعوذ بك من هزات الشــياطي وأعــوذ بــك رب أن
يضرون بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علــى ســيدنا
ومولنا ممد وعلى آله وصحبه وهب للمتعلقي والتعلقات مــا يغبطهــم
ـك
ـق وجهـ
غيهم وغيهن ف الال والآل آمي يا رب العالي واجعل بـ
الكري شــكري لــك هــذا بقــول }صــفر مســش جــزاء ل{
صــلحي بإصــلح وعفــو بل ظلــم

دعــا مــن قلــون للتــبإ والس•ــلم

فرحـــت بـــأن ال جـــل جللـــه

كفــان ذوي التثليــث وال ذو اللــم

ربــت بــأن بعــت مــا ل يفيــدن

ومن اشــــتراه ال وال ذو العلــــم

مــا ال مــا قــد أم ¥نــوي مــن الذى

ول ينحن شــــرك ول ينحن ســــقم

ســقان¦ مــاء الغيــب مــن منل لــه

فلــم ينح‘ن عــار ول نــار او§ نقــم

شــهدت عيانــا أن °مــولي“ وحــده

ـم§
ـد§ي“ه‘ الل°ق¦ـ
ـي ه“ـ
ـن يبتغـ
ـرÂي م“ـ
ـي ي‘ـ
بطـ

جــزائي علــى الــول تعــال تكرمــا

بــردي ذوي التثليــث بــالط بــالقلم

زÂم“ــامÂي بأيــدي جنــده مهلكــي العــدى

لــدى غربــت مــن غي ج‘ب§ــن Áول أل

أران إلـــــي ف حروف غيـــــوبه

ورب الراضــي والســمآ الفــرد‘ العلــم

إل غي ضـــري مـــال مـــن ل يبن

ـدم
ـدى الـ
ـان لـ
ـب م ـع§ لسـ
ول صان قلـ

ـدى
ـتي ل هـ
ـا اخـ
ـي بـ
ـا كلـ
ـد نـ
له قـ

ول ينحن دنيــا وأخــرى الــذي صــدم

ي“ــؤ‘مªنÂي“ الرضــوا̈ن مــن كــل جــانب

ومــا أمن شــيء ي‘ــو“د¶ي إل النــدم

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ
الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا
ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واغفــر للمتعلقي ب والتعلقــات
ـــزاء ل{
ـــش جـ
ـــفر مسـ
ـــكرك بقــــول }صـ
بشـ
صــلحي بفضــل ال ذي اللــوح والقلــم

بـــه جفـــت القلم ل تنحن ظلـــم§

فــدان إلــي بالــذي كيــده مضــى

ومـــا أمن ســـوء ومـــا أمن أل²ـــ

رضــيت عــن البــاقي وعــن خي خلقــه

ول ينحن مكــر ول جــور مــن ظلــم§

ــن الذى
ــان مـ
ــا نـ
ــا ال رب مـ
مـ

ــدم§
ــا Ýر ا¦و نـ
ــار ول نـ
ــا أمن عـ
ومـ

ســقان إلــي ســق²ي مغــن مكــرم

ـدم
ـورى صـ
ـا الـ
ـوف ول مـ
ـا أمن خـ
ومـ

شــكوري لبــاق أشــهد النــد“ أنــم

ـع ال Âـد“م§
ـد م“ج§ ـر Áمـ
ـتراب عنـ
معي ف اغـ

ج“ل ل بــا ل بــان ف عــام جيســش

ج“ليــل’ كفــان الكيــد والضــر والــول²

ـدى
ـي لـ
ـد داروا معـ
ـدي النـ
ـامي بأيـ
زÂمـ

ذوي الهل والتضــليل ع“و§ن®ــا مــن الع“ل¦ــم§

إل نصــرنا قــد ســارعوا مــع§ خيــولم

ـلم§
ـم ومــالوا إل السـ
وخاف العــدى منهـ

إل ال قــد وجهــت كلــي ماهــدا

بــذكر وشــكر مــع§ ملزمــت اللقــم§

ـى
ـكر الرضـ
ـل العسـ
ـاءن ف داخـ
ـد جـ
لقـ

ول قــاد رب مجــل اليــش بــالنقم§

يــؤمن“ الرضــوان مــن كــل وجهــة

ول قيــد يــن الــذكر والــط والقلــم§

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
وآله وصحبه وانفع بذه البيات كل من قبلها وف¦ه¶م§ه“ــا كــل °مــن أراد
النتفــاع والنفــع بــا آمي يــا رب العــالي }مــرم صــفر{
مــوت‘ الــذي أفســدته منــذ أزمــان

ــان
ــزل خي رحـ
ــم ل يـ
ــو رحيـ
بحـ

حببــت دوام الــذكر والشــكر عابــدا

ـــان
ـــزل خي ديـ
ـــن كري ل يـ
لغـ

ـدى
ـزل الـ
ـذي أنـ
ـاقي الـ
ـن البـ
رضيت عـ

كتابــا بــه صــفى حيــات وأحيــان

ر“بـــاحي كتـــاب Ýقـــاده ل ممـــد

مــن ال فرقانــا حــوى كــل برهــان

مــدحت بــه خي الــورى منــذ أزمــن

عليــه ســلما مــذهب عيــب“ أذهــان

ــرمدا
ــن ال سـ
ــليم مـ
ــلة وتسـ
صـ

علــى خي مبعــوث حبانــا بقــرآن

فلح ذوي الســـعاد بـــالنتقى بـــدا

ـآن
ـل ظمـ
ـن ســقى كـ
ـه ســلما مـ
عليـ

ـن
ـحب مـ
ـي لصـ
ـات أبغـ
رضى م‘دخل النـ

مــوت بــه مــا ســاءن منــذ أزمــان

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه
ـى آلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وعلـ

وصــــحبه وســــلم تســــليما }ربيــــع الول ل{
ـا
ـا الزنـ
ـد مـ
ـذي قـ
ـاحي الـ
رفعنا إل الـ

ـا
ـل الس ـج§ع والوزنـ
ـا ي‘خجـ
ـديا عجيب®ـ
مـ

برأنــا مــن المــراض نلنــا مرادنــا

بأمــداح م“ــن حــاز الزيــادة والســن

يقين يقين تـــرك أمـــداح مرســـل

إل اللــق طــرا وه§ــو مÂــن غيه أســن

ــا
ــادات غينـ
ــاقت عبـ
ــا فـ
عباداتنـ

وبــال مــن إبليــس مــع§ ذكــره عــذنا

أعــوذ بــرب اللــق مــن شــر خلقــه

دوامــا وبالرحــان مــع§ حÂب¶ــه لــذنا

لي الــورى ينحــو مــديي وخــدمت

ـكن
ـث والسªـ
ـب ا̈لك²ـ
ـم طي•ـ
ـذكر حكيـ
بـ

إذا مـــا تلونـــا آي قـــرآن ربنـــا

لنــا قــاد خي اللــق مــن ربنــا ركنــا

وقانــا بي الــذكر مــع§ خي مرســل

حفيــظ نفــى إبليــس والكــر والضــغنا

ــا
ــذي لنـ
ــالي الـ
ــرب العـ
ودادي لـ

بي الــورى قــد طي•ــب القلــب والغن

ــاله
ــا ل ينـ
ــار مـ
ــورى الختـ
لي الـ

لــدى ال ملــوق وم“ــن ي“ق²لÂــه ج‘ن•ــا

لنــا قــاد متــار الــورى مــن إلنــا

كتابــا عزيــزا ذا ان§فÂس“ــار Áبــا س“ــن•ا

يصــلي بتســليم علــى النــور كلكلــي

وجســمي وللجنــات ل أحتــوي حزنــا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم ،اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك
على من عظمت به صلى ال تعال عليه وسلم }مولــده ف ربيــع الول{
مــن ال بالختــار قــد جــاءن الن

ـا
ـكر أزمنـ
ـه الشـ
ـاقي بـ
ـن البـ
ـت مـ
ورمـ

ودادي ورضــوان وشــكري بل انته®ــا

لرب وللمختــار مــن ل أضــا الفÂنــا

ـب
ـى النـ
ـدي علـ
ـد حـ
ـكوري بعـ
لرب شـ

وإن لـــه عبـــد خـــدي بل ف¦نـــا

دعـــان إل مـــدح القف©ـــى ممـــد

عليــه ســلما مــالكي حــب ªربنــا

ــوجهت
ــافع ل تـ
ــاق نـ
ــديات بـ
هـ

ول صــف©ت Âالطاعــات والقلــب والبÂنــا

فلحــي وإرشــادي وكــون مقــد•ما

أتتن مـــن الغن بـــاح Áلـــه الثنـــا

ــالنب
ــرن ال بـ
ــا سـ
ــل ل مـ
ي‘وصـ

عليــه صــلة مــع§ ســلم بل انثنــا

رضــيت عــن البــاقي وعــن خي خلقــه

ممــد Áالختــار مــن صــانن ه‘نــا

بـــــدا ل¦ـــــ أن ال ل رب غيه

وأن °النــب ¥الصــطفى الكيــد“ وه•نــا

يــؤ‘م ªجنــاب البش§ــر‘ مــن كــل ÄوÂجهــة

إل جنــة البــاقي الــذي قــاد ل غن

علــى ال اثن مادح®ــا خي“ــ مرس“ــل

عليــه ســلما مــن لــه الفضــل والغن

ـرعة
ـزت سـ
ـطفى ̈فـ
ـدحت الصـ
ـا مـ
إذا مـ

بــا ل يقــود الم§ــن والصــف²و وال¨ن

ل انقــاد ف مــدح النــب ســي¥د الــورى

ســعيد Ýوإســعاد Ýول ي§ــن Âم“ــن جن

ـى
ـب والعف ـو‘ والرضـ
ـلح القلـ
ـان صـ
أتـ

مـــن ال بالختـــار ل ينح‘ن العنـــا

وعــى كلكلــي علمــا مــن ال جــاءن

بكــون خــدي الب“ــر ل ألتقــي عنــا

وقــان الذى والكــر والســوء ســرمدا

إلـــي بخـــدومي ول أوصـــل الن

لرب بنـــــائي وحـــــده ل لغيه

و̈أرضــي بــه الختــار إن شــاء أزمنــا

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

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}مـــــواهب النـــــافع ف الـــــدافع الشـــــافع{
}ربيــــــــع الول مولــــــــد النــــــــب{
ـا
ـزح الزنـ
ـذي زحـ
ـاحي الـ
ـا إل الـ
رفعنـ

ـا
ـل الس ـج§ع والوزنـ
ـا أخجـ
ـديا عجيبـ
مـ

بــدا أن رب العــرش أعلــى ممــدا

عليــه ســلما مــن بــه يجــل الزنــا

يقين يقين تـــرك أمـــداح مرســـل

إل اللــق طــرا وه§ــو مــن غيه أســن

ــا
ــادات غينـ
ــاقت عبـ
ــا فـ
عباداتنـ

بإخــدام مــن حــاز الســيادة والســن

ـورى
ـن أذى الـ
ـه مـ
ـا بـ
ـذي حزنـ
ـا الـ
أتانـ

بــا قادنــا للحمــد والشــكر والســكن

لي الــورى ينحــو مــديي وخــدمت

بــذكر حكيــم ل غــدا الهــد والركنــا

إذا مــا تلونــا الــذكر ول°ــى اللعي ذا

فــرار Áبعيــدا منــه بــال قــد عــذنا

وقانـــا بي اللـــق رب الذى كمـــا

لغي انتحــى إبليــس بالكيــد مــذ لــذنا

ــا
ــذي لنـ
ــالي الـ
ــرب العـ
ودادي لـ

بــإنزاله قــد طي¥ــب النفــس والغن

لنــا قــاد متــار الــورى مــن إلنــا

كتابــا عزيــزا زحــزح الشــر والض¶ــع§نا

ــه
ــان مثلـ
ــا بـ
ــار مـ
ــد الختـ
ممـ

وليــس يــبي الــدهر م“ــن رد•ه ج‘ن•ــا

وعينــا لــه ذكــرا حكيمــا بــاهه

ونتلــوه للجنــات مــع§ خي مــا ســنا

لي الــورى أبغــي مــن ال ســرمدا

صــلة بتســليم كمــا زحــزح التنــا

دعــان إل مــدح النــب حــب ذاتــه

لــوجه فريــدا ل ي‘ك¦ــو¶ن ²لــه حتنــا

أتــى النتقــى جــود Ýوجــاه Ýترافقــا

ح رافقــا العلــم والســن
حيــاء‡ ونصــ Ý

لنــا قــاد قرآنــا حكيمــا م‘ب“ي¥نــا

بتفســيه البــادي الــذي أفحــم اللســنا

نفينــا بــه الشــيطان حــت كأننــا

ـا
ـد جزنـ
ـب قـ
ـوم والجـ
ـق القـ
طوينا طريـ

برأنــا مــن المــراض بــال والنــب

وبالســنة الغــراء مــع§ ذكــره فزنــا

يقــود لنــا الســرار والنــور والرضــى

قريــب ميــب عنــد عاداتنــا منــا

يصــلي بتســليم علــى النــور كلكلــي

وجســمي وللجنــات ل أحتــوي حزنــا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب

ـــــــــــــــــــــــــــــالي.
العـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
ـه
ـد وآلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممـ
وصحبه وسلم وبارك صلة وسلما وبركة يعل با قصائدي الولدية مــن
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
ـش{
ـام أكسـ
ـد عـ
ـوم الولـ
ـذا }يـ
ـه هـ
والسلم البيت“ الذي كتبت‘ فيـ
يقين إل النــات مــا ليــس يمــد

ـــد
ـــا زار أحـ
ـــول كري بيتنـ
رسـ

وقــان الذى والهــل والــوت ســرمدا

ــد
ــفيع ف البايـــا ممـ
ــول شـ
رسـ

ممـــد الختـــار ل خلـــق مثلـــه

لمــداحه قــد ع‘ــد§ت والعــود‘ أحــد

أتـــان بـــإذن ال جـــت هبـــاته

بشــي حــبيب والذى قبــ̈ل م‘خم“ــد

ـورى
ـب الـ
ـبق النـ
ـب سـ
ـان ل ف الـ
لقد بـ

علــى كــل ملــوق بــه اللــق ت“س§ــنÂد‘

مــديي رســول ال ل قــاد مطلــب

ول ليــس ينحــو الــدهر واش Áمفنــد

ودادي لرب ذا شـــكور علـــى النـــب

رســول كريــا مثلــه ليــس يولــد

لقــد مــان مــن ظــن القفــى ممــدا

يــاكي وليــدا قــد مضــى أو ســيولد

دعــان إل مــدحي شــفيعي ممــدا

أمــان ومــن ل يهــون فه§ــو يطــرد

علمــت لــدى البــرار والب“ــر¶ والل

بــأن القفــى ســيد‘ اللــق مفــرد

ــأة
ــت فجـ
ــى نلـ
ــدحت النتقـ
إذا مـ

أكــون بــا ب‘شــرى لــن دام يســجد

مــدحت الــواد البــاذل البحــر مزبــدا

ومÂــن جــوده علــم Ýوأم§ــن Ýوع“س§ــج“د‘

أ¦حيــد إذا مــا زار أو زÂيــر“ ســرمدا

ـجد
ـس يسـ
ـذي ليـ
ـب الـ
ـل الـ
بدا مجـ

كري إذا واجهت‘ـــــه قـــــاد ل الن

ببشـــر وتـــأمي ومـــولي“ أعبـــد

ـدى
ـه الـ
ـذي دينـ
ـن أب دÂيـن“ الـ
ـها مـ
سـ

ـد
ـس ي“عب‘ـ
ـورى ليـ
ـذي رب• الـ
ـاب الـ
وخـ

شـــكوري لرب بامتـــداحي ممـــدا

ــد
ــا دام ي‘حمـ
ــلما ال مـ
ــه سـ
عليـ

اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد
وآله وصحبه وخر ل واختر ل ول تكلن إل اختياري وهب ل ف الــدنيا
ـام
ـو عـ
ـذي هـ
والخرة ما يغبطن فيه جيع اللق من عام شهدنا بكرم الـ

بكسش وهب ل من لدنك ثن‘ ترك الكتابة قبل يوم الولد واعصمن أبــدا
ـاب.
بقدر عظمة ذاتك من غي كرمك آمي يا رب العالي إنك أنت الوهـ
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بســـــم ال الرحـــــان الرحيـــــم }وكســـــش{

وثقــت ببــاق قــاد فضــل لحــدا

عليــه ســلما مــن بــه الضــر• أ¦خ§م“ــد“ا

كرامــات مــن يهــوى القفــى م‘د“امــة’

إل جنــة فيهــا صــفا العمــر̈ Âأب¶ــد“ا

ســلم إلــي ســرمدا عــن صــلته

على من له انقادت ذوو الفضــل مــذ بــدا

ـش
ـام أكسـ
ـن عـ
ـات مـ
ـكوري إل النـ
شـ

يكــون رضــى بــاق ســرورا لحــدا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـــش{
ـــام دكسـ
ـــم }عـ
ـــان الرحيـ
ـــم ال الرحـ
بسـ
ـش
ـل دكسـ
ـا قبـ
ـوا لنـ
ـا لنـ
ـدى ربنـ
عـ

كمــا بــالنب عن مــا ضــر جيســش

ــا
ــن رام غي مـ
ــاقي فمـ
ــابن“ البـ
أجـ

أحــب لغيي ســيق إن ي“ــاب“ ي‘ب§ــأ¦شÂ

مرامــي مــن البــاقي دوامــا أحــوزه

ــشÂ
ــأ ²ذا ت“ع“طÃـ
ــوافقن ي“ب‘ـ
ــن ل يـ
فمـ

ــن
ــتجاب ال وال خي مـ
ــائي اسـ
دعـ

لغيي نفــى مــا ســاءن كــالق¦ط¦م•شÂ

ـدى
ـع العـ
ـرا مـ
ـاق ضـ
ـي سـ
ـاب إلـ
كتـ

لغيي ومــن يــوي الذى كــالق¦م“ر•شÂ

ســلم الــذي ســاق الذى والعــدى إل

ســوانا علــى مــاح مــا كــل© م‘ــد§هÂشÂ

شــكوري بكلــي بعــد حــدي لــالكي

ســلمي لــن عن مــا ضــر جي§ســش

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}عـــــــــــــام دكســـــــــــــش{
علــوم الــذي قــاد العلــوم لــن يشــآ

تعلمن مــا كــان ف الغيــب أو ظهــر

إل غينـــا ينحـــو لعي ومفســـد

دوامــا ومــن أخفــى العــاداة أو جهــر

ــك
ــب لالـ
ــي وقلـ
ــدادي وأقلمـ
مـ

كفــان مبيعــات وبيعــي لــا اســتتر

دعــان إل ذكــر وشــكر مــع الن

أمــان وي‘بــدي ال ل بعــض مــا ســتر

ــائدي
ــو قـ
ــي عزت وه§ـ
ــاب إلـ
كتـ

ي‘علمن وال بـــــاق ول قهـــــر

ســعدت بــذكري جــاء مــن خي منل

كتابـــا عزيـــزا نـــوره غيه بـــر

شـــــهدت بـــــأن ال ل رب غيه

ــر
ــديه ظهـ
ــد ال تقـ
ــن عبـ
وأن ابـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
من الق جــاء الــق للحــق ف الصــحب

بــق مــبي ل يعــانيه مــن صــعب

كتــاب بــه نرجــو مــن ال رحــة

ـرب
ـن الكـ
ـرى مـ
ـا وأخـ
ـه دنيـ
ـو بـ
وننجـ

رجونــا مــن الــول بــه خي مطلــب

وفزنــا بــه ف كــل دفــع وف جلــب

لقــد صــار كنا باقيــا عــزة لنــا

يقينــا بــه الــول أذى كــل ذي دب

إذا مــا تلونــا الي فزنــا بــا اختفــى

ـب
ـالب الـ
ـره الـ
ـن سـ
ـا مـ
ـى غينـ
علـ

قهرنــا بــه العــداء طــرا وقادنــا

إل الكــرم الوهــاب ف البعــد والقــرب

تفارقنـــا العـــداء والشـــك والبل

ـدب
ـا الـ
ـد انتفـ
ـب بعـ
ـا الصـ
ـه و̈أنلنـ
بـ

ــا
ــدانا تلقÄيـ
ــن هـ
ــه مـ
ــا بـ
ظفرنـ

بــاه الــذي أمــداحه قــد غــدت دأب

عليـــه صـــلة ال جـــل جللـــه

بأصــحابه عــن آلــه أفضــل الــزب

عليــه ســلم ال مــا دام مصــطفى

ومــا لي الــول بــه أصــعب الصــعب

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم يا من حدته بقول }سلم عليكــم منــك{

ـدنس
ـزح الـ
ـذي زحـ
ـاقي الـ
ـن البـ
سلم مـ

ـس
ـى أنـ
ـل رضـ
ـاد فضـ
ـد قـ
لغيي ول قـ

لــاح Áمــا عن ســوى مــا يســرن

عليــه ســلما مــن بــه أشــهد النــس

إل النتقــى أوصــلت ســعيا يســره

يبــاهي بــه ميــزان شــعر الفــت أنــس

ممـــد الختـــار ل يـــأت مثلـــه

وليــس ييء الــدهر مثــل بــه النــس

عليــــه صــــلة ال ث ســــلمه

مع الل والصحاب مــا فــر مــن خنــس

ل انقــاد ف إخــدامه مــا يســر مــن

ـس
ـد أبـ
ـدحر قـ
ـون بالـ
ـوز واللعـ
ـه الفـ
لـ

ــه
ــر خي اللـــق ســـعيي وآلـ
يبشـ

وأصــحابه طــرا ورب العــدى أبــس

ــه
ــدحك ربـ
ــدحه يـ
ــت تـ
كري مـ

ـس
ـد أبـ
ـياطي قـ
ـن شـ
ـه ســلما مـ
عليـ

مــا ال بالــاحي الــذي ســاء كلكلــي

ـس
ـوء ف أبـ
ـا السـ
ـن نـ
ـرا مـ
ول قاد سـ

ــدا
ــكرا ملـ
ــكور ال شـ
ــي شـ
مرامـ

علــى النتقــى مــن بالعــادين ل أبــس

نفـــى بـــالنب ال الكـــاره كلهـــا

ــدنس
ــى الـ
ــرمدا وامـ
إل غي ذات سـ

ـدى
ـالكر والعـ
ـوء كـ
ـقآ والسـ
كفيت الشـ

ببــاق بــه حس•ــان¦ بشــرت مــع§ أنــس

صل وسلم وبارك على من صيت“ن خديا له سيدنا ومولنا ممــد وآلــه
وصحبه وبشره بذه القصيدة واجعلها من أعجب آياتك وأكب معجــزات
تأخرت له صلى ال تعال عليه وسلم واخرق با العادة يا من بيده الكرامة
والســـــــعادة آمي يـــــــا رب العـــــــالي.

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

ـم{
ـبحان ذي السـ
ـحبه }سـ
ـه وصـ
ـد وآلـ
ـا ممـ
على سيدنا ومولنـ
ســلم قــدي ذي بقــآ عــن صــلتهÂ

ـن قلت ـهÂ
ـاءن مـ
ـا جـ
ـا مـ
ـن مـ
ـى مـ
علـ

بقـــائي بل ضـــر إل النـــة الـــت

دعــان لــا البــاقي بــدا مــن صــلته

حبــان إلــي باختصــاص Áمن بــدت

ــان معتــل مــن هبــاته
ومنــه أتـ

إل مــالكي وجهــت كلــي بل لغــى

مــع النتقــى م“ــن خــدمت مــن نبــاته

ـل
ـدى خي مرسـ
ـري العـ
ـوى ضـ
ـى لسـ
نفـ

ول قــاد جنــدا قــد أتــوا مــن ثبــاته

ذكــرت إلــي ذا صــلة علــى النــب

وفــر الــذي خــاف الذى مــع§ مــاته

ــى
ــذي اختفـ
ــي ف حروف الـ
يرين إلـ

ول قــــاد رب ســــره ف ســــاته

إل مــالكي قــد قــدت ف خدمــة النــب

عجيبــا دهــى مــن قــد ســا ف لغــاته

لغيي انتحــى اللعــون بــالزب كلهــم

وول بـــإخزاء العلـــي مـــع§ بغـــاته

إل النتقــى أوصــلت خطــا يســره

ذكــرت لــه ذاتــا لــه مــع§ صــفاته

ـدى
ـذي اجتـ
ـي الـ
ـو يعطـ
ـي وه§ـ
سألت إلـ

ســرور النــب ف خــدمت مــع§ ع‘فــاته

مــا ال كلــي كــل مفــض إل أذى

وصــان حيــات بــالنب عــن قلتــه

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بســم ال الرحــان الرحيــم }يــوم الولــد عــام جكســش{
يلزمن بشــر بفضــل الــذي حطــا

ـا
ـب خ“ط°ـ
ـدي“ النـ
ـون خـ
ـا كـ
ـوب كمـ
عيـ

ممـــد الختـــار ل خلـــق مثلـــه

ـطا
ـا الكشـ
ـد مـ
ـن قـ
ـلة ال مـ
ـه صـ
عليـ

ـى
ـا انتهـ
ـر مـ
ـت ف البحـ
إل الصطفى وجهـ

عليــه ســلم ال مــا قــاد ل بســطا

لــه رمــت مــن رب ســلميه ســرمدا

ول قــاد رب الــق والــب والقÂســطا

ممـــد Ýالـــم ªالزايـــا أنـــالن

ـا
ـر والقحطـ
ـا الÂج§ـ
ـد مـ
ـا قـ
به مالكي مـ

وعيــت علومــا ل ت‘ــرى ف دفــاتر

ـا
ـد والقعطـ
ـب الكـ
ـد أذهـ
ـذي قـ
بدح الـ

ل انقــاد علــم مــن عليــم معلÄــم

يـــوجه ل فيضـــا يني ازدرى نبطـــا

دعـــان إل مـــدح القفـــى ممـــد

ــا
ــابه الوبطـ
ــلة ال إذهـ
ــه صـ
عليـ

ــد
ــا ممـ
ــى خي البايـ
ــى النتقـ
علـ

صــلة الــذي خي العطيــات ل م“ط°ــا

أران خــبي مــا اقتفــى ســرمدا علــى

ـوا ض“ ـب§ط¦ا
ـو لزمـ
ـار لـ
ـن الخيـ
ـثي مـ
كـ

مــا ال جهلــي واغــتراب وكــان ل

ـخطا
ـكر من ول س‘ـ
ـل الشـ
ـد قبـ
ـه المـ
لـ

جــرى أنن خــل وحــب لــذي الــورى

خــديا لــاح قــد مــا عن ال¦ب§ط¦ــا

ــوجهت
ــات بــاق نــافع ل تـ
كرامـ

بــاح مــا عن مبيعــا بــه انطــا

ســلم الــذي صــف°ى بقــائي م‘ؤ“م¶ن®ــا

ـا
ـاد فامتط°ـ
ـئت‘ ل قـ
ـا شـ
ـه مـ
ـن بـ
على مـ

شــكوري بكلــي للجنــان الــت حــوت

ــا
ــد حط°ـ
ــب“ قـ
ــع الن ل والعيـ
جيـ
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ
الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك
ــش{
ــام هكسـ
ــد عـ
ــوم مولـ
ــت }يـ
ــن أحييـ
ــى مـ
علـ
يقين يقين تـــرك قصـــدي لـــورد

خليــل حــبيب ذي الســيادة مفــرد

وليـــي“ ف الـــدارين رب ومـــالكي

ــد
ــالعلى ذو تقيـ
ــن بـ
ــطت مـ
وواسـ

ممـــد الختـــار صـــلى مســـلما

عليــه إلــي خي‘ــ عبــد وســيد

ممــــد الختــــار ل بــــان فضله

عليـــه ســـلما خي مغـــن مؤي¶ـــد

ـى
ـوا رضـ
ـى واجهـ
ـحاب النتقـ
ـوه صـ
وجـ

ـد
ـل مهتـ
ـدى كـ
ـاق هـ
ـى بـ
ـم رضـ
عليهـ

لصــحاب خي اللــق فضــل وســؤددا

كفــان بــم مــاحي أذى كــل Äمعتــد

ـــده
ـــول ال ل وحـ
ـــاهم رسـ
دعـ

وهــم قــد أجــابوا حي ل يــك مهتــد

هــدايا صــحاب النتقــى كــثرت من

شــهدت بشــكري قــاد ل خي مــورد

علــى النتقــى صــلى اللــه بــآله

ــد
ــاد ل خي أفيـ
ــا قـ
ــحابه مـ
وأصـ

أنيلـــوا كرامـــات عظامـــا بـــاهه

علــي• رضــى معــط حبــاهم بيــد

مــت رمــت مــن رب بــم مــا أحبــه

أتــان بــم مــا ود•ه‘ كــل متــد

هـــدان إلـــي بـــالقفى وصـــحبه

هــم أنــم مــن نــوهم ينــح‘ يهتــد

كـــرام حـــاة والزايـــا جليـــة

يــروح بــم قلــب دوامــا ويغتــدي

ســـلم علـــى خي البايـــا بـــآله

ــد
ــى والتقيـ
ــل التقـ
ــحابه أهـ
وأصـ

شـــكوري لرب بعـــد حـــد ملـــد

علــي مــن بــه ل جــاد رب بأفيــد

ـك.
ـيلتنا إليـ
ـا ووسـ
ـيدنا ومولنـ
ـك سـ
ـك الكريـ
بذه البيات لوجهـ
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ـذا{
ـد هـ
اللهم صل وسلم وبارك علي من أحييت بذه البيات }يوم مولـ

يســـر رســـول ال خطـــي بولـــد

يــدوم لنــا بشــرا يفــي خي مــورد

وقــان إلــي كــل ضــر بــاه مــن

لــه الــدهر خطــي دون لغــو ومفســد

ممـــد الختـــار ل يـــأت مثلـــه

وليــس يــي مثــل’ لــه نعــم ســيدي

مرامــي مــن الــول أتــان بل أذى

بـــاه شـــفيع العـــالي ممـــد

وثقــت بــرب العــرش عبــدا لــه بــه

ومــا زال قلــب بالرضــى ذا تقيــد

ــارة
ــي بشـ
ــن قلمـ
ــا مـ
لي البايـ

ول قــاد تصيصــا بــه النفــس تتــدي

دعــان إل إحيــاء ذا الشــهر كــونه

لي الــورى ظرفــا حــوى كــل ســؤدد

هــدياتنا تصــفو لــدى ال ســرمدا

وعنـــا امـــى داع إل قفـــو ذي دد

هوانــا انتحــى للحــق والــق ديننــا

بإخــدام ذي رشــد هــدى كــل مرشــد

ــا
ــد كلهـ
ــو الفاسـ
ــا تنحـ
إل غينـ

وتنحــو لنــا اليات مــن خي منجــد

ذببـــت لغي ال مـــا ل يلـــق بـــه

وذب لغيي الــدهر مــولي“ حســدي

ــه
ــا بـ
ــت مـ
ــار وجهـ
إل ال بالختـ

حـــويت زلل صـــافيا خي مـــورد

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وســلم

ـا{
ـده م“نáـ
ـهر مولـ
ـاهه }شـ
ـال ل بـ
ـب ال تعـ
ـن وهـ
وبارك على مـ
شــكوري“ بــالقلم والقلــب والبــدن

لــن بتــواليفي مــا اللغــو والــددن

ــى
ــالنتقى رضـ
ــى ل بـ
ــا انتحـ
هوانـ

وقــد وجــه الــاحي إل غيي“ الــزن

ــالكي
ــاد لـ
ــون ذا انقيـ
ــت بكـ
ربـ

ورب شــكوري للــذي من“ــ اتــزن

ـن
ـذ أزمـ
ـطفى منـ
ـداحي الصـ
ـت امتـ
ملكـ

وحــزت بــه اليات ف الســر والعلــن

ــره
ــاد ذكـ
ــالنتقى قـ
ــن بـ
ودادي لـ

ـن
ـه ولـ
ـذي حزتـ
ـان الـ
ـه صـ
ـا بـ
حكيمـ

لقــد بــان ل أن القفــى رســول مــن

ــن
ــات والـ
ــقاء كالبليـ
ــان شـ
كفـ

دعــان إل خطــي شــكوري بÂرقمــي

لــن كلكلــي نــورا بي الــورى شــحن

ـالكي
ـم مـ
ـدى نعـ
ـد هـ
ـي قـ
هدى ال كلـ

ونعــم النــب الصــطفى مظهــر الســنن

مــا ال عن الضــر مــوا صــفا بــه

فــؤادي وأوصــال ول انقــادت النــن

نـــبيي نـــب جـــل ال خلقـــه

ــن
ــا إل السـ
ــاد البايـ
ــه قـ
وأخلقـ

نصـــيح بل غـــش نفـــوع بل أذى

ـن
ـن وسـ
ـل عـ
ـن جـ
ـم مـ
عليم حوى تعليـ

أدمــت لــه مــدحا عجيبــا لبــه

ول قــاد إرشــادا مــا جــالب الــددن

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

أبدا آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علــى
الرســـــــلي والمـــــــد ل رب العـــــــالي
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ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
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
قبـــــل }عـــــام هكســـــش ف ربيـــــع الول{
ــد
ــا ممـ
ــى خي البايـ
ــى النتقـ
علـ

ســلميك خلــد يــا إلــي بمــد

ـآ
ـا أسـ
ـش مـ
ـل هكسـ
ـن قبـ
ـا مـ
أيا ماحيـ

لفضـــل وتكري ومـــد وســـؤدد

ــي“ الل
ــدها قبلـ
ــت عـ
ــاك رامـ
مزايـ

وك¦لــوا ومــا ذو الجتهــاد كــذي دد

هــدى بــك رب كــل مــن رام هــديه

ــد
ــا خي مهتـ
ــلة ال يـ
ــك صـ
عليـ

ـــة
ـــاه ورفعـ
ـــك ل كن وجـ
كتابـ

ومــن ي‘ــرض بــالقرآن مــولك يهتــد

ســـلما الـــذي أعلك يـــا خي منل

علــى خي مبعــوث إل اللــق مرشــد

شــكرت عليــك ال شــكرا يزيــدن

ـد
ـر يرشـ
ـا ذكـ
ـكر يـ
ـح الشـ
ومن بك ينـ

ــدا
ــى ملـ
ــوك يبقـ
ــذي يتلـ
فلح الـ

ـــتردد
ـــا بغي الـ
ـــة العليـ
إل النـ

يقين يقين تركــك الــدهر يــا هــدى

مـــا بـــك رب دون رد تـــددي

ربــاح الــذي يتلــوك ربــح مبشــر

ـعد
ـر يسـ
ـا ذكـ
ـوز يـ
ـغ الفـ
ـك يبـ
ومن بـ

بــك ال أعطــان أمانــا مــن الذى

لــدى كــل مــن يــدنو وكــل مبعــد

يقــود ل البــاقي بــك الســؤل آمنــا

ـد
ـر ينجـ
ـا ذكـ
ـر يـ
ـغ النصـ
ـك يبـ
ومن بـ

علمــت يقينــا أنــك الي والــدى

ومــن يبــغ مــدا خالــدا بــك يجــد

أروم بـــك الاجـــات مـــن خي منل

ـد
ـي دون مفسـ
ـد قضـ
ـاجي قـ
ـك حـ
ول بـ

لغيي انتحــت دنيــا وأخــرى مضــرة’

كفــان بل لقيــا بــك ال حســدي

ل¦ــ ال يبــدي الغيــب مهمــا أردتــه

بــك اليــوم يــا قــرآن رب وف غــد

إذا رمــت مــن رب بــك الســؤل نلتــه

بـــك ال صـــف°ى ل بقـــاء… بأرغـــد

ـــرآن رب بفضله
ـــا قـ
ـــك يـ
ورثتـ

ـــرد
ـــوافقن لغيي“ يطـ
فمـــن ل يـ

ودادي لبــاق أنــزل الــذكر مكمــا

ــرد
ــه ل ينحن ذو تـ
ــن بـ
ــى مـ
علـ

لوجهـــك عن صـــل رب مســـلما

ــد
ــرا ممـ
ــق ال طـ
ــى خي خلـ
علـ
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ـه
ـى آلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وعلـ
وصحبه وسلم تسليما "وأفوض أمري إل ال إن ال بصي بالعباد" كتب ال
ـة
تبارك وتعال أنه اشترى من الضمائر كلها ف اللوح الفوظ خدمة مقبولـ
بقدر عظمة الذات القدسة ما قيد له منها إل انتهاء شهر رمضان آيات منه
تبــارك وتعــال ومعجــزات بــه صــلى ال تعــال عليــه وســلم
تبييض ما ن‘سÂخ“ من الÂدم ،لوجه ال تعال الذي أرسخ القد“م ،أو نعمة رب
العـــــــالي ،ف خدمـــــــة خي العـــــــالي،
اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل مــن
كاتب هذه الروف ،تبييض“ه واجعله من أنفع العروف ،آمي يا رب العالي
وجهــت كلــي إل ذي الفضــل والنــن

عبــدا خــديا لــه بــالفرض والســنن

حــدي وشــكري لبــاق ل شــريك لــه

ــن الفت
ــي مـ
ــاورت النجـ
ــى مـ
علـ

ـــكره
ـــاحي وأشـ
ـــدان¦ ال بالـ
هـ

مــن غي شــرك ول غــش ول كت“ــن

ـــى
ـــالي علـ
ـــد ل رب العـ
المـ

ممـــد م“ـــن بي البشـــر أكرمن

أثن علـــى ال والكـــرام بش•ـــرن

وكـــان ل ال بالتبشـــي والم“ـــنÂ

رافقــت أصــحاب خي اللــق ف أبــد

وطــابت Âالنفــس ل والقلــب كــالزم“نÂ

ـا
ـووا عجبـ
ـر حـ
ـن غـ
ـاب عـ
ل قاد ما غـ

م“ــن صــانن ســرمدا عــن جــالب لقÂن

ـن خ Âـد“مÁ
ـيه مـ
ـا يرضـ
ـدت مـ
ـب قـ
إل النـ

مــذ قــاد ل جالبــا للعلــم واليق¦ــنÂ

إل جنــاب يقــود البشــر مــع§ أمــنÁ

ــز“نÂ
ــر ول حـ
ــدان بل مكـ
ــاق هـ
بـ

نــاجيت جاعــل بالــاحي وم“ــن معــه

فـــوق الـــدافع والرمـــاح م‘ت•ز“ن

ـي
ـدا ملكـ
ـر حامـ
ـل ضـ
ـن كـ
ـلمت مـ
سـ

بعــزÂل Áعــن ذوي العــدوان واللــزن

ــه
ــالنب لـ
ــيي بـ
ــي“ سـ
ــى إلـ
أنـ

كمــا بــه جــاد ل بــالفرض والســنن

هذه البيات تقبلها ال تبارك وتعال من قائلها بقدر جال ذاته العلية وبقدار
جال ذات الميل البهي صلى ال تعال عليه وسلم ل ي‘سب“ق إل شيء Áمــن
أســـــــــــــــــــــــــــــرارها
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

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

والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتقبــل
ـــي:
ـــا وهـ
ـــدÂح“ بـ
ـــت م‘ـ
ـــداح الـ
ـــذه المـ
هـ
القلــب من ف ذا اليــوم قــد ســلما

مــن كــل ريــن وبالرحــان قــد علمــا

ـل
ـدم الفضـ
ـن قـ
ـى مـ
ـي رضـ
مازلت أبغـ

منــه الفضــائل والتقــدي والكرمــا

قــد زال ريــن فــؤادي وامــي درن

كبــائري قــد ماهــا مــن مــا اللممــا

ـر الــدال مــذ زمــن
ـ ضـ
قــد زال عن“ـ

رب كفــان الــوى والســوء والــدقما

ـوا
ـد فرغـ
ـيطان قـ
ـق والشـ
ـالنفس واللـ
فـ

ـل¦ما
ـت سـ
ـدنيا ابتغـ
ـري“ ل الـ
من قصد ضـ

ــه
ــريك لـ
ــادة رب ل شـ
ــومي عبـ
نـ

قلــب يــدبر آيــا تــورث الكمــا

لغي نــوي“ مــال الضــر مــع§ وجــل

نعــم اليــب الــذي غيي ي‘ــري و“ك¦مــا

ـرضÝ
ـي غـ
ـه يفـ
ـذي منـ
ـب الـ
ـم اليـ
نعـ

بل حســاب لــن يرجــوه معتصــما

وه§ــو الــذي ل أرى نفعــا ول ضــررا

مــن غيه وكفــان الكــر والنــدما

أســلمت كلــي لــرب ل شــريك لــه

ف ملكــه وكفــان الفقــر والســقما

أســلمت كلــي لــرب ل شــبيه لــه

مــع الــذي ف فــؤادي حبªــه انكتمــا

ــه
ــرب ل نظي لـ
ــي لـ
ــلمت كلـ
أسـ

مــع الــذي نجــه مــن آفــة ســلما

أســلمت كلــي لــرب ل معي لــه

مــع الــذي دينــه الســلم منــذ ســا

أســلمت كلــي لــرب ل ابتــداء لــه

مــع الــذي صــار ل منج®ــى ومعتصــما

ـد
ـن ولـ
ـل عـ
ـرب جـ
ـي لـ
ـلمت كلـ
أسـ

مــع الــذي مــدحه يــولين“ العصــما

ـرض
ـل عـن غـ
ـرب جـ
ـي لـ
أسـلمت كلـ

مــع الــذي كــونه ل قــاد ل نعمــا

ـل
ـن مثـ
ـل عـ
ـرب جـ
ـي لـ
ـلمت كلـ
أسـ

ـما
ـد عصـ
ـب قـ
ـع العيـ
ـن جيـ
مع الذي مـ

أســلمت كلــي لــرب العــالي ب“ــن

ــآ
ــاع“ والعظمـ
ــدمت التبـ
ــاهى بـ
بـ

أســـلمت كلـــي“ للبـــاقي بأحـــدنا

ـدما
ـن قـ
ـأت كمـ
ـان أو يـ
ـذي حـ
ـور الـ
نـ

أســلمت كلــي لبــاق ل يقــود من

ـرما
ـد صـ
ـري وقـ
ـا ضـ
ـد مـ
ـذي قـ
مع الـ

أســلمت كلــي لــاد جــاد ل بــد®ى

مــع الــذي قــاد ل اللبــان واللحمــا

صــلى عليــه مــع الستمســكي بــه

ـــا
ـــليم عل ونـ
ـــلة بتسـ
رب صـ

ــا
ــذي أعله معتليـ
ــه الـ
ــلى عليـ
صـ

ـا
ـا راق وانفخمـ
ـووا مـ
ـذين احتـ
ـوق الـ
فـ

والل والصـــحب والقـــافي ســـنته

أزكــى صــلة بتســليم يقــي ســقما

صــلى عليــه مــع التســليم مرسله

بي ذكــر ي‘ــري مــن أفلحــوا اللقمــا

ف الل والصـــحب والـــادين أمتـــه

أزكــى ســلمي حفيــظ ل يــز عــدما

صــلى عليــه مــع التســليم بــاعثه

بــا بقــاء… حــوى ذكــرا مــا الغ‘م“م“ــا

ف الل والصــحب مــن حــازوا شــفاعته

أزكــى ســلمي مقيــت خلــد النعمــا

صــلى عليــه الــذي أعلــى نبــوته

حــت اســتجارت بــه أجــداد‘ه الكرمــآ

ــه
ــدين بـ
ــحب والسترشـ
والل والصـ

أزكــى صــلة بتســليم يقــي لمــا

صــلى عليــه الــذي أعطــاه معجــزة

أخ§ز“ت§ ذوى الكفر حت الكــل قــد ســدما

ــه
ــتنجدين بـ
ــحب والسـ
والل والصـ

أزكــى صــلة بتســليم يقــي ســلما

صــلى عليــه الــذي بالســبق كرمــه

حــت درى ســبق¦ه ̈غم§ــر ومــن علمــا

والل والصــــحب واليي ســــنته

أزكــى صــلة بتســليم يقــي ألــا

ذاك الي الــذي قــد اســتجرت بــه

وصــان كلــي“ صــونا زحــزح التهمــا

قــد صــان كلــي حفيــظ كــان ل بن

ـا
ـا كهمـ
ـيطان ومـ
ـس وشـ
ـر نفـ
ـن شـ
عـ

ذاك الي الــذي قــد اســتجرت بــه

مــن التفــات لشــيء ي‘ب§طــ̈ئ القــدما

ومــن مكــائد أعــدائي ومــن زمن

ومـــن كلم وعي مـــع§ بل وعمـــى

ـب
ـن ريـ
ـف ومـ
ـن وقـ
ـاب ومـ
ومن حجـ

ومــن غلــو وإفــراط كمــن ح‘رمــا

نــــويت كــــون¦ عبــــد“ ال متثل

للمــر تــارك نــي حيثمــا حتمــا

مستمســـكا برســـول ال ســـيدنا

ممــد مــن مــا الحــزان والوجــا

بـــه تعلقـــت ف ســـر وف علـــن

ــا
ــزح اللـ
ــن إلــه زحـ
ــة مـ
عنايـ

لـــه علـــي• لـــوجه ال ل للغ®ـــى

مــا ســره خدمــة قــد تجــل الــدما

ـعرآ
ـداحه الشـ
ـن أمـ
ـدهر عـ
ـن ون الـ
لكـ

و“ن§ــي“ الصــابع عــن مــس Íلــرم Âســا

ـدا
ـا وغـ
ـي هنـ
ـذي يمـ
ـاث الـ
ـو الغيـ
وه§ـ

ـدما
ـران والنـ
ـب السـ
ـا يلـ
ـل مـ
ـن كـ
مÂـ

ل جــاد رب بكــون الــدهر خــادمه

ودفعــه لســوى نــوى العنــا كرمــا

وه§ــو الــذي كــونه ل الــدهر فرحن

إذ كــونه ل¦ــ ل قــاد الرضــى كرمــا

ــي
ــاب متكلـ
ــيلة للوهـ
ــو الوسـ
وه§ـ

ســبحانه قــادرا قــد زحــزح الولــا

ـدا
ـانن أبـ
ـد صـ
ـذي قـ
ـظ الـ
ـم الفيـ
نعـ

ــا
ــن ظلمـ
ــرا ومـ
ــوج¶ه ل ضـ
ول ي‘ـ

وه§ــو الشــفيع الــذي بــانت شــفاعته

ـدما
ـا صـ
ـرش مـ
ـه ذو العـ
ـان بـ
ل إذ كفـ

وه§ــو الكري الــذي قــد قــاد ل ملكــي

ـا
ـد انبمـ
ـرا قـ
ـى مكـ
ـات كفـ
ـرا جهـ
سـ

وه§ــو الكري الــذي ل قــاد خــدمته

وقــاد ل منــه ســرا يفحــم العلمــآ

ــه
ــاحي طرائق¦ـ
ــاد ل ال بالـ
ــد قـ
قـ

ـا
ـا ع‘لÂمـ
ـان مـ
ـذي ماصـ
ـه الـ
ـلى عليـ
صـ

عليــه تســليم مــن ي‘خفــي ويعلــن مــا

ـا
ـد اكتتمـ
ـرا قـ
ـرمدا سـ
ـورى سـ
ش“ا ف الـ

ـدا
ـاز ام ـر‘ؤ Ýأبـ
ـا فـ
ـحب مـ
ف الل والصـ

بســن ظــن بل ن‘ك²ــر ي‘ــري نــدما

ومــا ا̈لفيــد أفــاد الســتفيد“ بــه

ومــا يقــود لــن نــال الرضــى نعمــا

وه§ـــو النصـــيح الـــذي الغن يكرمن

بـــاهه وأران بعـــض“ مـــا ̈كتÂم“ـــا

ـلن
ـاب أوصـ
ـذي الوهـ
ـول الـ
ـو الوصـ
وه§ـ

لــه بــه زائدا ب بعــض مــن ع“لÂم“ــا

ـمن
ـان يعصـ
ـذي الرحـ
ـجاع الـ
ـو الشـ
وه§ـ

ـرما
ـالذى انصـ
ـرا فـ
ـاس طـ
ـن النـ
ـه مـ
بـ

وه§ــو الوكيــل الــذي النــان يســعدن

بــه وزحزحن عــن جــالب و“ك¦م“ــا

وه§ــو العلــي الــذي النــان ي‘ظهÂر‘ن

بـــاهه وأزال الضـــيق والســـأما

وه§ــو القــوي الــذي الــادي يثبتن

ــمآ
ــة الصـ
ــاق لغيي جلـ
ــه وسـ
بـ

ـول بــه
ـع الــذي الكــاف يـ
وه§ــو النيـ

ــما
ــن خيه انفصـ
ــذي عـ
بين وبي الـ

وه§ــو البشــي الــذي الــادي يبشــرن

بـــاهه ووقـــان الســـهو والوهـــا

وه§ــو الــذي الــب يمين ويكلــؤ‘ن

بـــاهه وانثن ل فرحـــ̈ة الكرمـــآ

وه§ــو العظيــم الــذي البــاقي ي‘عظمن

بــاهه مــذ كفــان كــل مــا ارتكمــا

وه§ــو الــذي ل ألن ال أهــل قلÏــى

بــاهه مــذ كفــان كــل مــن ظلمــا

وه§ــو الــذي قــاد ل البــاقي بشــارته

بــاهه مــذ جل ل خي مــا انبهمــا

وه§ــو الــذي قــاد ل الــادي هــدايته

بـــاهه زائدا ب كـــل مـــن علمـــا

وه§ــو الــذي قــد حبــان بــالن كرمــا

رب بـــه وبطـــي ي‘نشـــط العلمـــآ

ـتريا
ـف مشـ
ـاد ل بالكشـ
ـذي جـ
ـو الـ
وه§ـ

من بـــه ال مـــا ل يبـــد‘ منكتمـــا

صــلى عليــه الــذي قــد قــاده لعلÏــى

ـا
ـورى ع“ل¦م“ـ
ـل الـ
ـا كـ
ـى فائقـ
ـت اعتلـ
حـ

عليــه ســلم م“ــن ل قــاد خــدمته

ف الســر والهــر حــت زاد ب ال̈كر“م“ــآ

ه‘ــو المــام إمــام الرســلي معــا

والنبيــاء يقيهــم§ ف الــوى الغ‘ممــا

يــوم“ القيامــة تــأت الرس§ــل قاطبــة

والنبيــاء لــه والكــل Ãقــد و“كÂم“ــا

يقـــول كلهـــم‘ نفســـي وأحـــد‘نا

يقــو̈ل أمــت ارحــم خي Óم“ــن رحــا

ــاوزهم
ــرآ وجـ
ــة السـ
ــم ليلـ
وأمهـ

حــت دنــا بارتقــاء مــن س®ــا لس“ــمآ

هــل قــدموه وصــاروا مقتــدين بــه

ــا
ــأنم ع“̈ظم“ـ
ــارا شـ
ــل أم• خيـ
والكـ

ـدا
ـا أبـ
ـي كوكبـ
ـمس ت‘خفـ
ـل ²إذ الشـ
أج“ـ

مــع الس¶ــنÂم•ار Âمهمــا زحزحــت§ ̈ظل¦م“ــا

وه§ــو الكري الــذي لذ الكــرام بــه

لــا دروا أنــه فــاق الــورى كرمــا

ومــا مضــى مــن رئيــس حــاز مرتبــة

إل ولذ بـــه كـــي ل يـــرى ألـــا

أجــداده الكرمــآ لذوا بــه وحــووا

ــا
ــب والنعمـ
ــات والتقريـ
ــه القامـ
بـ

لنـــــوره ســـــجدت أملك‘ مرسله

للجـــد آدم“ نـــورا فيـــه منكتمـــا

للمصـــطفى خي خلـــق ال قاطبـــة

مــا ل يكــن لرئيــس شــأنه ف¦خ‘م“ــا

لــه لــدى ال مــا ل يــدره بشــر

أو جــن ãا²و ملــك ســرا قــد انبهمــا

النبيـــآ وجيـــع الرســـلي معـــا

ـا
ـي مكتتمـ
ـذ صـ
ـوا مـ
ـا ابتغـ
حازوا به مـ

حــازوا جيعــا بــه قبــل الــولدة مــا

لغيهــم ســاق عــارا يجــل ال̈كر“م“ــآ

وه§ــو الكري الــذي مــا زال منتخبــا

مــن ســادة كــل فــرد منهــم انفخمــا

نــدب كري مــن الخيــار وال̈كر“م“ــآ

غــر Íج“ح“اجÂــح“ ̈غــر Íفضــلهم ع“̈ظم“ــا

ـد
ـى أحـ
ـا أتـ
ـار مـ
ـن خيـ
ـ̈طفÂى مـ
قد‘ اصـ

منهــم بــا يجــل الخيــار والعظمــآ

ــذ²
ــذنب آدم مـ
ــل للـ
ــاهه ل ي“مـ
بـ

لــه دعــاه ل¦عÂيÝــ منــه قــد ع‘صÂــم“ا

ن°ـــى بـــه ال نوحـــا ف ســـفينته

وصÂــي“ يعقــوب‘ عمــا أثبتــوا كع“م“ــى

بــالنتقى أ¦خــرج“ النــان يوســف“ مــن

ـا
ـى ولـ
ـا اقتضـ
ـن عنهـ
ـد مـ
جب ومن كيـ

ـا
ـوى فرجـ
ـاحي حـ
ـون بالـ
ـاحب النـ
وصـ

مــن ربــه بعــد أن قــد كــان ملتق¦مــا

بــه غــدت نــار إبراهيــم بــاردة

ـلما
ـدى سـ
ـد العـ
ـن كيـ
ـلم ومـ
ـع السـ
مـ

قــد فــاز أيــوب بالــاحي بعافيــة

بعـــد ابتلء بضـــر مســـه ألـــا

بالصــطفى بــ ‘ر موســى كــان منفلقــا

ـا
ـماء سـ
ـى للسـ
ـروح عيسـ
ـه الـ
ـا بـ
كمـ

بـــه ألي لـــداود“ الديـــد‘ بـــه

حــوى ســليمان تســخيا كمــا ̈فهÂم“ــا

بــاهه حــازت الرس§ــل الكــرام معــا

كالنبيــاء جيعــا مــا لــم ع‘لÂم“ــا

وه§ــو الكري الــذي أســرى اللــه بــه

إل الســـماوات ليل جاليـــا ̈ظل¦مـــا

ـه
ـرى معـ
ـري وجبيـل’ سـ
ـات يسـ
ـد بـ
قـ

ـا
ـورى انبهمـ
ـن الـ
ـا عـ
ـباق لÂم“ـ
ـوق الـ
فـ

ســرى يلقــي جيــع الرس§ــل ذا بشــر

ــا
ــار متر“مـ
ــدى الخيـ
ــاء لـ
والنبيـ

̈كل بــــترحيبه لقــــى وف¦ر•ح“ــــه

كــل بتبجيلــه تبجيــل¦ مــن ع“̈ظم“ــا

ـه
ـص بـ
ـر ي‘خـ
ـن سـ
ـاز مـ
ـا حـ
ـاز مـ
فحـ

ـا
ـوى عÂظ¦مـ
ـق حـ
ـه خلـ
ـى بـ
ـس يظـ
وليـ

وآب ف الليــل قبــل الفجــر منصــرفا

لهلـــه ذا هبـــات منـــه معتصـــما

ــا
ــدرى عجائبهـ
ــوارق ل تـ
ــه خـ
لـ

كلــت مــدادا وكلــت ل امــترآ قلمــا

ـل
ـه منتقـ
ـب إذ عنـ
ـذع النـ
ـد ح ـن• جـ
قـ

حني ثكلــى الــت ف¦ر§د“ان‘ه“ــا اخت‘رÂم“ــا

نــاداه ف البحــر قبــل الضــيق خــادمه

بــا بــه زحــزح الحــزان واللــا

ك¦ف°ــاه‘ بÂــر ãوبــأس فيهمــا ع‘هــدا

ــا
ــود Ýلليمي هـ
ــب¶ ج‘ـ
ــل ÂوالÂـ
للقÂت§ـ

بــأس الشــمال كفــى الستشــفعي بــه

مــا كــان منجليــا ضــرا ومــا انكتمــا

نــادى الــدي‘ ابــن“ عبــد Âال ف مــرض

وصــحح القلــب والثمــان والممــا

والــبئر فــارت إذ الختــار م“ــج• لــا

والــاء صــار كمثــل الــوج منســجما

وجـــاء للمنتقـــى ظـــب يكلمـــه

والضــب كلمــه تكليــم مــن فهمــا

للمنتقــى ســجدت ســرح Ýمعظمــة

لـــه بعي لضـــر اشـــتكى ألـــا

ـدا
ـكره وغـ
ـدي شـ
ـل م‘بـ
ـا قبـ
ـه التجـ
لـ

ـــقما
ـــا ا¦و سـ
ـــأنه ل يلق Âخ‘ب§ثÏـ
كـ

صــلى عليــه الــذي ف اللــق ســو•ده

ف الل م“ــن جــود‘ كــل يجــل الــديا

عليـــه ســـلم بـــاق زاد ســـؤدده

ف الصحب أنوار Âم“ن قــد زحزحــوا ظلمــا

ـلكوا
ـذي سـ
ـوان الـ
ـدهر رضـ
ـم الـ
عليهـ

ف نجــه كــل شــخص يتقــي النقمــا

لقـــت صـــحابته صـــعبا ماهـــدة

إذ فــاجئوا م“ج§ــر ̈فج•ــار حــووا شــما

ف يــوم بــدر بــدا بــدرا وأمهــم

إعلء كلمــة Âم“ــن أعلــى بــه الممــا

ــحابته
ــردا ف صـ
ــه فـ
ــاءه فيـ
إذ جـ

ـب Ýحــووا شÂــق²و“ة Ïل يشــكروا النعمــا
أ¦ل²ـ

قــادت لبــدر ذوي الســن ســعادت‘هم

وكلهـــم واثـــق بـــال منجزمـــا

ـا
ـب معـ
ـا للنـ
ـحب حبـ
ـارع الصـ
ـد سـ
قـ

لــب خــالقهم حبــا نفــى تمــا

وفيهــم اللفــآ الصــديق مــع§ عمــر

عثمــانم مــع§ علــي Íبغيــة العلمــآ

إذ قلــب عثمــان فيهــم كــالغزاة معــا

أمــا الثلثــة فالظهــار مــا انبهمــا

بالصــدق صــد•قه الصــديق ب“خ§د“ل¦ــةÏ

مستســلما ومــن الوســواس قــد ســلما

ـرÝ
ـدى عمـ
ـاروق الـ
ـك فـ
ـارق الشـ
قد فـ

وفــاز بــالي ذو النــورين مغتنمــا

ث العلـــي ªعلـــي ãصـــار معتليـــا

إذ ل يــزل عســكر القتــال مقتحمــا

عليهــم الــدهر رضــوان اللــه كمــا

قــد اســتناروا بنــور زحــزح الظلمــا

لــم خــوارق‘ عــادات لنــا صــرفت

بشــرا يقــود لنــا مــا الصــفو ل يرمــا

بــم عــن الغــزو أغنانــا الــذي معنــا

بغي مكــــر إل جنــــاته كرمــــا

أردوا عــدى ال مــذ بــاتوا بكرهــم‘

ف يــوم Âبــدر Áوكــل äبــالعلي اعتصــما

وحينمــا عــاينوا العــداء أخــبهم

بــا لنــا قــاد تبشــيا ومــا انفصــما

ـة
ـق تكرمـ
ـحب“ خي‘ـ اللـ
ـاور الصـ
قد شـ

وبعــد‘ عÂي‘ــ أب ســفيان قــد دهــا

لــول شــقاوتم طــرا لــا قصــدوا

بــدر®ا ولكنهــم ع‘م§ــ Ýي حــووا بكمــا

لــول ســعاد̈ة أصــحاب النــب معــا

ـا
ـد جزمـ
ـل قـ
ـدر“هم والكـ
ـوا بـ
ـا انتحـ
لـ

ســاروا وســاروا إل بــدر لنعمــة مــن

ـا
ـذا علمـ
ـن خــابوا فـ
ـة مـ
ـازوا ونقمـ
فـ

ال جــل °لــه الســر الصــون بــه

وأودع الÞـــ ف أحكـــامه الكمـــآ

وبعــد“ مــا شــاوروا جــاءوا برأيهــم‘

ـا
وســعد‘هم§ قــال قــول قــد نفــى وهـ

ث ابــن‘ ال¦ســود Âم‘بــد Áأن يســي“ بــم

إل الغÂمــاد لصــدق Áفيــه مــا انصــرما

وقـــال ســـيدنا الفـــاروق بعـــدها

ـآ
ـى الكرمـ
ـدآ علـ
ـثرة العـ
ـري كـ
قول ي‘ـ

وبـــادروهم لبـــدر بعـــد رأيهـــم‘

وأوقــدوا نــار حــرب شــأنا انرمــا

وأعملــوا الــبيض والرمــاح بينهــم‘

حــت الغبــار إل نــو الســمآ قتمــا

فقــاد ذو العــرش جنــدا ل ينــازعهم

ـمما
ـه صـ
ـن آيـ
ـووا عـ
ـم حـ
ـش لبكـ
جيـ

جنـــد بيـــل وأرمـــاح ملئكـــة

ـا
ـووا بكمـ
ـما حـ
ـت صـ
ـدر نفـ
ـوم بـ
ف يـ

ألــف وألــف وألــف بــادروا جيفــا

ف ذلــك الــوقت مــن شــأنه عظمــا

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

جــبيله فــوق حيــزوم الــذي هجمــا

ـر
ـر وذي بطـ
ـل ذي كفـ
ـوا كـ
ـد واجهـ
قـ

مــن الســماء كقطــر مــاؤه انســجما

والنقــع فــوق الثنايــا قــائل برضــى

ـى
ـق بع ـد‘ رمـ
ـارع§ وخي‘ ـ اللـ
حيزوم‘ سـ

وبـــان جهل أبـــو جهـــل فعلمـــه

مــن اهتــدى فــأط¦ن• الســاق واخ§ت‘رÂم“ــا

لــو كــان ســال معقــول لســاله

قبــل التهــاب لظــى حــرب أرت وجــا

لكنــه ج•ــره نصــف‘ اســه لــرد®ى

فحــظ Ãكــل م‘ســمáى مــن س‘ــماه ســا

لــول الشــقاوة مــا أبــدى الــباز لــن

لــوله ل يــبز البــاري الــب“ى أرمــا

صــلى عليــه الــذي أوله معجــزة

ف رميــة هــاب منهــا اليــش وانزمــا

شــواهد الــق ل تفــى علــى أحــد

إل علــى أحــد حــاز الفــؤاد عمــى

عمايـــة القلـــب داء ل دواء لـــه

إل د‘خــول لظــى مــأوى الــذي ظلمــا

للمنتقـــى معجـــزات ل يبارزهـــا

ــا
ــرى النعمـ
ــد ل يـ
ــقي ãطريـ
إل شـ

ممـــد ســـيد الســـادات جلتهـــم

بــه انلق الــورى مــن خــالق عظمــا

ـت
ـا انلبـ
ـد ال مـ
ـن عبـ
ـب ابـ
ـول النـ
لـ

مـــواهب ال للخيـــار والعلمـــآ

ـا
ـوم معـ
ـل العلـ
ـورى أصـ
ـاب خي الـ
كتـ

ه‘ــو الكتــاب الــذي مــن رده حرمــا

ــديا
ــول ال مقتـ
ــن برسـ
ــن ل يكـ
مـ

ف دينــه فه§ــو مغــرور يــرى النقمــا

ــالق أرسله
ــذي بـ
ــه الـ
ــلى عليـ
صـ

عبــدا رســول لــه نــورا لــن ســلما

عليــه تســليم مــن أبقــى عجــائبه

ف الســر والهــر تكريــا لــن كرمــا

ــد
ــى أحـ
ــى علـ
ــواهد ال ل تفـ
شـ

ــما
ــقاؤه ارتسـ
ــد إشـ
ــى أحـ
إل علـ

ـآ
ـز البلغـ
ـد أعجـ
ـذي قـ
ـاب الـ
ـم الكتـ
نعـ

ـا
ـف القلمـ
ـن ي‘رعـ
ـه مـ
ـن مثلـ
ـل عـ
وكـ

ـفى علل
ـد شـ
ـاب قـ
ـن كتـ
ـه مـ
ـرم بـ
أكـ

ـى
ـن ردى وعمـ
ـرا مـ
ـحب طـ
قد أنقذ الصـ

وه§و الكتاب الــذي ل ريــب فيــه هــد®ى

لكــل م“ــن ي“تقــي ضــرا ي‘ــري وكمــا

وه§ــو الــدى والصــراط الســتقيم لنــا

ـما
ـان معتصـ
ـد كـ
ـه قـ
ـخص بـ
ـوب لشـ
طـ

وه§ـــو الن والعل والنـــور للكرمـــآ

فم“ــن بــه ل يــروم الي قــد ســقما

ـوجÁ
ـن عـ
ـه مـ
ـا فيـ
ـذي مـ
ـبيل الـ
فه§و السـ

لســائر للــذي قــد أوجــد النعمــا

أمــر Ýونــي Ýووعــد Ýكالوعيــد‘ معــا

قــد ̈أثبت“ــت§ فيــه إرشــادا لــن فهمــا

فمــن§ ي‘ــدÂم§ قصــد“ وجــه ال خــدمته

فـــإنه ل يلقـــى النـــار واللـــا

ــكها
ــوثقى فممسـ
ــروة الـ
ــإنه العـ
فـ

ـما
ـد عصـ
ـران قـ
ـة السـ
ـن جلـ
ي‘هدى ومـ

وم“ــن يلزم§ــه يت§ــ̈ل الــدهر“ أحرفــه

مــع التــدبر فيهــا يتــوى غ¦ن“مــا

وم“ــن يــل ²عنــه ف الوقــات منعــزل

فــإنه صــي عمــا يلــب الكرمــا

إن لحـــد‘ ربـــا جـــاد ل كرمـــا

بــه وزحزحن عــن جــالب وكمــا

مــا صــدن عــن كتــاب ال خالقنــا

فقــر Ýول ضــرر Ýصــد ¥الــذي اتمــا

مــا صــدن عنــه أشــياء ت‘عــد ªإل

ـا
ـن حرمـ
ـل مـ
ـدت كـ
ـرذائل صـ
ـبع الـ
سـ

ذنــب Ýوكــب Ýوإصــرار Ýعلــى لعــبÁ

حــب لــدنيا اعتمــاد للــورى نمــا

ضــعف اليقي الــذي صــد البيــة عــن

توكــل وابتــداع ،Ýتــرك‘ ذي ح‘تمــا

نــاجيت رب بــه ف البحــر ذا خــدم

بــه لفضــل ملــوق هــداه ســا

ــيا
ــب مرتضـ
ــه ف الـ
ــاجيت رب بـ
نـ

ـا
ـرا جل ظلمـ
ـه ذكـ
ـآ بـ
ـل جـ
ـن مرسـ
عـ

قــد جــاد ل ال بــالقرآن جــود رضــى

ولســت أتــرك ذكــرا جــر ¥ل كرمــا

أتلــو كتابــا بــه قــد جــاد ل ملكــي

لــه بــه وهــدى الخيــار والعلمــآ

صــلى عليــه الــذي أبــدى منــاقبه

بــه ومــن أم ضــري ســرمدا ق¦صــما

ف الل والصــحب والبــاغي شــرعته

كمــا بــه ال مــن ل يهــون هزمــا

عليــه ســلم هــاد قــاد ل مــددا

بـــه وذب لغيي الـــذعر والطســـما

صــلى عليــه الــذي حــدي لــه أبــدا

علــى الصــونة بشــرا تســن الــدما

ف الل والصــحب والــادين جلتهــم

ـما
ـن بسـ
ـن خي‘ ـ مـ
ما قاد ل خي“ ـ ح‘سـ

صـــلى عليـــه بتســـليم بل عـــدد

بــاق قــدي كفــى مــا حزتــه اليه“مــا

ف الل والصــحب مــن بــانت براعتهــم

مـــا قـــاد ل ال ف تنيلـــه نعمـــا

صــلى عليــه الــذي ل قــاد خــدمته

قــودا ي‘نبــه ذا كيــس ومــن ف¦ــد‘ما

ف الل والصــحب والحبــاب قاطبــة

كمــا بــه قــاد ل حÂل مــا ع“س“ــما

صــلى عليــه مــع التســليم جــاعلن

لــه بــه مــع مــا ل اختــاره حشــما

ف الل والصــحب والذيــال جلتهــم

كمــا كفــان¦ مكروهــا ومــا حر‘مــا

صــلى عليــه مــع التســليم مكرمن

ــا
ــوذ والب“ل¦م“ـ
ــى النبـ
ــا لغيي نفـ
بـ

ف الل والصــحب أهــل الي والنفــآ

كمــا كفــان¦ مــا ل يــرض م“ــن كر‘مــا

صــلي عليــه مــع التســليم قــائدن

بالــذكر والشــكر للجنــات متكمــا

ـا
ـرؤ غرضـ
ـال امـ
ـا نـ
ف الل والصحب مـ

بل حســاب ول مكــر ومــا اختتمــا

ـــا
ـــالي بـ
ـــلمت ل رب العـ
أسـ

ممــد مــن بــه الرســا̈ل قــد ختمــا

ـد
ـلي والمـ
ـى الرسـ
ـلم علـ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسـ
ل رب العــــــــــــــــــــــــــالي.
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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
ومقداره العظيم واكفن باهه صلى ال تعال عليه وسلم مكائد الشــيطان
كليتها جليتها وخفيتها ومكائد أوليائه وأتباعه من الن والنس أجعي آمي
آمي آمي يا رب العالي اللهم صل على سيدنا ومولنا ممد عبدك ونبيك
ورسولك النب المي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصين باهه صلى
ـول
ال تعال عليه وسلم من الذين كانوا ل تعال بكتابه العزيز وكانوا لرسـ
ال صلى ال تعال عليه وسلم بديثه الصحيح وكان ال تعال ورسوله صلى
ال تعال عليه وسلم لم ف كل شيء ف الدنيا والخــرة آمي اللهــم إن
شرعت بك ف كتابك وف حديث رسولك صلى ال تعال عليــه وســلم
ـن
متعوذا مبسمل مهلل موقل راجيا منك أن تعيذن ف الدارين بالعذبلة مـ
ـق ب
ـا تعلـ
كل ما عاذ بك منه عبادك الصالون وأن تبارك ف© وف جيع مـ
ببكة البسملة وأن تيين وتيتن على كلمت الشهادة عقدا وقــول وفعل
وأن تدفع عن كل ما يسوءن ف الدنيا والخرة وأن تلب كل ما يسرن ف
الدنيا والخرة إل بل دفع ول جلب من وأن تغنين فيهما بك مع الكتاب
وبه صلى ال تعال عليه وسلم مع الديث ببكة الوقلة وابتدأت بالعذبلة
فقلــــــــــــــــــــــــــــــت
}أعــــوذ بــــال مــــن الشــــيطان الرجيــــم{
أعــوذ بــال مــن ميلــي لغي رضــى

ومــن صــدودي“ عم•ــا س‘ــن أو ̈فرضــا

علـــي• كـــون¦ عبـــد“ ال ف أبـــد

مــع الكتــاب الــذي مــن رده ̈قرضــا

وســـيلت عبـــد‘ه الختـــار‘ ســـيد‘نا

ـا
ـديه خ‘فضـ
ـى تقـ
ـن أب“ـ
ـذي م“ـ
ـو الـ
وه§ـ

ذاك الشــفيع الــذي أرجــو شــفاعته

دنيــا وأخــرى ول أبغــي بــه عوضــا

بــــايعته بفــــؤادي حي ل تــــره

ـــــا
ـــــدمه ل م‘فترضـ
عين وأخـ

أســلمت وجهــي لرب بــالنب أبــدا

مع الكتاب الــذي قــد ســاق ل الغرضــا

ل كليـــت عبـــدا لـــه أبـــدا

ول أطــاوع مــن قــد جــار أو رفضــا

ل قــد تبــت ف ذا اليــوم مــن بــدعي

ـا
ـد ن‘قضـ
ـك قـ
ـل الشـ
ـد لجـ
ـل عهـ
وكـ

ـى
ـان ل وحـ
ـد كـ
ـذي قـ
ـظ الـ
ـو الفيـ
هـ

كلــي وأذهــب عن الكــرب والرضــا

مــوت أن يقصــد الشــيطان ف أبــد

إل جهــات فعهــدي ليــس منتقضــا

نعـــوذ بـــال ف ســـر وف علـــن

من شر إبليــس حيــث انقــض• أو ركضــا

اجعــل بفظــك ل حصــنا يقــي ضــررا

يا خي م“ــن كــف واقبــض عن الف¦ض“ضــا

شــكوت حــال إليــك اليــوم مرتيــا

أن تقهــر الــدهر ل مــن قلبــه مرضــا

شــكي ووسوســت عــن قلــب انصــرفا

ـــا
ـــ الربضـ
ـــلح ل¦ـ
فكملن ول²تصـ

يـــؤ‘من قتلنـــا إبليـــس ذا حيـــل

وأنــت رب وليــي فــاكفن الرضــا

طيــب بقــائي بــأمن والســلمة مــن

إبليــس ولتكفنيــه الــدهر إن نضــا

̈اطــر‘د§ه عن“ــ يــا رب ومــا معــه

دنيــا وأخــرى بتخييــب مــت عرضــا

نظــف فــؤادي مــن الغيــار ذا ورع

ـب بالــدى رحضــا
يا خي مــن ريــن قلـ

اصــرف جيــع العــادي بــالنب أبــدا

عن بتســخيهم يــا خي مــن خ‘فضــا

لــك الــزائن فافتــح ل وزد بشــري

ــا
ــأت ليعترضـ
ــن يـ
ــل مـ
ولتكفن كـ

رجــوت صــرفك عن كــل مفســدة

ـا
ـا غمضـ
ـف س ـر• مـ
حقق رجائي ول اكشـ

جســمي وجلــة مــا ل اخــترتم أبــدا

وديعــة فاكفنــا الــدارين ســوء Óقضــا

ـدا
ـن ل واحن أبـ
ـر كـ
ـه المـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

وصــل دأبــا علــى مــن حبــه ̈فرضــا

ممـــد ث ســـلم مـــع§ جـــاعته

واجعــل بــه كلمــا من ييء رضــي

ـحبه
اللهم صل على سيدنا ومولنا ووسيلتنا وج‘نتنا وج“نتنا ممد وآله وصـ
واجعل باهه صلى ال تعال عليه وسلم حروف العذبلة جنة ل عن كل ما
ـالي.
ـا رب العـ
خلق وكل ما سيخلق ما ل أحبه ف الدنيا والخرة آمي يـ
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ـم{
ـان الرحيـ
ـم ال الرحـ
ـم }بسـ
ـيطان الرجيـ
ـن الشـ
ـال مـ
أعوذ بـ
ـم اللــه الــذي القــرآن قــد نــزل
بسـ

منــه ابتــدائي وأرجــو عنــده النل

ســـبحان رب كري جـــاد ل كرمـــا

بــــأن ألزم“ قرآنــــا هــــداه جل

مــن كــان ل كــان ال جــل لــه

وم“ـــن توس•ـــل بالـــاحي لـــه قبل

ال صــــل بتســــليم بل عــــدد

عليــه بــالل والصــحاب والفضــل

ــو يغفرن
ــا وه§ـ
ــت أيضـ
ــد تبـ
ل قـ

ذنــب ويســتر عيــب بالــذي ف¦ض‘ــل

لـــه خطـــاب وتـــأتين إجـــابته

دنيــا وأخــرى ول أبغــي بــه بــدل

هــب ل مرامــي“ يــا وهــاب دون عن®ــا

ول²تكفن برســـــول ال كـــــل °بل

إيــاك أســأل يــا رحــان كــون¦ ف

دنيــاي“ عبــدا خــديا قــد حــوى نل

ل جــد بعلــم وســعي لزمــا أدبــا

ولتكفن نقــض عهــد واشــف ل العلل

ـآ أبــدا
ـا أشـ
ـق ل مـ
ـا وسـ
رض ل البايـ

ــي Íواكفن الجل
ــر خفـ
ــن غي مكـ
مÂـ

ـا
ـور معـ
ـب ل اليـ
ـر واجلـ
حطن عن الشـ

ــوجل
ــدار والـ
ــزي والكـ
ولتكفن الـ

ملــك يين وقلــب مــا أكــون بــه

كــالبحر جــودا وفيضــا واكفن الكســل

اجعــل جيــع الــذي يكــون ل أبــدا

عونــا علــى فعــل مــا ل اخــترته عمل

نظــف جنــاب عــن الدنــاس جلتهــا

ول²تكفن كـــل شـــيء يـــوجب اللل

أنــت الرحيــم الــذي أرجــو برحتــه

يــوم القيامــة بشــرى حقــق المل

ــيدنا
ــول ال سـ
ــاه رسـ
ــب بـ
ل هـ

أن ل أحاســب يومــا يكشــف الــزلل

ـرم
ـاقه هـ
ـد سـ
ـا قـ
ـعاف مـ
ـوت أضـ
رجـ

إل زهي بـــدحي خي مـــن بـــذل

ـه
ـريك لـ
ـن ل شـ
ـا مـ
ـوم يـ
ـدتك اليـ
حـ

فك¦م¶ل¦ن¶ـــي بـــه مثـــل الل الكمل

ــدد
ــليم بل عـ
ــل بتسـ
ــا رب صـ
يـ

علــى الــذي كــونه خي الــورى عقل

ـــه
ـــع الل وارض بـ
ـــد بميـ
ممـ

عــن صــحبه ولتــدم ل عنــدك النل

ـق
ـر الـ
اللهم صل على سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق الناصـ
بالق والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيــم
واجعل باهه صلي ال تعال عليه وسلم حروف البسملة جالبة إل كلمــا
أحبـــه ف الـــدنيا والخـــرة آمي يـــا رب العـــالي
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وســلم
وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واصرفن باهه عن كل منهي
ـل ف
عنه مطلقا واجعلن باهه إل ما اخترت ل من الأمورات مطلقا واجعـ
تواليفي ما يفوق ظن وظن غيي من اليات ف الدنيا والخرة واجعلــه
عمل صالا متقبل اللهم إنك قلت وقولك الق ووعدك الصدق فمن كان

يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالا ول يشرك بعبادة ربه أحدا وأنا أرجــوا
لقاءك وليس ل عمل صال ألقاك به لضعفي وفقري وعجزي فبقوتك قــو
ضــعفي وبكونــك غنينــا أغنن آمي آمي يــا رب العــالي
}ل إله إل ال ممد رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم{ اللهم إن أقبلت
إليك بأعوذ بال من الشيطان الرجيم وبسم ال الرحان الرحيم وبل إله إل
ـه
ـارك عليـ
ال ممد رسول ال صلى ال تعال عليه وسلم فصل وسلم وبـ
ـالي
ـا رب العـ
ـع آمي يـ
وعلى آله وصحبه وهب ل باهه بركات الميـ
ــدى
ــاد ل بـ
ــد جـ
ــذي قـ
ل رب الـ

كلــي خــديا لــن تقــديه عهــدا

أكــرم بغــن حفيــظ ل شــريك لــه

ف اللــك والمــد ل يولــد ول يلــدا

ال جــــل إلــــه ل نظي لــــه

ـدا
ـد فنـ
ـاء قـ
ـوى ذا جـ
ـن بسـ
ـا ومـ
قطعـ

لــه الســموات والرضــون جلتهــا

مــا شــاء كــان ومــا ل ل يكــن أبــدا

ال رب جليــــل مالــــك أحــــد

ــمدا
ــزل صـ
ــف كري ل يـ
ــر لطيـ
بـ

هــو الغن الــذي دأبــا أمــد يــدي

لـــه فقيا ودأبـــا ل يـــرد يـــدا

إليــه أشــكو أمــوري راجيــا ظفــري

دنيــا وأخــري بســن ل زمــت زيــدا

لــه الوجــود الــذي قــد زانــه قــدم

ـدا
ـزح النفـ
ـد زحـ
ـذي قـ
ـاء الـ
ـع البقـ
مـ

ل ف الــوادث شــيء قــد يشــابه

بــالنفس مســتغنيا عــن كلهــا أبــدا

إلنــا يــا نصــارى جــل عــن مثــل

توبــوا لــه واتركــوا التثليــث والودا

ال رب الــورى قــد جــل عــن عــدد

فلتعبــدوا ربكــم ولتــتركوا العــددا

لــه البايــا لــه الفعــال جلتهــا

باللــك والمــد ف الــدارين منفــردا

لــه تضــرعت فيكــم مبغضــا لكــم‘

مــا ل تتوبــوا لــه وال قــد شــهدا

هــو اللــه الــذي كلــي لــه أبــدا

ذا خدمــة للــذي شــرواه مــا و‘جــدا

ممـــد ســـيد الســـادات جلتهـــم

صــلى عليــه بتســليم كمــا عبــدا

حـــاز المي مـــن الـــول نبـــوته

قÂــد§ما وآدم ف الصلصــال قــد لبــدا

ممــد خي مــن يشــي علــى قــدم

ممـــد خي مـــن ل قـــد ســـجدا

مـــت مبـــت الختـــار ســـيدنا

حـــب الغـــان¦ والهلي والولـــدا

دمــي وأهلــي وأولدي الفــداء لــه

عبــدا خــديا لــه مــذ كــان ل ســندا

رجــوت ف خدمــة الــاحي هنــا وغــدا

ج“ــز§ل عظيمــا ي‘ــر ªالمــن والرغــدا

ـــالفه
ـــه أن ل أخـ
ـــألت رب بـ
سـ

عبــدا خــديا لــه كالصــحب متهــدا

وجهــت ل وجهــي عنــه مرتضــيا

ـوم غـدا
ـذي بنفـي الغمـ
مـع الشـفيع الـ

لــه الشــفاعة عنــد ال ف الشــفعآ

يــوم القيامــة عبــدا ســيدا حــدا

ال فضله قÂــــــد§ما وقــــــد•مه

دأبــا وأخ•ــر مــن عــن نجــه عنــدا

لــه علــي• لــوجه ال مــن س“ــنت

إل ارتفــاعي“ أمــداح ت‘ــر“ى عــددا

لــه علــي هــدايا الشــعر نافلــة

لــوجه رب بــب قــد ب“ــر“ى الكبÂــدا

هــــدان¦ ال بالــــاحي ممــــدنا

ـدى
ـه فهـ
ـا بـ
ـد جـ
ـذي قـ
ـاب الـ
وبالكتـ

ـــليم وكملن
ـــه بتسـ
ـــلى عليـ
صـ

بــه خــديا كمــن لــب ومــن شــهدا

ل جـــل خطـــاب بالصـــلة علـــى

خي الــورى مــن بــه عن نفــى النكــدا

للمصــطفي اكتــب صــلة يــا كري بل

ـدا
ـث بـ
ـه الــدهر حيـ
ـلم عليـ
ـد ¥وسـ
عـ

أجــب دعــائي بــه دنيــا وآخــرة

وســق إل بــه مــا شــئته مــددا

أنــت الكــون مــا قــد شــئته أبــدا

ربـــا كريـــا ول تولـــد ول تلـــدا

لــك الســمآ والراضــي والــواء معــا

وكــل مــا شــئته لبــد أن يــردا

لــك اللــوك مــع التبــاع والــوزرآ

ومــن يعاظم§ــك يلــق الويــل والوقــدا

هــب ل بكونــك فتاحــا وكونــك و

هابــا فتوحــا هبــات صــالا ســعدا

تــب يــا إلــي“ بالــاحي علــي ¥وكــن

دأبـــا بـــه ماحيـــا عن لغـــى وددا

عليــه صــل وســلم مــع§ جــاعته

ورض بــه ل¦ــ مــا أختــاره أبــدا

ــد
ــحاب ف أبـ
ــالل والصـ
ــه بـ
إليـ

ســق الصــلة بتســليم كمــا اجتهــدا

للمنتقــى اكتــب صــلة ل نفــاد لــا

ـع الســلم وســق ل العلــم والرشــدا
مـ

ـه
ـلل لـ
ـكو الضـ
ـذي أشـ
ـم الـ
أنت العليـ

ـثي هــدا
فلي اشــرح الصــدر واجعلن كـ

ــد
ــل ف أبـ
ــك عن صـ
ــى حبيبـ
علـ

مــع الســلم ول نــور بــه اللــدا

ـا
ـام لـ
ـلة ل انفصـ
ـب صـ
ـب اكتـ
للمجتـ

مــع الســلم ول خلــد بــه رغــدا

يــا رب صــل وســلم كــل أزمنــة

علــى النــب ومــن كــانوا لــه عضــدا

هــب ل بــه يــا إلــي أن أجــاوره

بــالقلب والــروح ف الــدارين متهــدا

ــررا
ــه ضـ
ــدائي بـ
ــد أعـ
وقيتن عنـ

قن بــه كــل ضــر والســاب غــدا

ســلم بفظــك قلــب رب مــن مــرض

ــدا
ــا السـ
ــا ولتكفنـ
ــدا موقنـ
م‘وح¥ـ

ـلب
ـن سـ
ـر ومـ
ـن كفـ
ـب مـ
ل سلم القلـ

ومــن نفــاق ودأبــا صــحح الســدا

ـن
ـدنك بـ
ـن لـ
ـاق ظن مـ
ـا فـ
ـد بـ
ل جـ

قــد جــا بــذكر غــدا للمتقي هــدى

ــد ولتســـق خي الصـــلة لـــه
ممـ

ـدا
ـيلهم عهـ
ـن تفضـ
ـحب مـ
ف الل والصـ

اللهم صل صلة كاملة وسلم سلما تاما على نب تنحل به العقد وتنفرج به
ـقى
ـوات ويستسـ
الكرب وتقضى به الوائج وتنال به الرغائب وحسن الـ
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
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ـحبه
ـه وصـ
ـد وآلـ
ـيدنا ممـ
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل علي سـ

صلة تنجينا با من جيع الهوال والفات وتقضي لنا با جيع الاجــات
ـي
وتطهرنا با من جيع السيئات وترفعنا با أعلي الدرجات وتبلغنا با أقصـ
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
ـدبيي
راضيا عنك رضي ل سخط بعده مكمل ف اليوم استسلمي وبيع تـ
ـد
ـوم الحـ
ـريف ف يـ
ـديث الشـ
ـز والـ
ـاب العزيـ
وشروعي ف الكتـ
بـ}ل حـــول ول قـــول إل بـــال العلـــي العظيـــم{
ل كليــــت مــــن ذائه الحــــد

عبــدا لــه خادمــا للمصــطفى الحــد

ـي
ـن قبلـ
ـوان مـ
ـكر والرضـ
ـد والشـ
المـ

إل الفيـــظ الكري الواســـع الحـــد

حبـــان¦ الواســـع الـــوال برحتـــه

فرمــت منــه تعــال الشــكر للبــد

وجهــت وجهــي لرب بــالنب ولــه

ـدي
ـرى كبـ
ـد بـ
ـب قـ
ـري بـ
سري وجهـ

ل كليــــت بالصــــطفى أبــــدا

بالمــد والشــكر إذ عن نفــى كب“ــدي

وليـــت عـــن جلـــة ل جـــل عل

مــن الميــس لرفعــي فــانتفى أو“دي

ل قـــد تبـــت بـــالقرآن منصـــرفا

وبالــديث لــه عــن ذلــك العــدد

ــد
ــك ف أبـ
ــك عن تلـ
ــع بفظـ
ادفـ

وعكسها اجلــب إل الــدهر يــا صــمدي

قن أذى كـــل ملـــوق بل كلـــف

بالصــطفى النتقــى خي الــورى ســندي

ــه
ــب إل بـ
ــرمدا واجلـ
ــيلت سـ
وسـ

مـــا ل يعـــد مـــن اللء بالســـدد

وقيتن اليـــوم مـــا كابـــدته زمنـــا

ـــــد
ـــــدة من ول جلـ
بل ماهـ

ـا
ـح هنـ
ـدهر وامـ
ـي الـ
ـور علـ
ـا غفـ
تب يـ

ــد
ــدارين بالرغـ
معــائب واحــب‘ للـ

ـن
ـن منـ
ـواه مـ
ـذي أهـ
ـع الـ
ـب ل جيـ
هـ

ــد
ــر ول نكـ
ــرى بل ضـ
ــا وأخـ
دنيـ

اجــع ل¦ــ العلــم والعمــال مــع§ أدب

يــا جــامع النــاس دون الكــد والكمــد

ل جــد بفتــح وفيــض لزمــا أدبــا

والســـتقامة بالوصـــال واللـــد

ـدي
ـإن يـ
ـع فـ
ـا وعن ادفـ
ـب دوامـ
ل اجلـ

عــن غيك انصــرفت كــالقلب والســد

ـا
ـك يـ
ـاعت لـ
ـن سـ
ـت مـ
ـلمت كليـ
أسـ

رب فكــن ل¦ــ ف ســيي وف بلــدي

بــرأت مــن قــوت رب ومــن حيلــي

مستمســكا بالكتــاب الــائز الرش“ــد

اشــرح ل¦ــ الصــدر علمن غوامضــه

واكشف ل¦ الســر وافتــح ل و̈كــف• ددي

لــك انصــراف بــه هــب§ ل تلوتــه

مــع القيــام بــه واحلــل بــه صــفدي

لـــك انصـــراف¦ بـــالقرآن ث بـــا

ســن• الرســول فكث©ــر§ بم“ــا ص“ــف¦دÂÂي

هــب§ ل بــاذين Âف الــدارين كــل م‘ن®ــى

يــا واســعا جــوده ينمــو بل نفــد

أنــت العلــي الــذي قــد اكتفيــت بــه

د‘نيــا وأخــرى فزحز§ح§ن عــن الوقــد

ـدا
ـدخول غـ
ـو الـ
ـت نرجـ
ـان الـ
لك النـ

ـد
ـن ولـ
ـل °عـ
ـن جـ
ـا مـ
ـلك يـ
فيها بفضـ

عليـــك ف أبـــد يـــا رب متكلـــي

ف̈كــن ولي¥ــي وكــن للهــل والولــد

ــن بـــم ولوالـــدي والنفـــآ
ل كـ

بــالنتقي وبــه اعصــمن مــن الوبــد

يــا رب إنــك رزاق وإنــك حنــان وإنــك ل تولــد ول تلــد
يــا رب إنــك وهــاب وإنــك منــان وإنــك رفــاق بل عمــد
ـت
ـعف مطلبـ
ـب ل ضÂـ
ـائي وهـ
ـب دعـ
أجـ

دنيــا وأخــرى بل كســب ول عــدد

ل اكتب§ ثواب الــذي قــد حــج ¥معتمــرا

وأجــر مــن كــان عنــد القــب والبلــد

علــي• م“ــن ¥بكــون مثــل مــن صــبوا

مـــع الشـــفع ف بـــدر وف أحـــد

ظلمــت‘ نفســي وبــالقرآن ت‘بــت بل

شــك إليــك وبــالغراء خــذ بيــدي

يـــا رب كليـــت أســـلمتها أبـــدا

إليــك“ بالصــطفى مــن ذاك الحــد

متبعــا طالبــا منــك الصــلة لــه

مــع الســلم بشــكر الواســع الحــد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل من
ـدر ف
ـة ول كـ
هذه القصيدة قبول يتعجب منه الولون والخرون بل آفـ
شـــــــــيء مـــــــــا أبـــــــــدا آمي
بســم اللــه اكفن الكــدار يــال

صــف ¥البقــاء Óبــه ل فيــك يــال

ـه
ـريك لـ
ـن ل شـ
ـا مـ
ـر يـ
ـه المـ
يا من لـ

وس¥ــع ومل©ــك وأطلــق فيــك يــال

واجهتــك اليــوم يــا رحــان مرتيــا

فــوزي بــا شــئت ف دنيــاك يــال

أنــت الرحيــم الــذي أرجــو برحتــه

أن ل ألقـــي“ ضـــرا منـــك يـــال

ملــك يين وقلــب الســؤل يــا ملكــي

بل حســـاب بـــود منـــك يـــال

قدســت ســري“ يــا قــدوس مرتضــيا

عن وعنــك رضــيت الــدهر يــال

ـن
ـلمت كل ـي“ مـ
ـذي سـ
ـلم الـ
أنت السـ

عيــوب Âنفســي بطــي Íمنــك يــال

ـدر
ـر م ـع§ كـ
ـاب الضـ
ـف جنـ
يا مؤمن‘ اكـ

وهــب ل¦ــ المــن ف الــدارين يــال

وبــالهيمن ل اشــهد باشــترائك مــا

قــد بعــت ســرا إل النــات يــال

أنــت العزيــز الــذي أبغــي بعزتــه

عــــزا ي‘خلــــد ل التكري يــــال

أجــبت ل إنــك البــار دون لقــآ

كــل العــدى بالــذي ل اخــترت يــال

كفيتن كـــل ذي كـــب بل كلـــف

يــا م‘تكــب ر‘ضــت“ الكــل يــال

ـدا
ـآ أبـ
ـا أشـ
ـق مـ
ـق ل اخ̈لـ
يا خالق اللـ

بالبش§ــر والصــفو والرضــوان يــال

ـق ̈قـد§ ل النفـع“ دون أذÏى
ـارئ اللـ
ـا بـ
يـ

و̈قــد§ ل¦ــ الجــر“ للجنــات يــال

أنــت ا̈لصــور خلÄــد للنــب ب‘شــر®ا

وصـــورن ²ل¦ـــ دون الكـــر يـــال

ـه
ـت بـ
ـد أتيـ
ـب قـ
ـل °ذنـ
ـرت ل كـ
غفـ

ل اشــهد§ بش‘ــكري“ يــا غفــار يــال

قهـــرت ل رب أعـــدائي بل ســـبب

من حـــدتك يـــا قهـــار‘ يـــال

وهبــت ل منــك ســؤل فــاق مســألت

فلــك ش‘ــكري“ يــا وه•ــاب‘ يــال

ـري
ـه ع‘م‘ـ
ـن لـ
ـا مـ
ـان ل يـ
ـدت“ أثـ
ل قـ

ــا رز•اق‘ يــال
ــرزق“ يـ
ــدت“ ل الـ
و̈قـ

فتحــت“ ل كــل °بــاب كنــت فــاته

لوليـــائك يـــا فتـــاح‘ يـــال

علمتن الغيــب“ حــت صــرت‘ م‘نتبه®ــا

أنــت العليــم الــذي علمــت يــال

ـرفت
ـواء Óوانصـ
ـابض‘ السـ
ـا قـ
قبض ـت‘ يـ

لغيÂـــ نـــوي“ كالكـــدار يـــال

بســطت“ يــا باســط¨ المــال¦ ل برض®ــى

ــال
ــدارين يـ
ــطت الـ
ــ̈كر م‘باسـ
فاشـ

ـوا
ـداء Óل ومضـ
ـافض‘ العـ
ـا خـ
خفضت يـ

لغي نـــوي بفـــض منـــك يـــال

رفعــت يــا رافــع‘ الــدارين مرتبــت

ــال
ــك يـ
ــل Áمنـ
ــاض Áبفضـ
بل انفـ

أنــت ا̈لعــز ¥الــذي لزمــت عزتــه

خل م‘عـــزا وحبـــا فيـــك يـــال

أنــت ا̈لــذل الــذي ذلــت لعزتــه

ــال
ــيطا̈ن يـ
ــن ªوالشـ
ــس‘ والـ
النـ

أنــت الســميع الــذي نــاجيته زمن®ــا

ــال
ــدت يـ
ــد جـ
ــرات ل قـ
وبالسـ

ـا
ـة مـ
ـاد جلـ
ـذي ل قـ
ـي الـ
ـت البصـ
أنـ

ل اخــترت دنيــا وأخــرى منــك يــال

حكمــت“ يــا حكــم‘ البــاقي بكــون¦ ذا

فــوز Áبــا غــاب مــن ب‘شــراك يــال

عــدلت“ يــا عــد̈ل أعــدائي بغي لقÏــآ

ــال
ــت يـ
ــد كنـ
ــرار و ل قـ
و“ل ضÂـ

أنــت اللطيــف‘ الــذي لطفــت“ ب أبــدا

̈لطفÏــا عجيب®ــا ي“زيــد‘ الفكــر يــال

أنــت الــبي الــذي عــاينت‘ خ‘ــبته

و̈قــدت“ ل منــك علــم“ الغيــب يــال

ـن
ـة مـ
ـت جلـ
ـذي زحزحـ
ـم الـ
أنت الليـ

ــال
ــدهر“ يـ
ــ الـ
ــهم§ ل لغيÂـ
ل ترضـ

أنــت العظيــم الــذي بــانت عظــامت‘ه

ل ̈قــدت“ فضــل عظيم®ــا منــك يــال

أنــت الغفــور‘ الــذي ل قــدت مغفــرة

مــت§ عيــوب رضــيت‘ عنــك يــال

ـى
ـديك رض®ـ
ـي لـ
ـذي كلـ
أنت الشكور الـ

ول شــكرت“ ج“ميــع الســعي يــال

ــدا
ــذي أعليتن أبـ
ــي الـ
ــت العلـ
أنـ

بغي مكــــر ول حللــــت يــــال

أنــت الكــبي الــذي بــانت كبــارت‘ه

ل ̈قــدت منــك كــبي“ الجــر يــال

أنــت الفيــظ الــذي وجهــت ف أبــد

ــال
ــر يـ
ــدى والضـ
ــواي العـ
إل سـ

أنــت القيــت الــذي خلــدت ل رغــدا

ـــال
ـــات يـ
ـــاب إل النـ
بل حسـ

ـذي قـد اكتفيـت بـه
أنـت السـيب الـ

عــن العــدى والذى والكــد يــال

أنــت الليــل الــذي ســاقت جللتــه

ــال
ــدارين يـ
ــدى الـ
ــوانا العـ
إل سـ

ـا
ـدت ل كرمـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـت الكري الـ
أنـ

دنيــا وأخــرى مــع التبشــي يــال

أنــت الرقيــب الــذي بــانت صــيانته

كليــت عــن ســوى الرضــوان يــال

أنــت اليــب الــذي انقــادت بغي عنــآ

ــال
ــترت يـ
ــك ل ل اخـ
ــة منـ
إجابـ

ــدا
ــاقي ول أبـ
ــع البـ
ــك الواسـ
وإنـ

وســـعت توســـعة بـــالعتق يـــال

أنــت الكيــم الــذي أطلقتن لســوى

مــا ســاءن ومــوت الســوء يــال

أنــت الــودود الــذي انقــادت مــودته

ل ســرمدا بالرضــى والقــرب يــال

أنــت اليــد الــذي بــانت مــادته

وقــدت ل منــك مــدا فــاق يــال

ــرر
ــي بل ضـ
ــاعث البقـ
ــك البـ
وإنـ

كفيتن جلــــة الكــــدار يــــال

ـهادته
ـادت شـ
ـذي انقـ
ـهيد الـ
ـت الشـ
أنـ

ل باشـــــترائك من ذاك يـــــال

ـا
ـة مـ
ـح جلـ
ـق وامـ
ـهد بـ
ـق ل اشـ
يا حـ

ل تــرض ل مطلقــا بالفضــل يــال

ـه
ـت بـ
ـد اكتفيـ
ـذي قـ
ـل الـ
ـت الوكيـ
أنـ

ف الــدفع واللــب يــا ذا اللــق يــال

أنــت القــوي الــذي قــويتن برضــى

ف الســر والهــر يــا ذا المــر يــال

ـى
ـت ل ب‘ن®ـ
ـد كنـ
ـذي قـ
ـتي الـ
ـت الـ
أنـ

ول ت‘ــــوجه ل الكــــروه يــــال

أنــت الــول الــذي ل أبتغــي بــدل

بـــه ول كنـــت بالتـــأمي يـــال

أنــت الميــد الــذي وجهــت ل نعمــا

بل ̈غــــرور وغي الكــــر يــــال

يــا مصــي“ اللــق والشــياء جلتهــا

ــال
ــيت يـ
ــا أحصـ
ــر مـ
كفيتن ضـ

ـوجه ل
ـن ل تـ
ـا مـ
ـق يـ
ـدئ“ اللـ
ـا مبـ
يـ

مــا ل أحــب رضــيت عنــك يــال

معيــد‘ أحــد“ عــود قــدت ل كرمــا

ف كــل شــهر ويــوم فيــك يــال

ــدا
ــدت ل أبـ
ــاة جـ
ــي بي حيـ
ميـ

فلــك شــكري بصــفو العمــر يــال

ـم
ـدى ولـ
ـوت للعـ
ـقت مـ
ـد س‘ـ
مي ـت‘ قـ

مكــارهي ســقت ف الــدارين يــال

ـا
ـاي“ معـ
ـع§ رضـ
يا حي ªحدي وشــكري مـ

من خــذ دون ســخط منــك يــال

ـه
ـت أطلبـ
ـا كنـ
ـدت ل مـ
ـد قـ
ـوم قـ
قيـ

ـــال
ـــات يـ
بغي كســـب إل النـ

أوصــلت ل واجــد‘ الثــان¦ دون عن®ــا

لــك الوجــود‘ الــذي ل بــان يــال

يــا ماجــد‘ اجعلن“ــ الــدارين معتليــا

ـــال
ـــب رب يـ
ـــب وعجـ
بغي كـ

يــا واحــد‘ اجعلن“ــ الــدارين منفــردا

مـــع ا̈لن بعزيـــز منـــك يـــال

ـمدي
ـا صـ
ـتي يـ
ـا ل اخـ
ـائي بـ
لك التجـ

بش§ــرا لملــة مــن أحببــت يــال

أرديــت يــا قــادر‘ الخــذول¦ م‘نــدفع®ا

إل ســـوانا لـــك التحميـــد يـــال

ــدر
ــت مقتـ
ــا أنـ
ــج• طيáـ
رزقتن الـ

مـــع الـــوار وزور Áفيـــك يـــال

أنــت القــد¶م‘ قــدمن هنــا وغــد®ا

علــى كــثي مــن الخيــار يــال

أنــت الــؤخر أذهبــت العــدى ومضــوا

إل ســـوانا مـــع الزيـــان يـــال

وإنـــك الو̈ل اجعلن هنـــا وغـــدا

ــال
ــك يـ
ــل منـ
ــابقي بفضـ
ف السـ

يــا آخــر اجعلن“ــ الــدارين ذا رتــب

وصــف¶ ع‘مــري إل النــات يــال

يــا ظــاهر ارزقن“ــ الــأمول¦ م‘رتضــيا

عن وأظهـــر§ ب“ـــ القـــرآن يـــال

يــا بــاطن‘ ارزقن“ــ الســرار“ ذا منــنÁ

واجعــل فــؤادي“ ظــرف“ الــذكر يــال

هــب ل بفضــلك يــا وال م‘واصــلت

خي“ــ البايــا وم“ــن واليــت يــال

وإنــك التعــال س‘ــق عــداك مع®ــا

إل ســوى قصــد ض‘ــري الــدهر“ يــال

وس¶ــع§ وأطلــق§ وأعتــق§ دون مفســدةÁ

ول اســتجب§ دعــوت يــا بــر ªيــال

علــي• تبــت“ مــوت“ الــذنب“ جلتــه

طه•ــرت“ كلــي“ يــا تــو¥اب‘ يــال

ـمÝ
ـلم منتقـ
ـدى السـ
ـن عـ
ـذي مـ
أنت الـ

ول انتقمــت“ بــا ل اخــترت يــال

أنــت العفــو ªالــذي عن عفــوت بل

إبقــاء Âعيــب Áهــديت“ الكــل °يــال

أنــت الــرءÞوف الــذي عــاينت رأفتــه

ول ت‘ــــوج¶ه‘ ل العــــداء Óيــــال

ـعت“ د‘ون جـو®ى
ـك ا̈للـك Âل وس•ـ
ـا مالـ
يـ

ف اللــك واللكــوت الــدهر يــال

ـا
ـب ل¦ ـ مـ
ـرام هـ
ـا ذا اللل وذا الكـ
يـ

ل اخــترت دنيــا وأخــرى منــك يــال

ـوب“ حي ـث¨ ̈أر“ى
ـا مقس ـط¨ الطلـ
قد ل¦ ـ يـ

خÂل وحÂبـــا مـــع الرضـــوان Âيـــال

ـيا
ـراض“ م‘رت“ضـ
ـامع‘ اجـع§ ل¦ـ الغـ
ـا جـ
يـ

عن بكونـــك“ ل ف المـــع يـــال

أنــت الغنªــ الــذي ل ينتمــي غــرض

إليــك هــب ل¦ــ مــا أحتــاج يــال

أغنيتن إنـــــك الغن بل ســـــبب

فســرمد®ا ل¦ــ كــن بالفضــل يــال

أعطيتن إنــك العطــي م‘ن“ــى الكرمــآ

كفيتن جلــــة العــــداء يــــال

منعــت يــا مــانع‘ الســواء ÓمÂــن قÂب“لÂــي

ول تـــوجه‘ ل مـــا ســـاء يـــال

منعــت يــا ضــار‘ من الضــر• ف أبــدÁ

ول تــــوجه‘ ل الضــــرار“ يــــال

ـرمÁ
ـيء نف ـع“ ذي كـ
ـل شـ
ـدت ف كـ
ل قـ

يــا نافعــا لــذوي اليــان يــال

نــو¥ر“ت“ يــا نــور‘ ̈كلــي صــافي®ا أبــد®ا

ك¦ف¦ي§ت“ن ̈ظل¦ــــم“ الشــــياء يــــال

ـادي هÂداي ـة¦ م“ ـن§
ـا ه“ـ
ـك يـ
قد قدت“ ل منـ

قــد§ صــاحب‘وا ا̈لصــطفى الختــار“ يــال

أنــت البــديع‘ الــذي بــانت§ بــدائع‘ه‘

̈قـــدت“ البـــدائع“ ل بـــالجر يـــال

ـى
ـاقي بيÂـ رض®ـ
ـا بـ
ل صـف¶ ع‘م§ـرÂي“ يـ

ول²ت‘ب§قÂنÂــــي بكتــــاب ال يــــال

ـترت“ م Âـن§ مÂن“ ـنÁ
ـا ل اخـ
ل قدت“ جل ـة¦ مـ

ـــال
ـــوات يـ
ـــة Ïوارث¦ المـ
وÂراثـ

ـت الرشــيد الــذي أرشــدتن برضــى®
أنـ

ف كــل شــيء مــع التبشــي يــال

أنــت الصــبور الــذي وج•هــت ل ثنــا

ــال
ــاه يـ
ــا آبـ
ــت“ بـ
ــد ذهبـ
وقـ

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

على ما أنزلت عليه قولك }واذكروا ال ف أيام معدودات{ سيدنا ممــد
وآله وصحبه كما جعلت هذه البيات الأخوذة من حروفه أحب إليك يــا
أكرم وإل رسولك عليه سلماك بآله وصحبه من غيها من البيات الــت
قيلــــــت قبلهــــــا يــــــا شــــــكور
ــن ال
ــرب مـ
ــي“ ذا قـ
ــت كلـ
وجهـ

خÂل وحÂبـــا وذا شـــوق Áمـــن ال

ــه‘
ــت أفعلـ
ــا كنـ
ــب‘ مـ
ــ أكـ
الÞـ

ولســت‘ أخشــى ول أرجــو ســوى ال

ذكــري وشــكري ورضــوان وممــدت

بـــــالقلب والســـــم والقلم ل

كلـــي لرب“ـــ ف ســـر وف علـــنÁ

ولســـت‘ أســـأ̈ل غي“ـــ النـــافع ال

رضــيت‘ عــن نــافع Áبــاق Áوأشــكره

إل النــــان بقــــول المــــد ل

وقـــان¦ الضـــر• تكري®ـــا ووج•ـــه ل

نفع®ــــا بل ̈كل¦ــــف Áفالشــــكر ل

ال أكــب مــن عق²ــدي ومÂــن عملــي

ــاب ف ال
ــي طـ
ــال فكلـ
ــن مقـ
ومÂـ

ال أذهــب“ مــا يــدعو أذÏى لســوى

مــا اخــتي ل عنــد رب الكــرم ال

لــه الوجــود الــذي قــد زانــه قــدمÝ

مــــع البقــــاء وغي‘ــــ ال ل

لــه شــكوري وحــدي راضــي®ا ولــه

كليــــت ســــرمد®ا فــــاللق ل

هــو الكري الــذي ل انقــاد دون عن®ــا

مـــا اختـــار ل عنـــده فـــالمر ل

فــازت قلمــي بــذكر ال مــذ زمــنÁ

وفـــاز“ كلـــي“ ف الـــدارين والÂـــ

يقـــود ل ال ف الـــدارين مرتضـــيا

عن مـــرادي“ قـــود“ الباســـط ال

أفن قلت بل تـــــوجيههم أبـــــد®ا

ـــدى ال
ـــر Áلـ
ـــات¦ ذا أجـ
إل جهـ

يــدي وقلــب لــه عبــدا لــه برض®ــى

ذا خدمــــة لرســــول ال بــــال

يــا رب صــل© وســل©م ســرمد®ا كرم®ــا

علـــى وســـيلت“ الع‘ظم“ـــى إل ال

ــددÁ
ــليم Áبل عـ
ــلة Áبتسـ
ــى صـ
أزكـ

علـــى النـــب الرســـول العبـــد ل

ممــد خي م“ــن غــابوا وم“ــن حضــروا

ــك ال
ــزب الالـ
ــحب حـ
والل والصـ

مـــددت‘ ل رب العـــالي يـــدي

ــع ال
ــل الواسـ
ــه‘ فضـ
ــد• ل منـ
ومـ

عــن مالــك Áنــافع Áبــر Íرضــيت بل

س‘ـــخ§ط Áوعـــن قـــائدي ل بـــال

دعــا لــذكر Áوشــكر Áج‘ثــت كــرمÝ

مــن بــه صــان كلــي طاعــة ال

وج•هــت‘ كلــي لــن ي‘غن بل ســببÁ

عــن الذى راضــي®ا عــن ذي الــورى ال

دين إل النـــة الســـلم وه§ـــو ع“ل

دينـــا ســـواه وذا نـــص ãمـــن ال

أعطــان¦ ال ذكــر®ا مÂــن§ لــد‘ن§ه وقــد

ق¦بÂلت‘ـــه منـــه‘ ذا ̈قـــرب مـــن ال

تســليم بــاق Áعلــى خي الــورى وعلــى

حÂـــزب لـــه وعلـــى الشـــتاق ل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
ـــــــــــــــــــــــــــــالي.
العـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قدنا إليه مــدادا
وقلما من أسش إل انسلخ لسش وقدت إلينا باهه صلى ال تعال عليــه
وسلم }بشر فاستبشروا{ ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيــم
ـى
ـة علـ
ـيدة مكتوبـ
سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل هذه القصـ
ســرادقات ملكوتــك بل مــو أبــدا آمي يــا رب العــالي
بــايعت‘ خي الــورى بــاللوح والقلــم

لÂــوجه Âرب الــورى ذي اللــوح والقلــمÂ

شــاهدت‘ ف خدمــة الــاحي م‘عاينــة

ت‘غن عــن الشــك ف رب وعــن ̈ظلــم

رافقــت‘ ف خــدمت توفيــق خالقنــا

ا̈للهـــم الي مـــاحي الهـــل والل

ـدن
ـاز القلـب‘ مـع§ بـ
ـي وفـ
ـازت قلمـ
فـ

ــدمي
ــار ف خـ
ــذكر والختـ
ف ال والـ

الÞـــ رب ãكريÝـــ ل شـــريك“ لـــه

ـدم
ـن عـ
ـرد®ا ج ـل °عـ
ـد فـ
ف اللك والمـ

ــا
ــدار“ جلتهـ
ــاره“ والكـ
ــاق الكـ
سـ

لغيÂــ نــوي“ بــاق Áجــل °ذو قــدم

تـــرى قصـــائد“ توحÂيـــدي م‘ن“م•ق¦ـــةÏ

ف ̈فلكنــا الواســع الشــح‘ون بــالنعم

بش•ــرت‘ خي“ــ الــو“رى تبشــي“ ذي مÂق¦ــةÁ

ب قــاد“ ل نعــم
صــل°ى عليــه ميــ Ý

ـن
ـار ̈غي• ـب“ م“ـ
ـة الختـ
ـاهدت‘ ف خدمـ
شـ

ـي
ـرواي“ عن ـه‘ ع“مـ
ـا شـ
ل يكشف‘ الدهر“ مـ

ربــت‘ ف خÂــدمت رÂب®ــا ي‘ــري عجب®ــا

مÂــن فيــض Âهــاد Áي‘رين كــل °م‘نبهــمÂ

ـادق Ýفط ـنÝ
ـه صـ
ـال فيـ
ـن قـ
واجه ـت‘ م“ـ

ول نـــب ãعلـــى غيـــب Áب‘ت•هـــم

إن °الرســول¦ لســيف Ýي‘ستضــاء Þبــه

مÂــن§ ربــه حــاز علــم“ اللــوح والقلــم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه
وســــــــــــــلم تســــــــــــــليما
ـات
ـن الطيبـ
ـاهم مـ
}ولقد كرمنا بن آدم وحلنهم ف الب والبحر ورزقنـ
وفضـــلنهم علـــى كـــثي مـــن خلقنـــا تفضـــيل{
وجهــت وجهــي لــن تكريــه بانــا

ف شــهر مولــد Âمــن ف البحــر ربانــا

ــا
ــع ه‘نـ
ــهر الربيـ
ــكري“ ف شـ
ل شـ

علــى ابتــداء الــذي ل اختــار قربانــا

قــد أقبــل الي مــن ل شــريك لــه

ف اللــك والمــد إســرارا وإعلنــا

دعــوت بــرا رحيمــا نعــم كرمنــا

ــا
ــم ال مولنـ
ــر نعـ
ــب والبحـ
ف الـ

كــو¥ن ²ب̈كــن ل¦ــ ف ذا اليــوم توســعة

حـــت ̈أقيـــم لـــدين ال أركانـــا

رب•ي§تن فلت“ه“ــب§ ل العــام يــا صــمدي

إدمـــان¦ خي وإســـعادا وإســـكانا

ربيتن بعــــد إطعــــام وترويــــة

عــن يــوم ترويــة Áإذ ج‘عــت صــديانا

مكنتن بعـــد ضÓÂـــي§ق س‘ـــقت ل ح‘لل

م‘وس¶ــع®ا بعــد مــا قــد عÂقــت‘ ع‘ريانــا

ناجيتــك اليــوم يــا مــن أمــس كرمن

ــا
ــا وبرهانـ
ــوم إيقانـ
ــقت“ ل اليـ
وس‘ـ

ـدير إل
ـا قـ
ـارى يـ
ـوب“ النصـ
ـرف قلـ
اصـ

ـا
ـز ¥أو§ هانـ
ـد عـ
ـن ق¦ـ
ـ م“ـ
ن“صري ورض ل¦ـ

ــرد®ا
ــار“ منفـ
ــد“ القهـ
ــك“ الواحـ
بكونـ

ل اقهــر عÂــدانا علــى ب‘شــراي“ إدمانــا

نبهتن أمـــس تنبيه®ـــا أرى عجب®ـــا

أنــت“ البــديع‘ الــذي مــا زال رحانــا

ـعةÏ
ـوم“ توسـ
ـرت“ ل أمـس Âه“ـب§ ل اليـ
يس•ـ

بـــا ̈ألزم مـــا ترضـــاه‘ إحســـانا

آويتن بعــد مــا ضــاق الفــؤاد أذÏى

ــانا
ــا وإنسـ
ــ ر‘ض جنـ
ــرمد®ا ل¦ـ
فسـ

ـدم
ـوم ذا خـ
ـك اليـ
ـي إليـ
ـلمت‘ وجهـ
أسـ

لــن غــدوت‘ لــه كعبــا وحســانا

ـن
ـة مـ
ـاجي لدمـ
ـا حـ
ـدادي قضـ
دعا مـ

تبشـــي‘ه ضـــرر العـــداء أنســـانا

ممــــد خي خلــــق ال ســــيدنا

صــلى عليــه الــذي أدعــوه تبيانــا

وج¶ــه§ صــلة Ïبتســليم لــه أبــدا

ول بيان®ـــا وعن ̈كـــف• عصـــيانا

ــــا
ــــالتكري دون عن®ـ
حلتن رب بـ

ف الــب والبحــر زÂد§ رزقــا وت‘كلنــا

مل°كت“ن العــام“ يــا وه•ــاب فــوق رجــا

ــلنا
ــداء… وم‘سـ
ــ أعـ
ــترض ل¦ـ
ئي ول²ـ

ل جـــد بـــرزق Áحلل Áطيـــب Áوقن

مــا لســت“ ترضــاه إســرار®ا وإعلنــا

نــاجيت بــرáا رحيم®ــا مغني®ــا ولــه

أمــري ̈أفــوض أرجــو نصــره النــا

̈اشــ̈كر ش‘ــكوري“ وس¶ــع ل هنــا وغــد®ا

يــا واســع®ا م‘غني®ــا مــا زال ديانــا

هــب ل بكونــك“ وهاب®ــا م‘نــاي“ مع®ــا

حــت أكــون بــاء الغيــب ريانــا

مك©ــن ووس¥ــع ومكــثي اجعــل بتوســعة

كليلـــة القـــدر أحيان®ـــا فأحيانـــا

فيــك اجعــل الكــث ذا فنÁــ بل زلــلÁ

وكم¶لـــن§ ب“ـــ أعيان®ـــا فأعيانـــا

يس¥ــر ل الي واعصــمن وزد رش“ــدي

ــا
ــرáا ومنانـ
ــزل بـ
ــا ل يـ
ــا نافع®ـ
يـ

إليــك قلــب وجثمــان كــذاك يــدي

يــا هاديــا ل يــزل ربáــا وحنانــا

ل ج‘ــد§ ب̈لقيــا ذوي اليــان ف عجــلÁ

حــت ت‘بشــر مــن قــد كــان حزنانــا

بكونــك“ القــاهر“ البــار“ رمــت هنــا

ـــلطانا
ـــار®ا وسـ
ـــازع جبـ
أن ل أنـ

رض ل الســلطي“ يــا قه•ــار ف أبــدÁ

ول²ت“حمن واكفن مكــــر®ا وشــــيطانا

رجـــوت‘ أنـــك“ تمين وتنص‘ـــرن

نصــر®ا عزيــز®ا بنيلــي منــك رضــوانا

وقيتن مكــر أعــدائي وم“ــن معهــم§

فل²تك²فن ســـرمد®ا حÂقـــد®ا وع‘ـــدوانا

اÂغفــر§ ذنــوب وهــب ل اليــوم مطلبــت

ــانا
ــرمدا شـ
ــه ل سـ
ــن§ ور‘م• بـ
ب̈كـ

ل هــب فراقــي الــذي ل ترض“ــه‘ خ‘̈لقÏــا

ولتمــح‘ عن“ــ يــا غفــار مــا شــانا

برمــة الصــطفى مــن صــرت خــادم“ه

ــا
ــج§عا ث ميزانـ
ــثر سـ
ــالنظم والنـ
بـ

حجــي بقلــب تقب•ــل ²واكفن خطــأÏ

ــا
ــا زانـ
ــي§ن وكم¶لن بـ
ــح‘ ش“ـ
ولتمـ

ـدى
ـويت‘ لـ
ـا نـ
ـتجÂب§ ول²ت‘ك¦م¥ـل ²مـ
رب اسـ

طــوب الــت بــك ت‘بن فيــك ب‘نيانــا

ـبت م‘رتض ـي®ا
ـوم السـ
وجه ـت‘ وجه ـي“ يـ

إل الــذي ســرمد®ا إن قــال كــن كانــا

رب ãكري حفيـــظ’ واســـع ÝصـــمدÝ

وأبتغـــي منـــه تيســـي®ا وإســـكانا

زد علمــي“ اليــوم زيــد®ا قــد ي‘بشــرن

فتح®ــا وفيض®ــا ور‘ض ل الــدهر“ ســج•انا

قــدير‘ قهــار‘ يــا جبــار‘ يــا غرضــي

ر‘ض§ ل الــذي يأخــذ المــوال¦ م•انــا

ناجيتــك“ اليــوم يــا بــرáا علــي• لــه

ش‘ـــكر Ýي‘خ“ج¶ـــ̈ل ياقوت®ـــا ومرجانـــا

ـي
ـا أملـ
ـد̈ل يـ
ـت العل ـي ªالعظي ـم‘ العـ
أنـ

أنــت العليــم‘ الليــم‘ الــب ªرحانــا

ـن
ـري“ م“ـ
ـاء قهـ
ـب ل ب ـق¶ ت Âـه Âالسـ
هـ

أ¦مس“ــى ي‘كابــد أهــل¦ الــق أزمانــا

ـلحآ
ـذي أعطيتـه‘ الص‘ـ
ـك التمسـت‘ الـ
منـ

حت•ــى بــه قهــروا العــداء إدمانــا

مل©كن“ــ اليــوم“ يــا وهــاب مطلبــت

ول²تكفن كيــد م“ــن للحــرص قــد م“ان“ــا

ناجيتــك“ اليــوم“ ذا فق²ــر إليــك“ ف̈كــن

ل م‘غني®ــا وافتح“ــن§ ل اليــوم بÂيب“ان“ــا

اÂفتــح§ ل¦ــ اليــوم“ بالختــار ســيدنا

أبــواب“ خيÁــ ̈تــر ªالــرزق إبانــا

ــود Áوإســـعاد ÁومرحـــةÁ
ــن§ ب‘ـ
ل كـ

وبالب‘شــارات يــا مــن فضــ̈له بانــا

طيــب حيــات بل مــوت Áول ضــررÁ

واجعــل ²بفضــلك م‘كــثي رب¶ قربانــا

يس¥ــر§ جيــع الــذي أرجــو وأطلبــه

ــذلنا
ــر العي جـ
ــون قريـ
ــت أكـ
حـ

ـى
ـل م‘ن®ـ
ـدارين كـ
ـد ل¦ ـ ف الـ
ـا رب قـ
يـ

ول²تكفن أبـــد®ا مكـــر®ا وخـــذلنا

بي¥ــن§ ل¦ــ الــق• كشــفÏا ل ي‘فــارقن

كمـــا كشـــفت“ لهـــل ال تبيانـــا

ـن أذاي“ مع®ــا
اصرف§ قلــوب“ العــادي عـ

ــا
ــيب®ا وفتيانـ
ــد Âب شـ
ــرت واهـ
لن‘صـ

ـى
ـد بعت‘ـه‘ ومضـ
ـذي قـ
تركـت‘ أمـس Âالـ

فالــدهر“ بــد¶ل ²وعن ̈كــف• خزيانــا

ـا
ـخي“ د‘ون عن®ـ
ـه ل¦ـ الكشـف“ والتسـ
وج¶ـ

ولتكفن ســــرمد®ا جهل Ïوخســــرانا

ـا
ـري عجب®ـ
ـد ي‘ـ
ـا قـ
فتاح‘ ه ـب§ ل¦ Óـ فتح®ـ

يــا خي هــاد Áهــد“ى ̈غمــر®ا وحيانــا

ـن أب ـد®ا
ـري ب̈كـ
ـذي ي‘قـ
ضفت‘ الكري“ ـ الـ

ــا
ــد آنـ
ــاي“ قـ
ــاو“ن¦ ف طوبـ
وأن ̈أعـ

ضــفت الكري“ــ الــذي ف الــب كرمن

والبحــر إذ ســاق ل بــالفيض قرآنــا

لــه خطــاب“ يــوم الســبت ف وطن

وبــان ل أمــس Âمــا قــد صــار برهانــا

نبهتن أمـــس ÂزÂد فيض®ـــا ومعرفـــة

وســـرمد®ا ب“ـــ نـــو¶ر رب¶ أذهانـــا

اجعــل رجــوعي إل قــومي ســعادتنا

ولتكفنــا يــوم“ المــع اللــق نيانــا

ـا
ـرمد®ا فرح®ـ
ـون سـ
ـلك كـ
ـب ل بفضـ
هـ

ــرانا
ــك بشـ
ــد§ فيـ
ــلمي وخل©ـ
للمسـ

ملكن اليـــوم“ شـــيئÏا ل يفـــارقن

مــن البشــارات ف الــدارين جيانــا

ـــا
ـــار Áأجيء بـ
ـــك ̈أثن بأبكـ
عليـ

مــن الفيــوض الــت تنصــب ªويــدانا

ل س‘ــق دوام®ــا فتوحــات Áأكــون بــا

ـا
ـد دانـ
ـلم قـ
ـدى السـ
ـن ب‘ـ
ـرى لـ
ب‘شـ

ـا
ـك مـ
ـت حزبـ
ـذي علمـ
ـم الـ
أنت العليـ

فـــاقوا بطي¥ـــك مÂيـــدانا فمÂيـــدانا

كــون ²ل¦ــ اليــوم تيســي®ا ي‘ســهل ل

صــعب®ا بإيــاد مــا قــد كــان فقــدانا

ثبــت جنــاب وســدد منطقــي وقن

ل¦ح§ن®ــا بإعــدام مــا قــد كــان و‘جــدانا

ـا
ـة مـ
ـاب‘ ج‘ملـ
ـا وه¥ـ
ـوم يـ
يس¥ـر§ ل¦ـ اليـ

أرج‘ــو وهــب§ ل¦ــ تقــدي®ا ورجحانــا

ــــا
ــــداء مغترب®ـ
ربيتن رب¶ ف العـ

حــت رجــوعي“ للوطــان قــد حانــا

ملــك ع‘بي§ــدك مــا يتــار‘ منــك بل

مكــر Áول ســل¦ب Áواجعلــه‘ مــذعانا

ملك²ــه‘ يــا رب¶ مــا فــاق ا̈لن كرم®ــا

ـبعانا
ـاع شـ
ـد جـ
ـن قـ
ـن ي‘ص ـي¶ر‘ م“ـ
ـا مـ
يـ

ناجــــاك“ م‘رتي®ــــا أن ل ت‘خيبــــه

ول²تكفÂــه Âيــوم“ بعــث اللــق ميزانــا

خي¶ــب§ رجــاء Óالــذي يقليــه Âف أبــدÁ

مÂــن عــام عيــق“ وكــان الــج ªميزانــا

ـه
ـاع“ لـ
ـام“ أج ـر®ا ل انقطـ
ـه اكت ـب Âالعـ
لـ

ـا
ـد®ى زانـ
ـن ه‘ـ
ـوي مـ
ـك ينـ
ف كل ما فيـ

قل©ــب§ قلــوب“ العÂــدى ̈طــرا لن‘صــرته

ـا
ـن لنـ
ـن إن ت‘لـ
ـا مـ
ـر يـ
ـب والبحـ
ف الـ

ــلÁ
ــا رام ف عجـ
ــا مـ
ــاك م‘رتيـ
ناجـ

ـا
ـان عج§لنـ
ـن كـ
ـن أم•ـه‘ م“ـ
ـا خي“ـ م“ـ
يـ

أنــت العيــد‘ الــذي أبغــي البقــاء بــه

د‘ني“ــا وأخــر“ى فهــب§ ل العــود مولنــا

تركــت‘ مــا كــان ل بــالبيع م‘بتغي®ــا

ـا
ـاجت النـ
ـي حـ
ما عن ـد“ م“ ـن§ ل¦ ـ يقضـ

ب يــا رز¥اق‘ يــا ملكــي
فت¥ــاح‘ وه¥ــا ‘

ـا
ـن لنـ
ـب§ ل¦ ـ وارز̈قن ب̈كـ
ل افت ـح§ وهـ

ضــي§قي أزل عــاجل بالبشــر مــع مــددÁ

حـــت أقيـــم“ لـــدين ال أركانـــا

يس¥ـــر رج‘ـــوعي ل̈طـــوب واحن وقن

أذى الــو“رى ولت‘طــب§ ل ث¦ــم• إســكانا

لــك الســمآ والراضــي والــواء بل

م‘شــارك ل¦ــ ر‘ض م“ــن شــر̈كه‘ بانــا

أجــب وصــل© بتســليم Áعلــى ســندي

ممـــد Áولت“ه“ـــب§ ل فائقÏـــا بانـــا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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
ومقداره العظيم صلة تلين با بل سلب أبدا من هذا اليوم بقولك }وقل
جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا{ وتعل با كلما صــدر من
وكل ما سيصدر من حقا عندك آمي يا رب العالي واجعل النونيتي نورين
ل أبــــــــــــــــــــــــــــــدا
وجهـــت ل وجهـــي وه§ـــو ي‘بقين

ـــد يلقين
ـــاق ظن قـ
ـــذي فـ
وبالـ

ـرفت
ـي انصـ
ـي للعلـ
ـدي وفعلـ
ـول وعقـ
قـ

والعـــام ل راض خÂبـــا كـــاد يردين

ل وجــه اليــوم مــن أعــدائه اللؤمــآ

غنيمـــة فتحـــت بيبـــان مثمـــون

جــزاؤه جــل ي‘غن عــن جــزآ المــرآ

وعــن تطلــب رزق منــه مضــمون

ــا
ــه مغترب®ـ
ــان منـ
ــف أتـ
أزال كشـ

عنــد العــدى كــل إشــكال وتمي

آتـــان الواســـع الغن بل ســـبب

فتح®ـــا وفيض®ـــا بتبشـــي وتـــأمي

أثن علــى الــق وه§ــو ال جــل عل

وبالكرامــــات ف الــــدارين ييين

ل جــاد بالكشــف والتوفيــق ذا مــدد

ول ي‘عي¶ــــن حقــــا كــــل °تعيي

ـي
ـن قبلـ
ـال عـ
ـع الثقـ
ـوب مـ
ح ـط °العيـ

ــياطي
ــاة الشـ
ــان مقاسـ
ــا كفـ
كمـ

قــو•ى العزيــز الــذي مــا زال مقتــدرا

ــلطي
ــل السـ
ــالن كـ
ــعفي فسـ
ض‘ـ

قلــوبم§ للــذي ل اختــاره انصــرفت

بكـــونه ل¦ـــ ف بـــاد Áومكنـــون

وثقــت بالواحــد القهــار منصــرفا

عــن النــاهي وعــن أفعــال منــون

زدت‘ التـــاب لغـــن رد• ل ســـل¦عي

بعــد اشــتراء Áبفتــح الغيــب ي‘فــتين

هــو الــبي الــذي بــالغيب يــبن

وبالفيوضـــات والمـــداد يـــأتين

قلــب وجســمي وكلــي لل يفظهــا

مــن الفاســد ف الــدارين مــن حين

ـا
ـود معـ
ـض العهـ
ـن نقـ
ـت مـ
ـد تبـ
إليه قـ

ومــن جيــع الــذي ل يــرض ل حين

لــه متــاب وبيعــي راجيــا أبــدا

ــفين
ــالقرآن يشـ
ــو بـ
ــه وه§ـ
غفرانـ

بــان الــدى ل ول أبغــي بــه بــدل

وســـنة الصـــطفى البيضـــاء تكفين

أنفـــي بـــا بـــاطل عن وأطـــرده

وإن ظمئ²ت‘ ففيــــض ال يســــقين

طــاب اغــتراب بكــون ال ل ولــه

حـــدي وشـــكري وبالـــاحي يرقين

لــه التجــائي بــه عبــدا بســنته

وأســتعي̈ذ بــه مــن كــل ملعــون

اجعــل مــدادي وأقلمــي بكــن ملكــي

ب‘شــرى ا̈لقفــى وب‘شــرى حــورك العي

ـدل
ـق بـ
ـدي فلتس‘ـ
ـان عنـ
ـا كـ
ـذت مـ
نبـ

ل ســــرمد®ا ولتهــــب ل خي تكي

نيتن مـــن أذى العـــداء مغتربـــا

ــكي
ــود وتسـ
ــون¦ ذا عـ
ــد بكـ
فج‘ـ

أذهبــت عن الذى بالصــطفى كرم®ــا

هــب§ ل تلزم“ مــا ترضــى بتحســي

لــك الثنــآ والرضــى من وممــدة

يــا مــن قــراه أذى العــداء ينســين

ـدى
ـس لـ
ـوم الميـ
ـق ف يـ
ـت“ ل الـ
بينـ

ـون
ـوادي وذي النـ
ـذي الـ
ـا كـ
كون غريب®ـ

ـا
ـزدري دي®ـ
ـا تـ
ـف علوم®ـ
ـذ ول اكشـ
أنقـ

وج‘ــد بســر عظيــم منــك مكنــون

طيبــت نفســي فــزد تطييبهــا أبــدا

ــون
ــرا غي منـ
ــات¦ أجـ
ــل حيـ
واجعـ

ل كــن بــود ÁوتكريÁــ بل ســلبÁ

ول حســـاب Áوســـق ل خي مـــزون

كــونت ل كــل مــا أهــو“ى بل ضــرر

دنيــا وأخــرى خــديا غي مــزون

إليــك أوصــلت ميزان هــدي ورضــي

ــوازين
ــر الـ
ــن ضـ
ــك عـ
أغنيتن بـ

نيتن اليــوم منهــم بعــد ســطوتم

كــن ل ببشــر وجــد ل بالخــازين

زدن علوم®ــــا وزد ســــعيي وزد أدب

يــا م“ــن مــن العــار والنــارين تنجين

هــب ل بقهــرك“ قهــري جلــة اللؤمــآ

ـــج¥ي
ـــوم وسـ
ـــل¦ زقÃـ
ول²تكفن أهـ

وقيتنيهـــم§ ور‘ضـــت الكـــل ل ̈ذ̈لل

مــن بعــد كــون كمأســور ومســجون

قن جيــع الــذي ل تــرض ل صــمدي

يــا مــن كفــان خبيثــا كــاد يردين

ــب صـــلة بتســـليم لســـيدنا
اكتـ

ــدين
ــق تـ
ــه للحـ
ــن بـ
ــد مـ
ممـ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصــحبه
ـهر
ـي شـ
ـب وخليلـ
وسلم تسليما قد استهل رمضان العظم اللهم إن حبيـ
رمضان قد استهل علي يوم الثني عام خسة عشر وثلث مــائة وألــف
ورحبت به وسلمت عليه بذه القصيدة فتقبلها من وبارك ل فيها واجعلها
فوق ظن ف الدارين اللهم رب رمضان سلم ل رمضان وسلمن لرمضــان
ــــه متقبل
وســــلمه من وســــلمن منــــه واجعلـ
يــا خي ضــيف أتــى بالبشــر والــدد

أهل Ïوســـهل Ïوترحيب®ـــا بل عـــدد

ل زلــت ضــيفÏا كري®ــا زائر®ا أبــد®ا

م‘كرم®ــا بقــرى الطاعــات والســدد

ــه
ــريك لـ
ــد رب ل شـ
ــا عنـ
معظم®ـ

وعنــد أهــل التقــى والعلــم والرشــد

ل زلـــت مـــاحي“ أوزار Áوقاضـــي“ أو

طــار Áوطــارد“ أغيــار Áمــن اللــد

وصــافد®ا كــل شــيطان بــا معــه

ومتحفÏــا لــذوي الحســان بالصــفد

ومــذهب®ا كــل أحــزان نضــيق بــا

ف الــدهر أفئدة Ïيــا مــذهب النكــد

وزائد®ا كــل عــام مــا نفــوز بــه

مــن جــود مغــن ÁكريÁــ نــافع Âالزيــد

يــا شــهر رب كري فيــك جــاد لنــا

بليلــة القــدر ذات الفضــل والرغــد

إن أحبــك حــب الــذات ذ اطلــب

مــن مــالكي فيــك إســعادا بل أود

ذا توبــة فيــك أيضــا ماضــي®ا أبــد®ا

بالــذكر والشــكر والقــرآن للحــد

ـن رج ـبÁ
ـعبان¦ عـ
ـت ف شـ
ـد تبـ
ـه قـ
إليـ

مــدد®ا فيــك فاشــهد ل بــترك د“د

ـا
ـك هنـ
ـاب“ ال فيـ
ـذي كتـ
ـهد بأخـ
ل اشـ

إل ارتــال¦ يــوم“ الســبت والحــد

ـي
ـا أملـ
ـذات يـ
ـب الـ
ـك حـ
ـهد ببـ
واشـ

وكــن حبيــب“ يــوم الــول والكمــد

ــيام بل
ــهر الصـ
ــا شـ
ــك يـ
إن أحبـ

ــدد
ــا بل عـ
ــأهل وترحيبـ
ــش فـ
غـ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ممد وآله وصحبه واجعل هذا اليــوم
ـل من
ـات وتقبـ
ـدا بل التفـ
ـى أبـ
ـب وترضـ
ـا تـ
ـي¶ي بـ
ـوم م‘ضÂـ
يـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
وله أيضا زيد فيضا ف وداع رمضان العظم اللهم إن حبيب وخليلي وطبيب

شهر رمضان أراد النصراف عن يوم الثلثاء إليك مع أن ل أمل °منــه ول
أستغن عنه فوادعته بذه الرائية راجيا أن تكون ل رحة وربــا ف الــدنيا
والخرة فتقبلها من يا رب وبارك ل فيها واجعلها فوق ما قلت وحقــق
ـك
ـيت عنـ
كل ما رجوت منك ف الدنيا والخرة واشهد ل أبدا بأن رضـ
وعن رسول ال صلي ال تعال عليه وسلم رضاء الهاجرين والنصار رضي
ال تعــال عنهــم عنــك وعنــه صــلى ال تعــال عليــه وســلم
يــا ذ ا البشــارات باليــات والســور

ـور
ـن الصـ
ـد السـ
ـون¦ عبـ
ـهد§ بكـ
ل اشـ

ل شــهد بكــون¦ عبــد ال فيــك بل

ـور
ـن خـ
ـت مـ
ـأن تبـ
ـهد بـ
ـش ول اشـ
غـ

ســر ذا قفــول لــرب ل شــريك لــه

ف اللــك والمــد رب الــن والبشــر

ل زلــت“ ضــيفا كريــا قــد يبشــرن

ف الســر والهــر بالحســان ذ ابشــر

فجــأتن يــا خليلــي بالســرور هنــا

بل عـــدى ف تراب فـــانتفى كـــدري

فقلــت والقلــب من طيــب برضــى

عــن الكري البــديع الصــنع ذي القــدر

قــد تبــت للغــافر الغفــار مــن أودي

وعنــه أرضــى ول قــد جــاد بــالظفر

أســلمت كلــي لــه عبــدا لــه أبــد®ا

بــا ل¦ــ اختــار ف مكــثي وف ســفري

لـــه شـــكوري“ ف دار الســـلم وف

ـرري
ـى ضـ
ـد نفـ
ـم قـ
ـذكر حكيـ
ـوب بـ
طـ

ســألته بعــد عــودي بالرضــى لمــا

أن ل ي‘لقين شـــيء‡ مـــن الغـــرر

ــل مهلكـــة
ــن كـ
ــلمن مـ
وأن ي‘سـ

ـري
ـلة حـ
ـدحي والصـ
ـن بـ
ـطفى م“ـ
بالصـ

وه§ــو الــبيب الــذي ترجــى شــفاعته

ــحر
ــل وف سـ
ــلت ف ليـ
ــه توسـ
بـ

ــرته
ــول ال نصـ
ــن برسـ
ــن تكـ
ومـ

ــر
ــا ̈تـ
ــد ف آجامهـ
ــه الÞس§ـ
إن تلقـ

ــر
ــن ول غي منتصـ
ــرى مـ
ــن تـ
ولـ

بـــه ول مـــن عـــدو غي منجـــر

بـــه طلبـــت مـــن القهـــار مرسله

أن راض ل كــل ذي جحــد وذي ضــجر

كــأنه وه§ــو فــرد مــن جللتــه

ف عســـكر حي تلقـــاه وف زمـــر

صـــلى عليـــه بتســـليم مقـــدمه

ـري
ـم عمـ
ـو بـ
ـن يزكـ
بالل والصحب مـ

أخرجتن يــا إلــي مــن عــداي“ مع®ــا

بأهــل بــدر Áفــرض ل كــل ذي بطــر

قــد قــدتن بالرضــى للصــالي معــا

ـر
ـن خطـ
ـى ومـ
ـن ب‘ؤسـ
ـمتن رب مـ
عصـ

ــا
ــداء مغترب®ـ
ــك ف العـ
ــلي لـ
توسـ

بـــه كفـــان¦ أهـــل الكفـــر والي

ل اســتجبت“ بــا فــاق“ الظنــون بــه

جعلــت قلــب“ ظــرف الي والســي

بــه اســتجبت قــديا للكــرام لــدى

أوجــالم فلتكــن ل ولتــدم بشــري

إليــك يــا خي وهــاب مــددت يــدي

ف الــب والبحــر ســخر ل ذوي الشــر

أن•ــى أم‘ــد ªيــدي للخلــق متــدي®ا

ـالجر
ـار كـ
ـل صـ
ـب كـ
ـد®ى قلـ
لدى عـ

مــن بعــد كــون¦ عبــد ال ف أبــد

ـر
ـر ذي الف¦ج“ـ
ـدي الفجـ
ـون خـ
ـد كـ
وبعـ

أو كيـــف“ أركـــن للـــدنيا مـــردة

ـر
ـر والي‘س‘ـ
ـا ف الع‘سـ
ـا بعتهـ
ـد مـ
ـن بعـ
مـ

أو كيــف أشــكو لــن غــروا ببهجتهــا

ذوي التنـــازع والتثليـــث والس“ـــر

ـــر
ـــرزاق مفتقـ
ـــافع الـ
إن إل النـ

ول أكـــن لســـوى الغن بفتقـــر

ل أشــتكي الضــر للمخلــوق متــديا

مــن بعــد كــون¦ عبــد“ ال بــالفقر

ـترب
ـوم مغـ
ـت اليـ
ـل أنـ
ـال ل قبـ
ـن قـ
مـ

ـم‘ر
ـياف والس‘ـ
ـارى ذوي السـ
ـد النصـ
عنـ

جــوابه حســب“ ال الســيب هنــا

وه§ــو الفيــظ الــذي يغن عــن الزمــر

إن اللـــه وليـــي ســـرمد®ا وبـــه

أنــو وإن¦ــ مــن خــوف عــداي“ ب“ــري

والصــطفى النتقــى الختــار واســطت

ور‘فقــت الــدهر أهــل الي والــب

ــرة
ــا وآخـ
ــيلة ل دنيـ
ــو الوسـ
وه§ـ

بــه أمــت ªلــواقي كــل منتصــر

إن لـــولي“ عبـــد Ýخـــادم Ýأبـــدا

ــب‘ رب ل بـــه عصـــري
لـــن ي‘طي¶ـ

لــن بــه قــد أغــاث ال جلــة م“ــن

بــه اســتغاثوا وفــازوا منــه بــالفخر

يــا رب بالصــطفى ســق ل منــاي“ معــا

ـار والس ـخ“ر
ـان ذوي النكـ
ـن كفـ
ـا مـ
يـ

ـــن
ـــر وف علـ
ـــدك ف سـ
إن لعبـ

يــا مــن حــان¦ ف بــدو وف حضــر

ـدى زمن
ـن عـ
ـاب مـ
ـم جنـ
ـن رام هضـ
مـ

ـري
ـدى الضـ
ـالخزي العـ
ـل بـ
ـرفته قبـ
صـ

ـــل
ـــن أن لغي ال مرتـ
ـــن ظـ
مـ

أو لســوى الصــطفى الختــار ف ســفري

صـــلى عليـــه بتســـليم بشـــيعته

م“ــن كــونه ل¦ــ أغنــان عــن النفــر

ــفه
ــيف ذا سـ
ــارزن بالسـ
ــت يبـ
حـ

ـــدر
ـــد وذا غـ
ـــدافع ذا حقـ
وبالـ

فـــال يـــذله واللـــق تعـــذÂله

ــدر
ــالزي والكـ
ــه بـ
ــار يقتلـ
والعـ

وال ينصـــــرن واللـــــق تتعبن

ف الــب والبحــر ذا نفــع بل ضــرر

ـي
ـان ل ومعـ
ـد كـ
ـذي قـ
ـاء رب الـ
إن شـ

ربáــا وكنــت لــه عبــد®ا مــع الــدرر

لــه خطــاب وتــأتين منــاي“ معــا

مــن فضله الواســع الغن ذوي الــوطر

لــه خطــاب وأرجــو فــوق مطلــب

مــن جــوده النــافع اليمــون كــالطر

يــا ذا الســماوات والرضــي منفــردا

مــع الــواء ويــا ذا البحــر والنه“ــر

إن فقيÝـــ حقيÝـــ ليـــس ل عمـــل’

أرجو به الفــوز مــن صــوم ومــن ســهر

ـلحآ
ـه الصـ
ـادت لـ
ـا انقـ
وقدت ل منك مـ

ـع الســور
ـوب مـ
ـن طـ
ـك مـ
وقــدتن لـ

هـــب ل تلوتـــا ارزقن حلوتـــا

ـوري
ـتزل خـ
ـا ولـ
ـف فيهـ
وارزقن“ـ الكشـ

ـب ل غنــاي“ بــا
خلــد ه‘ــداي“ بــا هـ

وســرمد®ا ل كــن يــا مســن الصــور

ـهد ل
ـوم يشـ
ـهر الصـ
ـل خليلـي“ شـ
واجعـ

بكــون¦ العبــد“ للوهــاب ذي القــدر

واجعلــه أحــد عــود يــا معيــد لنــا

مــوت“ قبــ̈ل عيــوب رب مــع§ كــدري

واشــهد بكــون¦ ف ذا اليــوم مرتضــيا

عــن الكري الــذي أغن عــن النفــر

واكتــب كمــال¦ ف علــم وف عمــل

وف التـــأدب ذا أوب مـــع الظفـــر

ـــه ÂبÂل
ـــا إلـ
ـــوري يـ
مكنتن ف ديـ

كــد ول كنــت ف طــوب بل ضــرر

قــد كنــت ل ف ديــوري يــا إله Âمع®ــا

عصــمتن مــن عــدى الزمــان والغــرر

وصــل عن بتســليم علــى ســندي

وســيلت مــن بــدحي والصــلة حــر

ممــد م“ــن مــت يلــق العــدى أبــدا

ول°ــوا أســودا لــدي آجامهــا ت“ح‘ــرÂ

والل والصــحب مــا فــاز الــدي بــه

ف كــل وقــت وف ليــل وف ســحر

ــــــــــــالي
ــــــــــــا رب العـ
آمي يـ
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ـارك
بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبـ
علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واشكر ل الأخوذة من قول }ســنة
ألســـــــــــــش بشـــــــــــــري{
ـد
ـيق والسـ
ـي الضـ
ـن دواعـ
ـلمت مـ
سـ

دعــت§ لشــكر قلمــي العــام كالســد

نفيــت بالشــكر والســن شــكايتها

والضــر والقــد والعــدوان كالكمــد

ـورى لـد®ى
ـاد الـ
ـدي‘ه قـ
ـذي ه“ـ
ه‘ـد“ى الـ

هــدى الــداد“ مــع القلم كاللــد

تـــوجه القلـــب‘ للرضـــاء دون أذى

منــذ امــت داعيــات الضــر والكبــد

̈أرضـــي اللئق بعـــد ال خالقنـــا

بـــا يناســـب أحـــوال بل حقـــد

ل ينتحــي القلــب للعــدوان أو ضــرر

بـــل أشـــكر ال بالرضـــوان دون دد

ســاقت ل¦ــ العــام مرضــاة’ م‘باســطةÏ

ولســـت أنـــو إل داع إل نكـــد

شـــهدت أن إلـــه العـــرش وفقن

ليه عــام خطــي الشــكر ذا بيــدي

ـدا
ـرض“ ل أبـ
ـا ل ي‘ـ
ـل مـ
ـن كـ
ـرأت مـ
بـ

ورمــت مــو الــذي قــد ســاءن فقــدÂ

ــررا
ــرد ضـ
ــي ل ي‘ـ
ــهدت أن إلـ
شـ

فيمــا جــرى ومضــى قطعــا ول ي‘عÂــد

رد اللـــه الذى والســـوء ف أبـــد

بدولـــة وافقـــوا ف الـــل للعقـــد

ـدي
ـام م ـع§ جسـ
ـؤادي العـ
ي‘رضي بشكر فـ

رب• الــورى والــورى بشــرا بل حقــد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

أعــــوذ بــــال مــــن الشــــيطان الرجيــــم
وقد أعاذن ال تبارك تعال من الشيطان الرجيم بترك ما تركت‘ه لــوجه ال
وبأخــــــذ مــــــا أخــــــذته لــــــوجه ال.
}مـــــن أســـــش إل انتهـــــاء مســـــش{
مــد النــب مــن الوهــاب ذي القــدم

ـدم
ـن عـ
ـر وعـ
ـن ضـ
ـري“ عـ
ما صان عمـ

ــد
ــدار ف أبـ
ــاره والكـ
ــى الكـ
نفـ

لغي ذات¦ـــ بـــاق مثبـــت Ýقـــدمي

ال رب وخي اللـــــق واســـــطت

ـــمÂ
ـــر ول نÂق¦ـ
بل شــــقاء ول ضـ

ســألت دهــرا طــويل مــالكي غرضــي

وقــاد ل منــه عكــس الكــد والســقم

شــكرت رب لــدى قــوم بــه كفــروا

ول يلــــد خي الــــب والنعــــم

إذا ســـألت إلـــي مـــد ل كرمـــا

ول يــــوجه ل مالفــــا ن“ع“ــــمÂ

ل مــد فضــل عظيمــا ل ي‘ــرى أبــدا

لـــدى سÂـــو“اي“ بل مكـــر ول أل

أنــــالن خي بشــــر ل يفــــارقن

وصــانن عــن دواعــي الــداء والظلــم

أعطـــان ال ف روحـــي وف بـــدن

مــا ل ي‘ــرى لســوى ذات بل ت‘ه“ــمÂ

نـــاجيت رب أعوامـــا بل كســـل

وجـــاد ل بعزيـــز منـــه منبهـــم

تعلـــو خيـــوري بل رد ول ســـأم

وقــاد ل م‘غنيــا عــن اجتــدآ وك¦ــمÂ

هديــــــة ال تغنين لنتــــــه

عــن هــات Âذا وت‘ني القلــب بــالكم

أغنــان¦ ال ف الــدارين عــن حيــل

وجــاد ل النتقــى بالخجــل الــدي

آتـــان¦ ال ذكـــرا مـــن لـــدنه بل

ــم
ــض إل قيـ
ــودي إل مفـ
ــيء يـ
شـ

ـن
ـة مـ
ـدارين خدمـ
ـي وم‘ل²ك ـي“ ف الـ
مÂلكÂـ

ل رام شـــيئا لغيي قـــط ل ي“ـــر‘مÂ

ســلمت ذا عصــمة مــن كــل مفســدة

وكـــان ل ال ف الـــدارين بـــالكرم

شــكري لبــاق قــدي ل شــريك لــه

ـدم
ـوجب النـ
ـن مـ
ـانن عـ
ـذي صـ
على الـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}صـــــــــــــــــــــــــــــفر{
ـاري
ـا جـ
ـدوس‘ يـ
ـا مل Âـك‘ القـ
ص ـف°يت“ يـ

عمــري بــل وفيــض نــافع جــار

فر•حــت“ قلــب“ خــذ شــكرا وم“حم“ــد“ةÏ

مــن لــه جــدت“ بــاليان والــدار

رضــيت‘ عنــك ارتضــاء ل ي‘خــال̈طه

س‘ــخ§ط’ وكليــت تمــي عــن“ ا²كــدار
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بسم ال الرحن الرحيم صلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما )شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما بالقســط ل

إله إل هو العزيز الكيم( وشهد ل بأنن اتصلت بالبرار مع ما واجهن ال
تعال به من الوامر وشهد ل ال تبارك وتعال بأنن انفصلت عن الفجــار
ـل
ـول وكيـ
ـا نقـ
ـي مـ
ـا وال علـ
ـه اختصاصـ
ـان عنـ
ـا نـ
وعن كل مـ
}صــــــــفر بســــــــش ج‘ن•ــــــــة’{
صـــلة بـــاق بتســـليم بل عـــدد

علــى نــذير بشــي قــاد ل مــددي

فـــدان¦ ال ف الـــدارين باللؤمـــآ

وســاقهم لســوى مــا ســاءن بــدد

رد الذى لســــوى ذات ووج•ه“ــــه‘

لــن قلــون ول قــد كــان بالســدد

بـــدا ل¦ـــ العـــام أن ال جـــاورن

وقــاد ل منــه فضــل ليــس ذا عــدد

مــد اللــه لنــا أجــرا بل عــدد

وكــان ل ونفــى العــداء بالصــفد

ــوب فل
ــن مــاء الغيـ
ــقان¦ ال مـ
سـ

ــفد
ــع الصـ
ــى مـ
ــارق الل العلـ
أفـ

ـذب
ـدهر ذو كـ
ـراه الـ
ـا ل يـ
ـاهدت مـ
شـ

ــد
ــوى بل نفـ
ــا أهـ
ــاد ل ال مـ
وقـ

جــاورت ربــا كريــا صــان ل قلمــي

بالصــطفى عــن لغــى العليــاء فالســند

نبينـــا أحـــد الختـــار واســـطت

وذكــر رب معــي والنتقــى ســندي

نفــى إلــي“ أعــدائي بــه ومضــوا

بل رجـــوع إل الخـــراج بالفنـــد

هــاجرت ل مــن لغــو ومــن لعــب

وصــان عمــري“ رب عــن فــرى ودد

ــا
ــاد ل كرمـ
ــاق كري قـ
ــليم بـ
تسـ

علــى نــذير بشــي قــاد ل مــددي

بضم اليم عن كل ما يسوء أو يضر أو يغ‘ر ªأو يكر أو ي‘فسÂد أو ي“حول بي
ناظم هاتي القصيدتي وبي ربه وبي كتابه وبي نبيه وبي جنده الغالبي وبي
ـــل
ـــول وكيـ
ـــا نقـ
ـــى مـ
ـــه الفلحي وال علـ
حزبـ
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بسم ال الرحن الرحيم صلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم

تســــــــــــــــــــــــــــــليما
ل إله إل ال القرآن كتاب ل ممد رسول ال جبيل أمي وحي ال وأهل
بـــدر جنـــد ال وال علـــي مـــا نقـــول وكيـــل
بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آلــه وصــحبه
وســــــــــــــلم تســــــــــــــليما
}صــــــــفر بســــــــش ج“ن•ــــــــة’{
ــى
ــلم علـ
ــاق كري بالسـ
ــلة بـ
صـ

خي البيــة مــن أبــدى الــدى وعل

فـــدان¦ ال بالفجـــار منـــذ نـــوا

ــره بعل
مـــا ســـاءن وهـــدان ذكـ

رامــت ̈قلت¦ــ ضــري قبــ̈ل فانصــرفوا

وقــاد ل ال مــا ل اختــار فــانفعل

ب‘ش¶ـــر§ت‘ أن رســـول ال قـــدمن

ـــالنب ق¦بÂل
ـــري بـ
ـــ عمـ
وأن رب“ـ

ممـــد خي خلـــق ال دون مـــرآ

ــاد ب النبل
ــدير قـ
ــه قـ
ــلى عليـ
صـ

ســعادت قــد جــرت أقلم رب¶ بــا

وبالســـبيل كفـــان رب“ـــ الســـبل

شــكري لبــاق قــدي كــان ل أبــدا

وقــاد ل مــا كفــان كــل مــن مل

ـوا
ـدى ومضـ
ـويل ف العـ
ـرا طـ
جاهدت دهـ

وبـــالنب قـــاد ل رب الـــورى الن¶حل

ناجان¦ ال أعواما وفــزت بــــــه

وقـــاد ل العلـــم والتعليـــم إذ نل

ناجــــان العــــال العلم منفــــردا

ــا ج‘هÂل
ــا نافعـ
ــه علمـ
ــاد ل منـ
وقـ

ــدم
ــر ذا خـ
ــد البحـ
ــدان¦ ال عنـ
هـ

لـــن كفـــان¦ قومـــا كلهـــم ذ¦هÂل

تســليم بــاق قــدي ل شــريك لــه

ــدى وعل
ــول اهتـ
ــب رسـ
ــى نـ
علـ

ـل.
ـول وكيـ
بفتح اليم للناظم إل النة الت وعد التقون وال على ما نقـ
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اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد

وآله وصحبه وخر ل واختر ل ول تكلن إل اختياري وهب ل ف الــدنيا
ـام
ـو عـ
ـذي هـ
والخرة ما يغبطن فيه جيع اللق من عام شهدنا بكرم الـ
بكسش وهب ل ثن تركي الكتابة قبل يوم الولد واعصمن أبــدا بقــدر
عصمة ذاتك من غي كرمك آمي يا رب العالي إنك أنت الوهاب اللهــم
ـان
بق وجهك الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد الذي أتـ
ــــــــــش ف داري ونقلن
ــــــــــام أكسـ
عـ
منها إل الرض الت ابتدأت فيها ديوان¦ قصائد مولده وآله وصحبه كمــا
أتان عام بكسش حي قلت ف مولده عليه الصلة والسلم بآله وصــحبه
وبشرن با ل يكن لغيي قط ول يكون لغيي أبدا من جيع خدامه عليــه
ــــالي:
ــــا رب العـ
ــــلم آمي يـ
ــــلة والسـ
الصـ
}يــــــوم الولــــــد عــــــام بكســــــش{
يــا مــن بأمــداحه ل ي‘فت“ــح البــاب

دنيــا وأخــرى ودون الــدر§ك Âأل²ب“ــاب‘

وج•هــت“ ف بكســش ل مــا أفــوز بــه

ــاب‘
ــوت ÝوجÂل²ب“ـ
ــآ قـ
ــن الن والثنـ
مـ

مل°كت“ن فيـــه تليكـــا أرى عجبـــا

ولســـوى منيـــت مـــ Ýو وإذهـــاب‘

أعطيتن غـــر“ض“ الخيـــار يـــا وزري

بـــن بـــه انقـــاد ل علـــم وآداب

ـمد
ـافع صـ
ـن نـ
ـش مـ
ـدت ف بكسـ
ل قـ

ســؤل فلــم يعــد‘ ل لÂــص ãومÂجــداب‘

ــه
ــوز بـ
ــا ل يفـ
ــام ملكـ
مل°كت“ن العـ

م“ــن قــوته الــدªخن‘ أو تســقيه مÂس§ــق¦اب‘

وج•هـــت“ ل كرمـــا ل تنثن أبـــدا

عن ول انقــاد فيمــا فــات أعقــاب‘

لقــد ب“ر“ع§ــت‘ Óفل يفــى علــى أحــد

إل علـــى أحـــد أغـــواه ح“ج•ـــاب‘

ـدمآ
ـازه القـ
ـا حـ
ـدت“ ل مـ
ـذي قـ
دون الـ

ول يكــن ل¦ــ مــا يــأتيه إعجــاب

علمــي بــأن إلــي ل شــريك لــه

وأنــك النتقــى يــا بــر ªيــا طــاب

إل ج“نــاب“ قــاد“ اليــوم“ كــل °م‘ن®ــى

وانقــاد ل بــك مــا ل يــو Âأقطــاب

مــوت أن تقصــد“ الكــدار ف أبــد

يــدوم صــفوي“ مــا ل الــدهر إرهــاب‘

ـي
ـاد ل غرضـ
ـن قـ
ـا مـ
ـداحك يـ
بÂر¶ي امتـ

إل ســـواي“ انتحـــى واش Áوص“ـــخ•اب‘

ســل°مت“ أهلــي ومــال والعيــال معــا

مــن الوبــاء وف الــدارين مــا خــابوا

شكري لك الدهر يا من قــد مــا ضــرري

والــدهر ل ذا أمــان ي‘فت“ــح‘ البــاب‘
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ـارك
بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبـ
ـت:
ـه فقلـ
ـأوائل حروفـ
ـان{ بـ
ـع الثـ
ـدحت‘ه ف }ربيـ
ـن مـ
ـى مـ
علـ
ـا
ـه دفعـ
ـدحي لـ
ـن مـ
ـداحي“ مـ
ـي امتـ
ربـ

ضــرا وســوءا لغيي الــدهر فانــدفعا

براعـــة النتقـــى الختـــار باقيـــة

صــلى عليــه الــذي أعله فارتفعــا

ينقـــاد من لـــه مـــدح ي‘ش“ـــي¶ع‘ه

مــا ســر•ه وه§ــو للمفــروق قــد جعــا

ـزت
ـد عجـ
ـعار قـ
ـافه الشـ
ـع أوصـ
عن جـ

ـا
ـورى قمعـ
ـوق الـ
ـن فـ
ـليم مـ
ـه تسـ
عليـ

ال قــاد لــه مــا انقــادت الكرمــآ

لــه مــن الي ف الــدارين منجمعــا

ـا
ـى امتزجـ
ـكري والرضـ
ـاب وشـ
ـه خطـ
لـ

ــف¦عا
ــه ف°ــ عبــدا خادمــا ش“ـ
وإنـ

ثب¶ــت صــلحي وفــوزي والمــان معــا

بــال يــا خي مــن بــال قــد نفعــا

أذهـــب§ لغيي“ بالبـــاقي الذى أبـــدا

وب احفــظ الــذكر للجنــات مرتفعــا

نفعت“ن فيــك يــا متــار س“ــل ²ملكــي

أن ل أفـــارق خي الـــذكر إن ر‘فعـــا

يتلــوه إن شــاء رب منطقــي نشــطا

لــوجهه وبكــم§ مــا ســاءن انــدفعا

سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وتقبل هذه الروف بل آفة ول كدر ف
ول بين وبي أحــــــد آمي يــــــا رب العــــــالي
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بسم ال الرحن الرحيم أبيات نافعات لكل مستفيد باه من كان ل يستفيد‘
وي‘فيد ،ال أرسل سيد“نا ممدا عليه بــآله وصــحبه الصــلة والســلم
}ال ممــــــــــــــــــــــــــــد{

إل الــذي ي‘ــذهب الحــزان إذهابــا

ميلـــوا بقرآنـــه مـــا زال وه•ابـــا

لــذكره بكتــاب منــه جــاء هــدى

ـا
ـات ألبابـ
ـد فـ
ـذي قـ
ـوزوا الـ
ـوا تـ
ميلـ

لـــذكره مـــدد مـــا إن يـــاثله

شــيء فرومــوا بــه أن تفتحــوا البابــا

هــو الكتــاب الــذي ي‘عطــي م‘لزم“ــه

ف الســر والهــر مــا يكفيــه إعجابــا

مــن رام فيــه مــن الرحــان مرحــةÏ

ــل الظل°ام“ ح“ج•ابـــا
أتـــاه مـــا ي‘خجÂـ

حــاز الكتــاب‘ مقامــا ل يفــوز بــه

إل الــــذي ل يــــزل ل ر“ه•ابــــا

مــن يســتفد بكتــاب ال يــو م‘ن®ــى

ــا
ــادا وإرهابـ
ــدى ال إبعـ
ــي عـ
تكفـ

ــه
ــن تلزمـ
ــاب‘ أذى عمـ
ــا الكتـ
مـ

كمــا نفــى عنــه مــن مــا زال ن“ه•اب“ــا

دومــوا علــى ذكــر رب ل شــريك لــه

بــا بــه أذهــب الحــزان إذهابــا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بÂس§م Âال Âالر•ح§م“ن Âالر•حÂيم Âالل°ه‘م• ص“ل Äع“ل¦ى س“ي¶دÂن“ا م‘ح“م• ـد Âو“س“ ـل°م“ ت“س§ ـلÂيم®ا
}ال م‘ح•م•ـــــــــــــــــــــــــــد‘{
الÞــ ب“ــاق Áك¦رÂيÝــ و“احÂــد Ýص“ــم“دÝ

ه“ــاد Áب“ــدÂيع Ýق¦ــدÂير Ýو“ه§ــو“ م‘ق²ت“ــدÂر‘

ل¦ــه‘ الس•ــم“آ و“ا²لÓر“اضÂــي و“ال²ه“ــو“اء Þك¦م“ــا

ل¦ــه‘ ال²ــو“ر“ى و“ل¦ــه‘ ا²لÓش§ــي“اء Þو“ال²ق¦ــد“ر‘

ل¦ــه‘ ̈فــؤ“ادÂي و“جÂس§ــمÂي ش“ــاكÂر®ا و“ل¦ــه‘

ـى ال²ك¦ ـد“ر‘
ـي و“ام•ح“ـ
ع“ق ²ـدÂي و“ق¦ ـو§لÂي و“فÂع§لÂـ

ه‘ــو“ ا²لÂل¦ــه‘ ه‘ــو“ الر•ح§م“ــا̈ن م‘ن§ف¦ــرÂد®ا

ه‘ــو“ الر•حÂيــم‘ ال°ــذÂي لÂلشªــك²ر Âأ¦ب§ت“ــدÂر‘

ـر‘وا
ـن§ ح“ض“ـ
ـاب‘وا و“م“ـ
ـن§ غ¦ـ
ـر‘ م“ـ
م‘ح“م•د Ýخ“ي§ـ

و“خ“ي§ــر‘ آت Áو“ت“ــأ²تÂي مÂن§ــه‘ لÂــي ال²ب‘ش“ــر‘

ح“ــاز“ت§ بÂــد“اي“ت‘ه‘ م“ــا ح“ــاز“ه‘ ال̈²كر“م“ــآ

عÂن§ــد“ الن¶ه“اي“ــات Âم“ــا مÂث²ل Ïل¦ــه‘ ب“ش“ــر‘

م“ــد• ا²لÂل¦ــه‘ ل¦ــه‘ م“ــا ام§ت“ــد“ت Âال̈²فض“ــل¦آ

ل¦ــه‘ ه‘ــو“ ال²ع‘ــر§و“̈ة ال²ــو‘ث²ق¦ى ه‘ــو“ ال²ق¦م“ــر‘

م“ــد• ا²لÂل¦ــه‘ بÂــه ÂلÂــي م“ــا ط¦ل¦ب§ــت‘ و“م“ــا

ـي ق¦ ـد§ ص“ ـف¦ا ال²ع‘م‘ ـر‘
ـى و“ب Âـه ÂلÂـ
ف¦اق“ ال²م‘ن“ـ

د“ع“ــا مÂــد“ادÂي و“أ¦ق²ل¦مÂــي لÂخÂد§م“ــة Âم“ــن§

ـاد“ م‘ق²ت“ ـدÂر‘
ـي ق¦ـ
ـا ب Âـه ÂلÂـ
ـاق“ ال ²ـو“ر“ى م“ـ
ف¦ـ
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ـليما هــذه
بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وسلم تسـ

أبيــــات نافعــــة منجيــــات ف الــــدنيا والخــــرة
}ال ممــــــــــــــــــــــــــــد{
ال أفضــل م“ــن ذو الــوف قــد لــآ

لــه وأكــرم مــن بالســؤل قــد فجــآ

ـــان وأكرمن
ـــاب وأغنـ
ـــه خطـ
لـ

وفــاز بــالمن مــن ف حصــنه و“لــا

ــرر
ــر ول غـ
ــائي بل مكـ
ــه التجـ
لـ

ذا خدمـــة لبشـــي نـــوره ب“لجـــا

هــو الشــفيع الــذي حزنــا شــفاعته

ول يقـــق فيمـــا أرتيـــه رجـــآ

مــدحي لــب وبــر ســاق ل كرمــا

كمــا كفــان العــدى واللÃــج• وال¦ر“ج“ــا

حÂبــاء مــن ليــس ملــوق Ýيــاث̈له

ل قــد تــوجه حــت بــان مــا ارتتجــا

مـــا ذنوبـــا وآفـــات Áووجـــه ل

علــم الــذي بــاب‘ه بــالرد§م قــد ر‘تÂج“ــا

ــيدنا
ــول ال سـ
ــدحت رسـ
ــت مـ
مـ

ـد خرجــا
ـه الشــيطا̈ن قـ
ممــدا مــن بـ

ــد ̈أس“ـــر ªبـــه
ــوáا قـ
دنـــا إل د‘ن‘ـ

بفضــل رب بــه البحريــن قــد م“ر“ج“ــا
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وســلم

وبارك على من وهب ال تعال ل باهه شهر مولده م“نáا سيدÂنا ومولنا ممدÁ
ـاهه{
ـرءان بـ
ـك الكري }القـ
ـق وجهـ
ـب ل بـ
ـحبه وهـ
وآله وصـ
أتلــوا كتابــا عزيــزا قــاد ل كرمــا

مــن نــافع كــونه ل الــدهر ل يرمــا

لزمــت ذكــرا حكيمــا ل يفــارقن

دنيــا وأخــرى وتنحــون م‘ن ال̈كرم“ــآ

قــرآن أحــد ل أبغــي بــه بــدل

ــآ
ــورى العلمـ
ــود إل رب الـ
ــه أقـ
بـ

رب بــه قــادن وقــت الســي لــه

وجــاد ل بوصــول قــد جل ظلمــا

آتــــان ال قرآنــــا أكــــرره

مـــع الن ̈فرحـــة Ïللمبتغـــي نÂع“م“ـــا

أتلــوه إن شــاء رب مــع رض®ــى وت‘قÏــى

لــن مــت أدعــه فيــه أح‘ــز§ ن“ع“م“ــا

نــاجيت رب بــه والــرب أكــرم مــن

ــا
ــارق الو“ه“م“ـ
ــب فـ
ــل كري وقلـ
كـ

ـه
ـه الكري بـ
ـى عنـ
ـد نـ
ـذي قـ
ـت الـ
بعـ

ول يقــود الــذي عــن غيي“ انبهمــا

جـــزاء رب بـــه ل انقـــاد منفعـــة

وانــل عقــد‘ أذÏى نــوي قــد Âانبمــا

إل ســواي“ انتحــى مــا ســاءن أبــدا

ــا
ــى ت‘همـ
ــل القلـ
ــوجه ل أهـ
ول تـ

ه‘ــداي“ قــرآن¦ بــاق ل شــريك لــه

وه§ــو الكري الــذي ل خلــد الك¦ر“م“ــا

هديـــة ال ل انقـــادت بل نفـــد

وكــونه ل¦ــ بالتبشــي لــن يرمــا

صلى ال تعال عليه وسلم وبارك بل آفة ول كدر ف °ول بين وبي أحــد
ـى
ـلم علـ
ـفون وسـ
آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عما يصـ
الرســـــــلي والمـــــــد ل رب العـــــــالي
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بسم ال الرحن الرحيم صلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم

تســـــــــــــليما }بحمـــــــــــــد{

بــانت ســعادة قلــب فيــه تنيــل

بيمــن مــن للــذي يقليــه تعزيــل

ملكــي امتــداحي رســول ال ســيدنا

ممــدا مــن لــه الــدارين تميــل

حــزت ا̈لن بالــذي أعــدائي“ انصــرفوا

ــل
ــث تكميـ
ــه والبعـ
ــري بـ
لغي ضـ

ملكــي صــلت علــى الــاحي بشــيعته

وقــاد ل مــا بــه قــد زال تميــل

مــد امتــداحي رســول ال ل ر‘ط¦بــا

منــه جنيáــا وقÂتلــي قبــل معــزول

درى الــورى كــون¦ العبــد“ الــدي بــه

وانقــاد ل منــه دون الريــب تنيــل

صــلى ال تعــال عليــه وســلم وقــد قبــل من هــذا
ـــرن
ـــول ال بشـ
ـــبئت أن رسـ
أنـ

والبشــر عنــد رســول ال مــأمول

بــــايعته عنــــد أعــــدائي وثب•تن

ــل
ــه القيـ
ــات قيلـ
ــف ذي نقمـ
بكـ

لزمــت صــبا جيل واقتــديت بــن

ــوا
ــا إذا نيلـ
ــوا مازيعـ
ــاقوا وليسـ
فـ

ـوا
ـدى ومضـ
ـويل ف العـ
ـرا طـ
جاهدت دهـ

مـــع الني وكـــل بعـــد‘ مـــدول

قــد أدبــروا بــأني مــع§ أذÏى وب‘كÏــى

وليــس ل عــن حيــاض الصــح¶ تليــل

فــــروا لغيي بل لقيانــــة أبــــدا

ــل
ــول ال تنويـ
ــن رسـ
ــاءن مـ
وجـ
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بســـــــم ال الرحـــــــن الرحيـــــــم }ال{

ال بالصــطفى قــد جــاد ل بــدى

فــذكره قــد مــا مــا ســاءن وه“ــد“ى

ل شــكري وحــدي وه§ــو أكــرم مــن

كــل كري ول قــد أوصــل الس•ــد“د“ا

لــه خطــاب“ ف شــهر النــب ومــا

قبــ̈ل الضــرات مــو®ا أوصــل الــد“د“ا

هــاكم ســلم“ي§ شــكور قــدها ك¦ر“م®ــا

لــن بــه يــا إلــي جــدت ل بــدى
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ـى وإن
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وقد أعاذن منه ومن ادعى أنه العلـ
ـزات
ـن هـ
ـك مـ
ـوذ بـ
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعـ
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
سيدنا ومولنا ممد الذي جعلته من كل خل²ق Áأعلى ،وآله وصحبه وتقبــل
من بقدر عظمة ذاتك العلية هذه البيات واجعلها من الباقيات الصالات،
يـــــا منل اليـــــات آمي يـــــا رب العـــــالي
حــدي لبــاق كفــان الــوت والت•ب“ب“ــا

بــاه مــن قــد كفــان الضــر• والس•ــب“ب“ا

ــدها
ــا وأفيـ
ــلة وأبقاهـ
ــى صـ
أزكـ

ـا
ـدفع وال¦ل¦ب“ـ
ـان الـ
ـد كفـ
ـذي قـ
ـى الـ
علـ

أنــى ســلم علــى الختــار ســيدنا

ممــد مــن إل°ــ اليمــن قــد جلبــا

أبقــى رضــى ال مولنــا علــى زمــر

فيهــم بــه ل¦ــ قــاد الكــرم‘ الطلبــا

أثن علـــى ال والختـــار ف ̈كت‘ـــب

والمــن“ واليمــن“ والتقــدي“ قــد ســلبا

شــكري لبــاق غن ل شــريك لــه

ـا
ـد حلبـ
ـبق قـ
ـب السـ
ـذي ل حليـ
على الـ

حــدي لبــاق مقيــت قــاد ل رغــدا

ــا
ــم والطلبـ
ــل العلـ
ــر أهـ
وب يبشـ

ـرري
ـا ضـ
ـد مـ
ـي قـ
ـاح بشـ
ـدحي لـ
مـ

ـى الش• ـج“با
ـد كفـ
ـاق قـ
ـليم بـ
ـه تسـ
عليـ

فمـــن نـــان بغي النفـــع ف أبـــد

مــن الــورى أو نــوى ل غي“ــه ش‘ــجÂب“ا

قـــد قـــاد ل ال خيا ل أفـــارقه

دنيــا وأخــرى كمــا ب فــر•ح“ النªج“ب“ــآ

ـه
ـريك لـ
ـن ل شـ
ـب مـ
ـى التـ
ـلى علـ
صـ

ـا
ـد ي‘ ـرÂي العجبـ
ـد ب“ ـرáا قـ
ف اللك والمـ

عليــه تســليم بــاق ل نفــاد لــه

ـا
ـد زحزحــوا الت•ب“ب“ـ
ف الل والصحب من قـ

رضــوان مــي مقيــت رافــع لعلــى

علــى صــحاب شــفيع زحــزح الس•ــب“ب“ا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العـــــــــــــــــــــــــــــالي.
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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
غابت عن غي رسول ال عليه بآله وصحبه وعلى جيع النبياء والرســلي
الصــلة والســلم بقــدر عظمــة ذاتــك آمي يــا رب العــالي:
ـارا
ـه صـ
ـي بـ
ـن كلـ
ـكري لـ
ـدي وشـ
حـ

ـارا
ـد صرصـ
ـخط عنـ
ـى دون سـ
ـه رضـ
لـ

ــخط
ــوان بل سـ
ــائي ورضـ
ــه ثنـ
لـ

مــذ قــاد ل مــن بن ديــان أنصــارا

ل كلـــي لـــدى آبـــار مكرمـــة

منهــا ارتلنــا وفيهــا جــم مــن زارا

إن الــذين إل صرصــار قــد قصــدوا

زيـــارت فـــارقوا الـــدارين أوزارا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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وعليكم السلم ورحة ال تعال وبركاته فهاكم هذه البيات شفاء من كل
داء وحصـــنا حصـــينا مـــن مكـــائد جيـــع العـــداء
يــا رب بالصــطفى الختــار مــن مضــر

ــه ف البـــدو والضـــر
ــفيع أمتـ
شـ

عليـــه صـــل بتســـليم بل عـــدد

ف الل والصحب واعصــمنا مــن الضــرر

حــط أمــة الصــطفى عمــا يــر لــم

ـرر
ـمهم مــن الشـ
سوى العبــادات واعصـ

واصــرف لغيهــم الشــيطان ف أبــد

ـر
ـن البشـ
ـطو مـ
ـن يسـ
ـل مـ
ـم كـ
ولتكفهـ

ولتصرف الداء عــن مرضــى الميــع بــه

ـر
ـن والب‘ش“ـ
ـات المـ
ـم موجبـ
ـرف لـ
واصـ

واجعــل قلــوب ذوي الســلم ف أمــن

ولتكفهــم كــل مــا يفضــي إل الغــرر

وصــل دأبــا بتســليم عليــه بــن

لــه انتمــوا ولتجــد بالصــفو والــدرر

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل على سيدنا ممد وآله وصحبه وســلم
تســـــــــــــليما }ممـــــــــــــد{
ـا
ـدارين دون عنـ
ـوز‘ ف الـ
ـن س ـر•ه الفـ
مـ

فل يفـــارق§ كتابـــا نـــوره علنـــا

ـبقوا
ـن سـ
ـأت مـ
ـذي ل يـ
ـام‘ الـ
حوى النظـ

بثلــه خي“ــ علــم بالرضــى ̈قرÂنــا

ـد
ـل غـ
ـال مثـ
ـونه ف الـ
ـره كـ
ـن سـ
مـ

ملزمــــا لرســــول ال ســــيدنا

ممـــــد Áفليلزم§ ذا النظـــــام بل

تفــارق فه§ــو نظــم أعجــز المنــآ

ــا
ــطفى علن®ـ
ــل أن الصـ
درى ذوو العقـ

عليــه تســليم رب فــاق مــن علنــا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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اللهم صل على سيدنا ومولنا الذي مــدحته بــروف اســه }ممــد{

مــن ســره كــون رب العــرش مــالكه

وكــون أحــد خي اللــق فهــو ه“ــد“ى

حـــوى ممـــد Ýالختـــار‘ ســـؤدد“ه

قبــل انلق جيــع اللــق منفــردا

ــدا
ــه أبـ
ــأت مثلـ
ــس يـ
ــد ليـ
ممـ

وف الــذي قــد مضــى شــرواه ل يــردا

مــا ضــلل و̈كفــرا كالنفــاق معــا

عليــه تســليم مغــن ل يــزل صــمدا

ــدمته
ــي لـ
ــدادي وأقلمـ
ــا مـ
دعـ

ـدى
ـان ل بـ
ـد كـ
ـذي قـ
ـورى للـ
قو§د‘ الـ

ــدا
ــحبه أبـ
ــه وصـ
ــى آلـ
ــه وعلـ
ــارك عليـ
ــلم وبـ
وسـ
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اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت‘ بذه البيات يوم مولده هذا سيدنا
ووســيلتنا إليــك يــا قريــب يــا ميــب يــا بــديع }ممــد{
ـدم
ـن الـ
ـرا مـ
ـورى بشـ
ـت خي الـ
ملكـ

عليــه تســليم بــاق جــل عــن عــدم

حزنــا مــواهب بــاق ل شــريك لــه

بــاه أفضــل مــن يشــي علــى قــدم

مـــواهب ال تكـــوين بل كلـــف

وحـــدته بوجـــود زÂيـــن“ بالقـــدم

مــددت للمالــك البــاقي القيــت يــدي

ومــد ل منــه نفــع الــدائم ال¦ك¦ــمÂ

ــدمته
ــي لـ
ــدادي وأقلمـ
ــا مـ
دعـ

إحيـــاء ســـنته بـــال¨كم والÂك¦ـــمÂ

وآله وصحبه وهب ل بركات مولده هذا ما يوافق الظن ويفوقه أبدا آمي
يـــــــــــــا رب العـــــــــــــالي.
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وســلم

وبــــارك علــــى ســــيدنا ومولنــــا }ممــــد{
مــدح الرســول الكري الباســط الع“ج“ــبÂ

مـــن الـــرم ديـــ Ýن ل إل رجـــب

حــزت الــواهب مــن ل شــريك لــه

ـن الري“ ـبÂ
ـي مـ
ـدحه ينجـ
ـن مـ
ـدح مـ
بـ

مــدحته مــدح حــب صــادق ولــه

ـدى بي“ ـبÂ
ـي العـ
ـا يكفـ
ـاء مـ
ـي• إحيـ
علـ

مــدحي لــه راض ل العــداء جلت“هــم

ــبب
ــوى بل سـ
ــا أهـ
ــوجه مـ
ول يـ

ــدمته
ــي لـ
ــدادي وأقلمـ
ــا مـ
دعـ

صــرف الذى للعــدى رب مــع الت•ب“ــبÂ

وآله وصحبه وتقبل هذه البيات بقدر عظمة ذاتك بل شيء يســوءن أو
يضـــــرن أبـــــدا آمي يـــــا رب العـــــالي
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بســـــم ال الرحـــــن الرحيـــــم }ممـــــد{
ــل أود
ــب رســـول ال كـ
مـــا النـ

عن ورب أغن عــــن أذى وقــــود

حـــب النـــب رســـول ال كرمن

ــد“د§
ــاد ل بع“ـ
ــه كري جـ
ــلى عليـ
صـ

مــد الشــفيع الــذي ل قــاد خي بقــآ

ـى وم ـد“د§
ـعي م ـع§ رضـ
ـم وسـ
ل خي علـ

مـــا الرســـول مضـــرات بالقنـــا

ت كــان ل بس“ــد“د§
صــلى عليــه مقيــ Ý

دوام‘ بشــر Áوأمــن Áمــع§ رض®ــى ب‘ن®ــى

علــي• مــن مــا مــا ســاءن كــأود

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ووسيلتنا ورفيقنا وخليفتنــا
وجارنا وخليلنا وحبيبنا سرا وعلنية وحفيظنا من مكاره الدارين }ممــد
ـــــــــــــــــــــــــــــل{
المـ

مــد الن والــدى والمــن والرغــدا

ـدا
ـا وغـ
ـى يومنـ
ـه أم ـس Âأنسـ
ـن بـ
ل م“ـ

حــب إلــي وحــب النتقــى ص“ــر“ف¦ا

لغي ذات العنـــا والـــذعر والنكـــدا

مـــدح النـــب رســـول ال كرمن

ـدا
ـا ركـ
ـري ومـ
ـه يـ
ـي بـ
ـض علمـ
وفيـ

مــا ســوى البÂشــر عن ســرمدا ملكــي

بدمــة Áقــد بــدت للمصــطفى رشــدا

ــد
ــر‘ والتـــأمي ف أبـ
ــان¦ البÂشـ
دعـ

ـد“ا
ـار ل حش“ـ
ـا ل اختـ
ـل مـ
ـن كـ
لدح مـ

ـــــالي بل
ـــــد ل رب العـ
المـ

نايــة مــذ مــا عــن جــانب الوبــدا

لــه شــكوري“ للجنــات مــع§ غرضــي

ــدا
ــعي والداب متهـ
ــم والسـ
ف العلـ

ــم
ــداء جلتهـ
ــزح العـ
ــد زحـ
ممـ

لغي ذات كمــا قــد جــاد ل بــدى

جــزاء بــاق جيــل منــه رمــت بــه

ـا و‘جÂـد“ا
ـرواه مـ
ـذي شـ
ـفيع الـ
ـم الشـ
نعـ

مــن مــالكي رمــت مــا ل يــوه أحــد

مــن الــورى للــذي شــرواه ل أجــدا

ملكــت أحــد مÂــن تنيلــه ب‘ش“ــر®ا

ـددا
ـاد ل مـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـه الـ
ـلى عليـ
صـ

لــه ســلما مــن البــاقي أروم بــه

كمــا بــه قــاد ل مــا خل°ــد الرغــدا
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بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال علي سيدنا ووسيلتنا ورجائنا ومــدومنا
وخليلنا وحبيبنا سرا وعلنية وجارنا ورفيقنا وخليفتنا }ممــد الصــلي{
ممــد قــد مــا مــا ســاءن أبــدا

ومــد• ل بÂشــر“ بــاق واحــد ع‘بــدا

حــب لــه صــانن عــن كــل مهلكــة

كمــا بــه انقــاد ل مــا و“د• مــن ع“ب“ــد“ا

ــالكي الغن الكري يــدي
ــددت‘ للمـ
مـ

بنتقÏــى قــد كفــان الظلــم“ والقــد“ا

ملكـــت‘ أحـــد“ أعوامـــا مســـر•ت“ه

ومـــد• ل منـــه سÂـــرáا ذ¦ب• م‘نت“قÂـــدا

دعــا مــدادي وأقلمــي إل خــدمي

حــب لبــاق كفــان بــالنب الع‘ق¦ــدا

ـل أذى
ـاق كـ
ـد سـ
ـورى قـ
ـدام خي الـ
إخـ

ـــدا
ـــون¦ والسـ
ـــ واللعـ
لغي ذات¦ـ

ل ينتحــي لهــات الســت مــن ملكــي

ضــر ول صــان رب القلــب والســدا

مـــا عيـــوب وأدران وأوصـــلن

ــدا
ــول والفنـ
ــان الـ
ــه وكفـ
رب لـ

ــه
ــريك لـ
ــاق كري ل شـ
ــلة بـ
صـ

علــى الــذي فيــه مــا أملتــه و‘جÂــدا

لــه مــن الواســع الغن الصــلة لــه

ـد“ا
ـن م“ج‘ـ
ـواه مـ
ـا يهـ
ـاد مـ
ـي ول قـ
أبغـ

لــه ســلم كري رمــت منــه بــه

ول بــه قــاد مــا ل يــو مــن عبــدا

يــا ال خلــد صــلة بالســلم لــن

بــه مــوت“ الــذي قــد ســاءن أبــدا

إن ال ل يضــيع أجــر الســني وال علــى مــا نقــول وكيــل
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بســــــــم ال الرحــــــــن الرحيــــــــم
ف امتــداح رســول ال قــد ظهــرا

صــلى عليــه الــذي أبــداه مط°ه“ــرا

ـن
ـر م ـع§ علـ
ـاد ل ف السـ
ـه جـ
ـب لـ
حـ

بــا بــدا والــذي عــن غيه اســتترا

ممــد قــاد ل مــن مــالكي غرضــي

وكــف ضــري لقــال مــات مزدجÂــرا

لــه امتــداحي لــوجه ال مــذ زمــن

عليــه تســليم مــن ب فــر•ح“ ال̈كب“ــر“آ

حــى الشــفيع رســو̈ل ال عــن قبلــي

صــلى عليــه الــذي ب ي‘كــرÂم‘ ال̈فق¦ــرآ

صــلى وســلم بــاق ل نفــاد لــه

علــى الــذي ين‘ــه ف كلنــا ظهــرا
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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
ـو عـام بكسـش
ـرم وهـ
ـهدنا بكـ
ـم عـام شـ
ـلم معهـ
الصلة والسـ
قــد جــاءن الســؤل مــن رب بتكــرار

ـــرار
ـــد بي الي جـ
ـــيما عنـ
لسـ

حــدي وشــكري لــرب قــاد ل مننــا

ــرار
ــا لبـ
ــر مبوبـ
ــر والهـ
ف السـ

ـي
ـطفى ملكـ
ـحاب الصـ
ـن صـ
ـاد يـ
ل قـ

ـــار
ـــر فجـ
ـــان ل ل يرين شـ
وكـ

شــكري لبــاق قــدي قــد حــى قبلــي

عــن كــل ســوء بفيــض منــه ل جــار

ـبوا
ـد انتسـ
ـر قـ
ـدى غـ
ـكوري لـ
ـه شـ
لـ

إل علــــي بل عــــاد وغــــرار

صــلى وســلم بــاق ل شــريك لــه

علــى الــذي الســؤل آتــان بتكــرار

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بÂس§م Âال Âالر•ح§م“ن Âالر•حÂيم Âو“ص“ل°ى ال Þع“ل¦ى س“ي¶دÂن“ا و“م“و§ل¦ن“ا م‘ح“م•د Áو“آلÂه Âو“ص“ح§بÂهÂ
ـائÂهÂ
ـى أ¦حÂب•ـ
و“س“ل°م“ و“ب“ارÂك“ ص“ل¦ة Ïو“س“ل¦م®ا و“ب“ر“ك¦ة Ïي“ن§ش‘ر‘ بÂه“ا ب“ر“ك¦ة¦ الر•ح§م“ان Âع“ل¦ـ
و“أ¦ع§د“ائÂه Âو“ي“ن§ش‘ر‘ بÂه“ا ب“ر“ك¦ة¦ الر•حÂيم Âع“ل¦ى ج“مÂيع Âأ¦حÂب•ائÂه Âو“ت“قب•ل¦ ه“ذÂه Âا²لÓب§ي“ات“ مÂن¶ي
بÂق¦ــد§ر Âع“ظ¦م“ــة Âذ¦اتÂــه ÂآمÂي ي“ــا }ر“ح§م“ــا̈ن ي“ــا ر“حÂيــم‘{
ر“ب¶ــي بÂم“ــا ي“ش§ــر“ح‘ ا²لÓذ²ه“ــان¦ ق¦ــد§ ف¦ج“ئ¦ا

بÂج“ــاه Âأ¦ف²ض“ــل Âم“ــن§ لÂــ ق¦ــد§ ل¦ج“ئ¦ا

ح“م§ــدÂي لÂــر“ب Íك¦رÂي ل¦ ش“ــرÂيك“ ل¦ــه‘

و“ص“ــد§رÂي“ ال²ي“ــو§م“ ن‘ــور®ا س“ــاطÂع®ا م“ل¦ئ¦ا

م‘ح“م•ــد Ýص“ــل¦و“ات‘ الÂــ فÂــي أ¦ب“ــدÁ

ع“ل¦ي§ــه ÂفÂــي حÂز§بÂــه̈ ÂكلÄــي بÂــه Âك¦ل¦ئ¦ا

أ¦د§ع‘ــو إÂل¦هÂــي ال°ــذÂي ع“م•ــت§ م“ــو“اهÂب‘ه‘

لÂج‘م§ل¦ــة Âال²خ“ل²ــق Âم“ــا ي“خ§ت“ــار‘ م“ــن§ ب“ــر“ءÓا

ن“ـــاج“ي§ت‘ه‘ ج“ـــل °أ¦ع§و“ام®ـــا و“ك¦ر•م“نÂـــي

ت“ك²رÂي“ــ ه“ــاد Áو“̈كلÄــي مÂــن§ ل¦غ®ــى ب“ــرÂءÓا

ـن§
ـق Âر“ح§م“ــة¦ م“ـ
ر“ح§م“ا̈ن ه“ب§ لÂج“مÂيــع Âال²خ“ل²ـ

ي‘غ§نÂــي ع“ــن Âالش•ــر¶ م“ــن§ ̈قر§آن“ــه‘ ق¦ــر“ءÓا

ح‘ط̈ ²أم• ـة¦ ال²م‘ص§ ـط¦ف¦ى ع“ ـن§ ̈ك ـل Äم“ف²س“ ـد“ةÁ

ـا م“ ـن§ ج“ ـد•ه‘م§ ب“ ـد“ءÓا
و“ل²ت“ر§ح“ ـم Âال²خ“ل ²ـق“ ي“ـ

ـو“دÁ
ـن§ ق¦ـ
ـل °ع“ـ
ـن§ ج“ـ
ـا م“ـ
ي“ا م“الÂك‘ ال²م‘ل²ك Âي“ـ

ار§ح“ــم§ ج“مÂيــع“ ال²ــو“ر“ى ي“ــا ه“ادÂي®ــا ر“د“ءÓا

ـاه‘ ال²ق¦ل ²ـب‘ م Âـن§ ض“ ـر“رÁ
م“ح“و§ت“ م“ا ق¦ ـد§ ن“ح“ـ

بÂج“ــاه Âأ¦ف²ض“ــل Âم“ــن§ لÂــ ق¦ــد§ ل¦ج“ئ¦ا

س‘ب§ح“ان¦ ر“ب¶ك“ ر“ب¶ ال²عÂز•ة Âع“م•ا ي“ص̈Âفون¦ و“س“ل¦م Ýع“ل¦ى ال²م‘ر§س“لÂي“ و“ال²ح“م§د‘ ل Âر“ب¶
ال²ع“ـــــــــــــــــــــــــــــال¦مÂي“
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أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحن الرحيم اللهم صــل علــى

سيدنا ممد الفاتح لا أغلق والات لا سبق ناصر الق بالق والــادي إل
ـا
ـض بـ
صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلة تفـ
البدع الشنيعة ب وترفع با السنن القوية ب ماكثا ف دار السلم وطــوب
عبدا لك خديا لعبدك ورسولك صلى ال تعال عليه وسلم حــت ألقــاك
راضيا مرضيا بل أل ول سؤال ول عذاب ول حساب ول مناقشة ول شيء
يسوءن أبدا آمي }يا خافض يا رافع{ واجعل هذه البيات الت أخذتا من
هذين السي خافضة لميع أعدائي ل بك ورافعة لميع من تعلق ب بــك
وخافضة للبدع الشنيعة كلÄها ورافعة للسنن السنة كلÄها فائقة ظن وظــن
ـــــــــــــــــــــــــدارين
غيي ف الـ
خبــأت‘ كونــك“ ل يــا خــافض“ اللؤمــآ

ل اخفــض عــداي“ معــا ولتكفن الســأما

̈اجب‘ــر عــدانا علــى شــيء نس“ــر ªبــه

وســرمدا ب“ــ بش¶ــر جلــة الكرمــآ

ــا
ــا̈لن“ى كرمـ
ــتراب بـ
ــأت“ن ف اغـ
فجـ

فاف²ج“ــأ ²بــردي لطــوب إخــوت ك¦ر“مــا

ـي
ـن قÂب“لـ
ـد زال عـ
ـك ل قـ
ـيقي بكونـ
ضـ

يــا خي معــط عطايــا تــزدري دÂي“مــا

ـد
ـد أعـ
ـا معيـ
ـري يـ
ـب ذكـ
رفع ـت“ ف الـ

إليــه وارفــع ب“ــ الســلم والشــي“ما

ارفــع ب الســنة البيضــاء ف عمــري

ب أظهــر الــق والحكــام والÂك¦م“ــا

فــارقت توبــا وبيعــا جلــة كم‘نــت

بين وبينــك يــا مــن يرفــع‘ ال¨ك¦مــآ

علــى النــب صــل بالتســليم بالنفــآ

ـآ
ـه اللؤمـ
ـض ل بـ
ـ واخفـ
ـه ل¦ـ
ـن بـ
وكـ

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
شكرا ل يأت به مثلي قبلي ول يأت به مثلي بعدي ببكة اســك الرافــع
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{
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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اللهم }يا شكور يا رافع{ صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله
ـة آمي
ـة مقبولـ
ـك خالصـ
ـا إليـ
ـال وارفعهـ
وصحبه واشكر جيع أعمـ
شــكري لــرب كري كــان ش“ــك°ارا

ــارا
ــدارين أبكـ
ــه ف الـ
ــي منـ
وأرتـ

ـه
ـوت بـ
ـد رجـ
ـا قـ
ـه مـ
ـكرا لـ
كتبت شـ

ــار“ا
ــك°ار®ا وذك°ـ
ــعيدا وشـ
ــون سـ
كـ

ـندي
ـب سـ
ـهر النـ
ـت وجه ـي“ ف شـ
وجهـ

للكــرم الرافــع الوهــاب شــك°ارا

رجــوت منــه تعــال شــكره عملــي

ورفع“ـــه اليـــوم“ عن نعـــم غف°ـــارا

رجــوت‘ أن يحــو“ الــزلت جلت“هــا

عن وتســـخي“ه ل الـــدهر ̈كف°ـــارا

ـــا
ـــر مغتربـ
ـــاطبه ف البحـ
إن أخـ

ول يـــزل جـــل قهـــارا وجبـــارا

فجـــأت“ن رب بـــاللء هـــب ل أن

أعــود“ للب“ــر¶ رض ل كــل مــن بــارى

علــى النــب صــل بالتســليم بالكرمــآ

وارفــع وزدن¦ــ بعــد الرفــع أبكــارا
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بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه

ـرت بي الل
ـيدة انتشـ
وسلم تسليما كتب ال تبارك وتعال أن هذه القصـ
ـل
ـول وكيـ
ـا نقـ
ـى مـ
ـدهم وال علـ
ـالقرآن عنـ
ـا كـ
العلى وجعلوهـ
ـرم
ـود والكـ
ـا الـ
ـد أتانـ
ـا قـ
ـرى لنـ
بشـ

لــا اســتهلت علينــا الشــهر الــرم

حزنــا متابــا مــع الغفــران ف رجــب

ونرتــى ف البــواقي روض مــن حرمــوا

نرجــو مــن الواحــد القهــار خالقنــا

قهــر العــدى وه§ــو جبــار ومنتقــم

وه§ــو الغيــث الــذي أرجــو إغــاثته

ولســت للنفــس ف الــدارين أنتقــم

ـا
ـان ومـ
ـاء كـ
ـا شـ
ـذي مـ
وه§و الكيم الـ

ل يـــك شـــائي“ه فالـــدهر ينعـــدم

ــه
ــالم ولـ
ــه أفعـ
ــا لـ
ــه البايـ
لـ

ـدم
ـه القـ
ـد زانـ
ـذي قـ
ـود الـ
ـل الوجـ
جـ

فمــن لــه جــل ينمــي ســرمدا ولــدا

م‘ثلثــا فيــه قــد زلــت لــه القــدم

توبــوا لــه يــا ذوي التثليــث ف عجــل

وســارعوا قبــل مــوت بعــده نــدم

لربكــم ســارعوا مستســلمي معــا

ـم
ـه الظلـ
ـن حزبـ
ـت عـ
ـن زحزحـ
بقفو مـ

ال بـــاق قـــدي ل يشـــابه مـــا

بالبــال يطــر وه§ــو الفــرد العلــم

ومــن يثلــث ²فريــدا مالكــا صــمدا

فجاهــــل ويلقــــي كلــــه الل

ــا
ــارى للعي معـ
ــارى أسـ
ــم حيـ
أنتـ

صــم وع‘مــي كــذا ف اللســن البكــم

إن لح“ـــد‘ ربـــا ل شـــريك لـــه

ف الــب والبحــر وه§ــو الواســع ال¦ك¦ــم‘

أدعـــــوه وه§ـــــو كري ل ييبن

بــإذنه منــه تــأت قلــب“ الكــم

وه§ــو الــذي كــونه ل الــدهر فرحن

وعــن فــؤادي“ زال الشــك والغمــم

ـوا
ـد علمـ
ـوم قـ
ـومي“ ف ذا اليـ
ـت قـ
يا ليـ

ــم
ــى اللمـ
ــي امـ
ــونه ل إذ ع“ن¶ـ
بكـ

قــد كــان ل ولــه شــكري وممــدت

لـــه فـــؤادي“ والثمـــان والقلـــم

لـــه شـــكوري بقـــرآن أرتلـــه

مــن ســاعت لرتفــاعي وه§ــو ل ول

ـادمه
ـان خـ
ـن كـ
ـذي مـ
ـاب الـ
وه§و الكتـ

زكــا لــه العلــم والعمــال والشــيم

وإنن أعبـــد الـــول بـــه أبـــدا

ذا خدمـــة لشـــفيع جـــوده د ي

وه§ــو الكري الــذي أرجــو بــدمته

مــا فــاق مــا لزهي قــاده هــرم

أرجــو بــدمته كــون هنــا وغــدا

ـوا
ـن كرمـ
ـحب مـ
ـل الصـ
ـدم مثـ
عند القـ

صــلى عليــه بتســليم بــن معــه

وكــان ل وبــه ل راض مــن حرمــوا

وســاق ل كلمــا أهــوى بل طلــب

ســوقا بــه يســتبي الــود والكــرم

مــــا دام رب ودام الصــــطفى وزري

وبالبشــارات تــأت الشــهر الــرم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
أعوذ بال من الشيطان الرجيم ومن كل ما واله ومــن كــل مــن واله
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
}ســــــــــــبحان ذي الســــــــــــم{
ســـلم بـــاق قـــدي فضله كـــر“م‘

ـرم
ـس ينصـ
ـا ليـ
ـذي م“ ـد• ل مـ
ـى الـ
علـ

ـى
ـن برض“ـ
ـيء ل يكـ
ـل شـ
ـن كـ
ـرأت مـ
بـ

ــر“م‘
ــفو ل ال¦ـ
ــه يصـ
ــن كري بـ
م‘غـ

حــب إلــي وحــب النتقــى ســندي

ـأم
ـه سـ
ـو بـ
ـا ينحـ
ـل مـ
ـا كـ
ـد زحزحـ
قـ

ـدوا
ـن حسـ
ـر مـ
ـد فـ
ـرري قـ
إل سوى ضـ

ـوا
ـن لؤمـ
ـرا ومـ
ـوا طـ
ـروري أبـ
ـن سـ
وم“ـ

نفــى لغيي“ مــن غــروا ومــا ظفــروا

ـم
ـه القسـ
ـا لـ
ـنة ربـ
ـن سـ
ـن ج ـل °عـ
م“ـ

ذب العــادي“ بــاق ل شــريك لــه

بــاه مــن خــدمي ينحــو ويبتســم

يقــود مغــن قــدير للنــب ب‘ش“ــر®ا¦

مÂــن خــدمت ولــا يرضــاه تنقســم

أنقــى عيــوب بصــي بالعبــاد معــا

وبــاب‘ ض‘ــر¶ي“ مســدود Ýوم‘نح“سÂــم‘

ل ي“ــرض“ ل ال إل مــا اقتضــى غرضــي

ــم‘
ــرمد نÂع“ـ
ــه ل ف سـ
ــي منـ
وتنتحـ

إذا طلبـــت أتـــان منـــه مرتضـــيا

عن بل س“ـــخ“ط Áف ســـرمد نعـــم

ســألت‘ه رفع“ــه شــكري لــه أبــدا

ـوا
ـا وعمـ
ـن ص“ ـمªوا معـ
ـى فراق ـي“ مـ
علـ

مـــا بلئي وأمراضـــي ووسوســـت

وانقــاد ل فضــ̈له والــود والكــرم‘

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون بســم ال
ـك
ـدق }ذلـ
ـدك الصـ
الرحان الرحيم اللهم يا من قال وقولك الق ووعـ
الكتاب{ صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل
ـالي
ـا رب العـ
ـدا آمي يـ
ـو أبـ
هذه البيات مكتوبة ف سرادقاتك بل مـ
ـــا
ـــار والت•ب“ب“ـ
ـــان العـ
ذل لرب كفـ

كمــا كفــان¦ قومــا لزمــوا طÂب“ب“ــا

أزكــى ســلمي كري نــافع صــمد

علــى الــذي ب يبــاهي جلــة النجبــآ

لقــــــد تــــــبي•ن أن ال وج•هن

إليــه بالصــطفى إذ قــاد ل الع“ج“بــا

كتبــت ف البحــر ســعيا خالصــا وبــه

ـذهبا
ـاق ل الوراق والـ
ـذي سـ
ـزت‘ الـ
حـ

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه

ـا
ـد ذهبـ
ـر قـ
ـذي بالضـ
ـه الـ
ـلى عليـ
صـ

ل شـــكري ورضـــوان وممـــدت

علــى مكــاتيب Âذكــر Áأخجــل ال̈كت‘بــا

ــه
ــرمدا ولـ
ــب سـ
ــاب رب حبيـ
كتـ

مــا ل يــزه ول يــويه مــن كتبــا

ترســي عــن الضــر والعــداء ف أبــد

كتـــاب‘ رب كري بـــالراد ح“ب“ـــا

أران ال ف القـــــرآن مطلبـــــت

ول ينــابيع فيــض أخجــل الســحبا

ـــارقن
ـــذكر كن ل يفـ
ـــدائع الـ
بـ

وقـــد كفتن نـــارا لزمـــت ت“ب“ب“ـــا
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ـحبه
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصـ

وســــــــــــــلم تســــــــــــــليما
ل{
}مــــن يطــــع الرســــول فقــــد أطــــاع ال
م‘لكــي ومÂل²كÂــي“ ف الــدارين إخــدامي

م“ــن ح‘بªــه قــد كف¦ــى إزلل أقــدامي

نفـــى لغيي إلـــي كـــل مفســـدة

بالصــطفى ومــا مــن قبــل أســقامي

ـي
ـاد ل غرضـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـداح الـ
ي‘من امتـ

ــام
ــر وإعقـ
ــرى بل ضـ
ــا وأخـ
دنيـ

طــافت وجــاورت Âالــبيت“ الــرام“ بــه

نفســي وزار فــؤادي القــب“ ف العــام

عــامي وشــهري ويــومي كلÃهــا منــن

مــن منعــم ل يــزل يســدي بإنعــام

ــى
ــوق م‘ن®ـ
ــار فـ
ــالن ال ف الختـ
أنـ

صـــلى عليـــه بتســـليم وإكـــرام

ل ســخ•ر“ البحــر“ والعــداء Óمعتليــا

وكـــب• رب ذوي ظلـــم وإجـــرام

رضــيت عــن مالــك جــاورته أبــدا

بكــل مــا اخــتي ل والبشــر‘ إكرامــي

ســاق الن ذو الراضــي والســمآ كرمــا

ل مــذ بــه صــار نــومي مثــل إحــرام

وقــى عيــال¦ جــار Ýأذهــب“ اللÃؤمــآ

إل ســوانا بــاه الصــطفى الســامي

ل شــكري علــى خي الــورى وعلــى

ذكــر حكيــم حــوى سÂــرáا بآســام

فتــح الغيوبــات جــاءتن بل ريــب

وزادن الÞــــ أســــرار®ا بإلــــام

قــاد العلــوم الــت فــاز الكــرام‘ بــا

ل مـــن حبـــان بإيقـــان وإفهـــام

ـولي“ تكرÂمـةÏ
ـزت مÂـن مـ
ـذي حـ
دعـا الـ

لشـــكر رب“ـــ أوصـــال وأقلمـــي

إكـــرام رب“ـــ ل بـــالنتقى ســـندي

وبالصــــحابة أبقــــان كــــأعلم

طــاب الفــؤاد بكــون العبــد ذا خÂــد“مÁ

لــن مــا ضــرري قطعــا بــإعلم

أنــــالن ال بالختــــار ســــيدنا

ســر•ا كفــى كــل Ãكف°ــار Áون“م•ــام

ـا
ـاد ل كرمـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـفيع الـ
ـى الشـ
علـ

رب بـــه كلمـــا أهـــوى بإتـــام

أزكــى ســلمي و“د‘ود Áل شــريك لــه

كمــا كفــان العــدى مــن قبــل إلــام

ل شــكري علــى مــاح مــا ض“ــر“ر®ا

ولســت‘ أحتــاج‘ مــا يــدعو لر“م•ــام

لــــه خطــــاب“ ذا عتــــق وأطلقن

بـــاق تقبـــل من كـــل °إخـــدام

هـــديت“ن برســـول ال يـــا ملكـــي

عصـــمت“ كلـــي بل إزلل أقـــدامي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي
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ـاع ال{
ـد أطـ
ـول فقـ
ـع الرسـ
ـن يطـ
ـم }مـ
ـان الرحيـ
بسم ال الرحـ
مــا ل ســوى النتقــى للمالــك الــوال

وســـيلة وكفـــان كـــل أهـــوال

نفــى بــه ال مــا ل ي“ــرض“ ل أبــدا

ف العقــد والفعــل مــع§ خ‘ل²قÂــي وأقــوال

ـذ م Âـد“حÂي
ـول ال خـ
ـا رسـ
ـيدي يـ
ـا سـ
يـ

صــلى عليــك الــذي قــد ر“م• أحــوال

طيبــت“ نفســي“ قبــل العــام ف خÂــد“مÂي

عليــك ســل°م“ مــن ل قــاد آمــال

ـي
ـا غرضـ
ـام يـ
ـل العـ
ـت قبـ
ـك أثنيـ
عليـ

ــال
ــد وإجـ
ــد§ ل بتجديـ
ــام ج‘ـ
والعـ

ــيا
ــه مرتضـ
ــي عنـ
ــلمت ل كلـ
أسـ

ــال
ــوام والـ
ــل والقـ
ــك بالهـ
وعنـ

ـا
ـة مـ
ـدهر جلـ
ـة ح‘ط ²ـت“ الـ
ـك المايـ
لـ

ل اخــتي أغنيتن عــن كــد أعمــال

ـا
ـترى كرمـ
ـد اشـ
ـك قـ
ـن مالـ
ـيت عـ
رضـ

مــا اختــار ل بيعــه فضــل بإكمــال

ــالنتقى ثن
ســبحان مــن قــاد ل بـ

مــن غي لقيــاي“ مــن سÂــيقوا لجــال

وجهــت حــدي لبــاق ل شــريك لــه

ذا خدمــة للــذي يمــي عــن“ ا²خجــال

ل حــدي وشــكري ســرمدا ولــن

بــه حــان¦ عــن ضــر وأوجــال

فــاق الرســول الــذي ل قــاد مطلبــت

رب بــه كــل مــن قــد جــآ بإرســال

ـية
ـدهر راضـ
ـي الـ
ـمي وروحـ
ـب وجسـ
قلـ

عــن خي بــاق حــى كلــي بأعســال

دعــا مــدادي وأقلمــي لدمــة مــن

فــاق البايــا بقــآ كلــي بأذيــال

أنـــالن ال ســـرا نافيـــا أبـــدا

إل ســـواي“ ذوي ظلـــم كأقيـــال

ـي
ـس‘ ل ومعـ
ـات النفـ
ـفو حيـ
ـابت بصـ
طـ

ســر ãيــدمر ذا قصــد Áمــن“ ا²قتــال

ال حــاط جهــات الســت عــن ضــرر

وليــس يقصــد نــوي شــر ªمتــال

عــن هــادم بنيــة العــدآ رضــيت بل

ســخ§ط ونعــم إلــي القــاهر العــال

إل الــذي شــاد ل البنيــان مرتضــيا

ــآ شـــكرا بأفعـــال
عن أقـــود الثنـ

لقـــد تـــبي للقـــوام جلتهـــم

ــال
ــاح وأنبـ
ــل أرمـ
ــوزي بخجـ
فـ

ل جــاد رب بســر أخجــل المــرآ

مـــع اللـــوك وولـــوا دون إقبـــال

هــو اللــه هــو الرحــان قــاهر‘هم

وه§ــو الرحيــم الليــك القــادر الــوال

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
وآلــه وصــحبه كمــا وهبــت ل قولــك }قــال ال هــذا{
قلــب وروحــي وأقلمــي مــع الســد

للمالــك الواحــد الــامي عــن الســد

إل إلـــي“ كلـــي ليـــس ف حـــرج

ــدÂ
ــاقي بلتحÂـ
ــوى البـ
ــن لسـ
ول أكـ

للواحــد القــاهر الغن مــددت يــدي

ومــد ل منــه نفــع“ الكــرم الحــد

أغن فــؤادي“ عــن ميــل لغي رض®ــى

وعــن لغــى وســوى الو§ل مــع الفنــد

لـــه شـــكوري“ بـــالقرآن متهـــدا

ـندي
ـدى سـ
ـال العـ
ـدى ل¦ ـ والـ
وه§و الـ

للمنتقــى قــدت أقلمــي لــه بشــرا

وقــاد ل منــه مــا أغن عــن الكبــد

ــدد
ــليم بل عـ
ــلة بتسـ
ــى صـ
أزكـ

عليــه ف الل مــع§ أصــحابه الع‘ب‘ــدÂ

ــرÁ
ــدى ب“ش“ـ
ــن هـ
ــة ال تغن عـ
هدايـ

م“ــن يســتفد§ منــه مــع§ قرآنــه ي‘فÂــدÂ

هــــدان¦ ال بالــــاحي وم‘ن¦لÂــــه

ـــدÂ
ـــدارين ل ي‘فÂـ
ـــ ف الـ
وغي رب“ـ

إذا تلـــــوت كتـــــاب ال واجهن

نفــع وســر وتــأمي مــع“ ال¦ف¦ــدÂ

ذكــري وشــكري لبــاق ل شــريك لــه

بــالنطق والــط والعمــال بالســد

ــه
ــى ولـ
ــن غي الرضـ
ــان¦ ال مـ
أنقـ

ســري وجهــري بل كــد ول حســد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
الذي مدحته ف يوم مولده بده الروف وبشره عليه سلماك بذه البيات
وأح§ــي Âبــا مولــد“ه أبــدا }إن رب علــى صــراط مســتقيم{
ـرم
ـل والكـ
ـي الفضـ
ـى الش ـف°ع“ معطـ
أعطـ

ــتر“م
ــدان أي• مـ
ــا هـ
ــل عظيمـ
فضـ

نبيªنـــا النتقـــى مـــا إن يـــاثله

ف ال¦ل²ــق وال¨لــق خ“ل²ــ Ýق فــاق بالشــيم

نبينـــا التـــب بـــانت براعتـــه

صــلى عليــه الــذي أغن عــن القيــم

ربــت ف خــدمت للمعتمــى رÂب“ح®ــا

بــه ع‘صــمت‘ مــن الســواء والن¶قــم

بـــه تقبـــل من مـــالكي خـــدمي

وجــاد ل بالــذي ل يــو Âذو خــدم

ــه
ــاقي خلئقـ
ــق البـ
ــطفى خلـ
بالصـ

عليــه صــلى الــذي أبقــى بل ســقم

ـي
ـالكي غرضـ
ـن مـ
ـطفى مـ
ـود ل الصـ
يقـ

بل حســـاب ول مكـــر ول نقـــم

علمــي بــأن إلــي ل شــريك لــه

وأن أحـــد بـــاب‘ ال ذي النعـــم

ـن أدب
ـم ومـ
ـن علـ
ـاد مـ
ـا قـ
ـاد مـ
ل قـ

والــــدهر يغبطن ذو العي والن•ع“ــــمÂ

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه

مهن•ــد Ýمــن ســيوف الواســع ال¦ك¦ــمÂ

صــلى عليــه الــذي أبقــى فضــائل¦ه

ـمÂ
ـم والÂك¦ـ
ـل Âالعلـ
ـحب أهـ
ف الل والصـ

رمــت‘ الســلمي مــن ل شــبيه لــه

لــن كفــان بــه التخويــف كــالو“ل¦مÂ

أبقــى صــلة بتســليم علــى أســد

ســاق العــدى لســوى نــوي ذوي أل

ـا
ـرض ل وحبـ
ـا ل يـ
ـل مـ
ـا كـ
ـه( مـ
)طـ

بـــا يـــدوم ســـرورا ل بل و“ك¦ـــم

مل°كـــت‘ أحـــد مـــدحا ل يفـــارقه

ــم
ــا ي‘عن بل و“ك¦ـ
ــع“ مـ
ــاد ل نفـ
وقـ

ســـلم بـــاق كري نـــافع صـــمد

علــى الــذي لن للبــاقي بل وÂض“ــمÂ

ــيد ل نظي لـــه
ــليم مغـــن رشـ
تسـ

ـداعي إل }إض“ ـم{Â
ـوره الـ
ـذي نـ
ـى الـ
علـ

قــد بــان أن رســول ال أفضــل م“ــن

ـد“مÂ
ـديه ذو القÂـ
ـان أو ي‘بـ
ـن حـ
ـى ومـ
مضـ

ي‘مـــــن‘ الشـــــف°ع أعلن وكر•من

عليــه تســليم بــاق جــل °عــن عــد“مÂ

ممـــد Ýســـيد‘ الســـادات قـــد•مه

بــاق Áقــدي Ýحبــا بالفضــل والكــرم

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أحييت‘ يوم“ مولده

بروف قولك }إن رب علي كل شيء حفيظ{ سيدنا ومولنا ممد وعلــى
آله وصحبه وزد حفظ روضته وصون“ها بذه الروف آمي يا رب العــالي
}إن رب علـــــي كـــــل شـــــيء حفيـــــظ{
ـــر
ـــن والبشـ
ـــان¦ ال رب الـ
أغنـ

عــن العنــآ والذى بالشــكر والب‘ش“ــرÂ

نبينـــا النتقـــى أغنـــت شـــجاعت‘ه

نــوي عــن الغــزو والكــدار والش“ــرÂ

نبينـــا التـــب مـــا إن ي‘بـــارزه

ســوى شــقÂي Íطريــد خــاب منجÂــر

رمــت امتــداحا لي اللــق مــذ زمــن

ولن ل قبــل مــا قــد كــان كــالجر

بــايعت خي الــورى مــن قبــل ذا خÂــد“مÁ

عليــه ســلم بــاق صــان عــن خط¦ــر

بـــايعته قبـــ̈ل بـــالقلم منفـــردا

وصــانن عــن أذى التســيي كــالطر

يقــود ل مــدحه ســرا أفــوز بــه

وليــس ينحــو جنــاب جــالب‘ الضــرر

عاهــدت رب علــى كــون الــدي“ لــه

وكـــــان ل ال بالختـــــار ذا د‘ر“رÂ

ـــة’
ـــق ال منقبـ
ـــى خي خلـ
للمنتقـ

تعلــو منــاقب“ أهــل البــدو والضــر

ــدد
ــليم بل عـ
ــلة بتسـ
ــى صـ
أزكـ

ـن م‘ض ـرÂ
ـار مـ
ـطفى الختـ
ـى الصـ
عن علـ

كتــاب‘ه قــد بــدا ل فيــه مســتتر

عــن الــورى وهــدان ال بالســو“ر

ــاثله
ــم ل يـ
ــر حكيـ
ــاد ذكـ
ل انقـ

ذكــر مــن ال بــاري الــروح والصــور

ل حــــدي وللمــــاحي هــــديت‘نا

صــلى عليــه الــذي أغن عــن الكــدر

شــكرت رب علــى خي الــورى وبــه

ينحـــو لغيي أذى الـــدارين والقـــد“رÂ

ينحــو الذى لســوى ذات كــذا نــدمÝ

بـــاه مفردنـــا الغن عـــن النفـــر

آيــــات رب للجنــــات تكلــــؤ‘ن

بفــظ بــاق بــه قــد صــرت ذا ظفــر

حــــان¦ ال بــــالقرآن مرتضــــيا

عن بل حســـد أو حÂق²ـــد Áا¦و غ¦ـــر“رÂ

فــازت قلمــي بــدح النتقــى وبــه

كفـــان¦ ال ضـــر الـــاء والشـــرر

يثن علـــى ال والختـــار ف أبـــد

كلــي ورب كفــان الضــيق“ بالب‘ش“ــر

ظلمــي ام•ح“ــى دون إثبــات وبش•ــرن

ــر
ــن والبشـ
ــد رب الـ
ــة اللـ
لنـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه ال
أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجـ
ـحبه
ـه وصـ
ـد وآلـ
تعال الكري صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ

واكفن بقدر عظمة ذاتك الكرية الباقية أن يتوجه إل شيء ل ترض ل كونه
معــي ف رضــاك ف الــال والــآل آمي يــا رب العــالي.
}وإن مـــــن شـــــيء إل عنـــــدنا خزائنـــــه{
وجهــت كلــي إل مــن أنــزل الكتبــا

وكــون¦ الــل حÂبــا للعلــي ك¦ت“ب“ــا

أبقـــــان¦ ال والرحـــــان أكرمن

ـا
ـئت‘ ل وهبـ
ـا شـ
ـذي مـ
ـم الـ
نعم الرحيـ

نـــاجيته وه§ـــو وهـــاب خزائن‘ـــه

مفتوحــة للــذي مــا بــاع“ه ذهبــا

مــددت للواســع الــوال الكري يــدي

وه§ـــو الغن الـــذي ل فضله جلبـــا

نــاجيت بــرا رحيمــا مغنيــا ملكــا

أغن فـــؤادي“ والعـــداء Óل غلبـــا

شــكري لــه جــل ف ســر وف علــن

ول يوصــل فضــل يجــل الطلبــا

يقـــود ل ال مـــا حـــاولت دون من

بل عنــاء مــرادي فــالذى انســلبا

آيــــاته عزت فضــــل ومرتبــــت

بــا أحــاول مــا ل يــوه النجبــآ

ــا
ــاد ل كرمـ
ــرب كري قـ
ــرم بـ
أكـ

ـا
ـى ع“ج“ب“ـ
ـازوا العلـ
ـن حـ
ـزال لـ
ـا ل يـ
مـ

ـي
ـاب معـ
ـون الكتـ
ـى كـ
ـكوري علـ
له شـ

ـا
ـاد ل القربـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـس الـ
وه§و النيـ

ــى
ــدهر ث علـ
ــه الـ
ــكري عليـ
ل شـ

ـا
ـ الع“ر“بـ
ـاهى ب“ـ
ـذي بـ
ـدي الـ
ـون خـ
كـ

ــا
ــا وأكرمهـ
ــا وأنقاهـ
ــى البايـ
أعلـ

ممــد Áمــن لــه مــا خÂــر§ت‘ متســبا

عليـــه صـــلى بتســـليم بل عـــدد

بــاق بــه قــاد ل مــا ود مــن كســبا

ـــــو علم وعل°من
نـــــاجيت‘ه وه§ـ

منــه العلــوم الــت قــادت ل¦ــ الرغبــا

دعـــا مـــدادي وأقلمـــي لمـــدة

ـا
ـب التغ“ب“ـ
ـد أذهـ
ـذي قـ
حوزي الكتاب الـ

نــاجيت مغن“ــ ذي ح‘ــب Íومكــرم ذي

صــدق وكاشــف ضــر Íزحــزح التعبــا

أثن علـــى واحـــد مـــا إن يـــاثله

ــا
ــى ول يعÂب“ـ
شــيء‡ ثنــاء… بــه أثن“ـ

ـرر®ا
ـل ل ي“ ـر“ى ضـ
ـن خليـ
ـآ مـ
خ ـذ Âالثنـ

ـا
ـا ال̈كر“ب“ـ
ـد مـ
ـن قـ
ـا مـ
ـك يـ
ف سرمد بـ

زده الرضـــى وا̈لن والجـــر دون أذى

وزده بÂش§ــر®ا يزيــد المــن“ والطر“ب“ــا

ـ̈ل م ـع§ ح ـز“نÁ
ـرا قبـ
ـيقÏا وفقـ
أذهب ـت“ ضـ

ـخبا
ـد شـ
ـادى وقـ
ـن عـ
كما له رض ـت“ مـ

آويت“ـــه قبـــ̈ل باليـــات ذا خـــدم

للمصــطفى النتقــى الختــار مــن ن‘خ“ب“ــآ

نــوى شــكورك للجنــات مرتضــيا

ــا
ــز ال̈كت‘بـ
ــر أعجـ
ــرتل خي ذكـ
مـ

هـــديت“ه برســـول ال كنـــت لـــه

يــا باقيــا كــون“ه خــل °الع“لــي ك¦ت“ب“ــا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}ومــــــا ننلــــــه إل بقــــــد معلــــــوم{

والن ال والعـــداء قـــد صـــرفوا

معـــا لغيي بصـــرف ال فانصـــرفوا

ـا
ـه معـ
ـت منـ
ـد رمـ
ـا قـ
ـدير بـ
ـن القـ
مـ

وه§ــو القــوي الــذي بــالود متصــف

أبقــى حيــات¦ بــاق ل انتهــاء لــه

خÂل وحبáـــا بـــا يرضـــاه أتصـــف

نــــاجيته بــــروف الي متويــــا

منــه قبــول بــه الجــوب ينكشــف

نــاجيت بــرا غنيــا مغنيــا وقضــى

ـابه ال¦ش“ ـف‘
ـيء Áعـ
ـاج حاس ـف“ شـ
ل الـ

زنــت القصــائد للوهــاب أشــكره

بــا ومــن فيضــه ف الشــكر أغــترف

زين تلوة مـــا ل اختـــاره ملكـــي

وحرفـــت وكنـــوزي الي وال¨ـــر‘ف‘

ـــي وألمن
ـــدادي وأقلمـ
ـــه مـ
لـ

وحــزت منــه عطايــا دونــا الÂــر“ف‘

هــديت مــن مليــك مالــك ملــك

ــاخر ال¦ل¦ــف‘
ل أقبلــت§ وبطــي فـ

واليــت ربــا وليــا ل شــريك لــه

ــلف
ــرا̈ن والسـ
ــي“ القـ
ــه حب•نÂـ
وفيـ

ــا
ــاد ل مننـ
ــرا قـ
ــى ب ال ذكـ
أبقـ

برفــع ذكــر فــود•ت كلــي“ الÂي“ــف‘

ـى
ـود رضـ
ـا يقـ
ـدى روضـ
ل راض رب العـ

وليــس يقصــدن ف شــيء ÁالÂي“ــف‘

لزمـــت عافيـــة ليســـت بعافيـــة

وليــس ينحــو جنــاب ضــي Ýق ا¦و تل¦ــف‘

أعطـــان¦ ال ســـرا وجـــه اللؤمـــآ

إل ســواي“ وتنحــو نــوي“ الزلــف‘

بعــت الثلثــة فيمــن ل شــريك لــه

بعــد الثلثي حــت انقــاد ل ال¦ل¦ــف‘

قـــاد الكري الـــذي نـــاجيته زمنـــا

مــن أزمــن ثنــا ل فــامت ̈كل¦ــف‘

د“ريـــت رب ربـــا ل شـــريك لـــه

وقــاد ل كــون طÂرف اليــل يرتعــف

ــارقن
ــا ل يفـ
ــا عظيمـ
ــت ربـ
ربـ

إل النــان فــزال الــوف والض•ــع“ف‘

مس•ــكت بالــذكر ذكــر ال ذا خــدم

ـحف
ـه الصـ
ـت بـ
ـذي ازدانـ
نعم الكتاب الـ

عن امـــت مـــن Ýكابـــدتا زمنـــا

واســتقبلت منــن‘ الوهــاب والتªح“ــف‘

ــه
ــرمدا ولـ
ــكري سـ
ــدي وشـ
ل حـ

كليـــت وبـــه تعلـــو ل الغ‘ـــر“ف‘

وجهــت كلــي لــه والــود‘ منســكÂبÝ

ـترف‘
ـه الصــبوب أغـ
ـوي ومــن فيضـ
نـ

مصــليا مــع§ èســلم للجنــان بــه

علــى النــب والعــدى لغينــا انصــرفوا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـد
بسم ال الرحان الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممـ
وآله وصحبه وانشر علي باهه صلى ال تعال عليه وسلم بل سلب أبــدا
ـال
بركات كن فيكون من هذه العشية جلبا ودفعا ف عقائدي وأقوال وأفعـ

ـوءن
وأخلقي وعبادات وعادات وكلي بل مكر ول استدراج ول شيء يسـ
أو يضرن آمي يا رب العالي وملكن فيك أبدا ما شئت‘ يا }مالك اللك{:
مليــك مالــك يــا وهــاب يــا أحــد

ـن ج“ح“ ـد‘وا
ـر مـ
ـدمر ل ف البحـ
ـن يـ
يا مـ

أنــت اللــه الــذي ل شــيء يعجــزه

ول يكــن ســرمدا كفــؤا لــه أحــد

لـــك التفـــات وإقبـــال بل ملـــل

وأنـــت ل ســـرمدا رب ãوملت“ح“ـــد‘

ــدا
ــد متهـ
ــوم بالتوحيـ
ــك اليـ
كافأتـ

ـردوا
ـد مـ
ـر قـ
ـن ف البحـ
ـول مـ
ماهدا حـ

أذهبت“هــم لســوى ضــري فــزد ب‘ش“ــرÂي

وهــب ل النصــر والتأييــد يــا ف¦ــر“د‘

لــك التجــائي مــع الختــار أخــدمه

عليــه صــل بتســليم بــن عبــدوا

ــا
ــري عجبـ
ــا ي‘ـ
ــوم تليكـ
ملكن اليـ

يــا مالــك اللــك زال الضــر ªوالكب“ــد‘

ل جــد بســن وزد زيــدا ي‘ــر رضــى

يــا مــن لــديه كنــوز Ýمــا لــا نفــد

كـــو¶ن صـــلة بتســـليم بل عـــدد

لــن لغيي بــه قــد ز‘حــزÂح الصــفد

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم }لقد جاءك الق من ربك فل تكونن من المترين{

ـــــــــــــون{:
ـــــــــــــن فيكـ
}كـ
ــا وال
ــول ال يـ
ــاه رسـ
ــن ل بـ
كـ

بكــن دوامــا لــدى عقــدي وأقــوال

ناجيتــك اليــوم يــا ذا العــرش ذا يق¦ــنÁ

زك°يــت“ عقــدي وأعمــال وأحــوال

ــرÂي
ــزد ب‘ش“ـ
ــارات فـ
ــأتن بب‘شـ
فجـ

أغنيت“ن رب واعصÂـــمن مـــن“ ا²قتـــال

يـــا رب صـــل بتســـليم بل نفـــد

علــى نــذير مبيــد كــل م‘ختــال

ـه ثن
ـب بـ
ـن واكتـ
ـوم“ كـ
ك ـو¶ن ل¦ ـ اليـ

ـــكال
ـــأت بإشـ
ـــا يـ
ور‘د• ل غي مـ

وجهــي بــاه النــب ج¶ــل ²بل د“ن“ــسÁ

واجعلن الـــدهر مصـــباحا لشـــكال

نــاجيت‘ بــرا ودودا مغنيــا وقضــى

حــاجي بكــن نعــم رب الكــرم الــوال

ـاء
ـن أوليـ
أولئك ل يكونوا معجزين ف الرض وما كان لم من دون ال مـ
يضاعف لم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك
الــذين خســروا أنفســهم وضــل عنهــم مــا كــانوا يفــترون

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم }قــال موعــدكم يــوم الزينــة{
قلــب وجســمي وروحــي اليــوم معتقــة

عنــد اللــه وعنــد الصــطفى الــاحي

ـــا
ـــب كرمـ
ـــدى للنـ
ال رب وأهـ

ــاح
ــل متيـ
ــا ف كـ
ــيا عنهمـ
ب راضـ

ل حــدي وللمــاحي النــب مÂــد“حÂي

والمــد‘ والــدح أســياف وأرمــاحي

ملكــي صــلت علــى الختــار ســيدنا

صــلى عليــه الــذي ل راض مÂج§ــد“احÂي

و“ع§ـــد‘ الكري أتـــان يـــوم مولـــده

وإن¥ـــه خي“ـــ متـــار وح“ج§ح“ـــاجÂ

ـــليم وأطلقن
ـــلى بتسـ
ـــه صـ
عليـ

رب بــــه بب‘شــــارات لÂل²ــــو“احÂي

دعــا فــؤادي وجثمــان لدمــة مــن

بالصــطفى جــاد ل فضــل بــألواح

كتـــاب رب غـــدا كني ومرتبـــت

قــد فــزت فيــه وف الــاحي بأربــاح

مــــا عيــــوب وآثــــامي وعلمن

ــق²ي“ ̈ذل°احÂ
ــقتن سـ
ــا سـ
ــن علومـ
بكـ

ي‘رين الغيــب“ كشــفا ســرمدا وبــه

جاهــدت‘ ̈غل²فÏــا وأفنــاهم بÂر§ض“ــاحÂ

وقـــان¦ الـــوت والمـــراض يرفعن

بــالروح والســم للجنــات والــراح

مــت بــه رمــت حاجــا نلــت مطلبــت

ــداحÂ
ــ أقـ
ــب من ث©ـ
ــه امتل¦ا القلـ
بـ

̈أرضــي الكري الــذي ل ســاقه كرمــا

إن شــآ بــه وديــون الــدح ب“ح§ب“ــاحÂي

للمصـــطفى خدمـــة’ من ســـني بل

ـــفاح
ـــاق سـ
ـــش وأعتقن إعتـ
غـ

زين تلو̈ة مـــا جـــاء المي‘ـــ بـــه

إل المي الـــــذي رب بإصـــــلح

ـــد
يقــــود ل ال بالختــــار ف أبـ

فــــوق الن وبــــه ل إركــــاحÂي

نــــاجيته جــــل أعوامــــا ومل°كن

رب وملكن خي الــــورى الــــاحي

ـي
ـا ملكـ
ـل معـ
ـدي اقبـ
ـي وعهـ
توب وبيعـ

بــن بــه كنــت ل ف كــل مÂتيــاح

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}وإنــــــك لعلــــــى خلــــــق عظيــــــم{

وجهــت أبكــار أمــداحي لــن شــرحا

ـدري بــه ال عنــد البحــر فانشــرحا
صـ

أثن علــى الصــطفى ف البحــر مرتضــيا

ـا
ـوى مرحـ
ـن حـ
ـان مـ
ـد كفـ
عن الذي قـ

ن“ج•ـــي عيـــال¦ رب بـــالنب وزري

صــلى عليــه كمــا أعــداءه ج“ر“ح“ــا

نـــويت‘ مـــدح“ نـــب¶ ال ســـيدنا

ممــد مــن ســطا والقÂتــل¦ قــد ق¦ر“ح“ــا

ـي
ـاق ل غرضـ
ـد سـ
ـن قـ
ـدح مـ
كرامت مـ

بل أذى مــذ كفــان كــل مــن ق¦ب‘ح“ــا

لــن كفــان العــدى ف البحــر مغتربــا

ـب“ح“ا
ـا س“ـ
ـاق مـ
ـرا فـ
ـب بـ
مدحي لدى الـ

عظامــ̈ة الصــطفى قــد كبكبــت جÂي“فÏــا

ول°ــوا فــرادى ومثن ل تــدع ش“ــب“ح“ا

لـــــه خطـــــاب“ ف دوري وكر•من

ـا
ـد نبحـ
ـادى وقـ
ـن عـ
ـارقت مـ
ـت تفـ
حـ

أنــت الرســول الــذي مــا مثلــه بشــر

ـا
ـد ربـ
ـداء قـ
ـبيع ف العـ
ـه الـ
ـن بـ
يا مـ

ـررا
ـرى ضـ
ـدي ل يـ
ـن خـ
ـآ مـ
خ ـذ Âالثنـ

ـب“ح“ا
ـا ض“ـ
ـف مـ
ـن كـ
ـا مـ
ف سرمد بك يـ

ـت
ـد نزلـ
ـك قـ
ـآي فيـ
ـداحي بـ
ـك امتـ
لـ

ـن م‘ـدÂح“ا
ـا خي مـ
ـرري يـ
ـا ضـ
ـن مـ
يا مـ

قل°ب§ــت‘ مــدحي إل خي الــورى وبــه

ــد“ح“ا
ــا ف¦ـ
ــدارين مـ
ــان¦ ال ف الـ
كفـ

ـــة’
ـــعي Ýوآداب ومعرفـ
ـــم وسـ
علـ

ل قــدتا يــا بشــيا قــد مل¦ا الق¦ــد“ح“ا

ظ¦هــري التجــا بــك للبــاقي بل نفــد

ـا
ـاد ل الف¦ل¦ح“ـ
ـد قـ
ـذي قـ
ـك الـ
صلى عليـ

ـب
ـذ ̈كت‘ـ
ـول ال خـ
ـا رسـ
ـيدي يـ
ـا سـ
يـ

أخــذ¦ الق¦ب‘ــول وبش¶ــر ب بــك الÂل¦ح“ــا

مك°نت“ن ف ديـــوري فاكفهـــا أبـــدا

مــا ســاءن واكفن مــا ليــس منش“ــرÂحا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــى خلــق عظيــم{
وجهــت أبكــار أمــداحي لــن ف¦ض“ــل

علــى الكــرام اليــار الســادة الفضــل

أثن علـــى الصـــطفى والـــدح رافقن

ـد ج‘ ـدÂل¦ا
ـل قـ
ـ̈ل الوصـ
ـيء فحبـ
ف كل شـ

نبينـــا النتقـــى مـــا إن ي‘مـــاثله

ـدل
ـر“ى بـ
ـد ي‘ـ
ـيء‡ قـ
ـر شـ
ف السر والهـ

نفــى امتــداحي رســول¦ ال ف أبــد

ــــديه ع‘قÂل
ــــواي“ الذى تقـ
إل سـ

كــون خــدي رســول ال مــذ زمــن

ـــان للعقل
ـــليم رب بـ
ـــه تسـ
عليـ

لـــه صـــلة Ïبتســـليم أروم بـــه

مــن بــه خــدمت بالفضــل قــد ق¦بÂل

عليــه تســليم بــاق ل شــريك لــه

كمــا بــه قــاد ل ســرا عل السªــب‘ل

ــد
ــار ف أبـ
ــب الختـ
ــى التـ
للمنتقـ

ــه انت“خ“ل
ــاق كلÃـ
ــك بـ
ــي بتمليـ
كلـ

ــدد
ــليم بل عـ
ــلة بتسـ
ــى صـ
أزكـ

ـل الب‘خل
ـا أخجـ
ـاد ل مـ
ـذي قـ
ـى الـ
علـ

خــذ Âالثنــآ مــن خــدي شــاكر أبــدا

يــا مــن بــه ل ألقــي ســرمدا ثÂق¦ل

ــا
ــدح ال خالقنـ
ــداحي بـ
ــك امتـ
لـ

يــا مــن بــه ل أرى مــا ل ي‘ــر قÂل¦ــى

قلــب وجســمي وروحــي فيــك طيبــة

ـاد ل النحل
ـن قـ
ـا مـ
ـق يـ
ـل اللـ
يا أفضـ

علمــي وســعيي وآداب معــا ص“ــ̈لح“ت§

بــالنتقى م“ــن كفــان كيــد“ مــن م“ح“ل

ظهــور‘ ســبقك يــا متــار بــان لــن

ـن قــاد ل المل
ـا مـ
حــازوا الســعادة يـ

يقـــود ج‘ـــود‘ك ل ســـرا ألزمـــه

ـاد ل العمل
ـد قـ
ـذي قـ
ـك الـ
ـلى عليـ
صـ

مـــوت“ ضـــري بل إثبـــاته أبـــدا

ـد كمل
ـبيع قـ
ـه والـ
ـادي بـ
ـن جهـ
ـا مـ
يـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــى خلــق عظيــم{

ــا
ــح البابـ
ــالنب ل ي“فت“ـ
ــن بـ
ودي لـ

دنيــا وأخــرى وفيهــم فقــت‘ أحبابــا

ــطفى وزري
ــب الصـ
ــدحت النـ
إذا امتـ

صــلى عليــه الــذي مــا زال وهابــا

ناجــــان¦ ال بالختــــار تك²ر‘م“ــــةÏ

وقـــد كفـــان¦ تويفـــا وإرهابـــا

ـا
ـروض معـ
ـل العـ
ـورى مثـ
ـوي لي الـ
نـ

ـا
ـد نابـ
ـب قـ
ـع الكت§ـ
ـن جيـ
ـي عـ
وكلكلـ

كلـــي لرب وللمختـــار دون لغـــى

وقبــل جاهــدت بالمــداح إطنابــا

ــل
ــداحا بل ملـ
ــدت أمـ
ــى قـ
للمنتقـ

ـا
ـد خابـ
ـون قـ
ـ̈ل واللعـ
ـدى قبـ
ـد العـ
عنـ

عليــه أثنيــت أمــداحا حــت قبلــي

ـــخابا
ـــولي“ صـ
ـــوج¶ه‘ ل مـ
ول ي‘ـ

ـدم®ا
ـورى خÂـ
ـن رب الـ
ـدت مـ
ـب قـ
للمجتـ

وقــد كفــان بــه الرحــان مــن عابــا

ـــت
ـــار مطلبـ
أعطــــان¦ ال بالختـ

ول يــــوج¶ه ل مــــن رام إتعابــــا

ـى
ـذ رضـ
ـار أخـ
ـا متـ
ـذ امتــداحي“ يـ
خـ

صــلى عليــك الــذي قلــب بــه طابــا

ـكÁ
ـن ملÂـ
ـؤل مـ
ـوق السـ
ل قدت سؤل وفـ

أعلــى بكونــك خي اللــق أقطابــا

قــدت‘ الــداد بــأقلمي لدمــة مــن

ســوى ســروري بكــون باقيــا يــاب

ـا
ـؤل دون ع“ن®ـ
ـاد ل بالسـ
ـذي جـ
ـى الـ
علـ

أزكــى صــلة الــذي ل قــاد ̈غي•ابــا

ظهــري التجــا لفيــظ مــانع أبــدا

ول أزل ف حصـــون منـــه وق°ابـــا

يــدي عليهــا ديــون’ مــن مــدائح مــن

أهـــدي لـــه بثنـــاء راق أحقابـــا

ممــد قــد مــا قصــد الذى أبــدا

إل جنـــاب بـــن ل ي“فت“ـــح‘ البابـــا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال علي سيدنا ومولنا ممد وسلم تسليما
}وإنــــــك لعلــــــى خلــــــق عظيــــــم{
وج•هــت‘ مــدحي لــن تكريــه بــاد

وقـــد كفـــان¦ فســـاقا بع‘ب•ـــاد

أثن علـــى النتقـــى والـــدح كرمن

وخارقــا قــاد ل مــن بعــد م‘عتــاد

نفــى امتــداحي رســول ال كــل °أذى

فــازت ديــوري وأســباب وأوتــادي

نبينـــا النتقـــى بـــانت براعتـــه

وه§ــو الشــفع نعــم الشــافع الــادي

كلـــي عبـــادة رب للنـــب خـــدما

عليــه تســليم مــن أعلــى بإشــهاد

للمصــطفى قــدت أمــداحا بل كســل

ـــج•اد
ـــا غي س‘ـ
ـــي دوامـ
ول ألقـ

ــرر
ــن يغن بل ضـ
ــليم مـ
ــه تسـ
عليـ

مــن قــد كفــان ذوي ب‘غــض Áكإســجاد

لــن كفــان العــدى والضــر• ف أبــد

م‘ســتغنيا عــن مغــاز Áمثــل أجنــاد

ــورى وزري
ــى خي الـ
ــكرا علـ
أدي شـ

وه§ــو الــاو“ر‘ ف مكــثي وف نــادي

خ“ــــبئي مــــاورت رب وســــيد“نا

ممــد®ا مــن كفــان أهــل إلــاد

للمنتقــى قــدت أمــداحا حــت§ قÂب“لــي

عــن كــل ضــر وأكــدار وج‘ح•ــادÂ

قــدت‘ الثنــآ للــذي تبــدو مســر•ت‘ه

بـــه وف الـــدح تـــأمي Ýبإرشـــاد

ـري
ـى وطـ
ـد قضـ
ـدحه ل قـ
ـذي مـ
على الـ

صــلة بــاق هــدان عنــد إنشــادي

ـن
ـل مـ
ـدح أفضـ
ـرمدا بـ
ـى سـ
ظلمي ام•ح“ـ

حــــازوا مفــــاخر آبــــاء وأولد

يقــود ل النتقــى مــن مــالكي مÂن“ن®ــا

صــلى عليــه كمــا أبقــى بــإخلد

ممــد Ýقــد كفــان كــل مهلكــة

كمـــا كفـــان¦ ̈فس•ـــاقا بع‘ب•ـــاد

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســم ال الرحــان الرحيــم }وإنــك لعلــى خلــق عظيــم{
وجهــت مــدحي لعــز الع‘ج§ــم Âوالع“ــر“بÂ

صــلى عليــه الــذي ل قــد قضــى أرب

أبكــار مــدحي“ ز‘ف°ــت§ للنــب كرمــا

ـل ال̈ق ـر“بÂ
ـن أفضـ
ـدا مـ
ـد غـ
مدحي له قـ

نبيªنـــا الصـــطفى مـــا إن يـــاثله

جــن ãول بشــر لــو كــان ذا عجــب

نبينـــا التـــب خي الـــورى ولـــه

ـى النªج‘ـبÂ
ـن ع‘لـ
ـوارى عـ
ـم تـ
سـر ãعظيـ

كافــــأته بامتــــداح ل يشــــابه

ـي
ـا رÂي“بÂـ
ـد مـ
ـدح®ا قـ
ـدى ال مـ
ـدح لـ
مـ

ــا
ــن‘ ثن®ـ
ــوجه ال د“ي§ـ
ــي لـ
ــه علـ
لـ

بــه ي‘ج“ــد•د‘ ديــن‘ ال ليــل }ي“ــب{Â

ـل
ـطفى حصـ
ـدح الصـ
ـعيي بـ
ـي وسـ
علمـ

ـبÂ
ـدع‘ه ي“ه“ـ
ـن يـ
ـذي مـ
ـه الـ
ـلى عليـ
صـ

ل ســاق مــدح رســول ال مطلبــت

قــد قــاد ل فضــة كــالعلم والــذهب

ــم
ــق جلتهـ
ــدح خي اللـ
ــالن مـ
أنـ

ف الســر والهــر ســرا مجل رغــب

خي البيــــة عنــــد ال ف أبــــد

ممــد Ýمــن مــا بلــواي“ كالســغ“بÂ

لـــه لـــدى ال خبـــأ’ ل يطـــالع‘ه

ـالرªط¦ب
ـد راض ل ذا الي‘ب ـس Âكـ
خل ـق Ýوقـ

قــاد النــب مــن الوهــاب ل هبــة

بــا عصــمت‘ مــن الفــات والع“ط¦ــبÂ

عظامــة الصــطفى بــانت لــن ســعدوا

لــه خطــاب وأغنــان عــن الســبب

ظهــور ســبقك ل يفــى علــى أحــد

إل علــى أحــد ي‘شــقى مــع التبــب

ي‘عطــي إلــك ف خطــي الــورى مÂن“ن®ــا

ـب
ـن الطلـ
ـذي يغن عـ
ـك الـ
ـلى عليـ
صـ

مدحي لك الدهر يــا مــن صــان ل قبلــي

ـى أرب
ـن قضـ
ـا مـ
ـرمدا يـ
ـدى سـ
عن العـ

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

ـدح
ـل الـ
الخاطب بقولك يا معطي يا شكور وإنك لعلى خلق عظيم وتقبـ
الذي أخذته من هذه الروف بقدر عظمة ذاتــك آمي يــا رب العــالي
}وإنــــــك لعلــــــى خلــــــق عظيــــــم{
وجهـــت ل حـــدا وه§ـــو كرمن

ــالمن
ــاد بـ
ــه ل جـ
ــطفى وبـ
بالصـ

إن الرســول لســيف يستضــاء بــه

ــن
ــيوف ال ذي النـ
ــن سـ
ــد مـ
مهنـ

نــج الرســول الــذي مــا مثلــه بشــر

نــج بــه فــزت بــالفروض والســنن

نظافـــة الســـنة البيضـــاء كاشـــفة

عن ظلمــا وطــاب القلــب كالبــدن

كتــابه صــانن عــن كــل مفســدة

وك¦ـــف عن الذى كمـــا مـــا ددن

ل بـــان أن كتـــاب ال ليـــس لـــه

مثــل’ ول قــاد فــوق الســؤل بالرســن

علمــي ودين وعــادات بــه صــ̈لحت

بــه ̈أنبــه أهــل العصــر مــن و“س“ــنÂ

للمصــطفى عنــد رب النــاس مرتبــة

تعلــو مراتــب أهــل الصــيت والكــن

ال فضله قÂــــــد§م®ا وج“ل°ل¦ــــــه

ول يكـــون لـــه مثـــل ول يكـــن

ـن
ـة مـ
ـر خدمـ
ـورى ف البحـ
خد“مت‘ خي الـ

جـــزاه رب ãكري فـــاعتلى بكـــن

ـمدا
ـوا صـ
ـن ثلثـ
ـدى مـ
ـت لـ
ـد نظمـ
لقـ

مــن قــل هــو ال مــا شــرواه ل يبÂــنÂ

قــاتلت ف البحــر شــيطانا وكبكبــه

خي‘ــ الــورى التــب ف صــحبه الط°ب“ــن

عليـــه مـــن صـــلوات ال أطيبهـــا

ف الل والصــحب مــن فــازوا بل درن

ـــول ال ظل°ل¦ن
ـــب رسـ
ـــل Ãالنـ
ظÂـ

وب“ــت• عن الــذي قــد عــاق كــالقرن

يــا رب صــل بتســليم علــى ســندي

والل والصــحب يــا ذا المــر والزمــن

من تقبــل بــه مــدحي بقــدرك يــا

مــن ل يــود بــه بالبشــر والم“ــنÂ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وأن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضرون بســم ال
ـلم
ـحبه وسـ
الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ومولنا ممد وآله وصـ
وبارك صلة وسلما وبركة يتقبل با هذه الدمة ،ويوجه با إل غي جامعها
كــل °صــدمة ،آمي يــا رب العــالي بــاه مــن ̈أوحÂــي“ إليــه.
}اقــــــــرأ وربــــــــك الكــــــــرم{
أهــدي بمــد لــن ل ثب•ــت“ القــدما

ـكر ال Âـد“ما
ـذي ل يشـ
ـكور الـ
ـم الشـ
نعـ

قــد بــان ل أن رب العــرش م“الÂك¦ن“ــا

لــه الوجــود الــذي قــد لزم القÂــدما

ـــــه
ـــــريك لـ
رب غن ول ل شـ

بــاق قــدي هــدى التبــاع وال̈قــدمآ

إنزا̈لــه قــاد ل مــا انقــادت الفضــل

إليــه بالكــد ي‘ســرا فالعنــآ انرمــا

وجهــت كلــي لــه وال أكــرم مــن

ـــا
ـــد ل دون الذى الكرمـ
أن ل ي‘خلÄـ

رجـــوت‘ه وهـــدى كلـــي وأكرمن

فضــل وصــرت لــديه الــدهر متر“مــا

ــدهر ذا أم“ــنÁ
ــونه ل صــرت الـ
بكـ

وحــل °ل عق²ــد“ ضــر Íكــان منبÂمــا

بكــونه ل أحــوي الــدهر جلــة مــا

قــد رمتــه مــع§ مزيــد منــه ل أر‘م“ــا

ـلمت ذا ي“ق¦ ـنÁ
ـد أسـ
ـدهر قـ
ـه الـ
ـي لـ
كلـ

بــأن رب اشــترى مــا بعتــه ك¦ر“م“ــا

إليــه بالصــطفى ســيي وأوصــلن

بــه إليــه وف مــا اختــار لــن أرÂمــا

للمنتقــى الصــطفى وجهــت قبــل ثن®ــا

والعهــد عهــ Ýد عظيــم Ýعقــد‘ه انبمــا

ــده
ــ̈ل عابـ
ــون قبـ
ــت رب كـ
أقرضـ

ــآ
ــفيآ ال̈كر“مـ
ــس الصـ
ــة لرئيـ
بدمـ

كتبــت ذلــك عهــدا بالوفــاء مضــى

ول يكـــون بـــإذن ال منصـــرما

ربــت ف خدمــة الختــار بعــد“ رض®ــى

رب®ــا عظيم®ــا حــوى م‘خ“ج¶لÏا ه“رÂم“ــا

من صـــلة’ بتســـليم لـــه أبـــدا

ـد“م“ا
ـكر الÂـ
ـذي ل يشـ
ـكور الـ
ـن الش•ـ
مـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـى
ـارك علـ
بسم ال الرحان الرحيم اللهم يا رحان يا رحيم صل وسلم وبـ
ـون إل
ـن الركـ
ـدائك عـ
سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وأغ²ن Âجيع“ أعـ
ـق ف
ـي فريـ
أحبائك وأغن جيع أحبائك عن الركون إل أعدائك حت يصـ
النة وفريق ف السعي واجعل هذه البيات الت أخــذتا مــن }الرحــان
ـــــالي:
ـــــع العـ
ـــــة لميـ
ـــــم{ رحـ
الرحيـ
ال قــد زحــزح الحــزان والرجــا

عــن أمــة الصــطفى مــن طيبــه أ¦رÂج“ــا

لقــــد تــــبي أن ال خالقنــــا

قــد قــدم التــب والنــور قــد ب“ل¦ج“ــا

رد• الذى والعنـــآ عـــن أمـــة لـــم

ـا
ـن فيه ـم‘ و“ل¦ج“ـ
ـوى مـ
ـرى لسـ
ـا ل يـ
مـ

حــاز النــب مــن الــول عل مÂن“ن®ــا

والضــيق‘ والكــرب عمــن ح“ب•ــه خرجــا

ممـــد زينـــة الـــدنيا ولـــذ°ت‘ها

ـا
ـد مرجـ
ـن قـ
ـذي البحريـ
ـه الـ
صلى عليـ

أزكــى صــلة بتســليم علــى وزري

ــا
ــا الدران والعرجـ
ــن مـ
ــد مـ
ممـ

نفـــى الذى برســـول ال مال̈كنـــا

عمــن أحــب• رســول¦ ال مــن ب‘ج“ــا

ال قــــد•مه قÂــــدما وفض•ــــل¦ه

علــى الــورى ولــم§ خي ا̈لــدى نجــا

ل شـــك أن رســـول ال ســـيد“نا

فــاق الــورى وبي الي جــاد فجــآ

رام الن لــذوي اليــان مــن ملــك

ــا
ــان ث فجـ
ــذوي اليـ
ــاد الن لـ
قـ

ـرر
ـن ضـ
ـلم عـ
ـاط الي ـط¨ ذوي السـ
حـ

مــذ ²ســن̈ة النتقــى قــد بي•ن“ــت§ ح‘ج“ج“ــا

ـب
ـن تعـ
ـان عـ
ـظ ذوي الحسـ
يمي الفيـ

كمــا وقــى الضــر• والعــداء واللÃج“ج“ــا

ممــــد Ýصــــلوات ال ف أبــــد

عليــه ف حزبــه قــد قــاد ل الر“ج“ــا

أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
ـرون
ـك رب أن يضـ
ـوذ بـ
ـياطي وأعـ
ـزات الشـ
رب أعوذ بك من هـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســـــم ال الرحـــــان الرحيـــــم }ال ال ال ال{

ال خي حفيــــظ حــــافظ أبــــدا

وخي رب بي الـــذكر قـــد ع‘بÂـــدا

لـــوجهه رمـــت للمختـــار ســـيدنا

خي“ــ الصــلة بتســليم يقــي ك¦بــدا

لــن علــى جلــة الكــوان قــدمه

مــدحي ول قــاد صــفوا رافــق الرغــدا

هــو النــب الرســول الصــطفى ولــه

يــأوي خيــار الــورى ف يومنــا وغــدا

إن الرســول لــام قــد حــى قبلــي

وقــاد ل مــن إلــي مــا يزيــد ه‘ــدى

ــة
ــاس مرتبـ
ــد رب النـ
ــى عنـ
للمنتقـ

فــاقت مراتــب مــن كــل äعل وه“ــدى

لــه خــوارق تنمــو ســرمدا ولــه

مــن العجــائب مــا للرســل ل يــردا

هــدى وأهــدى بــذكر أعجــز البلغــآ

ـردا
ـاءن طـ
ـا سـ
ـذي مـ
ـاب الـ
ـم الكتـ
نعـ

إن الكتـــاب لنـــور يســـتنار بـــه

وآيــة منــه تعطــي الصــفو والــددا

ل وجهـــت أعوامـــا بـــه قلمـــي

ذا خدمــة للــذي ل أوصــل الســددا

ل رب عبــــادات بدمــــة مــــن

هــو النــب الــذي شــرواه مــا و‘جــدا

هـــو القـــد•م ف الـــدارين معتليـــا

ـدا
ـن يÂـ
ـرواه لـ
ـر‘م§ شـ
ـن يـ
على الورى مـ

أزكــى صــلة الــذي ل قــاد مطلبــت

ـدا
ـب اللـ
ـا طي•ـ
ـاد ل مـ
ـذي قـ
ـى الـ
علـ

ل يــف“ كــو̈ن رســول ال واســطت

لـــن حـــان¦ والتبـــاع والبلـــدا

ــآ
ــت‘ بالنفـ
ــلمي كري رمـ
ــه سـ
لـ

كمــا عيــال بــه ي“هــدي الــذي ع‘بــدا

هــديت مــن كري ســاق كــل أذى

لغينــا نشــكر الــول بــا أبــدا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}نـــــــور الداريــــــن فـــي خدمـــــة الحــــامـــي عن العـــاريــن{
ـليما
ـلم تسـ
ـه وسـ
بسم ال الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممد وآلـ
مبـــــارك البتـــــداء * ميمـــــون القتـــــداء
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم

المــــد ل الــــذي يصــــلى

علـــى النـــب النتقـــى الصـــلى

صــــلى وســــلم عليــــه ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

ـــله
ـــا بالصـ
ـــر الملك أيضـ
وأمـ

عليــــــه زائدا بــــــذلك عله

ــــا
ــــه الطابـ
ــــا وجـ
ث إلينـ

ــــا
ــــا أطابـ
ــــا وأنفسـ
تكرمـ

فقمـــت قـــائل مـــع امتثـــال

ــال
ــن مثـ
ــل عـ
ــل جـ
ــر جيـ
أمـ

يـــا آمـــر بـــأن نصـــلي“ علـــى

نبينــــا ممــــد بــــاب العل

إليــــك من بشــــر Ýمقــــد•مه

ف خدمـــة الـــذي القـــدي‘ قـــدمه

يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى نبيـــك ســـراج العلمـــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

عـــدد معلومـــات ربنـــا العليـــم

يــا مــن بــه وهبــت ل خي علــوم

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلما

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــو آيـــة اللـــه الكـــبى

ــبا
ــاق لغيي الـ
ــذي سـ
ــو الـ
وه§ـ

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلم

علىنبيــــك الشــــهي العلــــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

صــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا مـــن يقـــود لصـــل ëمـــر•ه

عليـــه عشـــرا قـــد تني بـــر•ه

ول ت‘وصــــل بشــــارات القــــدر

ـــدر
ـــوي“ الكـ
ـــا لغي نـ
مزحزحـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــافع قـــد سـ
مـــن بميـــل نـ

صــــل بتســــليم بل انتهــــاء

عن علــــي النــــب ذي البهــــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا مــن يوصــل لــذي عشــر مــائه

بــاهه يــا مــن حــى عــن ســيئه

علــى نــب كــان يحــو بســن

ســوء…ا ويــوقظ الســعيد مــن وســن

ــا
ــه مائتـ
ــن عليـ
ــفيع مـ
ــم شـ
نعـ

صــلى احتــوى ألفــا تفــوق فئتــا

وه§ـــو الـــذي أرسله مـــن خلقـــه

ــــفقه
ــــة وشـ
ــــه برحـ
للقـ

ــا
ــه ألفـ
ــن عليـ
ــذي لـ
ــو الـ
وه§ـ

ـــى
ـــان ي‘لفـ
ـــلى الن وف النـ
صـ

يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلم

علـــى نبيـــك الرســـول الســـلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــي
ــت قلمـ
ــاهه قبلـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

وصــــنتن عــــن مــــرض وأل

ول بــــه وهبــــت ف عــــادات

مــا غــاب عــن أكــابر الســادات

ول بـــه قـــد جـــدت بالكتـــاب

بل مكــــــاره ول عتــــــاب

وصــل يــا رحــان ســرمدا علــى

ســـيدنا ممـــد يـــا مـــن عل

ــلبا
ــز سـ
ــك العزيـ
ــن كتابـ
ــا مـ
يـ

ل¦ـــ ول عـــداك طـــرا غلبـــا

وف تلوت طـــــويت ل اليـــــور

جيعهـــا عنـــد مـــري والـــديور

وآلــــه وصــــحبه ف الــــال

وف الـــآل يـــا مقيـــم الـــال

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلما

علـــي مـــراد الوليـــآ والعلمـــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا مــن جعلــت صــلوات النــاميه

ـــاويه
ـــلوك طـ
ـــافة السـ
عن مسـ

ول¦ـــ أمـــداحي جعلـــت كجهـــاد

ــاد
ــديت ذا اجتهـ
ــد هـ
ــل ماهـ
كـ

ول جعلــــت جلــــة الشــــهور

ل¦ـــ شـــواهد مـــع الطهـــور

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بكري نـــافع قـــد ســـيا

صــل صــلة قــد تلــد الب‘شــر

ــر
ــى خي الب“شـ
ــلمك علـ
ــع سـ
مـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقــــد لبيــــل المي اليومــــا

من بشــــارة تســــوق لومــــا

إل ســــواي“ ســــرمدا ولميــــع

ــميع
ــك السـ
ــرام إنـ
ــك الكـ
أملكـ

وقـــد بشـــارات تـــدوم أبـــدا

ــدا
ــن عبـ
ــا مـ
ــحاب يـ
من إل الصـ

ولتج§ـــز أهـــل بـــدر الكرامـــا

عن“ـــ خيا ̈قـــد ل¦ـــ الرامـــا

ـــل
ـــآ والرسـ
ـــز عن النبيـ
ولتجـ

خيا يــــدي س‘ــــك°را وعســــل

ولــــترحن• الوليــــآ والعلمــــآ

والـــؤمني واكفهـــم مـــن ظلمـــا

واجعــل كتابــك معــي حيــث أكــون

يــا واهبــا وهبــت ل كــن فيكــون

يـــا ال صـــل ولتســـلم كـــل حي

ــالي
ــس الصـ
ــك رئيـ
ــى حبيبـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل كتـــابت“ مـــن ذا اليـــوم

فـــوق صـــلة قبلـــت وصـــوم

ـوم
ـن العلـ
ـي مـ
ـا اختفـ
ـي مـ
واكشف بطـ

أنـــت الـــبي والكـــبي والعليـــم

ولتغنن بــــــك وبالشــــــفع

ــدفع
ــل مـ
ــال وكـ
ــل ظـ
ــن كـ
عـ

واجعـــل تـــواليفي“ مثـــل مرشـــد

وبـــدن صـــحح وقلـــب أرشـــد

أخــذت مــا عن“ــ بعــت بــالثمن

بل إقالــــة أطبــــت ل الزمــــن

لــــك بل شــــكاية من شــــكور

ـكور
ـا شـ
ـرادي يـ
ـت ل مـ
ـن وهبـ
ـا مـ
يـ

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علــى الــذي بــه فككــت ولــي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وصــــف¶ ل يق¦ظ¦ــــت ونــــومي

ـــوم
ـــات اللـ
ـــق لغيي جالبـ
وسـ

وحركـــات¦ اجعلـــن§ والســـكنات

لــك أحــب مــن جيــع الســنات

بغي آفـــــــة وغي كـــــــدر

يـــا ذا البايـــا والقضـــآ والقـــدر

وصـــل يـــا رحيـــم بالتســـليم

علـــى الـــذي بعثـــت ذا تعليـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

بكــــل خي واحن عــــن لــــوم

ــوق
ــى خيا يفـ
ــز النتقـ
ــ اجـ
وعن“ـ

ــق
ــا خي رفيـ
ف الـــال والـــآل يـ

وعن“ــ اجــز أهــل بــدر ســرمدا

ـــدا
ـــابت اح§مـ
ـــثيا وكتـ
خيا كـ

وعن“ـــ اجـــز آلـــه وصـــحبه

خيا كــــثيا ولت‘نــــر ب لبــــه

وعن“ـــ اجـــز جنـــدك الكرامـــا

ـــا
ـــدت ل الرامـ
ـــثيا قـ
خيا كـ

وعن“ـــ اجـــز النبيـــآ والرســـلي

خيا كــــثيا ولــــتزد ب الكملي

وعن“ـــ اجـــز والـــدي وجيـــع

مــن ســره بشــري خيــورا يــا ســيع

وارحـــم جيـــع الوليـــآ والمـــه

ولتكشــف الــذي اعــترى مــن غمــه

واشــغل عــداك بســوى مــا يفســد

نـــج نبيـــك و̈ذد مـــن حســـدوا

ــرف
ــداك واصـ
ــداك بعـ
ــغل عـ
واشـ

قلـــوبم عـــن ضـــر ذي تعـــرف

واجعــل قلــوب الشــركي لســوى

ضــر الــذين أحســنوا معــا ســوا

واشـــغل عبـــادك بفعـــل المـــر

ل باقتحـــام النهـــي يـــا ذا المـــر

وصـــل يـــا ال صـــلة تـــذهب

مـــا ســـاءنا لغينـــا فيـــذهب

مــع ســلم جــالب لنــا الســرور

ولســوى جنابنــا يفضــي الشــرور

علـــى نبيـــك وعبـــدك الرســـول

مــن ل¦ــ قــاد منــك رب خي ســول

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــاهه العظيـــم عنـــدكا

خطـــي ســـرورا دائمـــا لنـــدكا

ــدوم
ــارات تـ
ــابت بشـ
ــل كتـ
واجعـ

للمنتقــي الــذي لــه صــرت الــدي

واجعــل بــه خطــي ســرورا أبــدا

لملـــة الملك يـــا مـــن عبـــدا

ــابت لـــديك باقيـــات
واجعـــل كتـ

ـــات
ـــزال ناميـ
ـــالات ل تـ
وصـ

واصـــرف بـــا اللعي والعـــداءا

إل ســــواي“ أبــــدا والــــداءا

واجلــب بــا ل أبــدا حيــث أكــون

بل أذى ول جـــوى كـــن فيكـــون

وصــل يــا رحــان ســرمدا علــى

مــن العلــى قــدت بــه لــن عل

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وقلـــب علـــم

يــا مــن فــؤادي ويــدي قــد جعل

ظرف¦ـــي§ كتابـــك بـــه فـــانعل

وبيــــات¦ تســــوق الــــوجل

لغي نــــــوي أبــــــدا والجل

وجـــدت ل اليـــوم وبعـــد اليـــوم

بــا بــه قــد صــرت ب‘شــرى القــوم

بل أذى ول لغـــــى ول حق¦ـــــد§

كمـــا كفيتن بـــه مـــن انتقـــد§

ول¦ـــ كنـــت ف جيـــع الركـــات

والســـكنات حســـنات بركـــات

ـــادات
ـــة العـ
ـــدت ل ف جلـ
وقـ

ـــادك الســــادات
ـــوق من عبـ
فـ

وصـــل يـــا رحيـــم بالتســـليم

ــم
ــد ال ذي التعليـ
ــن عبـ
ــى ابـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــول
ــت وقـ
ــديك نيـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

ـــت دون جــــول
ـــي زكيـ
وعملـ

ول¦ـــ قـــدت فـــوق ســـؤل والن

وفقــــت أهــــل عرفــــات ومÂن

يــا مــن جعلــت قلمــي ل ح“ج¥ــه

مـــن أول العـــام إل ذي الجـــه

يــا مــن جعلــت ل¦ــ كــل يــوم

فـــوق صـــلة ̈قبلـــت وصـــوم

ول جعلـــت بـــك كـــل شـــهر

فــوق عبــادات الــورى ف الــدهر

ول جعلـــت كـــل فصـــل وســـنه

فــوق خيــور مــن أدامــوا الســنه

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بقـــدير وحكيـــم ســـيا

صــل صــلة مــع ســلم ل انتهــآ

لــا علــى مــن قــدت ل مــا يشــتهى

بــــاهه العظيــــم عنــــدك بل

مكـــر ول حســـاب Áا¦و نـــو بل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتجــــزه عن“ــــ خيا ل يكــــن

لغيه بل انتهــــا بلفــــظ كــــن

واشــهد ل¦ــ اليــوم بكــون عبــدكا

خـــديه عنـــد جيـــع جنـــدكا

ولتجـــز أيضـــا أهـــل بـــدر عن

خيا يفـــوق يـــا عظيـــم الـــن

يــا ال يــا صــمد إنــك الحــد

وقــدت ل جــودك مــن يــوم الحــد

صــل وســلم ســرمدا علــى النــب

ناصـــح كـــل أقـــرب وأجنـــب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل¦ــ الــدهر بمــد وشــكور

وبرضــى بــك وعنــك يــا شــكور

قبلـــت ل مـــن أســـش لبلســـش

م‘نبهــــا ف ذاك عــــام لســــش

يـــا خي مـــن لـــه تـــوجه الفقي

وخي مــــن بــــه تــــأنس القي

أغنيتن بــــك عــــن الربــــاب

وبحمــــد عــــن الســــباب

صـــل وســـلم ســـرمدا عليـــه

بـــــآله والنتمـــــي إليـــــه

مـــن صـــحبه والتـــابعي ع‘ب•ـــدا

ليومــك العظيــم يــا مــن عبــدا

أن“س§ـــت“ن بـــك مـــع الكتـــاب

وعبــــدك النــــور بل عتــــاب

لــــك شــــكوري“ إل الÂنــــان

ـــان
ـــس كال¦نـ
ـــت النفـ
ول أطبـ

يـــا خي مـــن إليـــه تتـــد يـــد‘

ل انقـــاد منـــك للجنـــان الفيـــد‘

يــا ذا الراضــي والســموات العلــى

ـن عل
ـا مـ
ـا يـ
ـق معـ
ـه اللـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

صـــل صـــلة بســـلم تفـــظ

بشــــارة مثالــــا ل تلفــــظ

علـــى نبيـــك الرســـول عبـــدكا

أفضــل مــن إليــك قــاد جنــدكا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمـــا بـــه ســـددت ل لســـان

وقـــدت ل لـــك مـــع الســـان

ــان
ــورت ل ج“نـ
ــه نـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

ـــــدت ل زادا إل الÂنـــــان
وقـ

وصـــل يـــا رحـــان بالتســـليم

علــى الــذي قــد فــاز بــالتكليم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــديا
ـــ والـ
ـــه عن“ـ
ـــز بـ
واجـ

يــا مــن بــه أمــري رمــت طيــا

واجعـــل حيـــات¦ لـــه ســـرورا

مؤ“ب•ـــدا واشـــكر ل¦ـــ الـــبورا

وصــل يــا رحيــم ســرمدا علــى

ســـيدنا ممـــد معطـــي العلـــى

بـــك وســـلم ســـرمدا عليـــه

ــــديه
ــــحبه لـ
ــــه وصـ
ف آلـ

وه§ــو الــذي بــه جلــوت الــالكه

عــن كــل ســالك وكــل ســالكه

وقــــاد باليــــان والســــلم

وأحســـن الحســـان ذا الســـلم

وأظهـــر الـــق ودينـــك نصـــر

مبشـــرا ومنـــذرا كمـــا انتصـــر

ــد•م“ه
ــروف ت القـ
ــه حـ
ــل بـ
واجعـ

ــــه
ــــة معظ°م“ـ
ــــة بركـ
مقبولـ

واجعـــل حروفهـــا بشـــارات تني

قلــب الــذي بــا يصــلي يــا مني

وارفــع لــن بــا يصــلي ذكــره

واجــب لــه الــاطر واشــرح صــدره

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــد سـ
ــك قـ
ــك ملـ
ــن بليـ
مـ

صـــل بتســـليم علـــى ا̈لم“ل°ـــك

ســـيد كـــل بشـــر وملـــك

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــيت أر“ب
ــ قضـ
ــه ل¦ـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

وقـــدت ل بـــه لســـان العـــرب

ــــا
ــــه حلوة وقوتـ
ــــد لـ
وقـ

يــا مــن بلفظــي أخجــل الياقوتــا

وبكتـــابت لـــه ̈قـــد§ مـــا يزيـــد

مســر¥ة لــديك يــا بــاقي مزيــد

يــا مــن مــدادي“ جعلــت كــدمآ

مــن معــه قــد شــهدوا مÂــن ̈قــدما

إذ صــــلوات¦ جعلــــت طــــاويه

عن الســــي لرضــــاك حــــاويه

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

نفعــــا بل ضــــر ول غلبتــــا

وبـــالرحيم كنـــت ل بل حســـاب

ــاب
يــا جــاعل كليــت خي احتسـ

فصــــل عن أبــــدا وســــلما

علــى النــب ول¦ــ كــن وعلمــا

يـــا ال صـــل ولتســـلم ف أبـــد

عن علــى مــن لــك قــاد مــن عبــد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علـــى النـــب والرســـول س‘ـــلمي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وســــق لغي بــــدن وروحــــي

مكـــاره الـــدارين يـــا م‘ريـــي

وســـق لغي مـــا حـــويت مفســـده

ول تـــوجه§ ل العـــدى والســـده

واجعــل عقــائدي وقــول والعمــل

خي مصـــال وســـق ل¦ـــ المـــل

وف الـــذي ل¦ـــ تبيـــح هـــب ل

مـــا ل ينلـــه الصـــالون قبلـــي

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلما

علـــى مفيـــد الوليـــآ والعلمـــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــاب
ــوجه السـ
ــا تـ
ــن مـ
ــا مـ
يـ

ل أبـــدا وصـــرت ذا احتســـاب

ـك
ـى نفسـ
ـت علـ
ـا أثنيـ
ـت كمـ
ـك أنـ
ـاء… عليـ
ـي ثنـ
يا رب ل أحصـ
شــــهدت ل رب“ــــ بانصــــراف

عـــن الـــبيع منـــك ذا اغـــتراف

وح‘لــــت بين“ــــ وبي الضــــر

وج‘ــــدت ل منــــك بي ســــر

لـــك شـــكوري“ علـــى أثـــان

يــــا مالكــــا ملكتن زمــــان

ليـــس ثنـــاءك ســـواك يصـــي

ــي
ــا مصـ
ــ الن يـ
ــائدا ل¦ـ
ــا قـ
يـ

بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
يـــا ال صـــل ولتســـلم ســـرمدا

ـــدا
ـــا أحـ
ـــى خي البايـ
عن علـ

وآلـــه وصـــحبه وهـــب ليـــا

ســـرا بـــه يغبطن مـــن قبليـــا

وصــل يــا رحــان ســرمدا علــى

خي نــــب ورســــول قــــد عل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

عصــمة كلــي مــن شــقا ولــوم

واصـــرف جـــوالب الشـــقاء واللم

لغي ذات يـــا حفيـــظ يـــا ســـلم

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلم

علـــى النـــب الاشـــي العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتقن مكــــــاره الــــــدارين

يـــا كـــاف¦ النـــارين والعـــارين

ـب
ـاقي أحـ
ـا بـ
ـك يـ
ـؤادي“ لـ
ـل فـ
واجعـ

مــن ̈كت‘ــب قــد‘ ان§زلــت مــن الح“ــب

واجعـــل كتـــابت إليـــك قـــائده

واجعـــل حيـــات للنـــب ¥فـــائده

واجعــل بــه بعــد صــلة وســلم

عليـــه خطـــي جالبـــا كـــل ظلم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بعليـــم وخـــبي ســـيا

صـــل صـــلة ش‘ـــيعت بب‘شـــر

مـــع ســـلمك علـــى البشـــر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل حروف¦ــ بــه خي“ــ ظــروف

يــا خي مــن نــاداه عبــد بــروف

واجعـــل حروف معجـــزات أخـــرت

وخي خيات لـــــديك“ ادªخÂـــــرت

وهــب ل¦ــ اليــوم بــه كــن فيكــون

ف الــدفع واللــب وطيــب ل الســكون

ــــــلب
ــــــة وغي سـ
بغي آفـ

ف أبــــد ول م‘عــــادي• اغلــــب

ول¦ـــ صـــف¶ مـــالكي أنفاســـي

يـــا كـــاف¦ العـــداء والعÂفـــاس

يـــــــــــا خي منل وخي رازق

يــا حــافظي يــا منل يــا رازقــي

صـــل صـــلة شـــيعت بتوســـعه

علــى النــب والرســول ذي الســعه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشـــهد ل الـــدهر بـــأن شـــاكر

لــك علــى مــا حــازه الشــاكر

وأنن لســــــت أ¦رى ســــــواكا

يـــا جـــاعل هـــواي“ ف هواكـــا

وأنن إليـــــــك بالختـــــــار

صــرفت كلــي صــنت ل متــاري

فســـرمدا عن“ـــ صـــل بســـلم

عليــه ف الل مــع الصــحب ســلم

وصــل يــا عليــم أفضــل صــله

ــاف القله
ــى كـ
ــلمك علـ
ــع سـ
مـ

مزحزحــــــا جيعهــــــم لغيي

وذلــــــك الشــــــفيع أذن خي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــله
ــع صـ
ــبي أنفـ
ــا خـ
ــل يـ
وصـ

ــدي عله
ــدمت أبـ
ــذي بـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل قراطيســـي بـــه وقلمـــي

خي عبــــــادات وخي ســــــلم

ـــر
ـــة تسـ
ـــي ¥خدمـ
ـــك علـ
لـ

خي نــــب كلكلــــي يســــر

وصــل يــا وهــاب ســرمدا علــى

ـــد عل
ـــبيب قـ
ـــل وحـ
خي خليـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم خــوارق تــدوم

بغي مكـــر إنـــك البـــاقي القـــدي

ـــــرورا
ـــــخ“ط¦ والغـ
ولتقن الس•ـ

ف كـــل شـــيء واكفن الغـــرورا

ــا
ــذي تفرقـ
ــع الـ
ــب جـ
ــ هـ
ول¦ـ

بي اليــــار كرم®ــــا ولتفرقــــا

بين وبي كــــــل جــــــالب إل

غي رضـــاك ولتطيـــب ل¦ـــ الل

كفــــان¦ القــــادر والقتــــدر

ــدر
ــاء القـ
ــن العنـ
ــازه مـ
ــا حـ
مـ

نفـــي لغي جهـــت مـــا ســـاءا

كــاف كفــان كــل مــن أســاءا

فر•حــت‘ خي اللــق تفريــا يــدوم

إن لـــه حـــب وخـــل وخـــدي

ي“س•ـــر“ ل القـــدير مـــا تعســـرا

ــرا
ــدى ل فسـ
ــواي“ والـ
ــى سـ
علـ

كرمن الكري والكــــــــــــرم

وقــــادن بــــذكره الكــــرم

واجهن جــــال بــــاق نــــافع

وانقـــاد ل البقـــآ مـــع النـــافع

نــــزع ل البكــــة القتــــدر

ولنـــاب ليـــس ينحـــو كـــدر

يـــا ال صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى الليـــل والـــبيب أحـــدا

ــــو¶نÂ
ــــحبه وكـ
ــــه وصـ
وآلـ

ل غرضـــــي بل أذى ي‘ك¦ـــــو•ن

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلما

علــى الــذي ب“ــ يبــاهي العلمــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــاهه العظيـــم نظمـــي

أعلــى رضــاك يــا مزيــل الكظــم

وصـــل يـــا رب الـــورى وســـلم

علــــى ســــراجك الني الســــلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واخـــتر ل¦ـــ اللهـــم ف عقـــائدي

والقـــول والعمـــل أنـــت قـــائدي

وارفــــــع جيعهــــــا بغي رد

وامــح انتحــآ مــا ســاءن كالكــد

واجعـــل تر¥كـــي“ مـــع§ ســـكون

مثـــــل عبـــــادات ذوي التمكي

واجعـــل رضـــاك أبـــدا أنفاســـي

بل أذى يــــا مــــاحي“ العÂف¦ــــاس

واجعـــل كتـــابت ككـــل مرســـل

يــا مــن وهبــت ل أجــور الرســل

ــر
ــن كفـ
ــرى بين وبي مـ
ــا جـ
فيمـ

قبـــ̈ل وكنـــت ل بخجـــل النفـــر

يـــا ال صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــي شـــفيعنا البشـــي أحـــدا

ــــم
ــــحبه وعلـ
ــــه وصـ
وآلـ

قلـــب بـــاهه وكلـــي ســـلم

واشـــهد ل الـــدهر بـــأن مـــؤمن

ومســــلم ومســــن وأدمــــن

وقـــد بـــه لكلكلـــي وقلمـــي

خي العلــــوم يــــا مزيــــل الل

يــا مــن جــزاؤه العــدى أنســان

وضـــر•هم يـــا واهـــب الحســـان

صـــل صـــلة ولتســـلم بســـلم

علــي الــذي هــدى بأحســن الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــــل بــــاهه مقــــدمات

لــــديك ســــرمدا معظمــــات

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علــى الــذي بــه كشــفت ظلمــي

كمــا بــه مــوت ظل²مــي والجــاب

ــاب
ــن الجـ
ــه بأحسـ
ــدت ل بـ
وقـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واصــرف قلــوب مــن قلــون لســوى

مــا ســاءن يــا مــن كفــانيهم ســوا

وأيــــس الشــــيطان والقــــبيل

من وهـــب ل العلـــم والقبـــول

ــى
ــدي أحلـ
ــك عنـ
ــل عباد“ت“ـ
واجعـ

مــن غيهــا يــا مــن لــديه الحلــى

واجعـــل بـــه عبـــادة عظيمـــه

لــك حيــات ل¦ــ هــب تعظيمــه

هــب ل¦ــ تعظيــم جيــع حرمــات

ال واكفن الشـــــقآ والنـــــدمات

واجـــز جيـــع النبيـــا والرس‘ـــل

عن“ـــ خيا يـــا منيـــل العســـل

واجــــز الصــــحابة خيــــورا عن

ــــالن
ــــا بـ
ــــع اللئك معـ
مـ

بعـــد صـــلة وســـلم ورضـــى

ــد ل الغرضـــا
عليهـــم عنهـــم وقـ

ــرورا
ــائزا سـ
ــون فـ
ــ كـ
ــد ل¦ـ
قـ

جيعÂهــــــم ولتكفن غــــــرورا

وصـــل يـــا رحيـــم بالتســـليم

ــم
ــد ال ذي التكليـ
ــن عبـ
ــى ابـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــا
ــل مـ
ــاهه لغيي كـ
ــرف بـ
واصـ

يــــر ل شــــقاوة أو ظلمــــا

وصـــل يـــا ال صـــلة بســـلم

ــع الكلم
ــه جوامـ
ــذي لـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل اللهــم ف الفــرد رجــب

يــا مــن يقــود ل بــه أعلــى عجــب

بـــأنن عنـــك رضـــيت جـــدا

وعـــن شـــفيع قـــد أزال الكـــدا

وأنن عبــــــد لرب وخــــــدي

ــدوم
ــيادة تـ
ــذي السـ
ــى الـ
للمنتقـ

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علـــى البشـــي والنـــذير العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ الرغبــة فيمــا ترضــى

ورغبــة عــن كــل مــا ل ترضــى

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلما

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل بــاهه الشــهور والســني

ل¦ـــ شـــواهد“ ورض ل¦ـــ الفنـــون

ونــــور اليــــان والســــلما

مـــع التـــم ب“ـــ والقلمـــا

ونـــور ال¦نـــان ســـدد اللســـان

ـان
ـكري بالسـ
ـري وشـ
ـه ذكـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

وتـــب علـــى كليـــت وطهـــر

جيعهــــا والقلــــب من مه¥ــــر

ــاديه
ــدادي هـ
ــي ومـ
ــل قلمـ
واجعـ

هدايـــــــة للعقلء بـــــــاديه

واجعـــل بـــاه النتقـــى عـــادات

ــادات
ــادك السـ
ــى عبـ
ــوق رضـ
فـ

آمي يـــا رب الـــورى بل كـــدر

أو آفــة يــا مــن بــه يــري القــدر

وصــل يــا أحــد ســرمدا علــى

ســــيدنا الــــذي رفعــــت فع“ل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب توحيــد كــل مرســل

وكـــل صـــاحب وخطـــي عســـل

ـــب
ـــابت إل ال أحـ
ـــل كتـ
واجعـ

مــن كــل خــط وإل الــاحي الحــب

واجعــل كلمــي راشــدا ومرشــدا

وفكرت نــــور وقلــــب أرشــــدا

وصـــل يـــا لطيـــف ولتســـلم

علـــى النـــب والرســـول الســـلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

والطــف بعبــدك الــدي واصــرف

لغيه مــــا ســــاءه ينصــــرف

وهـــب لـــه لطفـــا جيل وهـــب

ــــب
ــــراده بغي وهـ
ــــه مـ
لـ

واصـــرف بـــاه النتقـــى للمـــه

إغاثــــة تكفــــي الذى والغمــــه

ليـــس لمـــة النـــب ســـواكا

ــدواكا
ــثرت ل جـ
ــدا أكـ
ــا واحـ
يـ

لــــك تــــوجهي“ ف ذا اليــــوم

أطلــــــب خيك لي القــــــوم

وجـــه لمـــة النـــب الشـــفع

صــل عليــه مغنيــا عــن مــدفع

ولتغنهـــم بـــك عـــن العاصـــي

ولتكفهـــم ضـــرر كـــل عـــاص

وصــل يــا لطيــف يــا أحــد يــا

هـــادي علـــى خي مطيـــع ه‘ـــدÂيا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ اليـــوم بـــق ال

ســــــبحانه وبرســــــول ال

بعـــد صـــلتك عليـــه بســـلم

عن مـــواهب“ الميـــل والســـلم

بل تكلــــــف ول تزلــــــزل

يـــــــــــا خي رازق وخي منل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بكري نـــافع قـــد ســـيا

صـــل صـــلة تـــذب الكارمـــا

ل̈لقــــي تزحــــزح الارمــــا

إل ســـوى قلـــب وقـــالب معـــا

علـــى الـــذي خي الزايـــا جعـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقــــد لــــه خي ســــلم ل يري

ــا كري
ــرادي يـ
ــك مـ
ــود ل منـ
يقـ

ــــرض
ــــوى ول مـ
بل أذى ول جـ

ول عـــدى ول يطيـــب الغـــرض

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بـــرءوف ورحيـــم ســـيا

صـــل صـــلة ل تطيـــب الزمـــن

ول تلــــد إل ال¨لــــد المــــن

ــر
ــن ̈كفـ
ــم مـ
ــلم عاصـ
ــع سـ
مـ

ــالغ‘فر
ــا بـ
ــن حبـ
ــا مـ
ــه يـ
وأهلـ

علــــى الــــذي أورثن الكتابــــا

بــــه وعن زحــــزح العتابــــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه نظمـــي“ ذا ســـرورا

لـــه ومن“ـــ اقبـــل الـــبورا

واغفـــر لوالـــدي• يـــا ذا الرحـــه

ولمـــا هـــب رب منـــك رحـــه

ــم
ولتصــلح الــبور إصــلح العليـ

وصــدري اجعــل رب منبــع علــوم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بـــودود وميـــد ســـيا

صـــل صـــلة تلـــب الـــودادا

ل والرضـــى والصـــدق والمـــدادا

مـــع ســـلم يـــدفع الفســـوقا

ــــــوقا
ــــــا ول يني سـ
لغينـ

علــى الــذي خــدمته قــد زحزحــت

لغينـــا شـــقا وفـــوزا منحـــت

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــاهه العظيـــم خطيـــا

أعلــى رضــاك قــد أرحــت م“طي“ــا

ــذبا
ــت أروم جـ
ــا كنـ
ــدت مـ
ل قـ

ــذبا
ــترا وكـ
ــان¦ افـ
ــن كفـ
ــا مـ
يـ

يــا مــن كفــان¦ الشــقا والســدا

ول تــــوجه لهــــات حســــدا

يـــا مـــن أراحن مـــن الشـــيطان

وكـــل متعـــب لـــدى أو طـــان

صـــل صـــلة بشـــكور تشـــهد

مـــع ســـلم بفلحـــي يشـــهد

علــى الــذي زحــزح كــل مــن أراد

ــرد
ــواي“ ذا انفـ
ــاءن إل سـ
ــا سـ
مـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــــن
ـــــزه عن خيا ل يكـ
ولتجـ

لغيه وارض عـــن الصـــحب بكـــن

ولتجزهــــــــــم عن خيا ل يري

يـــا مغنيـــا ل يقـــود مـــا أروم

واجعـــل حروف¦ـــ بـــه رضـــاكا

يــا مــن رضــيت“ عنــه إذ أرضــاكا

يـــا مـــن أتتن بنـــاي“ ال¨ـــر‘م‘

ــــه وزادن م‘حــــرم
منــــه بـ

صـــل صـــلة ل تـــزال قـــائده

إل نــــــب ال خي فــــــائده

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وســــلمن عليــــه ف الميــــع

يـــا خي مغـــن نـــافع ســـيع

كمـــا جعلتـــه رئيـــس الرســـل

ســـيد كـــل ملـــك ومرســـل

يــا مــن حــان عــن معــاد وســفر

وقـــاد ل خيـــوره منـــه صـــفر

صـــل صـــلة ل تـــزال مـــدخله

بشــــرا بتســــليم تفــــي معسله

ف قلــب مــن ليــس ياثــل البشــر

ف ال¦لــق وال¨ل²ــق وكــثرة الب‘شــر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمـــا جعلتـــه ســـرور الصـــالي

ـــل حي
ـــودهم ف كـ
ـــوره يقـ
ونـ

يـــا ال يـــا آخـــر أنـــت الول

يــا مــن بــه يصــفو ربيــع الول

صـــل صـــلة ل تـــزال صـــافيه

جائيــــة إل النــــب بالعــــافيه

مـــع ســـلم ل يشـــوبه كـــدر

يــا مــن بــه يــري بــإذنه القــدر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمــــا جعلتــــه مني الســــاده

الصــــفياء التقيــــاء القــــاده

وصـــل ســـرمدا عليـــه بســـلم

بملــة الــزب الكــرام يــا ســلم

يـــا قـــائدا ل الـــذكر كال¦ثـــان

يــا مــن بــه طــاب ربيــع الثــان

صـــل صـــلة ل تـــزال راصـــده

كـــل م‘عـــاد Áللجنـــان قاصـــده

مــع ســلم طــارد كــل حســود

طــرد الصــحابة ذوي النــور الســود

علــــي نــــب ال ســــيف ال

ســــيدنا النــــور رســــول ال

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمــــا جعلتــــه ول التقيــــآ

ــقيآ
ــدو الشـ
ــر عـ
ــر والهـ
ف السـ

ـــــلمي
ول بــــــه حببتن للمسـ

كمـــــا لغيي“ صـــــرفت الرمي

يـــا مـــن وهبـــت ل هـــدى دليل

يــا مــن بــه طــابت جــادى الول

صـــل صـــلة ل تـــزال راقيـــه

ناميــــة مشــــكورة وبــــاقيه

مــــع ســــلم خي خي ي‘ــــدخل

ف قلـــب ســـيد الـــورى فيـــدخل

علــى الــذي أحببــت رب“ــ كمــا

ـــا
ـــه م‘ح“ك°مـ
ـــ بـ
ـــه ل¦ـ
جعلتـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وامــــح تــــوجه الذى ل أبــــدا

بــاهه يــا مــن بــه قــد عبــدا

ــن
ــديك حسـ
ــاتيب لـ
ــل مكـ
واجعـ

ـــن
ـــديا أسـ
ـــدك اجعلن خـ
وعنـ

ـــدي
ـــوجه الذى لسـ
ـــح تـ
وامـ

ول تــــوجه لهــــات ح‘س•ــــدي

يــا مــن حــان عــن عنــاء الفــانيه

ول تطيــــب جــــادى الثــــانيه

صـــل صـــلة ل تلـــد البشـــر

بشــــارة للمنتقــــى خي البشــــر

مــع ســلم ســائق مــا ل يليــق

إل ســـوى مـــن بثنـــائي خليـــق

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل مــدائحي لــه والصــلوات

ــدعوات
ــادات معــا والـ
فــوق العبـ

ولتغنن بــــا عــــن التســــبب

يــا مــن حــان عــن عــدى وتبــب

واشــهد ل¦ــ الــدهر بــأن مــؤمن

ومســــلم ومســــن وأدمــــن

يــا قــائدا ل مــن رئيــس الــرم

خليلنـــــا حبيبنـــــا مـــــرم

ــرمدا
ــا مسـ
ــر قلــب نافعـ
ــا سـ
مـ

يــا مــن لــه من امتــداح أحــدا

صـــل صـــلة بســـلم ل انتهـــآ

لــه علــى مــن قــاد ل مــا يشــتهى

ف الـــال والـــآل وه§ـــو الســـند

مــن لســواى قــد نفــى مــن فنــدوا

ــفر
ــب وسـ
ــائدا ل دون كسـ
ــا قـ
يـ

م‘خجــل كســب وســلح ف صــفر

صـــل صـــلة بســـلم ش‘ـــيعت

وبركــــات ناميــــات رفعــــت

علـــى نـــب ال بجـــة الرجـــال

وزينــة النســاء مــن مــا الــال

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــول
ــا تقـ
ــا مـ
ــائدا ل مـ
ــا قـ
يـ

ـــع الول
ـــك ربيـ
ـــدت ل منـ
وقـ

صـــل صـــلة بســـلم كملـــت

وبركــــات راقيــــات كم‘لــــت

علـــى ابـــن عبـــد ال عبـــد ال

قـــــائد خلـــــق ال لللـــــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا قـــائدا ل الـــذكر والثانيـــا

وقـــدت ل منـــك ربيـــع الثانيـــا

صـــل صـــلة ل تاريهـــا صـــله

علــــى نــــب ال ضــــيغم القله

مـــع ســـلم ل يـــاريه ســـلم

ــــع الكلم
ــــرن ب ذا الوامـ
وبشـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــــا قــــائدا ل كرمــــا تليل

وقـــدت ل منـــك جـــادى الول

صـــل صـــلة تطـــرد العـــداءا

لغي نــــوي“ وتحــــو الــــداءا

مـــع ســـلم يكشـــف الســـرارا

ل أبــــدا ويــــذهب الشــــرارا

إل ســــواي“ وســــوى عيــــال

ويــــذهب الكــــام كالقيــــال

إل ســــوى نــــوي بل لقــــاء

ـــــقاء
ـــــداراة ذوي الشـ
ول مـ

علـــى النـــب والرســـول العلـــم

مــن ل يقــود علــم مــا ل نعلــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا مــن كفــان كــل ذي شــقاء

وكنــــت ل بالبشــــر والبقــــاء

صـــل صـــلة تعلـــم الغيوبـــا

علــى الــذي قــد زحــزح العيوبــا

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وعظـــم قلمـــي

ـب
ـوح العجـ
ـن اللـ
ـود ل مـ
ـن يقـ
ـا مـ
يـ

يـــا قـــائدا ل منـــافع رجـــب

صــل صــلة قــد صــفت مــن اللغــى

علـــى نـــب ال نـــور البلغـــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وارفـــع لـــه بـــه كتـــابت بل

ــــــه تقبل
ــــــري بـ
ر“د Íوعم§ـ

ــرض
ــد ومـ
ــل كـ
ــن كـ
ولتحمن عـ

وهــب ل¦ــ العظــم ف كــل غــرض

ولســــوى جســــمي“ وجــــه داءا

ولســــواي زحــــزح العــــداءا

ــا
ــذي ل بانـ
يــا مــن حبــان بالـ

يـــا قـــائدا للنفـــع ف شـــعبانا

صـــل صـــلة ل تلـــد ولـــن

تنفــي العــدى معــا بســر وعلــن

ـــد
ـــؤ“ي¶س الريـ
ـــوى ذات تـ
إل سـ

مÂن ومـــا اخـــترته ل يـــا مريـــد

مـــع ســـلم مـــا لـــه تنـــاه

علــــى نــــب ¥آمــــر ونــــاه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل حروف¦ـــ تـــه ل جنـــه

عـــن العـــدى وجنـــة للجنـــه

يــا مــن وهبــت ل¦ــ خي فيضــان

وجــدت ل فضــل بشــهر رمضــان

صــل صــلة ل تقــود كــل مــا

ـــان ســــلما
ل اخــــترته إل النـ

مــــع ســــلم تلــــب اللوه

ل ف كتابـــــك لـــــدى التلوه

ويكشــفان ل¦ــ كــل مــا انبهــم

مــن العلــوم يعصــمان مــن وهــم

علــى الــذي آتيتــه الــذكر الكيــم

منــك ونــورت بــه قلــب الكيــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وأذهــــب الشــــقاء والعنــــاءا

لغينـــا وهـــب لنـــا الغنـــاءا

ـد
ـد قصـ
ـب قـ
ـل قلـ
ـن كـ
ولتخرج ـن§ مـ

مــا ســاءن مــا ســاءن حيــث رصــد

يــا ال يــا رحــان أنــت الــوال

يــــا قــــائدا ل الي ف شــــوال

صـــل صـــلة تلـــب المانـــا

ت‘طيــــب ل الفــــؤاد والزمانــــا

مـــع ســـلم ي‘خ§لÂـــد الصـــفاءا

يعـــل كلـــي للـــورى شـــفاءا

علــي الــذي كــون خــديه ظهــر

ــر
ــي قهـ
ــر ول قتلـ
ــب والبحـ
ف الـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وعلــــم العــــداء أن عنــــدكا

ل عنــــدهم بشــــارة لنــــدكا

ــى
ــن ل يفـ
ــبيي مـ
ــم تـ
ــن§ لـ
بي¥ـ

عليـــه شـــيء قـــائدا ل الخفـــى

ــده
ــاد ر‘شـ
ــ قـ
ــدا إل°ـ
ــا مرشـ
يـ

ـن ذي القعــده
ـكري“ مـ
ـه شـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

صـــل صـــلة ل تطيـــب القعـــود

ــعيد
ــود ب السـ
ــهر ويقـ
ف كــل شـ

إليــــك بالــــذكر وبالــــديث

بÂك¦ـــم Áيـــا معطـــي“ التحـــديث

علــى الــذي طيبــت نفســي“ كمــا

ــدى والكمـــا
ــه الـ
ــت ل بـ
وهبـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وأذهــب الــذي يريــد كــل مــا

يســــوءن لغي ضــــري معلمــــا

ول تــــوجه لهــــات الظلمــــه

ـــه
ـــدي وألـ
ـــق لغيي حاسـ
وسـ

ــه
ــدوة وحجـ
ــان قـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

مــــن الــــرم إل ذي الجــــه

ــنه
ــهر وسـ
ــل شـ
ــت ل ف كـ
وكنـ

يــا مــن تعــال عــن منــام وســنه

صــــل صــــلة ل ت‘كــــون ا̈لن

ل تقــــــود عرفــــــات ومÂن

ــد
ــر ي‘خمـ
ــل °شـ
ــلم كـ
ــع سـ
مـ

ول يقــــود كــــل خي ي‘حمــــد

علـــى الـــذي إخـــدامه ل قـــادا

مـــن قـــاد غيي“ لـــه فانقـــادا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــر
ــل البشـ
ــ بأفضـ
ــل حروف¦ـ
واجعـ

ف أبــد لــه رضــى أعلــى بشــر

يــا مــن وهبــت ل الشــهور بشــرا

ل ل أطبتهــــا معــــا والعشــــرا

ل قــدت مــا انلــى ومــا تكم•نــا

ول بــــدا البشــــر بأيــــام مÂن

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة ل تـــزال ســـاطعه

أنوارهـــا كـــل حجـــاب قـــاطعه

ـــر
ـــوره ي‘طه¶ـ
ـــلم نـ
ـــع سـ
مـ

قلـــب الصـــلي وبـــه ي‘مه¥ـــر

علـــي الـــذي جعلتـــه وســـيله

لـــك وقـــاد ل الـــدى وقيلـــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــــل حروف هــــذه أنــــوارا

يـــا مـــن لغيي وجـــه البـــوارا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــد سـ
ــؤمن قـ
ــلم مـ
ــن بسـ
م“ـ

صـــل صـــلة ع‘م‘ـــري ت‘ســـلÄم

مــن كــل مــا بــه تيء الظلــم

مـــع ســـلم يصـــرف الغيـــارا

لغي قلــــب“ ي“جــــذب الخيــــارا

ــــــغان
ــــــت بل أضـ
إل مبـ

يــــا م‘نل ل جــــاد بالغــــان

علـــى الـــذي خÂـــدمته ل طيبـــت

مــــواطن ول هــــداك وهبــــت

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ المــان ف كــل ليــاد

واجعـــل حيـــات¦ بـــه خي أيـــاد

واجعــل مــدادي وقلمــي واللســان

داعيـــة لـــذي المـــال بســـان

واجعــــل كتــــابت“ للجنــــان

موصـــــــلة منية جنـــــــان

ــي¥
ــرش والكرسـ
ــا ذا العـ
ــا ال يـ
يـ

يـــا متحفـــا بســـرك القدســـي¥

صــــل صــــلة بفلح يضــــمن

ل أبـــدا لـــديك يـــا مهيمـــن

مـــع ســـلم بصـــلح يـــات

يقــــود ل الــــديث كاليــــات

علـــى الـــذي أعطيتـــه مـــدادي

مــــــع قلم Áقادهــــــا ودادي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــدوم
ــوم حلوة تـ
ــ اليـ
ــب ل¦ـ
واكتـ

ـدي
ـاقي القـ
ـا بـ
ـترت يـ
ـا ل اخـ
ف كل مـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة ع‘م‘ـــري تصـــون

عــن اللغــى يــا مــن لــه تصــي

مـــع ســـلم ي‘صـــلح الوصـــال

ي‘ني ل الغــــــدو والصــــــال

علــى الــذي قــد زحــزح العــداءا

ـــــــــــداءا
لغي ذات وأزال الـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل بــه يــا مــالكي أعراضــي

ــراض
ــفآ المـ
ــوب وشـ
ــفآ العيـ
صـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بقـــدير قـــادر قـــد ســـيا

واشــهد ل¦ــ اليــوم بــأن منصــرف

ــترف
ــك وأن معـ
ــن العـــدى لـ
عـ

ـــران
ـــكر بل كفـ
ـــذكر والشـ
بالـ

يـــا معطـــي“ الـــدار مـــع اليان

مصـــليا مســـلما علـــى النـــب

فـــائق كـــل أقـــرب وأجنـــب

صـــل صـــلة ت‘خلـــد العطايـــا

مباركــــات تنــــع الطايــــا

مــــن التــــوجه إل ســــرمدا

علـــى النـــب ¥والرســـول أحـــدا

وآلـــه وصـــحبه وارفـــع لكـــا

عبــــادت وعــــادت بفضــــلكا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بســـميع وبصـــي ســـيا

صـــل صـــلة تلـــد الصـــلحا

ل للجنــــان ت‘ثبــــت الفلحــــا

علـــي الـــذي تســـره أقلمـــي

بل غـــــــــــــرور وبل ملم

مــع“ ســلم كــل مكــر يصــرف

ولســــواي“ أبــــدا ينصــــرف

علــي الــذي نفــى ذوي الخــراج

قبـــل لكفرهـــم مـــع“ اســـتدراج

إل ســوى مــا اخــتي ل مــن البــاح

وقــــاد ل خي بــــرور وربــــاح

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــديور
ــري والـ
ــري ومقـ
ــل مـ
واجعـ

ل¦ـــ شـــواهد بأفضـــل خيـــور

واجعـــل بيـــوت كلهـــا مســـاجدا

يــا نافيــا مــن ل يكــون ســاجدا

إل ســوى مــا ســاءن حيــث انتحــى

يــا م“ــن لنــا بــاب النــان فتحــا

يــا مــن حــى كليــت عــن الشــقآ

وأهلـــه وكـــل م‘فـــض لشـــقآ

ـــحح
ـــلة ل الن ت‘صـ
ـــل صـ
صـ

يـــا خي شـــاف إنـــك الصـــحح

ــــال
ــــلم ل يني بـ
ــــع سـ
مـ

ف الــــال يــــا مني واســــتقبال

ــداءا
ــزح عن الـ
ــذي زحـ
ــى الـ
علـ

وزحـــزح الشـــيطان والعـــداءا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــحح التوحيــــد والقــــوال
وصـ

ـــوال
ـــال والحـ
ـــحح الفعـ
وصـ

ولتخــرج اليــل إل©ــ مــن قلــوب

ــب
ــد ل الليـ
ــون ولتخلـ
ــوم قلـ
قـ

واجعـــل فيـــوض كلكلـــي منيه§

قلـــوب“ حزبـــك وأســـطع نـــوره§

واجعـــل كتـــابت وقـــول عنـــدكا

حــــق اليقي فرحــــة لنــــدكا

ــل
ــول والعمـ
ــائدي وقـ
ــع عقـ
وارفـ

مصــححات لــك واجــذب ل المــل

واجعــل حيــات يــا جيــل ج‘نــه§

عــــن الذى ل ج“ن•ــــة Ïللجن•ــــه§

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أو صــلت“ ل أثــان مــا ع“ن¶ــى“ بÂيــع§

ــــع
ــــر Áربيـ
ــــة ب“فخ“ـ
بل إقالـ

لــك شــكوري بعــد حــد خالــد

عن اجـــز أمـــي أبـــدا ووالـــدي

خيا كــــــثيا راضــــــيي§ن عن

ـــن¶
ـــرم وم“ـ
ـــن بكـ
ـــ كـ
ول¦ـ

وصـــل عن أبـــدا علـــي النـــب

ســـراج كـــل أقـــرب وأجنـــب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وزده أفضــــل ســــلم أبــــدا

عن“ــــ يــــا خي كري ع‘بــــدا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أوصــــلتن إليــــك بالشــــفع

يــا مغنيــا عــن حاســد ومــدفع

صـــل صـــلة عـــن عـــداك تغن

وعـــن مناهيـــك معـــا يـــا مغن

مـــع ســـلم ل ي‘وص¶ـــل الصـــلح

م‘خلÄــــدا ل¦ــــ الربــــاح والفلح

علــى الــذي خــدمت‘ه قــد ص“ــرف¦ت

لغيي“ العـــدى معـــا فانصـــرفت

ـــادا
ـــري والفسـ
ـــوى ضـ
إل سـ

والكــــر والغــــرور وال¨س•ــــادا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

ســـلمة مـــن جالبـــات لـــوم

واجعـــل بـــاه النتقـــى حيـــات

رعايــــة القــــرآن ذي اليــــات

وبش§ـــر كـــل مـــؤمن ومســـلم

ومســـن معصـــومة Ïمـــن ̈ظل¦ـــمÂ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

وهبــــت“ ل الشــــهود والعيانــــا

بــــــاركت“ ل نفعتن بيانــــــا

صـــل صـــلة تنـــع الرجوعـــا

ـــا
ـــيك ل والوعـ
ـــا يرضـ
لغي مـ

ل أبـــدا مـــع ســـلم يوصـــل

ــل
ــا موصـ
ــا يـ
ــ يق¦ن®ـ
ــك إل°ـ
منـ

علــى الــذي لــك تــوجهت ســني

بـــه وقـــدت ل اللل والفنـــون

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ قــد شــكرا وعل²مــا ب“ــد“ع“ا

وأجــر نفــع طــاردا م“ــن خــدعا

وارفـــع مكـــاتيب“ يـــا شـــكور

ــكور
ــه شـ
ــا لـ
ــن نـ
ــا خي مـ
يـ

شـــرعت‘ بانيـــا بنـــاء الـــذÄكر

واجعــل مكــوثي لــك خي الشــكر

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

فر•قــــت“ بين“ــــ وبي الضــــر

جعــــت“ بين“ــــ وبي الــــب

نب•هت“ن تنــــبيه“ شــــاكر عليــــم

بــاق لــديه النفــع‘ قــدت ل العلــوم

صــل صــلة مــن وقــوف وكســل

مانعـــة Ïيـــا مـــن أدام ل العســـل

مـــع ســـلم ل يلـــد الربـــاح

ف كــل مــا ل¦ــ تــود مــن مبــاح

علـــى الـــذي صـــيتن خـــديه

ـــديه
ـــورى تقـ
ـــدت ل بي الـ
وقـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وأعطن التقـــوى ويســـر ل¦ـــ مـــا

عس•ـــرت“ه علـــى ســـواي“ شÂـــيما

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

بـــك شـــرعت‘ فـــاكفن عوائقـــا

كمـــــا أردت واكفن بوائقـــــا

وصــــل بالتســــليم عن أبــــدا

ــدا
ــ بـ
ــه ل¦ـ
ــذي تكريـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل شــروعي طــارد العــادي

لغي نــــوي مــــزي“ ا̈لعــــادي

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

قـــد ح‘لـــت بين“ـــ وبي العـــائق

جعــــــت بين“ــــــ وبي اللئق

صـــل صـــلة بشـــروعي تشـــهد

مـــع ســـلم بضـــيي يشـــهد

علـــى الـــذي بين وبينـــه اتصـــل

بل انفصــال يــا نــي مــن وصــل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتجــــز عن أهــــل بــــدر خيا

يــا مــن بــم ســاق لغيي ضــيا

ول¦ــ هــب بــم تلزمــي اليــور

مص“ـــفÄي®ا بـــم م“م“ـــر¶ي والـــديور

واجعـــل كتـــابت“ فـــوق النفـــل

فاتــــة للخي كــــل قفــــل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

وهبــــت“ ل بفضــــلك اتصــــال

كفيتن بفظــــــك انفصــــــال

صـــل صـــلة تـــدفع العوائقـــا

لغي نــــوي ل تقــــود اللئقــــا

مـــع ســـلم يـــدرأ الفاســـدا

لغي ذات ويقين الفاســـــــــــدا

علـــى الـــذي يســـره إخـــدامي

لـــه مقـــدما لـــدى الـــدام

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل تلوت وخطـــي“ أحـــب

إليــك مــن خي كــثي يــا مــب

وف كليهمــــا قــــد الجــــورا

ل منـــك م‘نصÂـــفا ولـــن أجـــورا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

جعـــت ل مـــا اخـــترته بالـــامع

وكنــــت ل بنيــــة الــــامع

صـــل صـــلة ل بشـــكر تشـــهد

مـــع ســـلم ل بمـــد يشـــهد

وب‘ضÂــــيي“ بصــــدق ووفــــآ

يـــا مـــن لغيي زحـــزح ا̈لخو¶فـــا

علــى الــذي لــك بــه وصــلت

ومـــا تـــرددت ومـــا انفصـــلت

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــكر حيــات بــك يــا شــكور

يـــا رافعـــا من لـــه شـــكور

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

وس•ــعت“ ل مــع الرضــى بالواســع

وللجنــــان كنــــت ل بواســــع

ل قـــدت واجبـــا ومنـــدوبا معـــا

وبائحــــا كليهمــــا ل جعــــا

صـــل صـــلة ل تقـــود الك¦رمـــا

ــا
ــزح العرمرمـ
ــن لغيي زحـ
ــا مـ
يـ

مــــع ســــلم م‘ــــذهب لغيي

مــــا ل ت‘حÂــــب• ل م‘ــــدي“ خيي

علـــى الـــذي أوصـــل ل خيـــورا

صـــفى بـــا ل العمـــر“ والـــديورا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ الـــط مـــع التلوه

ول¦ــــــ فيهمــــــا أدم حلوه

وف ســـواها مـــن الـــذي ت‘بيـــح

ل يــا مبيحــا صــان ذات عــن قبيــح

ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

يــا ربنــا يــا خلنــا يــا حبنــا

أمرتنـــا بـــأن نصـــلى علـــى

ســـيدنا ممـــد ظـــرف الع‘لـــى

وأن نســــلم عليــــه فــــأقول

لوجهـــك الكري ل اشـــكر القـــول

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

لــك الثنــآ والمــد والشــكر معــا

علــى الــذي فضــلك ل قــد جعــا

صــــل صــــلة تل الســــماءا

والرض يـــا مـــن قـــاد ل نـــاءا

مـــع ســـلم يرتقـــي للعـــرش

ـــرش
ـــا ذا الفـ
ـــي• يـ
ويل الكرسـ

ــب
ــب النـ
ــر ف قلـ
ــدخلن البشـ
وي‘ـ

ســـرور كـــل أقـــرب وأجنـــب

علـــى النـــب النتقـــى ممـــد

وآلــــه وصــــحبه والمــــد

واجعـــل بـــاهه العظيـــم قـــول

منـــو•ر®ا يـــا ذا الع‘لـــى والطـــول

واجعلــــه خدمــــة بل عيــــوب

يـــا عـــال الظـــاهر والغيـــوب

ول¦ـــ هـــب كونـــك ل فيـــه وف

ســواه مــن جلــة مــا من يفــي

وصــــف¶ ل عقــــائدي وقــــول

وعملـــي وخلقـــي يـــا حـــول

ـــــواب
ـــــالجر والثـ
واجهتن بـ

إل جنانــــــك وبالصــــــواب

واجعـــل بـــاه النتقـــى حيـــات

م“ســــر•ة¦ الــــديث واليــــات

وانشـــر علـــي• بركـــات الفـــاته

واجعـــل قلمـــي للغيـــوب فـــاته

وانشـــر علـــي بركـــات البقـــره

يـــا مـــن يـــوجه لغيي ســـقره

وانشــــر علــــي بركــــات آل

عمــــران ف الــــال وف الــــآل

ول هــــب بســــورة النســــاء

عافيــــة الصــــباح والســــاء

ــوم
ــر العلـ
ــح ويسـ
ــب ل الفتـ
وهـ

ل¦ــ وزدن منــك علمــا يــا عليــم

ــم
ــلك العظيـ
ــن فضـ
ــت ل مـ
وهبـ

مـــا قـــادن للشـــكر بـــالنظيم

أعـــذتن بـــك مـــن الشـــيطان

ـــان
ـــر¶ والوطـ
ـــت“ ف ال¦م“ـ
ل كنـ

فتحـــت“ ل بـــاب“ اليـــور م‘غلÂقـــا

ــا
ــو عن انغلقـ
ــرور وه§ـ
ــاب“ الشـ
بـ

بقـــرت“ ل ســـر العلـــوم النـــافعه

يـــا م‘نل خي الـــدى يـــا رافعـــه

ــــــا كري
ــــــك يـ
آويتن إليـ

يــــا باقيــــا شــــكوره أروم

نفيــــت“ إبليــــس ومــــا واله

إل ســــواي“ ســــرمدا يــــا ال

يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى نبيـــك ســـراج العلمـــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب لنــا بــه الصــراط الســتقيم

صــراط مــن مــال لغيهــم ســقيم

وهـــب لنـــا اليـــان والســـلما

وأحســـن الحســـان واستســـلما

وهــب لنــا ســلمة القلــوب مــن

عيــوب نفــس يــا مقيتــا قــد ضــمن

وهــب لنــا العصــمة يــا وهــاب

يــا مــن لــه اليــاب والــذهاب

وهــــب لنــــا اليقي والتمكينــــا

وخلــــد الوصــــول والســــكونا

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علــــى النــــب العرب العلــــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــام
ـــروف ذائه النظـ
ـــل حـ
واجعـ

جالبــــــة إل الن العظــــــام

واجعـــل جيعهـــا أجـــل °بركـــات

ـــات
ـــدين§ والركـ
ـــكنات¦ اهـ
وسـ

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلم

علــى الرســول ذي الزايــا الس‘ــلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل حيـــات¦ لـــه مســـره

يــــا باقيــــا كفيتن الضــــره

واكتــب لــه ف كــل مــا من يفــي

مــا ســر•ه يــا مــن يصــون حيفــي

يـــا ال صـــل ولتســـلم كـــل حي

ــالي
ــس الصـ
ــك رئيـ
ــى حبيبـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واذهــب بــا يســوء قلــب أبــدا

إل ســــواي“ وســــروري أب¶ــــدا

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلما

علــى الــذي إليــك قــاد العلمــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وبالـــذي يســـوء قلـــب أذهـــب

بغي تــــــوجيه إل يــــــذهب

واكتــب ل¦ــ اليــوم مقامــات الرجــال

يــا مــن يقــود ل دوامــا النجــال

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلم

علـــي خليلـــي وحبيـــب الســـلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـون
ـس يكـ
ـط مــا ليـ
ـب ف الـ
ـ هـ
ول¦ـ

لحــد يــا مــن لــه كــن فيكــون

واكتــب ل¦ــ اليــوم مصــونا ل يــرا

ـــرى
ـــن يـ
ـــط لغيي ولغيي لـ
قـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة ل تقـــود مرشـــدا

يقــــود ل بل انتهــــاء رشــــدا

مـــع ســـلم ل يـــروض الغبيـــآ

ــا
ــا ربيـ
ــدمهم يـ
ــه ت‘نـ
ــا بـ
رو§ضـ

علـــى الـــذي جعلتـــه مـــدومي

يــا مــن بــه ل جــدت بالتقــدي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وبكتــــابت“ ســــخر ل جيــــع

مـــن ل يبـــون فإنـــك الســـميع

وهــب ل¦ــ اليــوم مصــونا م‘ســكتا

مـــن ســـاءه تقـــدمي وأس§ـــكÂت“ا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صــل صــلة قــد تزحــزح قلــوب

مـــن ل يبـــون لغيي ذا حليـــب

مـــع ســـلم لســـواي“ ي‘ـــذهب

مـــا ســـاءن ف أبـــد فيـــذهب

علــى الــذي قــد زحــزح ال¨ســادا

إل ســــواي“ وكفــــى الفســــادا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وعنـــدك اجعلن بشـــارات الكـــرام

يــــا باقيــــا حيتن بل انصــــرام

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة تـــذهب الكـــدارا

إل ســــوى نــــوي“ والغــــدارا

وتــــذهب الــــبيع عن ســــرمدا

لغي ذات¦ــــ ومــــا ل يمــــدا

مـــع ســـلم ل يلـــد الب‘شـــر

علــى الــذي جعلتــه فخــر الب“شــر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــــ أوصــــل للجنــــان ثن

ــأمن
ــت ل بـ
ــد كنـ
ــا قـ
ــا باقيـ
يـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة ل تـــود بـــالغيوب

ــوب
ــزح العيـ
ــب تزحـ
ــوى قلـ
ولسـ

مـــع ســـلم ل يلي¥ـــن القلـــوب

بل أذى ول يلـــــد الليـــــب

ــه
ــب“ بـ
ــت قلـ
ــذي طيبـ
ــي الـ
علـ

وجــــدت ل تكرمــــا }بÂي“بÂــــه{ Â

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب لــه ف°ــ مســرات تــدوم

يــا مــن بــه لــه جعلتن الــدي

وهــــب لوالــــدي• ف بــــروري

مســــرة تبقــــى بل غــــرور

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

من اشــتريت كــل مــا عن“ــ بيــع

بل إقالــــة وقــــدت ل ربيــــع

صـــل صـــلة ل تلـــد الثمـــن

ـــن
ـــارات الزمـ
ـــل بشـ
ول توصـ

مـــع ســـلم ل يلـــد الصـــفا

علـــى الـــذي بـــأذن خي وصـــفا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ووجــــه الــــبيع عن أبــــدا

لغي ذات وســــــرور أبــــــدا

واجعلن“ـــ اليـــوم وبعـــد اليـــوم

عــن كــل مــا ل تــرض ل ذا صــوم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

من اشـــتريت ســـلعي وقـــدت ل

بــــدلا وبرضــــاك جــــدت ل

صــل صــلة ل تقــود كــل مــا

ل اخـــترته والقلـــب من علمـــا

مـــع ســـلم لســـواي“ ي‘ـــذهب

كــــل عــــدو وأذى فيــــذهب

علـــى الـــذي يســـره بقـــائي

مـــع الكتـــاب الـــدهر وارتقـــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل حيـــات للنـــب مســـره

يـــا مـــن بـــه كفيتن مضـــره

واجعـــل بـــرور والـــدي• واصـــل

إليهمــــا خي بــــرور حاصــــل

واجعــل جيــع مــا جعلتــه الــبور

لوالــــدي• خي ســــعي وســــرور

وصــــيتنا بوالــــدينا حســــنا

يـــا مـــن جعلتن خـــديا أســـن

ـــثر
ـــدي• خيا يكـ
ـــز والـ
عن اجـ

يــا خالقــا مــا شــئت يــا مــؤثر

بــــق وجهــــك الكري طهــــر

كليــــت والقلــــب من مه¥ــــر

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة ل تقـــود صـــدقا

ف خــدمت تــزري الفيــوض ود§قــا

مـــع ســـلم ل يـــود بالوفـــا

ــا
ــا موفـ
ــاح مـ
ــى مـ
ــا علـ
فيهـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وصــن جهــات كلهــا عــن كــدر

ــدر
ــرار القـ
ــأمره انـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

وهـــب ل¦ـــ الصـــفاء ف الليـــال

وجلـــة النـــر مـــع§ عيـــال

واصــرف جــوالب الشــقاء والنكــد

لغي ذات واحن عـــن كـــل كـــد

ولتجعـــل الـــدنيا ل¦ـــ الصـــالا

قـــائدة عبـــدا خـــديا صـــالا

وســــق لغيي جلــــة الفاســــد

عبــدا شــكورا واحن عــن فاســد

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

لـــك شـــكوري أبـــدا وحـــدي

يــا عاصــمي مــن خطــل وعمــدي

صـــل صـــلة كلكلـــي ت‘نـــور

وتصـــلح البـــدن يـــا مصـــور

مـــع ســـلم ذاهـــب بالـــداء

لغي ذات¦ــــ مــــع العــــداء

علـــي المـــل الميـــل البÂش§ـــر

ــر
ــي البÂشـ
ــن معطـ
ــن الحسـ
الس“ـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

صــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ التأويـــل والتفســـيا

ول¦ـــ يس¥ـــر ن§همـــا تيســـيا

ــع القـــوال
ــائدي مـ
ــم عقـ
واعصـ

وجلــــة الفعــــال والحــــوال

وللمكــــارم قــــد الخلقــــا

ـــــا
ـــــلل والملقـ
ولتقن الضـ

وف الكتـــاب والـــديث هـــب ل

مـــا ل يـــزه الصـــالون قبلـــي

واخـــرق ل العـــادات ف الفنـــون

يـــا واهـــب ا̈لظه“ـــر والكنـــون

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ــوم
ــحح العلـ
ــلة ل تصـ
ــل صـ
صـ

النافعـــات بـــك إنـــك العليـــم

مـــع ســـلم ل يصـــحح العمـــل

الصـــال الـــذي يكمـــل المـــل

علــى الــذي قــدت لــه مــدادي

مــــــع قلم قادهــــــا ودادي

لوجهـــك الكري يـــا رب الســـني

عبـــــدا خـــــديا وكفيتن الني

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

قـــدت عقـــائدي“ مـــع§ أقـــوال

ـــــالحوال
ـــــي للخي كـ
وعملـ

ـــا
ـــارم الخلقـ
ـــكنت ف الكـ
أسـ

يــا مــن مــا الغربــة والملقــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

كرمتن بكونــــــك الكريــــــا

ـــا
ـــرة والتكريـ
ـــدت ل النصـ
وقـ

صـــل صـــلة ل تاريهـــا صـــله

إل ســـوي نـــوي تزحـــزح القله

مـــع ســـلم ل ييســـر العســـي

علــى الــذي لــك بــه انتهــى الســي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل بــه نفســي“ مــع§ هوايــا

عـــوني ل بـــك علـــى تقوايـــا

وقــــــدها بي خي للجنــــــان

وكلــي“ اعصــم ولتنــور ل النــان

ولتعصـــم القلـــب مـــن الغيـــار

واجعـــل حيـــات ب‘ش“ـــر الخيـــار

ــرت
ــوى مضـ
ــداك بسـ
ــغل عـ
واشـ

يـــا باقيـــا أبقيـــت ل مســـرت

ل اشهد بشــكري لــك ف الفــرد رجــب

ــب
ــديا ل العجـ
ــا مـ
ــواه يـ
وف سـ

قــول¦ فيــك اليــوم لســت أحصــي

ثنــاء بــاق كــان ل يــا مصــي

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة بالعـــادي ت‘ـــذهب

لغي مــــا ل اخــــترته فتــــذهب

مــــع ســــلم بفلح يعــــترف

بل شـــقاء مـــن فيـــوض يغـــترف

علـــى الـــذي قـــدمتن ف أبـــد

ـــد
ـــاء كبـ
ـــه بل لقـ
ـــك بـ
بـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وســـق بـــه مكـــاره الـــدارين

لغي ذات¦ــــ مــــع العــــارين

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرمÂيـ

صــل صــلة خ“ي§ــر“ خ“ي§ــر Áجــالبه

ل أبـــدا حليـــب“ علـــم Áحـــالبه

مــــع ســــلم دائم ل يقهــــر

كـــل عـــدو كلكلـــي ي‘م“ه¶ـــر‘

علــى الــذي كونــك ل بــه ظهــر

وكـــونه ل بـــك أيضـــا اشـــتهر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واكتــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

كـــون ســـرورا ليـــار القـــوم

ـــافر أو ذي نفــــاق
ـــاء كـ
بل لقـ

أو مشــرك وس‘ــوقÂي“ اجعــل ذا ن“فــاق

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة نور‘هـــا يـــدوم

ــــدي
ــــأن¦ الـ
ــــهد ل بـ
تشـ

مـــع ســـلم نفعـــه ل ينتهـــي

يقــود ل مــع الرضــى مــا أشــتهى

علــــى النــــب الاشــــي العرب

ـــيت“ رب أرب
ـــه قضـ
ـــن ل بـ
مـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقـــد ل¦ـــ العظـــم ف أغراضـــي

جيعهـــا يـــا ماحيـــا أمراضـــي

ـــط والتلوه
ـــب ف الـ
ـــ هـ
ول¦ـ

فــــوق أجــــور الغ‘ــــر واللوه

واجعــــل ب‘شــــر®ا للمنتقــــى

ـــى
ـــحبه ذوي التقـ
ـــه وصـ
ف آلـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ــا
ــكر ل وانغلقـ
ــاب“ الشـ
ــت“ بـ
فتحـ

بـــاب‘ الشـــكاية لـــدي• مغل¦قـــا

بـــا امـــى مـــن البلء والـــرض

ــالغرض
ــوزي بـ
ــاب وبفـ
ــع“ حسـ
مـ

صـــل صـــلة ل تلـــد العيـــان

مـــع الشـــهود وتقـــود ل البيـــان

مــــع ســــلم زائد فــــوائدي

يــــود ل بــــأنفع الــــوائد

علـــى الـــذي يســـره جÂناســـي

مــذ صــان كلــي“ عــن النــاس

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولت“جــــزه عن كــــل يــــوم

خيا كـــثيا صـــافيا عـــن لـــوم

ــب
ــي“ أحـ
ــدادي وقلمـ
ــل مـ
واجعـ

إليــك مــن خي كــثي يــا م‘ح“ــب

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

قـــدت“ لنـــا الرســـوخ واليقينـــا

يـــا مÂـــن§ شـــقÏا وأهلـــه يقينـــا

صـــل صـــلة لـــذة ت‘خ“لـــد

ــد
ــورى فتخلـ
ــل الـ
ــب أفضـ
ف قلـ

علـــى الـــذي يســـره لزومـــي

أي§ ذي الـــباق حÂـــب ¥ذي اليـــزوم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــا
ـــيء مكركـ
ـــل شـ
ولتقن ف كـ

يــا مــن ســلبت ل بفضــل ذكركــا

ول¦ــــ ف التأويــــل والتفســــي

ــــي
ــــات Âبالتيسـ
ــــد ا̈لغي•ب“ـ
قـ

واعصــم فــؤاد ولســان مــن لغــي

وعنــــدك اجعلن نــــور“ البلغــــآ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

للخي

عصـــمتن مـــن الـــورى والضـــي

أوزعن“ـــ الشـــكر علـــى النعمـــاء

يـــا م‘خ§لـــد الصـــفاء والنمـــاء

بــــأن تصــــلي“ صــــلة عن

علـــى النـــب النتقـــى بـــالن

ألمتن

وفقتن

مـــع ســـلم عـــن ســـواه يغن

ف ظــــاهر وبــــاطن يــــا مغن

ــدمت
ــت من خـ
ــذي قبلـ
ــى الـ
علـ

ــدمةÂ
ــن صـ
ــنتن عـ
ــه وصـ
ــه بـ
لـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واصـــرف بـــق وجهـــك الكري

يــــا معطــــي“ التقــــدي والتكري

إل ســــوى ذات الكــــاره معــــا

ـــا
ـــد ول الن اجعـ
ـــل الفاسـ
كـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صــرفت ضــر كــل شــهر لســوى

ذات بل رد وكلهــــــا ســــــوا

وضــــرر الســــني واليــــام

بخجــــل القيــــام والصــــيام

وضـــرر النـــس وضـــر الـــن

ف كــــل ظــــاهر وم‘س§ــــت“كن¥

وضــر مــا ف الرض والســمآ ومــا

بينهمـــا ول¦ـــ قـــدت القومـــا

ــكري
ــل شـ
ــدارين فاقبـ
ــرر الـ
وضـ

وارفع§ــه للعــرش ول ارفــع ذكــري

بـــأن تصـــلي“ صـــلة بســـلم

عن علـــى الـــاوي جوامـــع الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتجـــزه عن“ـــ مـــا ل ينحصـــر

ــر
ــرت النتصـ
ــارات نصـ
ــن البشـ
مـ

نصـــرتن بـــه علـــى العـــداء

عصـــمتن مـــن مورثـــات الـــداء

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

فرقــــت بين“ــــ وبي الكــــافرين

ـــاكرين
ـــ وبي الشـ
ـــت بين“ـ
جعـ

فصــــلت بين“ــــ وبي الكفــــر

ول تقـــود الـــدهر أهـــل الغ‘ف²ـــر

صـــل صـــلة قـــد تـــؤ“ي¥س اللعي

وحزبــــه من“ــــ إنــــك العي

مـــع ســـلم قـــد يقـــود ل الن

منـــك ســـرورا لميـــع المنـــآ

علــــى الــــذي جعلن لــــديه

ــــلما عليـــــه
مصـــــليا مسـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه كليـــت معصـــومه

ول¦ـــ هـــب ف أبـــد تعظيمـــه

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة جـــانب تصـــون

يـــا خي حـــافظ لـــه تصـــي

مــع ســلم Áســائق Áمــا ل يفيــد

إل ســـواي“ قـــائد Áل مـــا يفيـــد

علـــى الـــذي بـــايعته بقلمـــي

ــــي
ــــا لظلمـ
ــــداد ماحيـ
وبـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل كتـــابت منـــافع النـــب

كمـــا بـــه ل يصـــون ̈طن‘ـــب

وهبـــت ل أن ل يعـــود ل ضـــرر

ف أبــد يــا مــن يصــون ل الــدرر

أخـــذت“ قبـــ̈ل مـــا اشـــتريت“ من

ــــــت عن
ــــــة وبعـ
بل إقالـ

ـــب ل
ـــك الكري هـ
ـــق وجهـ
بـ

مـــا ل يـــزه الصـــالون قبلـــي

ـــداي“ أجعي
ـــة عـ
ـــب ل ندامـ
هـ

مــن قصــد ضــر ل تس‘ــق ل¦ــ اللعي

ــي اليقي
ــوم تلزمـ
ــ اليـ
ــب ل¦ـ
وهـ

وعنـــــدك اجعلن ســـــرور التقي

وهبـــت ل التحقيـــق ف أخـــذ وف

تركــي ول وصــلت بالــادي الــوف

ل جـــدت يـــا قـــدير بالوصـــول

لــــك وبالفصــــل وبالتفصــــيل

طـــردت إبليـــس ومـــن أســـاءا

إل ســــوى ذات ومــــا أســــاءا

هـــب ل دوام الشـــكر للجÂنـــان

بــــالروح والســــد وال¦نــــان

بغي شــــــك وبغي وهــــــم

واصـــرف لغي جالبـــات التهـــم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أذهبـــت شـــكي وه§ـــو ل يعـــود‘

ــــد
ــــدم“ه ا̈لعيـ
ــــدا أعـ
ل أبـ

ـــذات بل
ـــلة ذات لـ
ـــل صـ
صـ

نايـــــة مـــــع ســـــلم ̈قبل

علــى الــذي قــد ســره إخــدامي

لـــه مقـــدما علـــى الـــدام

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وحــــل بــــه بين وبي الشــــك

يــا مــن ي‘لي‘ــ الصــخر مثــل دك

وزدن¦ــــ الرغبــــة ف رضــــاكا

يــا مــن ي‘رقÄــي العبــد إن أرضــاكا

واجعــل فــؤادي زاهــدا ف كــل مــا

ل ترضــــه ل واهــــدن م‘علÂ°مــــا

ــب
ــلل والغضـ
ــوجه الضـ
ــح تـ
وامـ

إل جهـــات واكفن كـــل غضـــب

ولتغنن بــــك مــــع البــــاح

إل النــــان ولــــتزد ربــــاحي

هـــب ل¦ـــ ف البـــاح ل أجـــورا

عبـــادÂك الغـــر ولـــن أجـــورا

ولتغـــن عمـــري“ عـــن العاصـــي

وكـــل ظـــال وكـــل عـــاص

آمي يـــــا رب الســـــما والرض

يــا مــن لــه أوصــلت خي قــرض

ـا
ـا مكرميـ
ـدوس يـ
ـا قـ
ـك يـ
ـا ملـ
ـم يـ
ـا رحيـ
ـان يـ
ـا رحـ
يا ال يـ
كفيتن مكــــــاره الــــــدارين

كفيتن العــــــارين والنــــــارين

صـــل صـــلة جـــانب تكـــرم

مـــع ســـلم دائم يـــا أكـــرم

علــــى الــــذي كرمتن بــــدمته

يــا عاصــما عصــمتن مــن صــدمته

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

عصـــمة كلـــي مـــن أذى ولـــوم

صــيت قلــب خي“ــ علــم واعيــا

ــاعيا
ــعي سـ
ــي خي سـ
ــيت كلـ
صـ

وهبــت ل اليــوم شــروعي ف الكتــاب

ـاب
ـن عتـ
ـمت مـ
ـترت عصـ
ـا ل¦ـ اخـ
ومـ

ول²تحـــم عـــن معصـــية كليـــت

ــت
ــالي نيـ
ــل الصـ
ــل كفعـ
واجعـ

وهبـــت ل الـــذكر مـــع اللوه

وقـــــدت ل التعليـــــم والتلوه

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أنيــت بيعــي وجهــادي بــالروف

يــا باقيــا ل كــان بــامتل الظــروف

صـــل صـــلة بشـــكوري تشـــهد

مـــع ســـلم بغنـــاء يشـــهد

علــــى الــــذي جعلتن الــــديا

لـــه ول قـــد ســـلب التقـــديا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتجــــزه عن“ــــ خيا ل يــــرا

لغيه ولســــواه لــــن يــــرى

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أذهبـــت كـــل مـــا يســـوءن إل

غي ول خلـــــدت أفضـــــل الل

صـــل صـــلة ل تصـــفي عمـــر

مـــع ســـلم مصـــلح ل أمـــر

علــــى الــــذي أكرمن بكــــون

أعجوبـــة منـــه لكـــل الكـــون

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ــل شـــك ووه“ـــم§
ــت عن كـ
أذهبـ

ولفـــؤادي قـــدت علمـــا انبه“ـــم§

صـــل صـــلة تطـــرد العيوبـــا

لغي ذات تكشـــــف الغيوبـــــا

إل فــــــؤادي نــــــائرا منيا

مـــع ســـلم يـــذهب التشـــنيا

لغي خطـــي ولســـان والـــروف

علــى الــذي ب يــري كــل شــريف

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــي
ــم خطـ
ــع لعرشـــك العظيـ
وارفـ

يــا مــن مــا مــا ســاءن بــالط

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة تطـــرد الســـادا

لغي نــــوي تنــــع الفســــادا

مـــن قلمـــي وجســـدي وقلـــب

مــع ســلم عاصــم مــن ســلب

علـــى الـــذي وهـــب ل تكريـــا

ـــن تريـــا
ـــر®ا لـــدي• لـ
وب‘شـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم وبعــد اليــوم

كــــون¦ معصــــوما بغي لــــوم

ـا
ـا مكرميـ
ـدوس يـ
ـا قـ
ـك يـ
ـا ملـ
ـم يـ
ـا رحيـ
ـان يـ
ـا رحـ
يا ال يـ
ــر
ــي الب‘شـ
ــك تلزمـ
ــت“ ل منـ
وهبـ

ولســـواي“ ســـقت تســـعة ع“شـــر

ــلمي
ــلة ل تقـــود السـ
ــل صـ
صـ

مـــع ســـلم عاصـــم مـــن مرمي

علـــى الـــذي طيبـــت ل م‘قـــامي

بـــه كمـــا جـــذبت ل م“قـــامي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم مباحــات البشــر

ــر
ــب خي بشـ
ــات للنـ
ــل حيـ
واجعـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صــرفت مــا عن“ــ بعــت“ ف رجــب

لغي ذات¦ـــ وقـــدت ل العجـــب

صـــل صـــلة ل تلـــد الثمـــن

ول تقـــود يق¦ن®ـــا كـــل زمـــن

مـــع ســـلم يـــذهب الكـــدارا

ــدارا
ــتي ل والـ
ــا اخـ
ــون ل مـ
يصـ

علـــى الـــذي خـــدمته ف الـــب

والبحـــر قـــادت ل عظيـــم الـــب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب لـــه صـــلى عليـــه ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

مســــلما عليــــه ف الميــــع

أجـــر شـــكور الرافـــع الســـميع

ــان
ــدر من للجنـ
ــا يصـ
ــل مـ
ف كـ

وف النـــان ولتطيـــب ل النـــان

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

حفظـــت ذكـــرك بقلـــب ويـــدي

وللجنــــان كنــــت ل بالفيــــد

ــوب
ــب القلـ
ــلة ل تقلـ
ــل صـ
صـ

مـــع ســـلم ل يـــود بليـــب

علــــى الــــذي دللتن عليــــه

ود“ل°ن عليــــك مــــع§ خييــــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب طــي• مســافة الســلوك

يــا مغنيــا عــن الســلوك واللــوك

ول¦ـــ هـــب بركـــة الســـراء

وأن أكــــون بÂشــــر كــــل راء

ول¦ــ هــب كــون ككــل مرســل

واجعـــل حروف كفعـــال الرســـل

عليهــــم‘ خي صــــلة وســــلم

مـــن بـــم وهـــب ل خي الكلم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

فرقــــت بين“ــــ وبي القــــوم

الفاســـقي عاصـــما مـــن لـــوم

صـــل صـــلة ل حيـــات ت‘ـــومن

ــؤمن
ــا مـ
ــا يـ
ــاره معـ
ــن الكـ
مـ

مـــع ســـلم يـــدفع الرزايـــا

لغي ذات يلــــــب الزايــــــا

ل أبــــدا بغي كــــد وعمــــل

علـــى الـــذي ل يوصـــل المـــل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتشـــكر الـــذي هنـــا أقـــول

يــا خي مــن ينحــو لــه معقــول

كتــــاب رب إنــــك الكتــــاب

وفيـــك قـــال ذلـــك الكتـــاب

زنـــت مكـــاتيب لـــوجه م‘نÂلـــك§

ـــلك§
ـــان ينس“ـ
ـــك و“و“ز§ن للجنـ
بـ

ــــــه
ــــــي¶عا للجنـ
رافقتن مشـ

دار القــــــرار والن والنــــــه

ــا حــبيب
ــدهر خليل يـ
ــك الـ
جعلتـ

ـبيب
ـل طـ
ـن كـ
ـك عـ
ـن غ¦نÂيـت‘ بـ
ـا مـ
يـ

بـــــارك“ ل ف ع‘م‘ـــــري ال الكري

ـــرا ل يري
ـــود أجـ
ـــك ول تقـ
بـ

أغنيتن عصـــــــــــمتن كرمتن

حفظتن ملكتن بشـــــــــــرتن

كــــو•ن ل م‘نلــــك البقــــاءا

بـــك وقـــاد ل بـــك ارتقـــاءا

رفعن إل النـــــــــــــان ال

بـــــــك ول إلـــــــه إل ال

مل°كتن تليكــــــــــك خي م‘نل

مـــــن خي م‘نل ي‘صـــــفÄي ن‘زل

نفيـــت“ شـــكي وعـــداي“ والتهـــم

إل ســواي“ ل كشــفت“ مــا انبهــم

يقـــودن معـــك يـــا كتـــاب

مــن قــال فيــك ذلــك الكتــاب

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أكرمتن إكــرام مــن مــا شــآ فعــل

ومــا طلبــت منــك يــا رب انفعــل

فصــــل عن بســــلم ســــرمدا

علــى الــذي يقــود ل مــا ح‘مــدا

بل مشـــــــقة ول عنـــــــاء

ــائي
ــت ل بنـ
ــه قبلـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجــز بــه عن“ــ جنــدك الكــرام

مرادهــم منــك ومــا فــاق الــرام

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

رضــيت عنــك اليــوم رضــوان جيــع

عبـــادك الكـــرام يـــا خي ســـيع

صـــل صـــلة ع‘م‘ـــري ت‘ب“شـــر

بل انتهــا يــا مــن لــديه الب‘شــر

مـــع ســـلم يـــدفع الشـــقاءا

لغي ذات يســــــن البقــــــاءا

ل¦ــــ بل مكــــر ول غــــرور

يعـــل خطـــي أنفـــع الـــبور

علـــى الـــذي وهبـــت“ ل مبت“ـــه

وقـــدت ل كونـــك ل وخـــدمته

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل بــه أعلــى رضــى أعراضــي

ــي
ــم ف أغراضـ
ــل العظـ
ــا جاعـ
يـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

قـــد ح‘لـــت بين وبي كـــل مـــا

ل ترضـــه ل¦ـــ فـــزد ب العلمـــآ

صـــل صـــلة ظـــاهري تكمـــل

ــــــل
ــــــاطن ت‘جم¶ـ
مم¶ل وبـ

مـــع ســـلم قـــائد أوصـــال

ـــــال
ـــــدو والصـ
للخي ف الغـ

علــى الــذي قــد حــال بين أبــدا

وبي كــــل مــــن أب أن يعب‘ــــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ملكتن نفســــي“ مــــع§ هوايــــا

ول تقـــود مـــا اقتضـــى دعوايـــا

قــدت ل¦ــ اليــور مــن دنياكــا

وقـــدت ل مـــع الرضـــى ثنياكـــا

ســــــقت الفاســــــد لغي ذات

ـــذات
ـــم ف لـ
ـــدت ل العظـ
وقـ

صـــل صـــلة برضـــائي عنكـــا

تشــــهد ل وبازديــــاد منكــــا

مــــع ســــلم ل يلــــد اليقي

تعلن بــــــه ســــــرور التقي

علــــى الــــذي يــــزوره ميزان

ف كــــل ســــاعة بل أحــــزان

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وح‘ــــل ²بــــه بين وبي الســــوء

ف أبـــد مـــا يـــذهب الســـيء

واجعـــل بـــه بين وبي كـــل مـــا

يســــرن مــــن الن م‘ســــل°ما

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ــارا
ــواي“ النـ
ــل لسـ
ــت فضـ
زحزحـ

وقــــد ل الــــدرهم والــــدينارا

ول¦ـــ ف كليهمـــا بـــاركت يـــا

نـــافع يـــا م‘ص“ـــفÄيا نعمتيـــا

وح‘لــــت بين أبــــدا وبينــــا

ــا
ــك عونـ
ــه منـ
ــتعاذ منـ
ــا يسـ
مـ

صــل صــلة كــل فاســد تســوق

لغي ذات ل تـــدي ربـــح ســـوق

بل خـــروج مـــع§ ســـلم فـــائق

ل¦ـــــ يـــــود أبـــــدا بلئق

علــى الــذي صــححت ل توحيــدي

لـــك بـــه رســـولك الوحيـــد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمـــا بـــه حققـــت ل اتصـــال

يليــــــق ب ولتقن انفصــــــال

يـــا جـــاعل خطـــي فـــوق ظن

وظ¦ـــن ¥غيي يـــا عظيـــم الـــن

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

وهبــت ل ســؤل ومــا فــاق الــراد

بل اعـــتراض وجلـــوت ل ال¦ـــراد

صـــل صـــلة بفلحـــي تشـــهد

ل بســــلم بصــــلحي يشــــهد

ـــذي كفيتن اللعي
ـــى الـ
ـــ علـ
ل¦ـ

بـــه ومـــا ل ترضـــه ل يـــا معي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد بشــكري لــك ف ذا اليــوم

وبعــده يــا مــن حــى عــن لــوم

أوصـــــلت ل لقنتن فســـــرت ل

لشــك فيمــا مــن علك جــدت ل

ألنـــــــــــت ل بل أذى فرحتن

لينـــــت ل أكرمتن مـــــدحتن

مـــــددت ل يســـــرت ل ملكتن

مـــوت مـــا يســـوءن مكنـــت

أذهــب بــه ول¦ــ جــد بعصــمه

ـــــدمه
ـــــد ¥ل خيا بغي صـ
ومـ

أبـــق ل¦ـــ اللـــك وعن صـــليا

م‘ســلما علــى النــب وكــن ليــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أنلتن فــــوزا ولبــــا عاصــــما

مـــن ي‘ـــرى ف أبـــدا ماصـــما

صـــل صـــلة ل تـــزال فـــاته

أبـــواب جنـــات لنـــا بالفـــاته

مـــع ســـلم صـــارف لغينـــا

أبــــواب نيان ويبقــــي خينــــا

علـــى الـــذي وهبـــت ل الكتابـــا

ـــا
ـــان¦ العتابـ
ـــا كفـ
ـــه كمـ
بـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب بــه الــذي كنــت أروم

مــــن الن بل عنــــاء يــــا كري

ــــــدر
ــــــة وغي كـ
وغي آفـ

ول¦ــ كــن بالبش§ــر يــا ذا القــدر

ول¦ـــ هـــب مـــا ل يـــرى لغيي

ــــــــــذكر وأذن خي
ف ال والـ

عليــــه صــــلى ال بالتســــليم

ف الل والصــــحب ذوي العلــــوم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

نبهتن تنــــبيه شــــاكر عليــــم

ــوم
ــاد بعلـ
ــع قـ
ــ النفـ
ــاق إل°ـ
بـ

لــك علــي ¥الشــكر مــن شــعبانا

وقبلـــــه وبعـــــده قربانـــــا

صـــل صـــلة ل تقـــود درك مـــا

قـــد فـــاتن تل قلـــب حÂكمـــا

مـــع ســـلم جـــاذب ل بركـــات

مــا اخــترت ل ل¦ــ ت‘كي الركــات

وســــكنات أكــــب الرضــــوان

بل تزلــــــزل ول عــــــدوان

علـــى الـــذي تســـره حيـــات

وقــــدت ل بــــاهه اليــــات

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم لــدى عــادات

وبعــــده مــــواهب الســــادات

واكتــب ل¦ــ اليــوم وبعــده رضــى

ف جلــة العــراض ل اشــكر غرضــا

ـــد
ـــائدي“ ف التوحيـ
ـــكÂن§ عقـ
أسـ

ولت‘حــــي ب طريقــــة الوحيــــد

والقـــول¦ ســـد¥د§ والفـــؤاد“ نـــو¶رÂ

يــا م‘نÂــل قــد ج‘ــدت ل بالســورÂ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

وهبـــت ل يـــوم كتـــابت لـــذا

درا ويـــا قوتـــا أدامـــا فÂل¦ـــذا

من اقبـــل الشـــكر لوجهـــك الكري

يــا مــن أيــاديه لــدي• لــن تري

بــــأن تصــــلي“ وأن تســــلما

ــآ
ــاهي العلمـ
ــن ب يبـ
ــى مـ
عن علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل بــه خطــي“ يــا شــكور

يــا مــن لــه من انتحــى شــكور

شـــكرا وهـــد§يا ووليـــة رضـــى

يــا مــن وقــان¦ العــدى والرضــا

ــهورا
ــل الشـ
ــهر واجعـ
ــل شـ
ف كـ

ل¦ـــ عبـــادات حـــوت مهـــورا

ــا كري
ــديك يـ
ــاتيب لـ
ــل مكـ
واجعـ

أعلـــى رضـــائك فعنـــك ل تيـــل

ـــوجهت
ـــد تـ
ـــك الكري قـ
لوجهـ

ــوهت
ــديه نـ
ــن لـ
ــا مـ
ــابت يـ
كتـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أمضــــــيتن بــــــالق ذا يقي

جلــــة مــــا ل تــــرض ل يقين

ل اشـــهد بتعظيمـــي“ وجهـــك الكري

مــــع الكتــــاب ونبيــــك الكري

وصـــل عن أبـــدا مـــع ســـلم

علــــى الــــذي أورثن خي الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ الصــدق مــع الوفــاء

ولتقن النقــــض مــــع الفــــاء

تبــت“ علــي• فلتــدم ل¦ــ الصــلح

ـــــع الفلح
ـــــتقامة وأنفـ
والسـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أنيـــت بالختـــار ســـيي“ لكـــا

وقـــدت ل إل النـــان فضـــلكا

وصـــنت ل ســـري“ ف الـــدارين

كمـــا عصـــمتن مـــن العـــارين

صــــل بتســــليم بل انتهــــاء

علـــى ابـــن عبـــد ال ذي البهـــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واحفــظ ب“ــ الــذكر ور‘د• ل جيــع

ـيع
ـا سـ
ـاك يـ
ـع“ رضـ
ـترت ل مـ
ـا اخـ
مـ

ــدي
ــان ويـ
ــؤادي ولسـ
ــظ فـ
واحفـ

إل النــــان باقيــــا بالفيــــد

ولــــترن حقــــائق الشــــياء

يـــا متحفـــا بالـــدور والفيـــاء

ــا
ــا لوجهكـ
ــائي خالصـ
ــل بنـ
واجعـ

يــا واحــدا ليــس يكــون شــبه‘كا

ــوم
ــل اليـ
ــوم وقبـ
ــلت“ ل اليـ
أوصـ

ــوم
ــن لـ
ــى عـ
ــرا حـ
ــده سـ
وبعـ

جـــد•دت‘ تـــرك العـــود للتعظيـــم

وكنــــت ل بــــالنثر والنظيــــم

ــي وف
ــاء ف تركـ
ــ الرجـ
ــق§ ل¦ـ
حقÄـ

ـــو¶ف
ـــض ول مـ
ـــذي بل نقـ
أخـ

ل حقـــق الرجـــاء ف كـــل ليـــاد

واجعــل حيــات منــك أفضــل أيــاد

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

اشـــكر وعلـــم ولتبـــارك أجـــبÂ

وانفــع بــا يــدوم أعلــى عجــب

وصــــل عن ســــرمدا وســــلم

علـــي وســـيلت الشـــفيع الســـلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وارفــــع بــــق وجهــــك الكري

كتــــابت إليــــك بــــالتكري

وعنــــدك اجعلهــــا أجــــل خي

بل نايــــــة وخلــــــد ميي

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ـــرى لغيي
ـــا ل يـ
ـــونت ل مـ
كـ

فيـــك وف القـــرآن ظـــرف الي

وف نبيــــك وعبــــدك الرســــول

مــن ل بــه ت‘وصÂــل منــك خي ســول

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــردا ل يري
ــس طـ
ــه إبليـ
ــرد بـ
واطـ

ـــا كري
ـــظ يـ
ـــا حفيـ
لغي ذات يـ

وعنــــدك اجعلن“ــــ ذا صــــلح

بل تنــــــازع مــــــع الفلح

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

عصـــمتن اليـــوم وبعـــد اليـــوم

مـــن الشـــياطي وكـــل لـــوم

صــــل بتســــليم بل نــــايه

عن علـــى مـــن قـــاد ل الـــدرايه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل¦ــ الــدهر بــأن عنــدكا

ـــا
ـــاد منكـ
ـــه راض ذا ازديـ
وعنـ

زدن¦ـــ علمـــا ورض®ـــى وأدبـــا

يــا مــن كفــان¦ الشــقا والودبــا

وســـق عـــداي“ أبـــدا إل ســـوى

مضــــرت ســــقهم§ لغيي“ ســــوا

وب“ـــ جـــدد الـــدى هـــداكا

واشــــغل ²بغي جهــــت عــــداكا

واشـــكر تضـــرعي“ يـــا ســـيع

يــا واحــدا تنحــو لــه المــوع

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

فصـــلت بين“ـــ وبي مـــا يضـــر

وح‘لـــت بين“ـــ وبي مـــن يضـــر

بغي جــــع أبــــدا فشــــكري

لـــك و حـــدي ماضـــيا بالـــذكر

صـــل وســـلم يـــا إلـــي عن

علـــى وســـيلت ســـبيل الـــن

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل¦ــ اليــوم بكــون ماضــيا

لـــا تـــب ل¦ـــ زد أغراضـــيا

زدن توجهــــا إليــــك برضــــى

يــا مــن كفــان¦ العــدى والرضــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صــل صــلة كــل ضــر تصــرف

إل ســــواي“ بســــلم يصــــرف

مـــا ســـاءن إل ســـواي“ أبـــدا

علــى الــذي بشــارت قــد أب•ــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتخـــرج الـــذي يســـوءن بكـــا

ف كـــل قلـــب ماضـــيا بلبكـــا

ل¦ـــ ودفعـــك لغيي كـــل مـــا

يضــــرن إل النــــان معلمــــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أم•ن§ت“ن مــــن ضــــرر النــــاس

والـــن والعـــدى معـــا والنـــاس

صــــل صــــلة بســــلم ي‘كملن

كـــل ســـرور وأمـــان ي“شـــملن

علــى الــذي قــد حــال بين أبــدا

وبي مـــن ل¦ـــ يـــر كب“ـــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وأي¶ـــس الـــذي يريـــد تعـــب

من“ـــ يـــا مزحزحـــا ل¦ت§عـــب

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

حققــــت ل الرجــــاء يــــا كري

ــا أروم
ــل مـ
ــديه كـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

صـــل صـــلة بســـلم ي“شـــهدان

ل بفــــوز وشــــقاء… ي‘بعــــدان

إل ســوى عقــدي وقــول والعمــل

وللجنــــان ل يقــــودان المــــل

علــى الــذي ينحــو لــه مــدادي

م‘شــــي•عا بالصــــدق والــــداد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــل مــدادي فــوق كــل مــاء

ــــماء
ــــر السـ
ــــة كمطـ
بركـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صـــل صـــلة بســـلم يـــدفعان

مــــا ســــاءن لغي ذات ينفعــــان

ــــر
ــــن وسـ
ــــت ف علـ
كليـ

ل¦ـــ يـــودان بـــأعلى الســـر

علــى الــذي تنحــو لــه أقلمــي

بالـــدح والصـــلة مـــع§ كلمـــي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وامــح بــه قصــد اللغــى لطــي

يـــا مـــن مـــا معـــائب بـــالط

ــى
ــي اللغـ
ــد خطـ
ــوت أن يقصـ
مـ

يـــا مـــن ودادي للنـــب بل°غـــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

صــل صــلة مــا عملــت‘ ترفــع

العــرش والكرســي يــا مــن يرفــع

ــري
ــفيت ل تفكـ
ــذي صـ
ــى الـ
علـ

حــت غــدوت ف العــدى كعســكر

مــــع ســــلم نيــــت يبلــــغ

فيـــك وفيـــه كرمـــا فتبلـــغ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم كمــال العقــل

ــل
ــل النقـ
ــدهر أهـ
ــي الـ
وزد بعقلـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أذهبــــت مــــا دس اللعي فيــــه

حيلــــه يــــا مانعــــا ينفيــــه

صـــل صـــلة بســـلم يطـــردان

لغي ذات ذات“ــــــه وي‘رشــــــدان

كليــــت إليــــك بالرضــــوان

بل مشــــــقة ول عــــــدوان

ــات
ــه نيـ
ــو لـ
ــذي تنحـ
ــى الـ
علـ

وإنــــا العمــــال بالنيــــات

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ورد كـــل مـــا نـــا جنـــاب

مــن ضــرر الظÃفــر وض‘ــر النــاب

وضــــــر عي وكلم وضــــــرر

مــا حــان أو يــأت وســوء وغــرر

ــتي ل
ــا اخـ
ــوى مـ
ــواي“ وسـ
إل سـ

يــــا قــــائدا بفضله اليــــور ل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أريتن فضـــــلك ف نفســـــي وف

ســواي“ يــا مــن صــان عــن م‘خ“ــو¶ف

صـــل صـــلة جـــانب ت‘كـــر¶م

مـــع ســـلم ع‘مـــري ي‘ك¦ـــر¶م

علــى الــذي كــون لــه معلــوم

وانقــــاد ل ف حبــــه تعليــــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــري
ــم عمـ
ــاهه العظيـ
ــم بـ
واعصـ

مــن غي مــا يرضــيك يــا معمــري

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

أطلقتن وســـــعت ل فشـــــكري

من تقبـــل يـــا منيـــل الـــذكر

صـــل صـــلة بســـلم ل انتهـــآ

ــى
ــن انتهـ
ــى مـ
ــه علـ
ــا ول لـ
لـ

ــد
ــو أحـ
ــك وه§ـ
ــه إليـ
ــيي بـ
سـ

يــا مــن تــوجهت لــه يــا صــمد

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

ـــدا
ـــك الكري أبـ
ـــت وجهـ
عظمـ

بـــترك عـــودي“ فبشـــري أب¶ـــدا

وقيـــت عم§ـــري“ الذى والكـــدرا

يــا مــن بتبشــيي تــري“ القــدرا

صـــل صـــلة بســـلم يشـــهدان

ل¦ـــ بكـــون صـــادقا وي‘ســـعدان

علــــى الــــذي أورثن النافعــــا

بـــإذن بـــاق ل يـــزال نافعـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه خطـــي“ رب عنـــدكا

أكـــب رضـــوان وعنـــد جنـــدكا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

كشــفت“ ل كشــفا ي‘رين مــا انبهــم

ــم
ــادي والتهـ
ــن العـ
ــنت“ن عـ
وص‘ـ

ــلة تكشـــف الســـرارا
ــل صـ
صـ

ل للجنــــان تنــــع الشــــرارا

ـــاد§
ـــ بليـ
ـــوجه إل©ـ
ـــن التـ
مـ

مـــع ســـلم ل يـــود بأيـــاد

علــى الــذي ح‘لــت“ بــاهه العظيــم

يــا خي مــن ن‘ــوجي بالــدر النظيــم

بين وبي كــــل مــــن ي‘نــــازع

ــازع
ــه منـ
ــس لـ
ــا قـــاهرا ليـ
يـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ومن“ــــ اقبــــل مــــالكي حروف

ــــروف
قــــائدة للــــب والعـ

وامـــح تـــوجه اللغـــى والنقـــض

لع‘م‘ــري يــا مــن ببش§ــري يقضــي

وأيـــس الشـــيطان مـــن تـــوجه

ــوجهي
ــه تـ
ــن لـ
ــا مـ
ــدا يـ
ل أبـ

وامنـــع عـــداك مـــن إرادة ليـــاد§

ــاد
ــان بأيـ
ــن حـ
ــا مـ
ــوءن يـ
يسـ

واجعـــل حروف¦ـــ أجـــورا بـــاقيه

بل انتهــــاء للجنــــان راقيــــه

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

إل ســـواي“ قـــد ذهبـــت بـــاللعي

ــــــا معي
ــــــ يـ
بغي رده إل°ـ

مزحزحـــا لغي نـــوي كـــل مـــا

يســـوء أو يضـــر حيـــث علمـــا

صـــل صـــلة بســـلم يرقيـــان

للعــرش والكرســي فــورا ي‘رضــيان

علــى الــذي لــه قلمــي والــداد

مـــدة أعـــوام بـــط ذي س“ـــداد

ـــة لـــه
ـــك وخدمـ
عبـــادة لـ

لـــوجه مـــن علـــى الـــورى فضله

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وعن“ـــ اجـــزه خيـــورا صـــافيه§

يــا مــن بــه ل¦ــ أدمــت“ العــافيه§

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ملــك يــا قــدوس يــا مكرميـ

حيت“ن عــــن العــــدى والــــرض

ـــي
ـــي ف غرضـ
ـــد الرضـ
ول تلـ

وكنـــت“ ل بـــا ي‘ـــدي ب‘شـــري

ب‘شـــــارة ل¦ل¦ـــــك Áوب“ش“ـــــرÂ

صـــل صـــلة بســـلم ي“خ̈لـــدان

ــعدان
ــي ي‘سـ
ــك وكلـ
ــود“ م‘لكـ
خ‘لـ

علــــى النــــب ممــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مــــن بكري وعزيــــز س‘ــــم¶يا

صـــل صـــلة بســـلم ت‘كـــرم

ـــدا في‘كـــرم
بـــا جنـــاب أبـ

علــى الــذي منــك رجــوت اليا

بــــاهه وأن ت̈كــــف الضــــيا

إل ســـواي“ أبـــدا بـــه كمـــا

جعلت“ــــه مك°م®ــــا م‘حكÄمــــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ الـــذكاء والـــوليه§

ـــه§
ـــن آيـ
ـــ لي¶ـ
ـــن ول¦ـ
ول ألـ

واحفـــظ كتابـــك بقلـــب ويـــدي

ـــد
ـــد§ بي¶ـ
ـــ ج‘ـ
ـــي ل¦ـ
وج¶لن¶ـ

هـــديت“ كلـــي“ بتوفيقـــك يـــا

عليـــم يـــا خـــبي زال شـــكÄيا

ذكــر“ك هــب ل ولتج‘ــد§ ل بــوداد

ولتحمن بي علـــــم وس“ـــــداد

جــد¶د§ ب“ــ الســلم ل اجــ̈ذب العلــوم

ــم
ــا عليـ
ــبي يـ
ــا خـ
ــات يـ
النافعـ

وهبـــت ل الشـــروع رب الســـاعه§

يــا مــن كفــان كــدرات الســاعه§

حق°قـــت“ ل الشـــروع ف العلـــوم

يـــا معطـــي“ التـــأليف والتعليـــم

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بســـميع وم‘جيـــب س‘ـــم¶يا

صــل علــى العبــد الرســول والنــب

م“ــن صــانن ول¦ــ صــف°ى ̈طن‘ــب

ـــزح البل
ـــى مزحـ
ـــلمن§ علـ
وسـ

لغي ذات وحيــــــــــــات قبل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب ذكــاء عقــل ف اليــور

يــا مــن حبــان بالعيــال والــديور

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مــــن بميــــل وكري س‘ــــم¶يا

صـــل صـــلة بـــاطن ت‘جمـــل

وظــــاهري ونيــــت تكمــــل

مـــع ســـلم ل يلـــد الرغـــد

وأمـــس ينســـين بيـــومي وبغـــد

بل عـــدى ول عنـــا ول حســـاب

م‘صـــي¶ر®ا كليـــت خي احتســـاب

علــى الشــفيع ذي المــال أحــدا

مــن قلمــي مــع مــدادي ح“مÂــد“ا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ووجــــه الكــــدار والوجــــال

إل ســــوى نــــوي“ والــــدج•ال

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــم¶ي“ا
ــد س‘ـ
ــع قـ
ــظ رافـ
ــن بفيـ
م“ـ

ــلة ل مـــرادي توصـــل
ــل صـ
صـ

بل مشــــقة فــــأنت الوصــــل

مـــع ســـلم ل يصـــحح الســـد

مزحزحـــا لغي نـــوي ذا حســـد

يــا قــائدا ل مــا حــى عــن فــانيه

وقـــدت ل خي جـــادى الثـــانيه

ــات
ــك ذات بركـ
ــلة منـ
ــل صـ
صـ

تنحـــو بـــا لغي ذات الهلكـــات

مـــع ســـلم ل يطيـــب الـــوطن

ول يقـــود مـــا يوســـع العطـــن

علــى الــذي مــدحت مــن رأس الــرم

لســادس الشــهور وه§ــو م“ــن ك¦ــر‘م

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وملكن¶ــــي“ وصــــف¶ راضــــيا

عن“ـــ وارفـــع ح‘ـــج• عن قاضـــيا

ملــــك رســــول ال صــــلى ال

عليـــه مـــا تنمـــو بـــه عله

صــــل صــــلة بســــلم عن

عليـــه يـــا واســـع واقبـــل من

ر‘د• لغي ذات أفضـــــل البشـــــر

مــا ســاءه واجعــل مكــانه البشــر

رد إليـــه مـــا يســـره وكـــاد

يفــوته مــن العلــى حيــث يكــاد

جـــاله زد يـــا جيـــل واجـــع

لـــه الن وقتل¦ـــه لـــه اقمـــع

ــى
ــدحا يبقـ
ــق مـ
ــت خي اللـ
ملكـ

خلــــود فضله و̈أعط¦ــــى ســــبقا

صـــفيت خـــدمت لفضـــل نـــب

وصـــانن وصـــان مـــا ف طنـــب

ــــده
ــــال مـ
ــــت‘ ل تعـ
رفعـ

يـــدي بفيضـــه الـــذي ل مـــده

رد ل¦ـــ ال الـــذي كـــاد يفـــوت

مــن اليــور مــا نــان مــا يفيــت

جــــذب ل النــــافع مــــا ينفعن

ـــــــــــالن يرفعن
بل أذى وبـ

ـــري
ـــل تميل ي‘ـ
ـــل ل الميـ
ج¥ـ

عجــــــائب الفحــــــم ذا تي

لــه شــكوري أبــدا علــى الشــهور

ول¦ـــ جـــاد بظهـــور وطهـــور

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــد سـ
ــع قـ
ــكور رافـ
ــن بشـ
مـ

صـــل صـــلة ل تلـــد البشـــر

ــر
ــعة عشـ
ــواي“ تسـ
ــي إل سـ
تفضـ

مـــع ســـلم يطـــرد اللعينـــا

لغينـــا كـــي نعبـــد العينـــا

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

يــا مــن بــه ســاق لغيي الكمــدا

وآلــــه وصــــحبه وأذهــــب

كـــل مبـــاه لســـواي يـــذهب

وقــد ل¦ــ الــدهر العظيــم العظمــا

يــا مــن بــه أخزيــت مــن تعظمــا

بل ملقــــــاة وغي كــــــدر

ــدر
ــورى والقـ
ــان والـ
ــا ذا الزمـ
يـ

ــراج
ــن الخـ
ــان¦ عـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

ـــتدراج
ـــرور كاسـ
ـــر والغـ
والكـ

صـــل صـــلة ل ت‘لÂي¶ـــن القلـــوب

ورائبـــا تقـــود ل مـــع الليـــب

مـــع ســـلم ســـائق ماســـاءا

إل ســـوى نـــوي ومـــن أســـاءا

علــى الشــجاع ذي الصــحاب الــاحي

مـــن حبـــه أغن عـــن الرمـــاح

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــائدا
ـــيطان والكـ
ـــب الشـ
وأذهـ

ــائدا
ــي كـ
ــف كلـ
ــوي واكـ
لغي نـ

واجعـــل بقيـــة حيـــات ج‘نـــه

صــــافية إل دخــــول ال¦نــــه

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بميـــد وميـــد ســـيا

صـــل صـــلة ذات بشـــر خالـــد

مـــع ســـلم ل يصـــون والـــدي

ــا
ــذابه معـ
ــب وعـ
ــيق قـ
ــن ضـ
عـ

والـــدت يـــا قـــاهرا ل قمعـــا

علـــى الرســـول عبـــدك البشـــر

رئيـــس كـــل ملـــك وبشـــر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعــــل بــــه ذاء النظــــام خيا

عبــــادة ل¦ــــ تقــــود اليا

واقبلـــه من كرمـــا بـــاه مـــن

فـــاق خلئق اللـــه ذي الزمـــن

وامــح بــه مــا ســاءن فيمــا مضــى

مــن ع‘مــري مصــفيا ل¦ــ ال¦ض“ــآ

واجعـــل لســـان شـــاكرا كقلـــب

يـــا مغنيـــا بـــدفعه واللـــب

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بـــرءوف ورحيـــم ســـيا

صـــل صـــلة نفعهـــا ل ينقطـــع

علـــى الـــذي بـــه أذاي“ منقطـــع

مـــع ســـلم ل حيـــات ينمـــي

ــــــم
ــــــل© ̈غنـ
بي خي وأجـ

علـــى الوســـلية الشـــفيع الس‘ـــل°م

ــــــم
ــــــي العلـ
العرب الاشـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واحفـــظ كتابـــك بقلـــب ويـــدي

وبلســــان ماكثــــا بالفيــــد

ودوري“ احــــم وعيــــال تاليــــا

وســــق لغي جهــــت أقتاليــــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــد سـ
ــك قـ
ــك ملـ
ــن بليـ
مـ

صـــل صـــلة تصـــرف اللوكـــا

ـــا
ـــدت ل تليكـ
ـــر¶ي قـ
لغي ض‘ـ

مــع ســلم يصــرف النــاس معــا

لـــا يســـر كلكلـــي ول اجعـــا

علــى الــذي بــه خلقــت كــل مــا

خلقتـــه عبـــدا رســـول عل¦مـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وجـــد لعبـــدك وحبـــك الليـــل

ـــل
ـــثر القليـ
ـــه يكـ
ـــد لـ
بيـ

وهـــب لـــه ســـعادة الـــدارين

يــا مــن كفــاه العــار كالنــارين

وهــب لــه التوفيــق ف كــل ليــاد

واجعـــل حيـــاته لـــه خي أيـــاد

وهـــب لـــه الشـــهور واليامـــا

بشـــرا لـــه ولتقـــه اليامـــا

ووجــــه الفصــــول والســــنينا

لبشــــره ورض لــــه الفنونــــا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بصـــبور وحليـــم ســـيا

صـــل صـــلتك الـــت ل تطـــر

ببـــال ذي بلغـــة قـــد يســـطر

مـــع ســـلم ل ياثـــل ســـلم

خ“ل²ــق علــى الــاوي جوامــع“ الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتغنن يــــا نــــافعي بالشــــكر

عــن صــب Áا¦و حلــم وكــل مكــر

واجعـــل بفضـــلك العظيـــم نيـــت

ــت
ــدى كليـ
ــل هـ
ــالقول والفعـ
كـ

ـــب
ـــات الصـ
ـــن موجبـ
ولتغنن عـ

وموجبــات اللــم واشــكر ز“بــري

واجعـــل كتـــابت كمثـــل الـــج

والصـــوم والصـــلة أهلـــي نـــج

واجعــل ل¦ــ الرضــى مكــان اللــم

ــم
ــان الظلـ
ــع مكـ
ــل النفـ
ول اجعـ

ـــدى
ـــادة لـ
ـــل حلوة العبـ
واجعـ

ــــدا
ــــة تلÃـ
ــــادت مجلـ
عبـ

وهــب ل¦ــ الرغبــة عــن معــاص

يــا مــن كفــان ضــر كــل عــاص

يــا مــن كفــان عــن عــداك الغــويه

لــك شــكوري قبــل يــوم الــترويه

وبعــــده فاقبــــل شــــكوري من

ـــم عن
ـــرش العظيـ
ـــه للعـ
وارفعـ

من شـــكوري ارفـــع إل الكرســـي¶

برمـــة الســـم العلـــي القدســـي¶

يــا مــن لــه التكــبي والتقــديس

بـــك انتحـــى لغينـــا إبليـــس

يــا مــن لــه التقــدي كالتمليــك

عصـــمتن مـــن ضـــرر اللـــوك

ـور
ـه المـ
ـا لـ
ـق كمـ
ـه اللـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

كفيتن فضـــــل أذى كـــــل أمي

ــزور
ــن يـ
ــل مـ
ــا ب كـ
ــا نافعـ
يـ

حيتن مــــا ضــــر¥ن وزيــــر

يــا مــن لــه كــن فيكــون يــا مليــك

حيــت كلــي عــن مشــقات الســلوك

علمــــت Âالعــــداء أن عنــــدكا

ل عنــــدهم بشــــارة لنــــدكا

صـــبتن عـــن الـــرام قبـــل

وفتنـــة النـــاس امـــت والكبـــل

صــبتن عــن كــل مكــروه لــدى

كـــون غريبـــا وأط¦بـــت“ اللـــدا

صــبتن عــن كــل مــا ل ينفــع

مـــن الباحـــات وكنـــت أدفـــع

صـــبتن علـــى امتثـــال أمركـــا

ســـقت“ لغيي“ العـــدى بقهركـــا

قهــرت ل نفســي قهــرت ل هــواي§

والســوء والضــلل ســقت لســواي§

منــــك تــــزودي إل النــــات

ــات
ــن النـ
ــترت مـ
ــ اخـ
ــا ل¦ـ
بـ

ـــرام والكــــروه
ـــدت ف الـ
زهـ

بعصــــمة منــــك مــــع التكري

ــائده
ــا ل فـ
ــل مـ
ــقت لغيي كـ
سـ

فيــــه وللخي حيــــات قــــائده

وصــــلت ل مســــرة البــــرار

وقيتن مضــــــرة الفجــــــار

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بســـميع وعليـــم ســـيا

صـــل صـــلة تـــذهب المراضـــا

لغينــــا وتصــــلح الغراضــــا

مـــع ســـلم يصـــلح القلوبـــا

ويلــــب الــــرائب والليبــــا

علـــى الـــذي بـــه طـــويت عن

مســـافة الســـلوك يـــا ذا الـــن

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد بشــكري لــك يــوم الــترويه

يــا مــن ســقان مــن فيــوض م‘رويــه

وقبلــــه وبعــــده واشــــهد ل

بي خي ورضــــــاك قــــــد ل

وارفــع حروف بالشــكور يــا شــكور

يــا خي مــن ناجــاه عبــد بشــكور

ليـــس ثنـــاءÓك ســـواك“ ي‘حصـــي

يـــا باقيـــا أبقيتن يـــا م‘حصـــي

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــيا
ــد سـ
ــافظ قـ
ــظ حـ
ــن بفيـ
مـ

صــل صــلة قــد صــفت§ مــن الكــدر

يــا خالقــا بــإذنه يــري القــدر

مــع ســلم مــن ســواك ل يكــون

تـــب ل بيمنـــه كـــن فيكـــون

ـــاب
ـــزح ذوي التعـ
ـــى مزحـ
علـ

لغي نــــوي أبــــدا كالعــــاب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واحفــظ ب“ــ الســلم حفظــا ل يكــن

قــــط لغيي ولتكــــن ل بكــــن

واحفــظ جهــات الســت يــا حفيــظ

ــظ
ــاي“ واللفيـ
ــه معنـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

واحفــظ بصــدري“ العلــوم النــافعه

واجعـــل حيـــات للنـــب نـــافعه

صـــلى عليـــه أبـــدا وســـلما

ــا
ــؤادي علمـ
ــه فـ
ــن بـ
ــه مـ
عليـ

وهـــب ل¦ـــ الفـــظ بل نســـيان

واعصــم بــه عمــري مــن العصــيان

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــــيا
ــــن سـ
ــــن بغن وبغـ
مـ

صـــل صـــلة عـــن عـــداك تغن

وعــن ســوى مــا اخــترت ل يــا مغن

مـــع ســـلم ل يقـــود جنـــدكا

عبـــدا غنيـــا بالكتـــاب عنـــدكا

علـــى الـــذي كفيتن مـــا ســـاءا

بـــاهه وكـــل مـــن أســـاءا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب تعظيــم كــل مــا وجــب

تعظيمــه يــا مــن يقــود ل العجــب

ــم
ــا أعلـ
ــمتن“ مـ
ــن عصـ
ــا مـ
يـ

مـــا يســـوءن ومـــا ل أعلـــم

أذهــــب لغي ذات¦ــــ العيوبــــا

وقـــد لقلـــب الفيـــض والغيوبـــا

وهـــب ل¦ـــ اليـــوم بغي ســـلب

ــب
ــادي اغلـ
ــون ل م‘عـ
ــن فيكـ
كـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بقريـــب وســـيع ســـيا

صـــل صـــلة جـــاوزت عقـــول

وتصــــلح العقــــول والنقــــول

مـــع ســـلم يهـــب الشـــريعه

مـــع القيقـــة لنـــا ذريعـــه

إل اللـــه والكتـــاب والرســـول

يهــب ل دنيــا وأخــرى خي“ــ ســول

علـــى النـــب والرســـول الس‘ـــل°م

ــــــم
ــــــي العلـ
العرب الاشـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ القــرب وقــول¦ اســع

ســـع قبـــول ول¦ـــ الي اجـــع

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بعليـــم عـــال قـــد ســـيا

صـــل صـــلة تـــذهب الغفـــول

لغي قلــــب تنــــع ال̈Þفــــول

مـــع ســـلم يكشـــف الغطـــاءا

ويلــــب الرســــوخ والعطــــاءا

علــى الــذي قــد حــال بين أبــدا

وبي كــــل مــــن أب أن يعبــــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ العلــم الصــحيح والعمــل

الصـــال الـــذي ي‘كم¶ـــل المـــل

واجـــع ل¦ـــ الثن بيـــوم عرفـــه

ــه§
ــب ل العرفـ
ــائميه هـ
ــق صـ
وحـ

وانشـــر علـــي بركـــات ال¨ـــر‘م

وجلـــة الشـــهور واحـــم حرمـــي

وابــن ل الصــن الصــي حافظــا

ـــا
ـــرا أو لفظـ
ـــذكر ب م‘فتكÂـ
الـ

وهـــب ل¦ـــ التوحيـــد والـــديثا

وهـــب ل¦ـــ التفســـي والتحـــديثا

وهـــب ل¦ـــ الـــبوع ف الفنـــون

يـــا معطـــي“ الظـــاهر والكنـــون

وأظهـــر الـــق بطـــي واللســـان

يــا مــن يــود ل بفــوز وحÂســان

يـــا مـــاحي“ الفـــات والكـــدار

يـــا معطـــي“ اليان بعـــد الـــدار

صـــل صـــلة بســـلم تســـمع

ـــع
ـــكوري والن ل تمـ
ـــا شـ
بـ

بــا علــى العبــد الرســول الفيــد

يــا مــن بــه إليــك تتــد يــدي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ونــــو¶ر Âالشــــهور والفصــــول

ل¦ـــ كمـــا وهبـــت“ ل الوصـــول

ول¦ـــ نـــو¶ر كـــل يـــوم وس“ـــن“ه§

يــا مــن تعــال عــن م“نــام وسÂــن“ه§

ولتغنن بــــالفظ عــــن نســــيان

ـــان
ـــهود والعيـ
ـــدت“ بالشـ
ل جـ

ـــاب
ـــن حسـ
ـــالجر عـ
ولتغنن بـ

يـــا قـــائدا كلـــي“ باحتســـاب

وطي¥ــب النفــس وطيــب ل النــان

ول¦ــــ كــــو¶ن الن إل النــــان

ـــكانا
ـــت“ ل السـ
ـــا منل وهبـ
يـ

وصـــــنت“ ل اليان والكانـــــا

عــن كــل شــيء ب“نــاب ل يليــق

يــا مــن بمــدي وشــكوري“ خليــق

صــــل صــــلة تثبــــت‘ اللل

عنــــدي ومن تنــــع الضــــلل

مـــع ســـلم يطـــرد الســـواءا

وكـــل °إضـــلل ي‘ـــري ارعـــواءا

علـــى النـــب والرســـول التقـــى

ــا
ــت“ الرتقـ
ــاهه فتقـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــاهه العظيـــم نظمـــي

يــا مــن حــان عــن دواعــي الكظــم

عنـــدك إيانـــا وإســـلما معـــا

أحســـن إحســـان ول الن اجعـــا

وعنــــدك اجعلنــــه ل كنــــوزا

يــا مــن ي‘ــر الزيــد والكنــوزا

واردد بـــــق وجهـــــك الكري

يــــا واهــــب البقــــاء والتكري

إل ســـوى ذات¦ـــ مـــن نـــان

ــان
ــن اللـ
ــمن مـ
ــر واعصـ
بالضـ

واعصـــم لوجهـــك الكري عقـــدي

والقــول والفعــل مــن“ اه§ــل النقــد

واجعـــل لوجهـــك الكري كلـــي

أعلـــى رضـــاك مكثÂـــرا ل قلـــي

يـــا ال يـــا عليـــم يـــا خـــبي

يـــا مـــن بـــه ل ينحن ̈ثبـــور

صــل صــلة كــل ســوء تــدفع

لغي نــــوي“ وســــعيي ترفــــع

مـــع ســـلم حـــافظ جنـــاب

مــن ضــرر الظفــر وضــر النــاب

علـــى الـــذي وهـــب ل الكتابـــا

ولســــواي“ وج¥ــــه العتابــــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــوم عرفـــه§
ــب بـــق يـ
ول¦ـــ هـ

وحـــق صـــائميه أعلـــى معرفـــه§

يــا مــن وهبــت“ ل الشــهور والســني

ـــالب“ أني
ـــقت“ جـ
ـــواي“ س‘ـ
ولسـ

صــــل صــــلة ل ت‘كــــو¶ن ا̈لن

ل¦ــــ تقــــود عرفــــات ومÂن

مـــع ســـلم يمـــع النافعـــا

ل بالـــذي ليـــس يـــزال نافعـــا

علــــى الــــذي إخــــدامه أعلن

ـــــن قلن
ـــــب• م“ـ
بل أذى وكـ

يـــا ال يـــا واســـع يـــا كـــبي

يــا مــن لــه العظــم والتكــبي

صــل صــلة كــل ضــيق ت‘ــذهÂب

إل ســــواي“ أبــــدا فيــــذهب

مـــع ســـلم يلـــب الصـــفاءا

والصـــدق ل والمـــن والوفـــاءا

علــى الــذي مــدحي لــه والصــلوات

عليـــه زحزحـــت§ لغيي الفـــوات

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــول
ــك رب قـ
ــكري لـ
ــع بشـ
وارفـ

يــــا ماحيــــا تغرب وجــــول

أغنيـــت بـــك عـــن الربـــاب

وبحمــــد عــــن الســــباب

ــــول
ــــك عــــن التقـ
وبكتابـ

وبــــالتثبت عــــن التحــــوªل

وبـــداك عـــن هـــدى ســـواكا

يـــا مغنيـــا صـــببت“ ل ج“ـــدواكا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بكري واســـع قـــد ســـيا

صــل صــلة قــد ت¦لÄــد الكــرم

ــبم
ــد انـ
ــا قـ
ــل Ãمـ
ــدا ̈تـ
ل أبـ

ــرª
ــوء أو يضـ
ــا يسـ
ــل مـ
ــن كـ
مـ

يــا مــن بــه ل ينــح نــوي ضــرª

مـــع ســـلم يصـــرف الســـواءا

لغي ذات بـــــــــــك واللواءا

علـــى الـــذي صـــيت“ن خـــديا

لـــه بـــه وقـــدت“ ل تقـــديا

بــــاهه وصــــنت“ ل أســــراري

بــــه بل مكــــر ول اغــــترار

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واخـــرق ل العـــادات ف الشـــياء

ــاء
ــر• بالفيـ
ــان ال¦ـ
ــن كفـ
ــا مـ
يـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

أول يـــا آخـــر يـــا مكرميـــا

صـــل صـــلة عمـــري تطهـــر

ـــر
ـــي ت‘مه¶ـ
ـــن غي خي ك¦لكلـ
مـ

مـــع ســـلم ل يقـــود مفحÂمـــا

ذوي القلــي والنكــر حقــا أفحمــا

علــــى نبيــــك الكري جــــاري

مــن مــا لــه ف اللــق مــن م‘جــار

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ اليـــوم بل اســـتلب

كــــون¦ نــــور“ جلــــة Âالطلب

ــــاد
ــــاد والزªه•ـ
ــــة Âالع‘ب•ـ
وجلـ

وهـــب ل¦ـــ التجويـــد باجتهـــاد

وح‘جــــة لكــــل مــــن والن

ـــن قلن
ـــل مـ
ـــق لغيي كـ
وسـ

واجعـــل تـــواليفي“ أنـــوارا تنـــور

ســــاطعة برمــــة النــــور الني

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وأبـــدا صـــل عليـــه بســـلم

عن كمـــــــــا ملكتن خي الكلم

واجعــل بــه نظمــي لــديك باقيــات

ـــات
ـــان راقيـ
ـــالات للجنـ
وصـ

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مــن بميــل واســع قــد ســيما

صـــل صـــلة ل تمـــل جيـــع

مــا اخــترت ل لــديك يــا خي ســيع

مـــع ســـلم ل يزيـــد بÂشـــرا

علـــى البشـــر البشـــي الب‘شـــرى

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولســـواي“ ســـق عنـــاء الـــدنيا

وضـــرر الخـــرى ̈أنÂلـــت‘ ̈ثنيـــا

لــــك شــــكوري“ بل كفــــران

ــران
ــن السـ
ــان¦ عـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

لـــك شـــكوري“ علـــى البنـــاء

يـــا مـــن حـــان¦ عـــن العنـــاء

لــــك شــــكوري“ علــــى اللل

ـــلل
ـــاحي“ الملق والضـ
ـــا مـ
يـ

لــك شــكوري“ علــى مــن ســجدوا

يــا مــن لغيي ســاق مــن ل يســجد

لــك شــكوري“ علــى مــن ركعــوا

يــا مــن لغيي ســاق مــن ل يركــع

لـــك شـــكوري“ علـــى الوطـــان

ــيطان
ــن الشـ
ــان¦ عـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

لـــك شـــكوري“ علـــي المـــر

يـــا مـــن جعلتـــه مـــر• الـــب

لـــك شـــكوري“ علـــى اليـــور

ف الســــر والعلــــن ف الــــديور

لـــك شـــكوري“ علـــى الكتـــابه

يــــا منل وهــــب ل كتــــابه

لـــك شـــكوري“ علـــى الـــروف

الالبــــات الــــب والعــــروف

لـــك شـــكوري“ علـــى التـــأليف

يـــا معطـــي“ الســـرار والـــألوف

لـــك شـــكوري“ علـــي التقريـــب

يـــا مـــاحي“ العـــدوان والتقريـــب

لـــك شـــكوري“ رب مـــن مـــرم

لتـــم ذي الجـــة خت§ـــم الـــرم

شــــكرتك اللهــــم بالــــداد

يـــا واهـــب النصـــرة والـــوداد

شــــكرتك اللهــــم بــــالقلم

يــــا متحفــــا بأفضــــل الكلم

شــــكرتك اللهــــم بالصــــلة

يــــا ماحيــــا مشــــقة القلة

شــــكرتك اللهــــم بالصــــيام

يـــا مـــن حـــان¦ عـــن اليـــام

شــــكرتك اللهــــم بالقيــــام

يـــا شـــاهدا ل اليـــوم بالصـــيام

شــــكرتك اللهــــم بــــالتحرك

يـــا متحفـــا بخجـــل للمعـــرك

شــــكرتك اللهــــم بالســــكون

يــــا منل ل جــــاد بالتســــكي

لـــك شـــكوري“ علـــى اليـــام

يــــا ذا الخالفــــة والقيــــام

لــك شــكوري“ علــى كــل ســنه

يــا مــن تعــال عــن منــام وســنه

لــــك شــــكوري“ بل انتهــــاء

يــا مــن لــه ســيي ذو انتهــاء

يــا ربنــا صــل صــلة عظمــت

ــت
ــه نـ
ــت بـ
ــذي كليـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وارفــع بــه ســعيي بشــكر راقيــا

ــا
ــزال باقيـ
ــس يـ
ــا ليـ
ــار افعـ
يـ

ـــا
ـــارك فيهـ
ـــع حروف ولتبـ
واجـ

إليــــك باديهــــا ومتفيهــــا

صـــفيت قلـــب مصـــلحا مســـددا

ــددا
ــدت مـ
ــ قـ
ــان ل¦ـ
ــك لسـ
بـ

ـــال
ـــوارحي إل العمـ
ـــدت جـ
قـ

الصــــــالات مكمل أمــــــال

قلــــب“ ينــــوي الي واللســــان

تنحـــو لـــه الذكـــار والســـان

ـــــاكا
ـــــن رب¶ ول أنسـ
ل تنسـ

ول تــــوجه§ ل الــــذي ينســــاكا

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

مـــن بميـــل وشـــكور ســـيا

صـــل صـــلة بســـلم ل انتهـــآ

لــا علــى مســرى بــه للمنتهــى

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل حـــروف هـــذه القـــد•م“ه

مقبولــــة مشــــكورة معظمــــه

وف فــــــؤاد النتقــــــى وأفئده

صـــحابه اجعلن ســـرورا ذا جـــده

يـــا مغنيـــا يـــا جامعـــا أغنيتـــا

بـــا جعـــت ل كمـــا أرضـــيتا

صــــل صــــلة تمــــع اليات

مجلــــــــــــة دلئل اليات

علــى الــذي ل قــاد يــوم ال¨م‘ع“ــه

مــال اعتمــى ل مــن من وج“م“ع“ــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه الشـــهور واليامـــا

ل¦ــــ شــــواهد قن اليامــــا

ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا

ــافيه
ــب ل عـ
ــلمة وهـ
ــب ل سـ
هـ

وعصـــمة واجعـــل حروف شـــافيه

واجعـــل تلوت وخطـــي“ أحـــب

مــن العبــادات إليــك يــا مــب

ولتقن مكــــرك يــــا عليــــم

ولتقن الغــــرور يــــا حليــــم

ولتقن ســــوء القضــــاء أبــــدا

يـــا خي معبـــود بـــب عبـــدا

حبـــك ل قـــد زحـــزح الفســـادا

لغي ذات ونفــــــى الســــــادا

إل ســــواي“ ولغي مــــا اعتمــــى

ل¦ـــ كري حبـــه قـــد حتمـــا

يـــا ربنـــا يـــا ذا البلد والعبـــاد

يــا مزيــا مــن رام ضــري وأبــاد

يــا ربنــا يــا ذا الراضــي والســمآ

ــا
ــد رسـ
ــعادت قـ
ــا سـ
ــا باقيـ
يـ

يـــا ربنـــا يـــا خـــالق الـــدارين

ــارين
ــن العـ
ــان¦ عـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

يـــا ربنـــا يـــا طـــارد العـــداء

لغي نــــوي عاصــــما مــــن داء

يــا ربنــا يــا مــن لــه اللــك معــا

المــد يــا مــن ل منــاي“ جعــا

صـــل صـــلة تطـــرد الشـــيطانا

لغي مــــال اخــــترته أوطانــــا

مـــع ســـلم قـــد ي‘ـــؤي¶س اللعي

من ومـــن ضـــر عيـــال يـــا معي

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

م“ـــن بعثـــه إل البايـــا حـــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وبكتــــابت“ فــــر¥ح جنــــدكا

ـــدكا
ـــالات عنـ
ـــات صـ
أي باقيـ

يــــا منل طي¥ــــب“ ل أوطــــان

يــا حاميــا عــن حيــل الشــيطان

صـــل صـــلة ل تـــر مـــددا

مـــع ســـلم ل يـــدي عـــددا

علـــى النـــب الاشـــي العلـــم

م“ــن مثلــه عنــد الــورى ل يعلــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشـــهد ل¦ـــ الـــدهر بـــأن راض

عمــن حــى عــن جســدي أمراضــي

واشــهد ل¦ــ الــدهر بأنــك الحــب

ل مــن ســواك والنــب بعــد‘ أح“ــب

وهبــــت ل الخلص ف التوحيــــد

ــــد
ــــالة الوحيـ
ــــا رسـ
مث¦بتـ

ــن زمن
ــي مـ
ــا مضـ
ــت ل فيمـ
وهبـ

مــــا ل يــــدي ب‘ش“ــــري وأمن

رافقن جنـــدك ف وقـــت الهـــاد

وزحزحـــوا العـــدى لغيي باجتهـــاد

ـــن واله
ـــس ومـ
ـــت إبليـ
زحزحـ

لغي نــــوي إنــــك اللــــه

ل تنحن حســــــاد Ýا¦و كفــــــار

ول منــــــافقون أو أســــــفار

تـــأتين“ المـــال منـــك ســـرمدا

ومـــن نبيـــك الرســـول أحـــدا

فصــــل ســــرمدا مســــلما ع“له

ف الل والصــــحب وزد ب“ــــ عله

زد النـــب مـــا يســـره ومـــا

ينفعـــه ف°ـــ وهـــب ل القومـــا

هـــب للنـــب البـــدء Âالتـــام

أبقــــى بشــــارات بل اختتــــام

ــنه
ــن سÂـ
ــال عـ
ــا تعـ
ــد معنيـ
أحـ

وكـــان ل بكـــل شـــهر وس“ـــنه

ـــر وف
ـــب والبحـ
ـــاطبته ف الـ
خـ

الســر والهــر مــع الــادي الــوف

فقلــت يــا رب الــورى يــا ربنــا

ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

ــائقه
ــلة فـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

كـــل صـــلة برئيـــس لئقـــه

مـــع ســـلم ل يـــاريه ســـلم

ــاحي اللم
ــك الـ
ــيلي لـ
ــى وسـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واكتــب لــه اليــوم بشــارات الكري

لـــديك يـــا بـــاقي مزيـــدا ل يري

ــارعه
ــلة بـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربانـ
يـ

مـــع ســـلم بـــالن مســـارعه

علـــى الـــذي أعطيتـــه مـــدادي

مـــذ زمـــن مـــع صـــفا ودادي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ومــن مــدادي قــد لــه مــا شــاءا

ــاءا
ــه النشـ
ــه ̈أو“جـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

ــاهره
ــلة طـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

مـــع ســـلم ل عـــداك قـــاهره

علـــى الـــذي أعطيتـــه أقلمـــي

مــــذ زمــــن بأفيــــد الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــيا
ــه تبشـ
ــد لـ
ــي قـ
ــن قلمـ
ومـ

ــيا
ــا أرســـلته بشـ
ــا مـــن لنـ
يـ

ــلة نـــائره
ــل صـ
ــا ربنـــا صـ
يـ

مــــع ســــلم برضــــاك زائره

علـــى الـــذي أعطيتـــه قرطاســـي

بــــدم ض‘ــــم•ت إل أوطــــاس

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ومــن قراطيســي لــه قــد الغــرض

يــا مــن كفــان¦ عــداك والــرض

ــه
ــلة راقيـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

مـــع ســـلم بالراضـــي بـــاقيه

علــى الــذي خــدمته قــد أخرجــت

من عيــــوب“ معــــا فخرجــــت

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــرورا
ــدمي سـ
ــن خـ
ــه مـ
ــد لـ
وقـ

يـــا واهبـــا وه“ـــب“ ل بـــرورا

يــا ربنــا صــل صــلة مشــكيه

كــل اشــتكاء مــع§ ســلم مرضــيه

علـــى الـــذي أرضـــيته ســـنينا

ــــا
ــــا ظنينـ
ماهـــــدا مغتربـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقــد لــه مــن خــدمي مــا ســرا

يــا مــن كفــان مــن وشــى واغــتر¥ا

واعصـــم بوجهـــك الكري عم§ـــري

مـــن الكـــاره وأصـــلح أمـــري

واجعـــل فـــؤادي“ خزينـــة العلـــوم

النافعـــات إنـــك العطـــي العليـــم

واجعــل جــوارحي“ أوطــان هــداك

ــداك
ــن عـ
ــالات مـ
ــان سـ
إل النـ

ــالبه
ــلة جـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

إل رضــــاك لعــــداك غــــالبه

علــــى الــــذي جعلن لــــديه

كصــــحبه مصــــليا عليــــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقــد لــه مــن ع‘م‘ــري فــوق الن

وعنـــدك اجعلن ســـرور المنـــآ

ــامله
ــلة شـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

للصــــلوات كلهــــن كــــامله

مـــع ســـلم ل يـــزال ناميـــا

مـــا يضـــرن جهـــات حاميـــا

علـــى خليلـــك الـــبيب عبـــدكا

أحـــدنا الختـــار نـــور جنـــدكا

وآلــــه وصــــحبه ولتجعــــل

جيـــع خـــدمت رضـــى تنجعـــل

ــامعه
ــلة جـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

كـــل صـــلت ذات قهـــر قـــامعه

مـــع ســـلم نـــوره ل ينقطـــع

علـــى الـــذي بـــه أذاي“ منقطـــع

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وارفـــع جيـــع صـــلوات اليومـــا

ـــا
ـــدى واللومـ
ـــك وجن¶ب§ن العـ
لـ

ــائله
ــلة حـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

ـــــائله
ـــــدرات جـ
بين وبي كـ

مــع ســلم جــالب ل مــا أحÂــب§

م‘زحزحـــا لغينـــا مـــا ل ن‘حÂـــب

علـــى وســـيلت إليـــك أحـــدا

والل والصـــحب وعم§ـــري“ احـــدا

ــه
ــلة ذاهبـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

بكــل ضــر مــع§ ســلم ذا هÂبــه

لنـــا ســـعادة وربـــا وســـع“ه

يــا مغنيــا قــد كنــت ل بتوســع“ه

علــى الــذي بــه تقــود ل الغــرض

ــــرض
ــــدى ول أذى ول مـ
بل عـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا ربنــا يــا مــن تعــال عــن ســنه

ــنه
ــهر وسـ
ــل شـ
ــل كـ
عن“ــ صـ

مـــع ســـلمك علـــي الشـــفع

مــن قــاد ل مجــل كــل مــدفع

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واكتــب لــه ف كــل مــا من صــدر

مــــن خــــدم حلوة بل كــــدر

واجعـــل صـــلت وســـلمي خيا

عبــــادة لــــك تصــــفي ميا

واجعـــل حيـــات¦ عبـــادة تـــدوم

لـــه بشـــارات تقـــدم الـــدي

وارفــــع لعرشــــك وللكرســــي¶

نظمـــي“ هـــذا باســـك القدســـي¶

يــا ال يــا أحــد إنــك الصــمد

يــا رافــع الســماء مــن غي عمــد

ــد
ــو ال أحـ
ــل هـ
ــق¶ قـ
ــل بـ
صـ

علـــى وســـيلت نبيـــك الحـــد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب لــه يــا رب مــن يــوم الحــد

أعلــى بشــارات لــدى كــل أحــد

واجعـــل كتـــابت مزايـــا قوتـــا

لـــه وزي§نـــا يـــزدري ياقوتـــا

ــلم
ــلة بسـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

علـــى الـــذي مـــا العنـــاء واللم

وقـــادن إليـــك يـــا رب بكـــا

ـــا
ـــه ببكـ
ـــك لـ
ـــدتن بـ
وقـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــــب لــــه يــــا رب ف الثني

ـــن من•ي
ـــاج مـ
ـــوق الن والـ
فـ

بغي آفـــــــة وغي كـــــــدر

يــا مــن كفــان كــدرات القــدر

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة دارئه

كـــل الفاســـد تصـــول طـــارئه

إل ســــوانا قبــــل أن تنتحيــــا

يــا مــن لــديه ضــرري قــد ميــا

مـــع ســـلم عمـــري يســـلم

مــن كــل مــا بــه تيء الظلــم

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

والل والصـــحب وخطـــي“ احـــدا

ـــاده
ـــا عبـ
ـــل حروف كلهـ
واجعـ

ــاده
ــاد والعبـ
ــه العبـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

وهــب لي اللــق ف خطــي البشــر

يـــا خالقـــا جعلتـــه خي البشـــر

وجـــد لـــه يـــا رب ف الثلثـــآ

بــــا ازدرى الربــــاع والثلثــــا

مــــا يســــر أبــــدا وينفــــع

يــا مــن بــه الضــر لغيي يــدفع

ــرا
ــلة ل ي‘ـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

نظي‘هـــا ومثلهـــا ليســـت§ ت‘ـــرى

مـــن اللئق علـــي مـــن ̈فض¶ـــل

علـــى جيعهـــم معـــا فف¦ض‘ـــل

مـــع ســـلم ل ي‘ـــرى ول ي‘ـــرا

مــن الــورى علــى الــذي قــد ص‘ــي¶را

ــــد والل
ــــم ممـ
ــــورا لـ
نـ

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب لـــه رب بيـــوم الربعـــآ

يـــا باقيـــا م‘ر“و¶ي®ـــا وم‘ش§ـــبÂعا

مـــا فيـــه كـــل ملـــك وب“شـــر

يغبطـــه مـــن ز“ي“ـــد Áوب‘شـــر

واجعـــل حروف¦ـــ لـــه ل¦ـــذ°اتÂ

بل نايــــة بقــــدر الــــذاتÂ

ــافيه
ــلة صـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

صـــدور قـــوم مـــؤمني شـــافيه

مـــع ســـلم صـــارف مفاســـدا

لغينــــا وشÂــــق²و“ة …Ïوفاســــدا

علـــى الـــذي بشـــره مـــدادي

وقلمــــي ســــني مــــع§ ودادي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وف الميــس هــب لــه فــوق الن

يـــا مـــن جعلتـــه أمي المنـــآ

ــذهب
ــلة ت‘ـ
ــل صـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

مــن قصــدوا ضــري معــا فتــذهب

إل ســـواي“ ســـرمدا مـــع ســـلم

لغينـــا يـــ̈ذب ªمـــن بـــم ظلم

علـــى الـــذي وج•ـــه جنـــد ال

الغــــالبي لــــذوي اللهــــي

وزحزحــــوا لغينــــا الكفــــار

كمـــا مـــا الخـــراج والســـفارا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــدد العـــداء تديـــدا يـــدوم

ـــدي
ـــدك الـ
ـــرفهم لغي عبـ
يصـ

وهــب لــه يــا رب يــوم ال¨م‘ع“ــه

فــوق الن مــع الــذي قــد ج“ع“ــه

يـــا ربنـــا صـــل صـــلة تبقـــى

مـــع ســـلم ل يقـــود ســـبقا

علـــى الـــذي وهـــب ل الكتابـــا

ــــ ل يـــــوجه العتابـــــا
ول¦ـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب لــه يــا رب يــوم الســبت

ــت
ــن نبـ
ــا مـ
ــوم يافعـ
ــل يـ
وكـ

واجعـــل صـــلت هـــذه لـــديه

خي صــــلة ص‘ــــليت عليــــه

واكتــب لــه بــا بشــارات الحــد

وهــب لــه اليــام مــن يــوم الحــد

بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
ـدى
ـا ذا النـ
ـطفى يـ
ـا مصـ
ـي¥دي يـ
ـا سـ
يـ

صــلى عليــك مــن هــداك ســندا

أزكـــى صـــلة بســـلم ل تـــود

بالســــتقامة وتقليــــل الجــــود

ــــاع
ــــحاب والتبـ
ف الل والصـ

وزادن علمــــا مــــع اتبــــاع

يــا ســيدي يــا متــب يــا ذا العل

صـــلى عليـــك مـــن تعـــال وع“ل

أزكـــى صـــلة بســـلم ل عـــدد

لـــا تســـوق ل¦ـــ دائم“ مـــدد

ف الل والصــحب وكــف مــا حظ¦ــر

عن وجــــاد ل إليــــك بــــالنظر

يــا ســيدي يــا منتقــى يــا ذا الــدى

صــلى عليــك مــن ســألته هــدى

أزكــى صــلة ل تســوق كــل مــا

لـــه اشـــتهيت ســـرمدا مســـلما

مــــع ســــلم بميــــع الل

وصــــــحبك الــــــدرر واللل

ـرى
ـن س“ـ
ـا مـ
ـى يـ
ـا مقتفـ
ـيدي يـ
ـا سـ
يـ

صــلى عليــك مــن دعــاك للس‘ــرى

أزكـــى صـــلة ل تـــود بظ¦ف¦ـــر

بـــأن أجـــاورك مـــن غي ســـفر

مــــع ســــلم بميــــع الل

والصــحب مــن غــدا لــم مــآل

يـــا ســـيدي يـــا خي مرســـل إل

خلــــق إلــــه العــــالي ذي الل

صـــلى وســـلم عليـــك أبـــدا

بـــالل والصـــحب ومـــن تعبـــدا

أزكــى صــلة منــه جــل بســلم

ت‘طÂيــب ل طوبــاي“ مــع§ دار الســلم

صـــلى وســـلم عليـــه بميـــع

آلــك والصــحاب ربــك الســميع

أزكـــى صـــلة ل تـــود بـــداك

مـــع ســـلم ل يســـخر عـــداك

ــد
ــا ولـ
ــد ومـ
ــل والـ
ــا خي كـ
يـ

صــلى عليــك مــن تعــال عــن ولــد

مســـلما مـــع اليـــار الع‘ب¥ـــد

كمــــــا لغيي“ أزال وب“ــــــدي

بغي رد ل إل النــــــــــــان

وبـــك صـــفÓ°ى أبـــدا جنـــان

يــــا خي مرســــل لي أمــــه

صــلى عليــك مــن كفــاك الغمــه

رب كري نــــــافع قــــــد جل

وقــــدرك العظيــــم قــــد أج“ل°ا

مســـلما عليـــك فـــوق عـــدد

بـــالل والصـــحب وزاد مـــددي

يــا مــن لتصــديقك قــد ش‘ــق• القمــر§

صــلى عليــك مــن بقفــوك أمــر

مســــلما عليــــك بــــالكرام

ف الل والصــــحب بل انصــــرام

ــرا
ــوب غفـ
ــة ذنـ
ــك جلـ
ــن بـ
مـ

وكـــل مـــا علـــي• عن كفـــرا

يــا مصــطفى يــا منتقــى يــا متــب

صــلى عليــك مــن هــداك واجتــب

مســـلما عليـــك ف الل الكـــرام

ــرام
ــاد ل الـ
ــر وقـ
ــحبك الغـ
وصـ

ولســــواي“ النهــــي“ والشــــقاءا

كــــف• ومــــا ي“ح§رمن ارتقــــاءا

وجــــــاد ل بكــــــثرة التلوه

والــــذكر والصــــلة بــــاللوه

وجــــاد ل بــــالعلم والعمــــال

ــــــال
ــــــأدب وبالكمـ
وبالتـ

يــا ســيدي يــا بغيــت يــا جنــت

عــن كــل ســوء أبــدا يــا جنــت

صــلى عليــك منعــم قــد أنعمــا

بــــك علينــــا وأدام النعمــــا

ــادا
ــه قـ
ــت“ق²ت‘ إليـ
ــا اشـ
ــل مـ
وكـ

لــــك بل مشــــقة فانقــــادا

مســـلما عليـــك يـــا متـــار

ــار
ــا أختـ
ــل مـ
ــاق كـ
ــ سـ
ول¦ـ

دنيـــا وأخـــرى بـــك ذا ســـلمه

مـــن الســـاب ومـــن اللمـــه

وطي•ـــب الزمـــان ل كمـــا ̈أحÂـــب

وكــف• عن ســرمدا مــا ل ̈أحÂــب

وبـــك ل كـــان وســـاق ل الرب

حــت أصــي بش§ــر ع‘ج§ــم وع“ــرب§

ـــآ
ـــحاب المنـ
وضـــمن إل الصـ

ـــــاب الن
ـــــاد ل بل حسـ
وقـ

وحـــط °ذنـــب وعيـــوب“ مـــا

ـــا
ـــود ج“م“ح“ـ
ـــل ك¦نـ
وراض ل كـ

ــفآ
ــم شـ
ــون ذا النظـ
ــاد ل بكـ
وجـ

ل وللمــــة حيــــث كشــــفا

وك¦ــــف• عن جلــــة الرزايــــا

بـــه وســـاق ل بـــه الزايـــا

فـــإنه جـــل علـــى ذاك قـــدير

وبإجابــــة دعــــا داع جــــدير

خــــاطبته بالشــــكر والثنــــاء

إذ بـــك عن قـــد نفـــى عنـــائي

يــا مــن ســؤال غيه عنــد الضــلل

إذ كنـــت ل بكـــرم يـــا ذا اللل

ــب
ــب يـــا ميـ
يـــا ال يـــا قريـ

ــب
ــه تيـ
ــذي بـ
ــى الـ
ــل علـ
صـ

ـــلم
ـــزات بسـ
ـــيدنا ذي العجـ
سـ

ــي الظلم
ــحب الزحزحـ
ــالل والصـ
بـ

وكــن ل¦ــ الــدهر وكــن معــي وكــن

ل ســـائقا فـــوق مرامـــي بكـــن

واجعـــل بـــاهه حيـــات صـــافيه

لــك بــه مــع الجــور الضــافيه

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــن الرحيــــــــم
}تيسيــر العسيـر ف الصـلة على البشيـر

النذيـر{

يـــا ال يـــا مـــن ل إلـــه غيه

يـــا مـــن أتـــان دون شـــر خيه

صـــل وســـلم ولتبـــارك ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

وآلــــه وصــــحبه والنبيــــآ

واشـــكر تـــه القـــدمات ربيـــا

وه§ـــو الـــذي ســـيته بالبـــدء

يــا مــن قبلــت بســماك بــدئي

يـــال يـــا مـــن ل إلـــه غيه

يـــا مـــن أتـــان دون ضـــي خيه

صـــل وســـلم ولتبـــارك أبـــدا

علــى الــذي تقــديه منــك بــدا

وه§ـــو الـــذي ســـيت بالبهـــاء

والل والصـــــحب بل انتهـــــاء

وكـــن معيـــذن بـــق العـــذبله

ــمله
ــات البسـ
ــا بركـ
ــر علينـ
وانشـ

وصـــل يـــا رحـــان ولتســـلم

علــى النــب حــبيب كــل مســلم

وه§ـــو الـــذي ســـاته مضـــيء

والل والصـــحب ومـــن يضـــيء

وانشـــر علينـــا بركـــات الفـــاته

ــاته
ــاب فـ
ــي خي بـ
ــل قلمـ
واجعـ

وصـــل يـــا رحيـــم ولتســـلما

علــى الــذي بــه كشــفت الظلمــا

وه§ـــو الـــذي ســـيت بالضـــياء

ــــاء
ــــحب ذوي اليـ
والل والصـ

وانشـــر علـــي بركـــات البقـــره

يـــا مـــن يـــوجه لغيي ســـقره

وغيهــا مــن كــل بــاب النــار

ـــنار
ـــران والشـ
ـــزي والسـ
والـ

وصـــل يـــا ملـــك ولتســـلم

علـــى الـــذي بشـــرته بقلمـــي

وه§ـــو الـــذي ســـيته باللجـــإ

والل والصــــحاب واشــــكر لئÂي

وانشــــر علــــي بركــــات آل

عمــــران ف الــــال وف الــــآل

ــــــة وغي كـــــــدر
بغي آفـ

ــدر
ــورى والقـ
ــاء والـ
ــا ذا القضـ
يـ

وصـــل يـــا قـــدوس بالتســـليم

علـــى النـــب مدينـــة العلـــوم

وه§ـــو الـــذي ســـيت بالشـــفاء

ــــاء
ــــحب ذوي الوفـ
والل والصـ

ول¦ـــ هـــب بســـورة النســـاء

كونـــك“ ل ف الصـــبح والســـاء

وبركــــات الليــــل والنهــــار

بل تغـــــــرر ول انتهـــــــار

وعصـــمة مـــن الذى ولتشـــكر

هـــذا النظـــام ولتنـــور فكـــري

وصـــل يـــا ســـلم ولتســـلم

علــى الــذي بــه فككــت ولــي

وه§ـــو الســـمى صـــاحب الـــرداء

والل والصـــحب الزيلـــي الـــداء

وانشـــر علـــي بركـــات الـــائده

واجعــل حيــات يــا شــكور فــائده

وصـــل يـــا مـــؤمن بالتســـليم

علــــى نــــب ال ذي التعليــــم

وه§ـــو الســـمى صـــاحب اللـــواء

والل والصـــحب علـــى اســـتواء

ول¦ـــ هـــب بســـورة النعـــام

كونــــك ل بــــالود والنعــــام

وصـــل بالتســـليم يـــا مهيمـــن

علــى الــذي بعــد الــدعآ يهيمــن

ــس
ــاء أي رئيـ
ــم النبيـ
ــو زعيـ
وه§ـ

جيعهـــم وهـــم معـــا غـــر رءوس

وآلــــه وصــــحبه والــــؤمني

ــذعني
ــبيب الـ
ــا حـ
ــات يـ
والؤمنـ

ول¦ـــ خلـــد منـــن الشـــراف

وغيهــــم بســــورة العــــراف

واكتــب لفضــل الــورى الختــار

مÂن¶ـــي م‘ن®ـــى تـــدوم ف اســـتتار

وصـــل يـــا عزيـــز ولتســـلما

علــى الــذي فــاق الكــرام علمــا

وه§ــــو خطيــــب النبيــــآ والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ول¦ـــ هـــب بســـورة النفـــال

فتحــــا مبشــــرا بل إقفــــال

وصـــل يـــا جبـــار بالســـلم

علـــى الـــذي فرحـــه أقلمـــي

وه§ــــــو خي النبيــــــاء أجعي

وآلــــه وصــــحبه والتــــابعي

وانشـــر علـــي بركـــات التـــوبه

بل أذى ول عـــــدى أو حـــــوبه

ـــل
ـــا صـ
ـــب دوامـ
ـــا متكـ
يـ

مســـلما علـــى الـــب الـــل

خـــات كـــل النبيـــاء طـــرا

والل والصـــحب وقـــد ل الـــبا

ول¦ــ هــب بــق يــونس الــرام

ول¦ـــ كـــن بل أذى ول انصـــرام

وصـــل يـــا خـــالق ولتســـلم

علـــى حبيبـــك الليـــل العلـــم

وه§ـــو نـــب النبيـــاء القـــري

والل والصــحاب يــا مــن يقــري

بل تـــــــرك ول إجـــــــاله

يــا مــن بكــث قــد مــا مــاله

ول¦ــ هــب بــق هــود كــل مــا

منـــك أريـــد للجنـــان ســـلما

وصـــل يـــا بـــارئ ولتســـلما

علـــى الـــذي علمتـــه فعلمـــا

وه§ــــو الليء وهــــو الــــبأ

مـــن العيـــوب وهـــو الـــر•أ

وآلـــه وصـــحبه ول¦ـــ هـــب

ـــب
ـــف الن بل رهـ
ـــق يوسـ
بـ

صـــل وســـلمن• يـــا مصـــور

ــور
ــه أتتنــا السـ
ــذي بـ
علــى الـ

منــك هــو النــور الــذي ل يطفــأ

والل والصـــحب وذد مـــن ي‘طفـــأ

ول¦ــ هــب بســورة الرعــد المــان

ــان
ــقات الزمـ
ــادي ومشـ
مــن العـ

وصـــل يـــا غفـــار ولتســـلما

علــى الــذي بشــر مــن تعلمــا

الصــــطفى والتــــب العلــــى

والل والصــحاب يــا مــن حلــى

وهـــب ل¦ـــ التـــأليف والتفهيمـــا

واليمــــن ف كلــــي بإبراهيمــــا

وصـــل يـــا قهـــار ولتســـلم

علــى الــذي يلــو الــدجى بقلمــي

الرتضــى الزكــى الزك°ــى التقــى

ــا
ــت الرتقـ
ــاهه فتقـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

واحفــظ ب“ــ الــذكر وكــثر أجــري

ـــر
ـــق الجـ
ـــال والت بـ
ف الـ

وصـــل يـــا وهـــاب ولتســـلما

علـــى الـــذي ســـاق لغيي ألـــا

بـــك جـــزاء منـــك يـــا كري

ومنــــه والشــــكر بــــه أروم

ــى
ــي ªالعلـ
ــوثقى الزكـ
ــروة الـ
العـ

ــى
ــا وأعلـ
ــداه هاديـ
ــن هـ
ــا مـ
يـ

والل والصـــحب بـــق النحـــل

يــا عاصــما مــن جالبــات الــل

وهــب بــذا النظــام يــا رب الب“شــر

لســـيد الب“شـــر أفضـــل ب‘شـــر

ــرام
ــور والـ
ــاح اليـ
ــه مفتـ
واجعلـ

وخي أجـــر ورضـــى بل انصـــرام

وصــــل يــــا رزاق ولتســــلما

علــى الــذي بــه أقــود العلمــآ

إل الصــــراط الســــتقيم قــــودا

ـــور ذودا
ـــل ذي النفـ
ـــذود كـ
يـ

ــيب
ــب السـ
ــبيب الطيـ
ــو الـ
وه§ـ

ســـيدنا النقـــى هـــو النســـيب

والل والصـــــحب وبالســـــراء

هـــب ل كـــون بشـــر كـــل راء

ــــــزل
ــــــة ول تزلـ
بل إجابـ

ول تغــــــرب وجــــــد بنل

ــائدا إل
ــرزق قـ
ــون الـ
ــب ل كـ
هـ

خي النــــــان ذا أمــــــان وإل

واكتـــب ل الجـــور والصـــفاءا

ف كـــل شـــيء واكفن الفـــاءا

وصـــل يـــا فتـــاح ولتســـلما

علـــى الـــذي كفيتن مـــن ظلمـــا

قبـــل بـــاهه وقـــدت ل المـــان

ــان
ــيق‘ الزمـ
ــي ضـ
ــواي“ تنتحـ
ولسـ

وه§ــو النيــب والقريــب والرقيــب

ــب
ــاب والنقيـ
ــب والـ
ــو اليـ
وه§ـ

وآلــــه وصــــحبه وكــــن ل

بســـورة الكهـــف ونـــور كلـــي

وصـــل بالتســـليم يـــا فتـــاح

علـــى الـــذي ســـاته الفتـــاح

الســتجيب النــدب وه§ــو الصــاحب

وآلـــه الغـــر كمـــن يصـــاحب

وانشـــر علـــي بركـــات مريـــا

واجعـــل فيوضـــي مجلت ديـــا

وصـــل يـــا عليـــم بالتســـليم

علـــى الـــذي بعـــث بـــالتعليم

وه§ـــو أبـــو الطيـــب والطـــبيب

ــبيب
ــه اللـ
ــو لـ
ــا ينحـ
ــا باقيـ
يـ

وآلــــه وصــــحبه والــــذكرا

بـــق طـــه ل هـــب والشـــكرا

ــا
ــق بيـ
ــن تعلـ
ــل مـ
ــب لكـ
وهـ

ـــا
ـــا ربيـ
ـــة يـ
ـــعادة دائمـ
سـ

ول هــــب مغفــــرة ل يســــبق

ـــق
ـــن بعبـ
ـــ كـ
ـــا ول¦ـ
لثلهـ

ــع
ــر لميـ
ــدي• و اغفـ
ــر لوالـ
واغفـ

مــن ب تعلقــوا بفضــل يــا ســيع

وارض عــن الصــحب الكــرام ث عــن

نــاظم هــذا النظــم رب حيــث عــن

واغفـــر لكـــل مـــؤمن ومـــؤمنه

وقـــد لـــم من لشـــكر مـــدمنه

واغفـــر لكـــل مســـلم ومســـلمه

وهــب لــم منــك رضــى ومرحــه

واغفـــر لكـــل مســـن ومســـنه

ولـــم‘ أوصـــل مزيـــد حســـنه

وصـــل يـــا قـــابض ولتســـلم

علـــى النـــب والرســـول الســـلم

أي صــاحب القضــيب راكــب النجيــب

يــا مــن بــه يقــود ل خي عجيــب

ـــا
ـــا ربيـ
ـــحبه يـ
ـــه وصـ
وآلـ

وانشـــر علـــي بركـــات النبيـــآ

وســـرمدا صـــل عليهـــم بســـلم

ـــم بل ملم
ـــن وافقهـ
ف كـــل مـ

واجعــل بــاهه العظيــم ذا النظــام

لــك أحــب مــن عبــادات عظــام

وصـــل يـــا باســـط ولتســـلم

علــــى النــــب العرب العلــــم

وه§ـــو النجيـــب وه‘ـــو النتخـــب

ومــن ن“ح“ــت بــه لبÂش§ــري النªج‘ــب

هـــو الهـــذب هـــو النتخـــب

والل والصـــحب ومـــن ينتخـــب

ول¦ـــ هـــب بالـــج دون زلزلـــه

منـــــك الن بي آي منلـــــه

وصـــل يـــا خـــافض ولتســـلما

علــى الــذي بــه جلــوت الظلمــا

أي كاشــف الكــرب رافــع الرتــب

يــا مــن بــه كــون خــديه كتــب

وآلــــه وصــــحبه والــــؤمني

ــون
ــات الؤمنـ
ــي بركـ
ــر علـ
وانشـ

وصـــل يـــا رافـــع ولتســـلم

ــي
ــوت ألـ
ــه مـ
ــذي بـ
ــى الـ
علـ

ــــد
ــــه ف أبـ
ــــات لـ
بغي إثبـ

كمـــا مـــوت جالبـــات الوبـــد

ــرب
ــابق العـ
ــرب سـ
ــزة العـ
أي عـ

ــرب
ــس العـ
ــرب أنفـ
ــح العـ
وأفصـ

ـــور
ـــق النـ
ـــحب بـ
والل والصـ

يـــا مـــاحي“ النكـــار والتشـــني

وصـــل يـــا معـــز بالتســـليم

علــى الــذي صــفا بــه تعليمــي

وه‘ــــو نمــــك الني الثــــاقب

وه§ـــو العقـــب النفيـــس العـــاقب

والل والصــــحب ذوي اليقــــان

ول¦ـــ كـــن برمـــة الفرقـــان

وصـــل يـــا مـــذل ولتســـلما

علـــى رســـول ال نـــور العلمـــآ

الكــوكب الغــالب والقطــب الهــاب

الراغــب الرغــب النــدب الشــهاب

ول¦ــ هــب بالشــعراء مــا أريــد

يــا مــن كفــان قبــل¦ قصــد Áال¦ريــد

واجعــل حروف فــوق كــل عمــل

صــلح يــا مــن ل يقــود أملــي

وصـــل يـــا ســـيع يـــا بصـــي

علــى الــذي جــاء لــه النªص‘ــور‘

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وزحـــزح ألـــي

بغي تـــــــوجيه إل أبـــــــدا

ولتقن إل النــــــان كبــــــدا

وانشـــر علـــي بركـــات النمـــل

بغي آفــــة ول اجــــع شــــلي

ولتكفنــــا تنازعــــا وكــــدرا

إل جنــان اللــد يــا مــن قــدرا

وصـــل يـــا حكـــم ولتســـلم

علـــى النـــب النتقـــى الســـلم

وآلـــه وصـــحبه ول¦ـــ هـــب

بســورة القصــص صــارف الرهــب

ـــر
ـــي الب‘شـ
ـــواي“ وتلزمـ
إل سـ

ــر
ــا رب الب“شـ
ــد يـ
ــان اللـ
إل جنـ

ـــذكر
ـــن تـ
ولتغنن بالشــــكر عـ

مــا قــد مضــى ول¦ــ نــور فكــري

وصــل يــا عــدل صــلة بســلم

ــل ملم
ــا كـ
ــذي عن مـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ول هـــب بـــالعنكبوت كـــل مـــا

يســـرن مـــع بقـــاء ســـلما

ول¦ـــ هـــب عدالـــة ف ظـــاهر

وبـــاطن ول¦ـــ جـــد بطـــاهر

ــبي
ــا خـ
ــف يـ
ــا لطيـ
ــل يـ
وصـ

علـــى الـــذي جـــزاؤه كـــبي

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحاب نـــاف الظلـــم

وانشـــر علـــي بركـــات الـــروم

نشــــرا بــــه أكــــون ذا تكري

ــــــة وغي كـــــــدر
بغي آفـ

ــدر
ــورى والقـ
ــاء والـ
ــا ذا القضـ
يـ

ول بلقمــــــان أدم بــــــرورا

ف كـــل شـــيء واكفن الغـــرورا

ــم
ــا عظيـ
ــم يـ
ــا حليـ
ــل يـ
وصـ

علــى الــذي انقــاد لــه التعظيــم

ــــلما
ــــد وسـ
ــــيدنا ممـ
سـ

ــا
ــرف ظلمـ
ــحاب واصـ
والل والصـ

إل ســــواي“ ولتنــــور كلــــي

وبالمــــان والصــــفاء كــــن ل

ــجده§
ــات السـ
ــي بركـ
ــر علـ
وانشـ

يـــا قـــائدا إل اليـــد مـــده

ول¦ـــ هـــب بـــا وبـــالحزاب

عبــــادة تعلــــو بل أحــــزاب

ولتغننـــا عـــن جالبـــات اللـــم

بي أعمــــــال وخي علــــــم

ــــــل الي
ــــــاورة أهـ
وبجـ

يــا مــن كفــان كــل °حــاوي ضــي

ــكور
ــا شـ
ــور يـ
ــا غفـ
ــل يـ
وصـ

علـــى الـــذي تقـــديه مـــذكور

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وكـــل مســـلم

ول¦ـــ هـــب بســـبإ وفـــاطر

مجـــل كـــل حاصـــل بـــاطر

ـــدارين
ـــل ف الـ
ـــا الوجـ
ولتكفنـ

ـــارين
ـــر للعـ
ـــا يـ
ـــل مـ
وكـ

وصـــل يـــا علـــي يـــا كـــبي

علـــى الـــذي ن“ب•ـــأه الـــبي

ســـيدنا ممـــد مـــع ســـلم

والل والصـــحب ول اقبـــل ذا الكلم

ـــبيا
ـــ العلء والتكـ
ـــب ل¦ـ
وهـ

ــورا
ــزح الثبـ
ــد زحـ
ــا قـ
ــا باقيـ
يـ

إل ســـواي“ ولتـــدم ل¦ـــ المـــان

مــع الرضــاء ولتصــف ل الزمــان

ول¦ـــ هـــب بـــق ياســـي الن

بل تزلــــزل وقــــد ل الÓم“نــــآ

ول¦ــ بــاليقطي هــب جلــة مــا

أحبـــه مـــن صـــالات تعتمـــى

ــت
ــا مقيـ
ــظ يـ
ــا حفيـ
ــل يـ
وصـ

علــى الــذي تي“ــي بــه الوقــوت

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وعظـــم قلمـــي

بــــق داوود وحــــق الزمــــر

صـــف وكـــرم يـــا كري عمـــري

وصــل يــا حســيب يــا جليــل

علــى الــذي انقــاد لــه التجليــل

منـــك بتســـليمك وه§ـــو النتقـــى

والل والصـــحاب أهـــل الرتقـــآ

بغـــافر الـــذنب وحـــق فصـــلت

وحرمــة الشــورى الــت الن جلــت

وصـــل يـــا كري يـــا رقيـــب

علــى الــذي اعتلــى بــه النقيــب

ــــلما
ــــد وسـ
ــــيدنا ممـ
سـ

وآلــــه وصــــحبه والعلمــــآ

بســورة الزخــرف واجعــل النظــام

ـام
ـن عظـ
ـب مـ
ـا أحـ
ـديه مـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

وهــب بســورة الــدخان للرســول

بشـــارة لـــه تـــر خي ســـول

وصـــل يـــا ميـــب ولتســـلم

علـــى شـــفيع الشـــفعاء العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

برمــــة الاثيــــة العظمــــه§

يــا قــاهرا لــه العلــى والعظمــه

ــم
ــا حكيـ
ــع يـ
ــا واسـ
ــل يـ
وصـ

علــى الــذي انقــاد لــه التحكيــم

ــــلما
ــــد وسـ
ــــيدنا ممـ
سـ

بــالل والصــحب وم“ــن قــد أســلما

بســــورة الحقــــاف والقتــــال

يــا مغنيــا عــن جــالب القتــال

وصـــل يـــا ودود يـــا ميـــد

علــى الــذي انقــاد لــه التمجيــد

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وقلـــب علـــم

ــرات
ــق الجـ
ــح وحـ
ــة الفتـ
برمـ

يـــا مغنيـــا عـــن أل وســـكرات

وصـــل يـــا بـــاعث بالتســـليم

علـــى البشـــي الشـــافع العلـــوم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

برمـــة اليـــد واجعـــل خطـــي

لـــديك يـــا شـــكور خي خـــط

وصـــل يـــا شـــهيد بالســـلم

علـــى الـــذي تـــدحه أقلمـــي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــذاريات
ــق الـ
ــاحي بـ
ــد إل الـ
وقـ

ـــات
ـــدوم ناميـ
ـــارات تـ
خي بشـ

ــور
ــق الطـ
ــق بـ
ــا حـ
ــل يـ
وصـ

علــى الــذي قــد جــاء بالســطور

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحاب واعصـــم قلمـــي

وجســـدي وكلكلـــي لكـــل مـــا

ل ترضــــه ل وعيــــال ســــلما

وصـــل يـــا وكيـــل بالســـلم

علــى الــذي ت‘فضــي لــه أقلمــي

رســـالة وكـــونه فـــوق جيـــع

خلــق الصــور الــذي لــه ال¨مــوع

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

برمـــة النجـــم وحـــق القمـــر

يـــا قـــائدا إليـــه خي الزمـــر

ــك الكري
ــق وجهـ
ــب بـ
ــ هـ
ول¦ـ

بـــه لـــديك بشـــرا ليســـت تري

وصـــل يـــا قـــوي يـــا مـــتي

علــى الــذي امــت بــه الفتــون

بل رجــــوع لنــــاب أبــــدا

ــدا
ــك بـ
ــه منـ
ــذي بـ
ــيدنا الـ
سـ

ذكـــر Ýحكيـــم قـــدته إلينـــا

وإنـــــه مكـــــرم لـــــدينا

ــــلم
ــــد وسـ
ــــفيعنا ممـ
شـ

ــي
ــرم قلمـ
ــحب وأكـ
ــالل والصـ
بـ

وللنــــب بســــور ة الرحــــان

أوصـــل ســـلميك مـــع المـــان

ـــد
ـــا حيـ
ـــا ول يـ
ـــل يـ
وصـ

علــى الــذي انقــاد لــه التحميــد

وذاك أفضــــل الــــورى ممــــد

وقــد لــه مــن خــدمت مــا يمــد

ف آلــــه وصــــحبه وســــلم

وزده مـــا يســـره مـــن قلمـــي

برمــــة الواقعــــة العظمــــه

وحرمـــة الديـــد ذات العظمـــه

وصــل يــا مصــي صــلة تعلــو

كـــل صـــلة بســـلم يعلـــو

علـــى النـــب النتقـــى الشـــفع

والل والصـــحب وخـــدمت ارفـــع

رفــع قبــول وامــح مــا من صــدر

مــن غي رضــوان الــذي لــه القــدر

وظــاهري وبــاطن اعصــم ســرمدا

مـــن التلبـــس بـــا ل يمـــدا

آمي يــــا رب برمــــة الــــدال

وحرمـــة القـــرآن واكفن الـــدال

ول¦ــ هــب مــن الــذي أحصــيتا

مــا اخــترت ل يــا راضــيا أرضــيتا

ولتكفن مــا ليــس يصــيه ســواك

مــن ضــرر واجعــل هــواي“ ف هــواك

آمي يـــا مبـــدئ يـــا معيـــد

يــا مــن بــه منــه لــه نعــود

ــوجهت
ــابت تـ
ــه كتـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

وخـــدمت لـــديك قبـــل ن‘ـــو•ه“ت§

صــل وســلم ســرمدا علــى المي

ســــيدنا ممــــد مــــن ل يي

وآلــــه وصــــحبه وهــــب ل

بـــه صـــلح الصـــالي قبلـــي

واجعـــل تـــواليفي إل ال أحـــب

مــن غيهــا يــا خي مالــك يــب

واشــرح بــا صــدور مــن تعلمــوا

شـــرحا بـــه ل تعـــتريهم ظلـــم

وصــل يــا ميــي صــلة بســلم

ــن كلم
ــاء بأحسـ
ــذي جـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ــان
ــق المتحـ
ــر وحـ
ــة الشـ
برمـ

والصــف المعــة دأبــا حيــث حــان

وصــل يــا حــي الــذي ليــس يــوت

علــى الــذي بشــرن بــه الميــت

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

ف الل والصـــحب وكـــل مســـلم

وبالنـــــــافقي والتغـــــــابن

وجــــه أذى لغي مــــا لنــــا بن

ولتكفنــــا جــــوالب النفــــاق

وهــب لنــا الرضــى مــع الوفــاق

يــا حــي يــا قيــوم صــل أبــدا

وســلمن علــى الــذي الفضــل بــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

بســـــــــــورة الطلق والتحري

زد النــــــب أرفــــــع التكري

بســـورة اللـــك وســـورة القلـــم

صــل بتســليم علــى الــادي العلــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا مـــن كفيتن المـــور الشـــاقه

صـــل بتســـليم بـــق الـــاقه

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

والل والصـــحب وعم§ـــري“ احـــدا

يـــا قـــائدا ل أحســـن الخـــارج

ــارج
ــورة العـ
ــى ذي سـ
ــل علـ
صـ

ســـيدنا ممـــد مـــع ســـلم

ف الل والصـــــــحاب واكفن اللم

ـــن
ـــق الـ
ـــوح وبـ
ـــق نـ
بـ

صـــل بتســـليم علـــى ذي الـــن

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واحــد يــا صــمد أنــت الواجــد

قـــادر مقتـــدر أنـــت الاجـــد

صـــل علـــى الزمـــل الـــدثر

برمـــــة الزمـــــل الـــــدثر

وســـــلمن عليـــــه ف الل وف

أصـــحابه ف الـــال ث مـــا يفـــي

ولتكفنــــا قبــــل انتحــــاء Áاللم

وســـــيئ العمـــــال رب والكلم

صـــلة ربنـــا العلـــي القـــدم

مـــع ســـلمه علـــى القـــدم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

أول يـــا آخـــر يـــا مـــؤخر

ـــــر
ـــــك ل بل أذى أدخـ
كونـ

صـــل بتســـليم علـــى ســـيدنا

ــــدنا
ــــا مرشـ
ــــد حبيبنـ
ممـ

وآلــــه وصــــحبه ف الــــال

وف الـــآل يـــا مقيـــم الـــال

ــدا
ــل أبـ
ــاطن صـ
ــا بـ
ــاهر يـ
ظـ

وســلمن علــى الــذي الفضــل بــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

بســــورة القيامــــة العظمــــه

وســـورة النســـان ذات العظمـــه

والرســــلت وبــــق النبــــأ

والنازعــــات وفــــؤادي نبــــإ

يــا مــن لغيي الضــر كــف وحبــس

صـــل بتســـليم برمـــة عبـــس

علـــى النـــب النتقـــى الطهـــر

ممــــد خي الــــورى الطهــــر

وقـــد لـــه بســـورة التكـــوير

والنفطــــــار زائد التنــــــوير

ف آلــــــه وصــــــحبه ولتغنن

عــن بــدع بــك وميــي الســنن

يــا بــر يــا تــواب أنــت الــوال

والتعــــال الصــــلح الحــــوال

ــورى
ــى خي الـ
ــليم علـ
ــل بتسـ
صـ

يــا مــن بــه قلــب ســواه نــورا

وآلـــه وصـــحبه وقـــد لـــه

بســــــورة الطففي ســــــؤله

ــبوج
ــقاق والـ
ــه بالنشـ
ــب لـ
وهـ

وســورة الطــارق مــا فــاق العــروج

قبـــل القيامـــة وصـــن كتـــابه

يـــا واهبـــا وهـــب ل الكتـــابه

ــية
ــق الغاشـ
ــى وحـ
ــورة العلـ
بسـ

صـــل صـــلة ل تـــزال نـــاميه

مــــع ســــلم دائم مبشــــر

علـــى النـــب النتقـــى البشـــر

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتكفن يـــا رب مـــا ل تـــرض ل

قبـــل انتحـــاء بـــالنب الفضـــل

بســـورة الفجـــر وســـورة البلـــد

والشــمس والليــل وحرمــة البلــد

صـــل علـــى ســـيدنا ممـــد

وآلـــه وصـــحبه يـــا صـــمدي

يــا مــن بــه انتحــت لغيي النقــم

إل جنـــان اللـــد يـــا منتقـــم

صـــل وســـلم ولتبـــارك ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

وآلــــه وصــــحبه وبالضــــحى

ب جــــددن منهجــــه متضــــحا

ــق
ــورة العلـ
ــتي وسـ
ــرح والـ
بالشـ

صــل علــى فاتــح مــا قبــل انغلــق

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحاب واعصـــم قلمـــي

عفـــو يـــا رءوف صـــل أبـــدا

وســلمن علــى الــذي الســبق بــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

بســـورة القـــدر وحـــق الـــبينه

صـــل علـــى نـــدب عله بينـــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يــا مالــك اللــك بــق الزلزلــه

صــل علــى مــن ل¦ــ قــاد نزلــه

ـــــزل ول جــــــول ول
بل تزلـ

ظلــــم وقــــد كفيتن تقــــول

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــــا رب ذا اللل والكـــــرام

صــــل بتســــليم وبــــاحترام

علـــى النـــب ذي الزايـــا أحـــدا

ــدا
ــعي“ احـ
ــحب وذا السـ
والل والصـ

بالعاديــــات وبــــق القــــارعه

صــل علــى ذي الســبق والســارعه

ســـيدنا ممـــد يـــا مقســـط

والل والصـــحب الـــذين أقســـطوا

جــــامع يــــا غن أنــــت الغن

صـــل بتســـليم علـــى الســـتغن

بـــك بـــآله وصـــحبه الكـــرام

وقـــد لـــه بـــالنظم ذا خي مـــرام

وبالتكــــاثر وحــــق العصــــر

صــل علــى مــن جــدت ل بنصــر

بــــه بغي آفــــة ول كــــدر

وســـلمن عليـــه مـــري“ القـــدر

ـــانع
ـــا مـ
ـــحبه يـ
ـــآله وصـ
بـ

يــا خي مــن أرضــاه عبــد صــانع

ـرر
ـن الضـ
ـل مـ
ـم فاعـ
ـه اسـ
ـن لـ
ـا مـ
يـ

وقــــــد كفيتن أذاه والغــــــرر

صـــل بتســـليم بـــق المـــزه

ــزه
ــظ لـ
ــا ولفـ
ــن كفانيهـ
ــا مـ
يـ

علــــى النــــب ممــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا معطـــي“ النـــور بل أفـــول

صـــل بتســـليم بـــق الفيـــل

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

والل والصـــحب وعم§ـــري“ احـــدا

بـــق مـــا أنزلـــت ف قريـــش

مــن ســورة صــل علــي القريشــي

ــــلما
ــــد وسـ
ــــيدنا ممـ
سـ

والل والصـــحب وكلـــي ســـلما

مــن كــل مــا يســوء أو يضــر

ــب
ــت الـ
ــم أنـ
ــا رحيـ
ــان يـ
رحـ

يــا نــور يــا نــافع أنــت الــادي

يــا منهيــا مــن قبــل Âذ¦ا جهــادي

ــورى
ــى خي الـ
ــليم علـ
ــل بتسـ
صـ

والل والصـــحب وكلـــي نـــورا

ول¦ــ هــب ف كــل شــيء نفعــا

مـــع هـــداك ولتهـــب ل الرفعـــا

يـــا ربنـــا بســـورة الـــاعون

وج¥ــــه لغيي ضــــرر اللعــــون

يــا ربنــا هــب ل بــق الكــوثر

يـــن اليـــاة وأجـــوري كـــثر

ــا وجـــه لغيي الكـــافرين
ــا ربنـ
يـ

بل مضــــرت بــــق الكــــافرون

وارث يـــا بـــديع أنـــت البـــاقي

ــاق
ــبع كالطبـ
ــي السـ
ــك الراضـ
لـ

صـــل بتســـليم علـــى ســـيدنا

ــــدنا
ــــا مرشـ
ــــد حبيبنـ
ممـ

ــروف
ــل حـ
ــحبه واجعـ
ــه وصـ
وآلـ

ذا النظــم للخيات مــن خي ظــروف

ــل بــه ذا النظــم كــاليات
واجعـ

جيعهـــا يـــا مبقـــي“ ال¦ي§ـــر“ات

بســـورة النصـــر وتبـــت ̈كف°ـــا

أفئدة الســــــاد وال̈كف°ــــــا

إل ســـوى نـــوي وبـــالخلص

جـــد ل إل النـــات بـــالخلص

رشــيد يــا صــبور صــل بســلم

ــن كلم
ــاه بأحسـ
ــذي فـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتكفنـــا بـــق ســـورة الفلـــق

وســورة النــاس الذى يــا مــن خلــق

واكتــب لــه صــلى عليــه بســلم

ف آلــه وصــحبه البــاقي الســلم

بكــل حــرف مــن تــه الــروف

بشــــارة ينمــــو بــــا معروف
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بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ومولنا ممــد وآلــه
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وآله وصحبه واكتب له عليه الصلة والسلم بذا النظم عدد حروفه مطلقا
ـدارين
بشارة خالدة أبدا آمي وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الـ
آمي يــــــــــــا رب العــــــــــــالي.
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذ ها بك وذريتها مــن الشــيطان
الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
ـارك
بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبـ
علي سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وفرحه أبدا بذه القدمــة وأدخــل
ـا
ـن أحبهـ
السرور عليه صلى ال تعال عليه وسلم با أبدا وانفع با كل مـ
ـالي
ـا رب العـ
ـيلها آمي يـ
ـى تصـ
ـان علـ
ـا أو أعـ
وكل من اعتن بـ
بســــــــم ل الرحــــــــن الرحيــــــــم
يقـــول عبـــد ال وه§ـــو أحـــد

خـــدي مـــن س‘ـــماته ممـــد

بســـم اللـــه وهـــو الرحـــن

وه§ـــو الرحيـــم انقـــاد ل المـــان

المــــد ل علــــى الكتــــاب

مـــع الشـــفيع الـــذهب العتـــاب

ســــيدنا ممــــد خي الــــورى

مـــن قـــاد ل خـــدمته والســـورا

ث صــــــلة ال والســــــلم

علــــى الــــذي من لــــه أقلم

ــــدم
ــــفيعنا القـ
ــــيدنا شـ
سـ

عنــد الــذي تزكــو لــديه خــدمي

ممــــد وســــيلت وج‘نــــت

عـــن العـــادي والذى وج“نـــت

وآلــــه وصــــحبه البــــرار

ف الــــال والــــآل بــــالتكرار

هـــذا وقصـــدي خدمـــة ت“قـــرª

عي النـــب بـــا كمـــا تـــب

نــويت مــن ذا العــام خدمــة تســر

مشــفعا بــه كفيــت مــا عســر

قــد رمــت مــن رب البايــا خــدمه

لـــن بـــاهه كفـــان صـــدمه

أحــده علــى خــروج مــن ضــرر

وكـــل ســـوء وعنـــاء وغـــرر

أشـــكره شـــكرا يـــر زيـــدا

بشـــر ول يـــر نـــوي كيـــدا

حـــدا وشـــكرا لزمـــا بـــرورا

رب الـــورى وزحزحـــا غـــرورا

فقمـــت ناظمـــا لـــذي القـــدمه

ــدمه
ــن قـ
ــى مـ
ــا علـ
ــليا بـ
مصـ

مرتيـــا كـــون خـــديا أســـن

وأن أفــــوز بــــالقر الســــن

ملتمســـا مـــن مـــالكي أن ينفعـــا

بـــا الـــذي يريـــد أن ينتفعـــا

جعلهــــا ال بــــاه الصــــطفى

صـــلى عليـــه بســـلم يصـــطفى

نظمـــا مباركـــا يقـــي العـــذابا

كمـــا الـــذي كابـــدن أذابـــا

أرجـــــــوزة عابـــــــدة ل

مــــع الكتــــاب ورســــول ال

ســــيتها جالبــــة الراغــــب

ف آجــــل كعاجــــل للراغــــب

قـــد انصـــرفت للمـــراد قـــائل

مـــع الصـــفاء بائتـــا أو قـــائل

إن ال وملئكته يصلون على النب يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وســلموا
تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيديك عبدك الراجــي بي يــديك
مصــليا مســلما علــى أكــرم اللــق لــديك قــائل:
ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا

أمرتنـــا بـــأن نصـــلي علـــى

ــــة¦ عل
ــــن البيـ
ــــيدنا م“ـ
سـ

ممــــــد وأن نســــــلم ع“ل¦اه

يـــا باقيـــا أبقيـــت ســـرمدا عله

فســـرمدا صـــل وســـلم يـــا كري

ـــا أروم
ـــد ل مـ
ـــه ولتقـ
عن عليـ

صــــل عليــــه ف جيــــع الل

مـــع ســـلم واســـتجب ســـؤال

صـــل عليـــه ف جيـــع الصـــحب

مـــع ســـلم ولتوضـــح لـــب

واغفـــر لكـــل مـــؤمن ومـــؤمنه

مغفــــرة لكــــل خي مــــدمنه

واغفـــر لكـــل مســـلم ومســـلمه

مغفـــرة تعصـــمهم مـــن ظلمـــه

واغفـــر لكـــل مســـن ومســـنه

مغفـــرة لـــم تقـــود الســـنه

يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلما

ــا
ــد علمـ
ــبقه قـ
ــب Íسـ
ــى نـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

يــا مــن بــه اســتعاذ خي النبيــآ

مÂـــن اللعي الÂـــب شـــر الغبيـــآ

صـــل بتســـليم علـــى النـــب

والل والصـــحب وصـــن مفيـــي

يــا م“ــن§ مÂــن“ النــاس معــا عصــمتا

خي الــــورى وشــــأنه عظمتــــا

صـــل وســـلم ســـرمدا عليـــه

ــــه
ــــي إليـ
ــــه والنتمـ
ف آلـ

وصـــل يـــا رحـــان بالتســـليم

علـــى الـــذي بعـــث ذا تعليـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا آمـــرا خي الـــورى بالعـــذبله

كمـــا عصـــمته بـــا والســـبله

صـــل عليـــه ولتســـلم كـــل حي

ــالي
ــا والصـ
ــحب معـ
ف الل والصـ

وصـــل يـــا رحيـــم بالســـلم

علـــى الـــذي تســـره أقلمـــي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصــحب يــا مــن جــاد بالــآل

يــــا خي منل وق¦ــــى بعــــذبله

وخي منل حبــــــا ببســــــمله

صــل بتســليم علــى مــن فاقــا

ف خ“ل²قــــه وخ‘ل²قــــه اتفاقــــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

كمــا بــك اســتعاذ مــن شــيطان

ونــــور القلــــوب كالوطــــان

ـــحابه
ـــاركت وف الصـ
ـــه بـ
وفيـ

ــــحابه
ــــر السـ
ــــه ومطـ
وآلـ

ــمله
ــات البسـ
ــا بركـ
ــر علينـ
وانشـ

ولتغننـــا عـــن غـــزوة بعـــذبله

وانشـــر علينـــا بركـــات الفـــاته

واجعـــل دلءنـــا لعـــذب مـــاته

ولتغننـــا بـــك مـــع الختـــار

لنـــا برمـــة النـــب الختـــار

وصـــل ســـرمدا عليـــه بســـلم

ــل الكلم
ــدت أفضـ
ــه قـ
ــا إليـ
كمـ

ولتكفنــــا بــــألف التعــــوذ

مـــا يســـتعاذ منـــه يـــا معـــوذ

ولتكفنــــا بعينــــه كــــل لعي

وكـــل مـــا ل ترضـــه ل يـــا معي

ولتكفنــــا بــــواوه كــــل أود

ولتغننـــا عـــن جالبـــات لقـــود

ولتكفنــــا بالــــذال كــــل ذل

وعـــن حـــرام أغننـــا بـــل

ولتغننـــا بـــال عـــن ســـواه

ــواه
ــوجهه نـ
ــا لـ
ــل مـ
ــع§ كـ
مـ

وببقيـــة الـــروف هـــب لنـــا

ــا
ــن قبلنـ
ــا مـ
ــه يغبطنـ
ــل بـ
فضـ

وهــب لنــا بــق بــاء البســمله

ــه
ــرور الكملـ
ــم سـ
ــي واليـ
والسـ

وهـــب لنـــا بالبـــاء ف الـــدارين

مـــا يـــدفع العـــارين والنـــارين

وهـــب لنـــا بســـينه ســـعاده

ف الـــال والت وخـــرق العـــاده

وهــب لنــا بيمــه ملكــا يســر

وبيســـي أغننـــا عمـــا عســـر

وهـــب لنـــا إلنـــة بـــاللف

بغي عصــــيان ونــــور مــــألفي

وهــب لنــا بــاللم لطفــا عــاجل

ـــا آجل
ـــارات ولطفـ
ـــع البشـ
مـ

قـــد قـــدت ل بـــاللف الخفـــي

ني§ـــل القامـــات العلـــى بـــالطي

فصــــل ســــرمدا بتســــليم بل

نايـــــة علـــــى نـــــب قبل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب عن واســـتجب ســـؤال

ــــه
ــــة النيعـ
ــــة العذبلـ
برمـ

صــل علــى مــن جــاء بالشــريعه

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وكـــل مســـلم

ولتغنن عــــــن التعــــــوذات

يـــا واحـــدا ف وصـــفه والـــذات

وف فعــــاله وجــــد بعصــــمه

ل¦ــ مــن الضــر وكــل وصــمه

برمــــة البســــملة البــــاركه

يــا مــن لــه اللــق بل مشــاركه

صـــل وســـلم ســـرمدا يـــا ال

علــــى نبينــــا ومــــن واله

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصـــحبه يـــا مـــن لـــه مـــآل

ول¦ـــ هـــب فيـــك دوام الـــبكه

بغي مشـــــرك وغي مشـــــركه

ولتغنن بــــاك ذا عــــن هــــات

ولتكــــف غي ب‘شــــر جهــــات

ول¦ـــ بـــارك ف جيـــع الركـــات

والســـكنات واجعل¦ن§هـــا بركـــات

يــا مــن بــه اســتعذت‘ مــن إبليســا

وكــل Äشــيء قــد حــوى تفليســا

لــك شــكوري بعــد حــد خالــد

ــن ولـــد ووالـــد
يـــا عاليـــا عـ

أذهــــب لغي جهــــت شــــيطانا

ـــــا
ول¦ـــــ رض ف وطن أوطانـ

برمــــة اللــــف ف التعــــوذ

خلــد ل¦ــ العصــمة يــا م‘عــو¶ذي

برمــــة العي تــــاوز أبــــدا

ــدا
ــث عبـ
ــ حيـ
ــوذ ب“ـ
ــن يلـ
عمـ

برمـــة الـــواو إل°ـــ وج¶هـــا

مــا رمــت منــك كرمــا متجهــا

برمـــة الـــذال أ¦ذÂل °كـــل مـــن

يســوءه بشــري مــن ا¦بنــاء الزمــن

بالبـــاء واللمي هـــب ل بركـــه

ـــتركه
ـــا بـ
ـــن§ باقيـ
ـــ لي¶ـ
ول¦ـ

ول¦ــ هــب بالــاء أنفــع هبــات

ول أدم خي رســـــوخ وثبـــــات

وامنــع بــق اليــم كــل مــن لعــن

مــن قصــد نــوي ولتكــن ل ولتعــن

واطــرد بــق النــون كــل مــن مــرد

لغي مــــا يضــــرن حيــــث ورد

وأذهب•ـــ كـــل شـــيطان مريـــد

ــد
ــوي يريـ
ــيطان ل نـ
ــألف الشـ
بـ

ول¦ـــــق¶ غيي“ اللعي حيـــــث رام

ضـــرا ول ت‘نÂل²ـــه‘ من“ـــ الـــرام

وبالشــــقاوة اطــــرد الشــــيطانا

لغي مــــا ملكتــــه أوطانــــا

يســــوقه مؤ“ي•س®ــــا من الفيــــظ

ــظ
ــد أو لفيـ
ــون بكيـ
ــس ينحـ
وليـ

بطــــائه وج¥ــــه§ طــــوافه إل

غي جهـــات يـــا حفيظـــا بـــإل

ــره
ــب مكـ
ــيطان أذهـ
ــألف الشـ
بـ

لزبـــه يـــا مـــن أدي ذكـــره

بنــــونه ارددن لنحــــره جيــــع

ـاز مـن كيـد وكـن ل يـا سـيع
مـا حـ

بـــألف الرجيـــم أذهـــب ضـــرا

ــرا
ــزح شـ
ــه وزحـ
ــه لـ
ــاء بـ
جـ

بلمـــه لـــه اللمـــات اصـــرفÂ

ولتك²فنيــــه وفــــؤادي عــــر¥فÂ

بـــرائه ر‘د• لـــه مـــا قصـــدا

ف°ــ مــن الضــرر حيــث رصــدا

بيمـــه اجـــزم أن ييـــل أبـــدا

لـــا يســـوءن وم“ـــن ل يعبـــدا

بيـــــــائه يســـــــوقه لغيي

ـــي الي
ـــار معطـ
ـــد القهـ
الواحـ

ـــا
ـــاءه ليـ
ـــا انتحـ
ـــه مـ
بيمـ

قــــاهره ول يقــــود ســــؤليا

ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا

صــل وســلم ســرمدا علــى النــب

ســـيد كـــل أقـــرب وأجنـــب

ســـــيدنا ممـــــد وبـــــارك

يـــا واحـــدا ف اللـــك ل يشـــار“ك

ووج¶ــــه Âالشــــيطان والكــــائدا

لغي نـــوي ل تســـق ل كـــائدا

ـــــدا
ـــــدة وحسـ
ولتكفن مفسـ

ول تســـق ل فاســـدا أو مفســـدا

ــرمدا
ــات سـ
ــن ف الركـ
ــ كـ
ول¦ـ

ـــدا
ـــات¦ اح§مـ
والســــكنات وحيـ

وأيــــس اللعي مــــن جنــــاب

يــا مــن لــه شــكري“ ذا إطنــاب

ولتقن مــــا ســــاءن بالعــــذبله

ول¦ـــ كـــن مبشـــرا بالبســـمله

ول¦ــ هــب بالبــاء أحســن“ بقــا

أعجوبـــة لكـــل نـــدب ســـبقا

ول¦ــ هــب بالســي ســرا ع̈ظمــا

يــا مغنيــا عــن كــل مــن تعظمــا

ول¦ــ هــب بــاليم مــو مــا صــدر

من مـــن الـــذي يـــودي للكـــدر

ول¦ــ هــب يــا رب إكــرام الحــد

بــــــألف ال الكري اللتحــــــد

ول¦ــــ بــــاللمي هــــب لطفي

منــــك جيلي مع®ــــا صــــرفي

ول¦ــ هــب بالــاء هيبــة الميــل

يــا مــن لــا ل تــرض ل لســت أميــل

بــــألف الرحــــن ل أجــــابه

هــب يــا بــديعا جــاد بالنجــابه

ول¦ـــ هـــب بلمـــه لســـانا

صـــدق وقـــد ل أبـــدا حســـانا

ول¦ــ هــب بــالراء رضــوانا يــدوم

مــن غي ســخط وعنــاء يــا قــدي

ول¦ــ هــب بالــاء حفظــا بارعــا

ــارعا
ــت ضـ
ــابه أتيـ
ــن لبـ
ــا مـ
يـ

ول¦ـــ هـــب بـــاليم مÂلكـــا آجل

بل حســـــاب ث مÂلكـــــا آجل

وم‘ــــد• ل بــــاللف الطلوبــــا

يـــا وحـــدا لي•ـــن ل القلوبـــا

ول¦ــ هــب بــالنون نــورا يســطع

ومنـــك نفعـــا برضـــى ل يقطـــع

ول¦ـــ هـــب بـــألف الرحيـــم

إكـــرام ذي الـــب وذي الـــترحيم

ول¦ــ هــب لســان ذكــر ورضــى

ــا
ــد ل الغرضـ
ــراء وقـ
ــاللم والـ
بـ

ـــاءا
ـــائه حÂبـ
ـــب بـ
ـــ هـ
ول¦ـ

مغــن يــول مــن يشــآ اجتبــاءا

ول¦ـــ هـــب بيـــائه يســـرا بل

ـــكرن °واقبل
ـــي“ اشـ
ـــر وكلـ
عسـ

ول¦ــ هــب بيمــه مــو العيــوب

جيعهـــا طيـــا وعلمـــا بـــالغيوب

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه والنبيــــآ

والرســــلي ولتكــــن ل ربيــــا

ـــك الكري
ـــق وجهـ
ـــل بـ
واجعـ

ـــمة والتكري
ـــب العصـ
ـــا واهـ
يـ

حـــروف ذا النظـــام خي بركـــات

وســكنات اشــكر معــا والركــات

يــا ربنــا يــا ذا الراضــي والســمآ

ــا مــع تســليم ســا
صــل دوامـ

علـــى الـــذي قـــدمته م‘ع“ظ°مـــا

ســـيدنا ممـــد مـــن عظمـــا

ــــه
ــــحبه ووجـ
ــــه وصـ
وآلـ

يــا مــن لــه ف ســرمد تــوجهي

كـــل عـــدو لســـوى جنـــاب

يــا مــن لــه حــدي“ ذا إطنــاب

وانشــر علــي البكــات دون ضــر

ولســواي“ ̈كــف• كــل مــا يضــر

ــا
ــ̈ل نادمـ
ــي“ قبـ
ــارفا قتلـ
ــا صـ
يـ

يــا مــن كفــان بــالنب الصــادما

ــيه
ــوعي الاضـ
ــادي وبيـ
ــا جهـ
كمـ

جعل²ت“هـــا خي“ـــ مســـاع راضـــيه

صــــل بتســــليم بل انتهــــاء

علــــى نــــب ال ذي اللهــــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــه
ــدادي لللـ
ــي ومـ
ــل قلمـ
واجعـ

وللرســـول جنـــة عـــن كـــل له

واجعــــل كتــــابت“ كالعمــــال

الصـــالات ل¦ـــ قـــد آمـــال

واجعـــل لوجهـــك الكري خطـــي

بركــــة للــــوز§ر ذات حــــط

واجعـــل بـــاه الصـــطفى حروف

مـــن أعظـــم الـــبور والعـــروف

واجعــل بــه نظمــي“ فــوق الصــوم

وغيه مــــن مانعــــات اللــــوم

وخلــــد التبشــــي والتأمينــــا

ل أبـــدا مـــع الرضـــى آمينـــا

ــا
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
ــا يـ
ــا ربنـ
يـ

يــا ربنــا يــا ربنــا يــا حبنــا

صـــل صـــلة بســـلم ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

وآلــــه وصــــحبه ذوي التقــــى

يــا غــافر الــذنب وواهــب ارتقــآ

صـــل بتســـليمك ربـــا حـــدا

علـــى الـــذي ســـيته بأحـــدا

والل والصـــحب وكـــل مســـتقيم

ـتقيم
ـراط السـ
ـدى الصـ
ـه هـ
ـن بـ
ـا مـ
يـ

وصـــل يـــا ربـــا لـــه الامـــد

علـــى معظـــم ســـاه حامـــد

وآلــــه وصــــحبه العــــدول

يـــا كـــاف¦ الشـــراك والتبـــديل

وســـلمن عليـــه واجعـــل النظـــام

بــاب الرضــى مــع أياديــك العظــام

صـــل وســـلمن يـــا حيـــد

علـــى الـــذي ســـاته ممـــود

وآلــــه وصــــحبه التبــــاع

ــاع
ــع اتبـ
ــب مـ
ــب الـ
ــا واهـ
يـ

ــد
ــه التوحيـ
ــردا لـ
ــا فـ
ــل يـ
وصـ

علـــى الـــذي ســـاته أحيـــد

وآلـــه مـــع الصـــحاب الهتـــدين

يــا مــن بــه ل¦ــ وهبــت خي ديــن

وســــلمن• عليــــه يــــا كري

وقـــد إل°ـــ كـــل مـــا أروم

صـــل وســـلمن• يـــا رشـــيد

ــيد
ــدا ترشـ
ــه بـ
ــذي بـ
ــى الـ
علـ

وه§ـــو الـــذي ســـيته وحيـــدا

يــا واحــدا قــدت لــه التوحيــدا

وآلــــه وصــــحبه الســــادات

يـــا مـــن لـــه عبـــادة عـــادات

صـــل وســـلم واهـــب الســـماح

علـــى معظـــم ســـاه مـــاح

وآلــــه وصــــحبه الكمــــاة

الصــــالي الكرمــــآ المــــاة

وصـــلي§ وســـلمن§ يـــا قـــادر

يـــا مـــن إل رضـــائه أبـــادر

علـــى معظـــم ســـاه حاشـــر

والل والصـــحب الـــذين باشـــروا

صــل علــى العــاقب وه§ــو طــه

مــــع ســــلمك وزده جاهــــا

وآلــــه وصــــحبه الجلــــه

يـــا مـــن بـــه أريتن الدلـــه

ــينا
ــورى ياسـ
ــى خي الـ
ــل علـ
صـ

مــــع ســــلمك وزد تســــينا

ــــه
ــــحبه الئمـ
ــــه وصـ
وآلـ

يـــا مـــن يزحـــزح لغيي غمـــه

وصـــلي§ وســـلمن§ يـــا قـــاهر

علـــى معظـــم ســـاه طـــاهر

وآلــــه وصــــحبه الرجــــال

يــا مــن حــى كلــي عــن الوجــال

صـــل وســـلمن• يـــا مقتـــدر

يـــا مـــن إل مرضـــاته أبتـــدر

علـــى الـــذي ســـاته مطهـــر

والل والصـــحب الـــذين مهـــروا

وصـــلي مـــع ســـلم طيـــب

علـــى الـــذي ســـيته بطيـــب

والل والصــــحب ذوي النــــاقب

يـــا خي مـــن نـــوجي بـــالتراقب

صـــل وســـلمن• يـــا مؤ“ي¶ـــد

علـــى الـــذي ســـيته بســـيد

والل والصـــــحب نـــــوم الغي

يـــا مـــن هـــدان¦ لفعـــل الي

صـــل وســـلمن• يـــا جيـــل

يــا مــن يفــي منــك ل¦ــ الــأمول

علـــى الـــذي ســـاته رســـول

ــول
ــان سـ
ــك أتـ
ــه منـ
ــا بـ
كمـ

وآلــــه وصــــحبه ولتجعــــل

ذا النظـــم أكـــب رضـــى ينجعـــل

ــــا ول
ــــلمن• يـ
ــــل وسـ
صـ

ـــب
ـــاته نـ
ـــذي سـ
ـــى الـ
علـ

وآلــــه وصــــحبه الكيــــاس

يـــا مـــن ينـــور بـــه قياســـي

صـــل وســـلمن• يـــا ذا النعمـــه

علـــى الســـمى برســـول الرحـــه

وآلــــه وصــــحبه الخيــــار

يـــا مـــن هـــدان¦ بل أغيـــار

صـــل وســـلمن• يـــا ذا الكـــرم

علـــى النـــب الصـــطفى الـــترم

والل والصـــحاب أهـــل النـــور

ــني
ــن التشـ
ــان¦ عـ
ــن حـ
ــا مـ
يـ

وصـــلي§ وســـلمن§ يـــا نـــافع

يــا مــن تفــي منــك ل¦ــ النــافع

علـــى الـــذي ســـيته بقيـــم

والل والصـــحاب أهـــل الشـــيم

يـــا مالكـــا تعبـــده الـــامع

صــل علــى نــدب ســاه جــامع

والل والصـــحاب أهـــل الـــد

وســـلمن§ يـــا مغنيـــا بالو“جـــد

يــا مــن هــداه ورضــاه أقتفــي

صــل علــى نــدب ســاه مقتــف

وآلــــه وصــــحبه الشــــموس

ــوس
ــن الرمـ
ــى عـ
ــا حـ
ــا باقيـ
يـ

وســــلمن§ عليــــه ف الميــــع

يـــا خي هـــاد نـــافع ســـيع

صــل وســلم يــا منيــل الصــف

علـــى الـــذي ســـاته م‘ق¦ـــف¥

وآلــــــه وصــــــحبه الك¦ر•مي

يـــا مـــن لـــوجهه الكري ل أمي

صــل وســلم خي“ــ هــاد راحــم

علـــى رســـول منـــك بـــاللحم

ـــاب
ـــحابه الحبـ
ـــع§ صـ
والل مـ

ــباب
ــن السـ
ــه عـ
ــا بـ
ــا مغنيـ
يـ

ــه
ــل راحـ
ــا منيـ
ــلم يـ
ــل وسـ
صـ

علـــى نبيـــك رســـول الراحـــه

وآلــــه وصــــحبه ذوي الــــدى

يــا مــن حــى كلــي وقلــب“ هــدى

صــل وســلم يــا أنيــس المــل

علـــى الـــذي ســـيته بكامـــل

وآلــــه وصــــحبه ول المــــل

يس¥ـــر§ ومن“ـــ تقبـــل العمـــل

صـــل وســـلمن§ علـــى إكليـــل

حبيبــــك القــــد¥م الليــــل

وآلــــه وصــــحبه الســــود

يــا عاصــما مــن ضــرر الســود

ــثر
ــه تكـ
ــدب بـ
ــى نـ
ــل علـ
صـ

أجـــرÂي وبش§ـــري ذلـــك ا̈لـــد•ثر

ـد
ـد فسـ
ـا قـ
ـلحت ل مـ
ـه أصـ
ـن بـ
يا مـ

مؤ“ي¶ســـا من“ـــ حاســـدا حســـد

وســـلمن§ عليـــه ف الل الكـــرام

والصــحب يــا مــن ل يــود بــالرام

صـــل وســـلمن• يـــا ممـــل

علـــى الـــذي ســـاته ا̈لزمـــل

وآلــــه وصــــحبه الهــــذ°بي

وفرحـــــن§ بـــــالنظم ذا القربي

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيت عبـــد ال

وآلــــه وصــــحبه ف كــــل حي

وعنـــدك اجعلن ســـرور الصـــالي

صــــل بتســــليم العلــــي ¥ال

علــــى الســــم•ى بــــبيب ال

وآلــــه وصــــحبه الفضــــلي

وأبــــــدا ب بش¥ــــــر البجلي

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علــــى الســــم•ى بصــــفي ¥ال

والل والصـــحاب يـــا ذا الـــب

وعلن اشـــكر واشـــكرن °ســـري

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علــــى الســــم•ى بنجــــي ¥ال

والل والصـــحاب أربـــاب النـــوال

وب“ــــ بش¥ــــرن•هم§ يــــا خي وال

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علــــى الســــمى بكليــــم ال

وآلــــه وصــــحبه ذوي المــــم

يـــا مـــن لغيي“ تـــوجه اللمـــم

صــل علــى خــات كــل النبيــآ

وخـــات الرس‘ـــل طـــرا ربيـــا

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

يـــا مـــن ي‘ـــوجه لغيي ألـــا

ــي
ــا ييـ
ــا مقيتـ
ــلم يـ
ــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيته بحـــي

وآلـــه والصـــحب أهـــل الســـبق

ــئته وت‘بقـــي
ــن شـ
ــا م“ـ
ــا مييـ
يـ

صــل وســلم يــا حفيظــا ي‘نجــي

علـــى الـــذي ســـيته بنـــج

وآلــــه وصــــحبه البطــــال

يـــا مـــاحي“ الكســـل والÂطـــال

صــل علــى نــدب ســاه ذاكــر

ــاكر
ــه الشـ
ــن لـ
ــا مـ
ــلما يـ
مسـ

ـــبوع
ـــحبه ذوي الـ
ـــه وصـ
وآلـ

يــا مــن تــوكلت عليــه ف الشــروع

ــذكر
ــه مـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

يــا ذاكــرا لــديك عبــدا يــذكر

وســـلمن عليـــه ف الل العظـــام

وصــحبه واشــكر لــديك ذا النظــام

صــل علــى نــدب ســاه ناصــر

يــا مــن بــه إل°ــ ينحــو ناصــر

ـــام
ـــه ف الل العظـ
ـــلما عليـ
مسـ

وصــــحبه ولتتقبــــل ذا النظــــام

صـــل وســـلمن• يـــا نصـــي

علـــى الـــذي ســـاته منصـــور

وآلــــه وصــــحبه النصــــار

يـــا حـــافظ الـــدن والمصـــار

ــه
ــل رحـ
ــا منيـ
ــلم يـ
ــل وسـ
صـ

علـــى الســـم•ى بنـــب ¥الرحـــه

وآلــــه وصــــحبه الهــــاجرين

ول¦ــ هــب كــون ســرور الشــاكرين

صــل علــى نــدب أنــرت جيبــه

مســـلما وه§ـــو نـــب ¥التـــوبه

والل والصـــــحاب بـــــالتكرار

ـــرار
ـــب الفلح والسـ
ـــا واهـ
يـ

صــل علــى مــن اســه حريــص

قبـــل عليكـــم عكســـه الريـــص

مســــلما وآلــــه والصــــحب

ـــب
ـــواء اللحـ
ـــي سـ
ود‘ل© ب علـ

صـــل صـــلة معهـــا تســـليم

علـــى الـــذي ســـاته معلـــوم

ــــا
ــــحبه وبلغـ
ــــه وصـ
وآلـ

نظمـــي إليـــه خالصـــا ليبلغـــا

ــهور
ــام والشـ
ــه اليـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

ــهي
ــه شـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وســـلمن عليـــه ف الل الكـــرام

وصــحبه يــا مــن خيــورك تــرام

يـــا باقيـــا كونـــك ل أشـــاهد

صــل علــى نــدب ســاه شــاهد

وآلــــــه وصــــــحبه العلم

بــــأنفع الكــــرام والســــلم

يــا مــن لــه البÂســاط والتمهيــد

ــهيد
ــه شـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

والل والصــــحب ذوي الوفــــاق

وســــلمن وآمنــــن آفــــاقي

يـــا مـــن ملئكتـــه شـــهود

صــل علــى مــن اســه مشــهود

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

واشــرح بطــي صــدر مــن تعلمــا

إليـــك تبـــت توبـــة نصـــوحا

واجعــل لســان ف الرضــى فصــيحا

يــا مــن لــه المــال والتبشــي

ــي
ــه بشـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

ــــلم
ــــحبه وسـ
ــــه وصـ
وآلـ

واجعـــل بـــاهه رضـــاك قلمـــي

ــر
ــأت بشـ
ــك تـ
ــن إل منـ
ــا مـ
يـ

ــر
ــه مبشـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وآلـــه وصـــحبه مـــع الســـلم

واجعـــل كلمـــي“ بـــه خي كلم

يــا مــن جــرت من لــه نــذور

ــذير
ــه نـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

ــآ
ــرور العلمـ
ــواليفي سـ
ــل تـ
واجعـ

يـــا مانعـــا ب“ـــ عـــداك ينـــذر

ــذر
ــاه منـ
ــاح سـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

يــا مــن حــان حاذفــا أن ̈أظل¦مــا

يـــا مـــن فـــؤادي“ بـــه ي‘نـــور

ــور
ــاه نـ
ــدر سـ
ــى بـ
ــل علـ
صـ

والل والصـــحب وســـلم ســـرمدا

يـــا مـــن يـــوجه لغيي كمـــدا

يــا عاصــما كلــي مــن اســتدراج

صـــل بتســـليم علـــى الســـراج

ــــر
ــــحبه وبشـ
ــــه وصـ
وآلـ

بــــذائه النظــــام خي البشــــر

يــا مــن يفــي منــك ل¦ــ الربــاح

صــل علــى مــن اســه مصــباح

والل والصـــحب وســـلم ولتجـــد

ل¦ــ بكــون بشــر كــل مــن م‘ــد

يــا مــن كتــابه لــذي التقــى هــدى

صــل علــى هــاد ســاته هــدى

والل والصـــحب وســـلم أبـــدا

ـــدا
ـــن§ تعبـ
ـــ م“ـ
ـــرن °ب“ـ
وبشـ

صـــل بتســـليمك يـــا قـــويª

علـــى الـــذي ســـاته مهـــديª

وآلــــه مــــع الصــــحاب اليه

ـــر“ه
ـــرة البش•ـ
ـــرن ²ب العشـ
وبشـ

يـــا مـــن بـــه كليـــت ت“ن‘ـــور

صـــل علـــى مـــن اســـه مني

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

ــآ
ــدور العلمـ
ــأليفي صـ
ــرح بتـ
واشـ

صـــل وســـلم يـــا ميـــب داع

علـــى الـــذي ســـيته بـــداع

وآلـــه مـــع الصـــحاب الكمـــل

واشــكر عقــائدي“ واشــكر عملــي

يـــا مـــن بـــه ل ينحن عـــدو

ــدعوª
ــه مـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

والل والصـــحاب أهـــل الصـــطفآ

مـــع ســـلم بأمـــان يصـــطفى

يـــا مـــن ييئن بـــه العجيـــب

ــب
ــه ميـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

واكشــف بتــأليفي شــكوك العلمــآ

يــا مــن بــه ل انقــادت النــاب

ــاب
ــه مـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وآلـــه وصـــحبه مـــع ســـلم

ـــاء واللم
ـــأليفي العنـ
ـــح بتـ
وامـ

وصـــلي وســـلمن يـــا حـــيª

علــــى كري اســــه حفــــيª

والل والصــــحب ذوي الســــخاء

ورغـــد خل©ـــد مـــع الرخـــاء

يـــا مـــن بـــه ل ينحن عـــدوª

ــوª
ــه عفـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

ــــايه
ــــحب ذوي العنـ
والل والصـ

يـــا مـــن بـــه ل تنحن جنـــايه

وســـلمن§ عليـــه واقبـــل شـــكري

ـــر
ـــات الكـ
ـــن جالبـ
ولتحمن عـ

ــىª
ــاد ل الرضـ
ــه ينقـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

صـــل علـــي مـــن اســـه ولÃـــ

مســـلما عليـــه بـــالل الكـــرام

ـرام
ـن انصـ
ـري مـ
ـم ب‘ش“ـ
والصحب واعصـ

وصـــلي§ وســـلمن• يـــا قـــوÂي

علــي الــذي ســاته حــق ãقــوÂي

ــــال
ــــحب ذوي القتـ
والل والصـ

يــا عاصــما كلــي مــن القتــال

ــأمي
ــون¦ التـ
ــه ينحـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

صـــل علـــى مـــن اســـه آمي

ــب
ــل كت§ـ
ــالزب واجعـ
ــلمن§ بـ
وسـ

كشــفا ي‘ــري الغيــوب دون عت§ــب

يـــا مـــن بـــه فـــارقن تمي

صــل علــى مــن اســه مــأمون

والل والصـــــحاب ولتســـــلم

واجعــل بــه فتــح الغيــوب قلمــي

ــــا أري
ــــلمن• يـ
ــــل وسـ
صـ

علــــى الــــذي ســــاته كري

والل والصـــحاب أهـــل الصـــب

يـــا مغنيـــا عـــن أل وصـــب

يــا مــن بــه ينحــو جهــات الكــرم‘

ــرم‘
ــه مكـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وســــلمن عليــــه ف المــــاعه

ول أدم رضــــاك مــــع§ جــــاعه

ــــــول
ــــــدو وبل خـ
بل عـ

يـــا باقي®ـــا ل كنـــت بالـــأمول

يـــا مـــن بـــه ينقـــاد ل تكي

صـــل علـــى مـــن اســـه مكي

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف

أصـــحابه ف الـــال ث مـــا يفـــي

يـــا مـــن بـــه ل تنحن الفتـــون

ــتي
ــه مـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

والل والصـــــحاب بالتســـــليم

والبكــــات Âقــــد إل تعليمــــي

يـــا أكرمـــا كونـــك ل يـــبي

ــبي
ــه مـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

والل والصــــحب ذوي الصــــيانه

مــــع ســــلم واكفن خيــــانه

يــا رافعــا لــديك يزكــو العمــل

ــل
ــه مؤم•ـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

والل والصــــحب ذوي التــــورع

مـــع ســـلم ولتخلـــد أمر‘عـــي

يــا مــن إليــه الــاج والوصــول

صــل علــى مــن اســه وصــول

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

وبتــــواليفي اجلــــون °الظلمــــآ

يــا مــن بــه حــول لنــا وقــوه

صــل علــى مــن اســه ذو قــوه

وســـلمن ف الل والصـــحب معـــا

ـــا
ـــات Âاجعـ
ـــواليفي القامـ
وف تـ

يـــا باقيـــا ل¦ـــ تقـــود رحـــه

ــه
ــى ذي حرمـ
ــليم علـ
ــل بتسـ
صـ

والل والصــــحب ذوي العطــــاء

وكلكلــــي نــــو¥ر§ بل غطــــاء

يـــــا خي منل أ¦رى إÂســـــكان“ه

ــانه
ــار ذي الكـ
ــى الختـ
ــل علـ
صـ

والل والصـــــحاب ولتســـــلما

كمـــا بÂب“عثـــه جلـــو§ت“ الظلمـــا

يـــا خي رازق وخي مـــن يطـــاع

ـاع
ـل الطـ
ـز والفضـ
ـى ذي العـ
ـل علـ
صـ

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

وب أنـــر§ قلـــب الـــذي تعلمـــا

يــا مــن ي‘عــز كــل مــؤمن يطيــع

صــل بتســليم علــى هــاد مطيــع

وآلــــه وصــــحبه الخــــوان

وســـق لغيي كـــل ذي عـــدوان

صــل علــى قــدم صــدق رحــه

بشــر“ى وســلم يــا مــدي النعمــه

والل والصـــحاب واجعـــل مكـــثي

أفضــــل توفيــــق وخي عكــــث

صــل علــى غــوث وغيــث وغيــاث

وســلمن§ يــا مــن مــا بل ابتيــاث²

ــــافع
ــــحب ذوي النـ
والل والصـ

ول¦ــ كــن يــا خي معــط نــافع

صـــل علـــى هديـــة اللـــه

ـــراط ال
ـــوثقى صـ
ـــروة الـ
والعـ

ونعمــــة ال وســــلم ســــرمدا

والل والصـــحب وســـعيي“ احـــدا

وق جيـــع الســـلمي يـــا حفيـــظ

ومن“ـــ اقبـــل فكرت مـــع لفيـــظ

ــم
ــدك القيـ
ــلميك لعبـ
ــل سـ
أوصـ

ــراط الســـتقيم
ــد وه§ـــو الصـ
ممـ

والل والصـــحب وخلـــد عصـــمه

كليــت يــا مــن كفــان صــدمه

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيت ذكـــر ال

والل والصــــحب ذوي الشــــاكر

يــا مــن كفــان مكــر كــل مــاكر

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيت ســـيف ال

والل والصـــحب وكـــل ســـال

يــا مــن كفــان بــك كــل ظــال

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيت حـــزب ال

والل والصــــحب ذوي الرضــــوان

يـــا مغنيـــا أغن عـــن العـــدوان

يــا خي مــن نــاجى ومــن ي‘راقــب

صـــل علـــى نـــم مني ثـــاقب

وآلـــه Âوصـــحبه مـــع ســـلم

وللجنـــان ل¦ـــ هـــب خي الكلم

لوجهـــك الكري هـــب ل للجنـــان

ذكـــرك بـــالقرآن طي¥ـــب“ ج“نـــان

وصــلي علــى الــذي حــاز اجتبــآ

الصــــطفى والنتقــــى والتــــب

وســـــلمن والل والصـــــحابه

ـــحابه
ـــل السـ
ـــخائي أخجـ
وبسـ

ــنه
ــام وسـ
ــل عـ
ــر كـ
ــ بشـ
وب“ـ

م“ــن ب يريــد مــن تعــال عــن ســنه

وبكتـــــــــــــابت“ رب ¥رب¥

كـــل مطـــالع لـــوجه الـــرب

ــــــاره
ــــــي“ وبالشـ
وبكلمـ

اÂهـــد Âمريـــدا يطلـــب النـــاره

يــا مــن يقــود ل¦ــ مــا أختــار

صــل علــى مــن اســه الختــار

وســــلمن§ ف آلــــه وصــــحبه

وخطـــي“ Óاجعـــل مـــن مني لبـــه

ـــنª
ـــه ييئن سـ
ـــن بـ
ـــا مـ
يـ

ــيª
ــو المـ
ــور هـ
ــى نـ
ــل علـ
صـ

والل والصــــحب ذوي العهــــود

مـــع ســـلم ولتـــدم شـــهودي

ــور
ــاد ل الجـ
ــه تنقـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

صـــل علـــى مـــن اســـه أجي

ـــا
ـــآله معـ
ـــلمك بـ
ـــع سـ
مـ

صــحابه يــا مــن دعــائي ســعا

يــا مــن لــه التســبيح وال̈كب•ــار

ــار
ــه جبـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

مــــع ســــلم بميــــع الل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

صــلة ذي العــرش العظيــم الكــرم

علـــى أب القاســـم ذي التكـــرم

وآلـــه وصـــحبه مـــع ســـلم

كمـــا بـــه مـــا الضـــلل والظلم

صـــلة مـــن وه“ـــب“ ل تفهيمـــا

علــــى أب الســــيد إبراهيمــــا

مـــع ســـلمه بـــآله الكـــرام

وصــحبه كمــا بــم نلــت الــرام

صـــلة مـــن يـــود ل بطي¥ـــب

ــب
ــرام الطيـ
ــر الكـ
ــى أب فخـ
علـ

مـــع ســـلمه بـــآله الكـــرام

وصــحبه كمــا اعتلــى بل انصــرام

صـــلة بـــاق كـــان ل بطـــاهر

علـــى أب نـــور البايـــا الطـــاهر

وآلــــه وصــــحبه بل انتهــــآ

مــع ســلم جــالب مــا يشــتهى

أزكــى ســلمي§ ذي البايــا النفــع

علـــى النـــب ذي العلـــى الشـــفع

وآلـــه وصـــحبه كمـــا مـــا

بــــه أذاي“ ذو المــــال فــــامي

صـــل وســـلمن ¥يـــا رفيـــع

علـــى الـــذي ســـاته شـــفيع

والل والصـــحاب واجعـــل كلـــي

ــــل
ــــك بغي كـ
ــــادة لـ
عبـ

وصـــلي§ وســـلمن§ يـــا مـــؤمن

علـــى الـــذي ســـاته مهيمـــن

وآلــــه وصــــحبه العيــــان

يــا مــن حــان عــن أذى الحيــان

صــل علــى الصــال وه§ــو الصــلح

الصــادق الصــدق صــلة تصــلح

مــــع ســــلم وجيــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا قـــائدا ل مجـــل التصـــدق

صـــل وســـلمن§ علـــى الصـــد•ق

وآلــه وصــحبه يــا مــن ي̈كــف

ــف
ــداي“ والكـ
ــن عـ
ــت ألسـ
كففـ

ــالي
ــه العـ
ــا إلـ
ــلم يـ
ــل وسـ
صـ

علــى النــب ســيد كــل الرســلي

والل والصـــحب وهـــب ل شـــكرا

يــا مــن كفــان¦ العــدى والكــرا

يــا مــن يبــاهى ب الكــرام“ الرتقي

ــل علـــى الـــاحي إمـــام التقي
صـ

وآلــــه وصــــحبه وســــلما

وعنـــدك اجعلن ســـرور العلمـــآ

يـــا باقيـــا يقـــود ل تســـينا

صـــل بتســـليم علـــى ياســـينا

وآلــــه وصــــحبه وقــــد ل

ــد ل
ــى وجـ
ــاقي رض®ـ
ــائب البـ
عجـ

صــل علــى مــن قــاد ل الهلينــا

ــــا
ــــر الجلينـ
ــــائد الغـ
القـ

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف

أصــحابه يــا مــن يصــون حÂيفــي

صـــل وســـلمن• يـــا رحـــان

علــى خليلــك ومــن مــا مــانوا

مــــن آلــــه وصــــحبه واذكرن

لـــدى الكـــرام وبـــم§ بشـــرن

ــب
ــم الـ
ــرش العظيـ
ــلة ذي العـ
صـ

علـــى شـــفيع ف البايـــا بـــر

ـــا
ـــه معـ
ـــلمه وآلـ
ـــع سـ
مـ

صـــحابه كمـــا الزايـــا جعـــا

أزكـــى ســـلم“ي§ م‘تحـــف بـــالب

علـــى النـــب خي الـــورى الـــب

وآلـــه وصـــحبه كمـــا ذهـــب

بضــــرر Áول مســــرت وهــــب

صـــل علـــى الـــوجيه والنصـــيح

وســــــلمن• منل الفصــــــيح

وآلــــه وصــــحبه وهــــب ل

كـــون حـــبيب الصـــالي قبلـــي

صـــل علـــى الناصـــح والوكيـــل

وســـلمن§ يـــا واهـــب التوكيـــل

وآلـــه وصـــحبه واحفـــظ بيـــا

ذكــرا حكيمــا منــك صــار حبيــا

ــل
ــه كفيـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

ومتوكـــــل لـــــه تنفيـــــل

والل والصـــحب مـــع الســـلم

ول¦ـــ كـــن بـــدينك الســـلم

صـــل وســـلمن• يـــا خي رفيـــق

علـــى مقـــرب ســـاته شـــفيق

والل والصــــحاب أهــــل الدب

يـــا باقيـــا عصـــمتن مـــن ودب

يـــا واهبـــا علمـــا جل د‘ج‘ن¥ـــه

صــل علــى النــدب مقيــم الســنه

وآلــــه وصــــحبه م‘ســــلما

يــا مــن يبــاهى ب خيــار العلمــآ

صـــل بتســـليم علـــى ا̈لقـــد•س

الكتفـــي الكـــاف وروح القـــد‘س

ــــد
ــــحب ذوى التعبـ
والل والصـ

يــا حاذفــا كــل جــو®ى وكبــد

صـــل وســـلم قائمـــا بالقس§ـــط

علــى إمــام الرس§ــل روح القس§ــط

وآلـــه مـــع“ جيـــع الصـــحب

يـــا واســـعا وس•ـــع“ ل بـــالرح§ب

صـــل علـــى البـــالغ روح الـــق

ـــق
ـــائد للحـ
ـــلم قـ
مـــع سـ

وآلـــه وصـــحبه وامـــح جيـــع

مــا ســاءن ف كلكلــي أنــت الســميع

صـــل علـــى البلـــغ الوصـــول

الواصـــل الشـــاف وزد تصـــيلي

وســـلمن§ عليـــه ف الل العظـــام

وصــحبه واشــكر بــه هــذا النظــام

ويســــر الطاعــــة والكرامــــه

بـــه وللنـــاظم ̈قـــد§ مرامـــه

ــدم
ــدا والقـ
ــوده بـ
ــن وجـ
ــا مـ
يـ

ــدم
ــه مقـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وســــائق Ýوســــابق Ýوســــلما

وآلــــه وصــــحبه بالعلمــــآ

ــز
ــا عزيـ
ــدوس يـ
ــا قـ
ــك يـ
ملـ

ــز
ــه عزيـ
ــن اسـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

وســــلمن وآلــــه والصــــحب

يــا مــن كفــان جالبــات النح§ــب

يــا مــن كفــان كــل جــان يعتــدي

صــل علــى أفضــل هــاد مهتــد

وفاضــــــل وســــــلمن ف الل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

صـــل وســـلمن• يـــا فتـــاح

علـــى الـــذي ســـاته مفتـــاح

وآلــــه وصــــحبه ولت‘رÂنÂــــي

مـــا شـــئت ف الـــدارين دون د“رن

صــل علــى مــن اســه م‘فض•ــل

وفاتـــح Ýمـــع ســـلم يفض‘ـــل

وآلــــه وصــــحبه وفض¶ــــلÂ

كليــــت بــــالنتقى الفض•ــــل

ــاس
ــار خي النـ
ــى الختـ
ــل علـ
صـ

يـــا خي م“ـــن ̈أرضـــي“ بالنـــاس

والل والصـــــحاب بالتســـــليم

يـــا واهـــب التقريـــب والتكليـــم

صــل علــى مفتــاح رحــة د‘عــي

مفتـــاح“ جنـــة مزيـــل¦ البـــدع

وســـلمن§ عليـــه ف الل الشـــراف

وصــحبه يــا مــن يبــاهى ب الظــراف

صـــل وســـلم خـــالق الزمـــان

علـــى النـــب ¥علـــم اليـــان

وآلــــه وصــــحبه واشــــغلن

بــــا تــــب ªوالســــعيد اجعلن

يـــا مـــن لـــه أرك¦ـــن ذا يقي

علــــى النــــب علــــم اليقي

صــــل وســــلم بميــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــليم ذا اليات
ـــل مـــع التسـ
صـ

علـــــى النـــــب دلئل اليات

وآلــــه وصــــحبه ذوي العمــــل

واجعــل بــه ذا النظــم أفضــل عمــل

ــنات
ــحح للحسـ
ــى مصـ
ــل علـ
صـ

مـــع ســـلم جـــالب لســـنات

وآلــــه وصــــحبه خي المــــم

ول تــــوجه§ لهــــات الغمــــم

صـــل علـــى نـــور جيـــع النيات

وعلـــم الـــدى مقيـــل العـــثرات

وســــلمن§ Âعليــــه ف الل معــــا

ـــا
ـــى الي اجعـ
ـــحابه ول م‘ن“ـ
صـ

صـــل بتســـليم علـــى الصـــفوح

ــوح
ــزلت ذي النªفـ
ــة الـ
ــن جلـ
عـ

ــــو¥ر
ــــحبه ونـ
ــــه وصـ
وآلـ

صــــحيفت ولتتقبــــل ²س‘ــــوري

صــل علــى ذي الســبق والــباعه

ف كــل شــيء صــاحب الشــفاعه

وآلــــه والصــــحب بالســــلم

يــا مــن كفــان النكــر كــاللم

يــــا خي منل لــــه مقــــامي

علـــى النـــب صـــاحب القـــام

صــــــل بتســــــليم عل ف آل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا ذا وجـــود ل يفـــارق القـــدم

صــل علــى الرســل صــاحب القــدم

وســـلمن§ عليـــه ف الل الكـــرام

ــرام
ــوالب الـ
ــحب واكفن جـ
والصـ

يــا ربنــا صــل علــى مصــوص

بـــالعز والـــد علـــى مصـــوص

ــرمدا
ــلم سـ
ــال وسـ
ــرف العـ
بالشـ

ــدا
ــي“ احـ
ــحب وكلـ
ــالل والصـ
بـ

ــه
ــب الزيلـ
ــلم“ي§ واهـ
ــى سـ
أزكـ

علـــى النـــب صـــاحب الوســـيله

والل والصـــحب الـــذين فـــاقوا

كمــــا بــــه ل ينحن نفــــاق

صـــلة مـــن آمنن مـــن خـــوف

ــيف
ــى ذي السـ
ــب النتقـ
ــى النـ
علـ

وآلـــه وصـــحبه مـــع ســـلم

كمـــا أتـــى منـــه بأفضـــل الكلم

علـــى النـــب صـــاحب الفضـــيله

ــيله
ــه تفضـ
ــاد لـ
ــن قـ
ــلة مـ
صـ

والل والصـــحب مـــع التســـليم

كمـــا بـــه ل كـــان بـــالتعليم

صـــلة مـــن فيـــه ̈أج“ـــل Ãو̈أزار

علـــى وســـيلت“ صـــاحب الزار

مــــع ســــلم ف جيــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

صـــل وســـلمن§ علـــى الســـم¥ى

بصــاحب الجــة يــا مــن ضــما

وآلــه وصــحبه يــا مــن جعــل

خطـــي كخدمـــة اليـــار فانعـــل

صـــل وســـلم بـــان¦ الوطـــان

ــب صـــاحب الســـلطان
علـــى النـ

وآلــه وصــحبه يــا مــن ســلك

كل ســـبيلك القـــوي فانســـلك

ــلم يــا مزيــل الــداء
صــل وسـ

ــرداء
ــاحب الـ
ــول صـ
ــى الرسـ
علـ

ــار
ــن أنـ
ــا مـ
ــحبه يـ
ــه وصـ
وآلـ

فـــؤاد“ كـــل مســـتقيم فاســـتنار

ــديعه
ــة البـ
ــى ذي البهجـ
ــل علـ
صـ

ـــه
ـــة الرفيعـ
أي صـــاحب الدرجـ

مــــــع ســــــلم دآئم ف الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــاج
ــى ذي التـ
ــلمن§ علـ
ــل وسـ
صـ

ــاج
ــح ذا ارتتـ
ــه ف¦تـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

ـــراج
ـــر والعـ
ـــاحب الغفـ
أي صـ

والل والصـــحب ســـرور الراجـــي

يــا مــن علــى عرشــك ذو اســتواء

ــواء
ــاحب اللـ
ــول صـ
ــى الرسـ
علـ

صــــل وســــلم ف جيــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

يـــا واهـــب المـــان والشـــراق

ــباق
ــاحب الـ
ــول صـ
ــى الرسـ
علـ

صــــل وســــلم ف جيــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ـــ كـــن بأفضـــل العطايـــا

يــا مــن مــا العيــوب والطايــا

ول¦ـــ كـــن بالصـــدق والخلص

يـــا واهـــب الكفـــاف واللص

صــــلة مــــن مل بل نضــــوب

علـــى النـــب صـــاحب القضـــيب

مـــع ســـلمه بـــآله الكـــرام

ــرام
ــا بل انصـ
ــا حبـ
ــحبه كمـ
وصـ

صــل بتســليم علــى مــن د‘عيــا

بصــاحب الــات يــا مــن د‘عيــا

ــن ق¦لــب
ــا مـ
ــه وصــحبه يـ
وآلـ

ل قلــب“ كــل مــن ه“ــديت فــانقلب

يـــا مـــن ي‘ك¦ـــو¶ن لنـــا كرامـــه

علـــى النـــب صـــاحب العلمـــه

صــــل وســــلم بميــــع الل

وصـــحبه ول اســـتجب ســـؤال

ــول صــاحب البهــان
علــى الرسـ

صـــل وســـلم بـــذوي الذهـــان

مـــن آلـــه وصـــحبه وانصـــرن

بؤمنيــــك وبــــم بشــــرن

علـــى النـــب صـــاحب البيـــان

صـــل وســـلم بـــذوي العيـــان

مـــن آلـــه وصـــحبه وكـــن ل

بل معــــاداة ونــــور كلــــي

صـــل وســـلمن§ علـــى فصـــيح

بــــك اللســــان Âمنل الفصــــيح

وآلــــه وصــــحبه ول ألــــن§

قلــوب مــن ل يؤمنــوا بــك تلــن§

ـــار أذ²ن خي
ـــى الختـ
ـــل علـ
صـ

مطه•ــــر النــــان يــــا ذا الي

وســـلمن§ عليـــه بـــالل العظـــام

ـام
ـذا النظـ
ـا هـ
ـكر كرم®ـ
ـحب واشـ
والصـ

علـــى رءوف ورحيـــم وصـــحيح

بربــه الســلم مــن مــا الحيــح

صــــل وســــلم بميــــع الل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــم
ــى عي النعيـ
ــليم علـ
ــل بتسـ
صـ

وســـيد الكـــوني باســـط¦ النعيـــم

ــــم
ــــحبه وأنعـ
ــــه وصـ
وآلـ

بل أذى يــــا خي مبــــق منعــــم

ــب
ــل الـ
ــا منيـ
ــلم يـ
ــل وسـ
صـ

علـــى الـــذي ســـيت عي الغـــر

وآلــــه وصــــحبه وبــــالبور

جـــد ل بل عـــداوة ول غـــرور

ـــي
ـــا إلـ
ـــلمن• يـ
ـــل وسـ
صـ

علــــى نــــب ال ســــعد ال

ـــــاه
ـــــحب بل تنـ
والل والصـ

ــن النـــاهي
ــا مـــن حـــان¦ عـ
يـ

يــا مــن لــه المــر كمثــل اللــق

صــل علــى الختــار ســعد اللــق

وســـــلمن§ عليـــــه ف الل وف

صـــحابه ف الـــال ث مـــا يفـــي

يـــا باقيـــا ل كـــان دون ̈غمـــم

قـــد Âالصـــلة لطيـــب المـــم

وســــلمن§ عليــــه ف الل معــــا

صــحابه يــا مــن دعــائي س“ــمعا

صــل بتســليم علــى عــز العــرب

ــرب
ــف الكـ
ــب كاشـ
ــع الرتـ
ورافـ

وآلــــه وصــــحبه ولتح§مــــد

هــذا النظــام ح§ــد“ مغــن صــمد

ــرج
ــى ذي الفـ
ــليم علـ
ــل بتسـ
صـ

بــــدر التمــــام وكري الخــــرج

وآلـــه مـــع الصـــحاب ال̈كم•ـــل

وارفـــع لوجهـــك الكري عملـــي

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا

علـــى النـــب ذي الزايـــا أحـــدا

يـــا ربنـــا صـــل وســـلم أبـــدا

علـــى الرســـول والســـرور“ أب¶ـــدا

يــا ربنــا صــل وســلم كــل حي

علـــى نبيـــك إمـــام الصـــالي

ــد
ــلم ف أبـ
ــل وسـ
ــا صـ
ــا ربنـ
يـ

علــى خليلــك ســراج مــن عبــد

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

وآلـــه وصـــحبه واغفـــر لـــن

يقـــرأ ذا النظـــام ف كـــل زمـــن

وهـــب لـــه جلـــة مـــا تتـــار

لـــه لـــديك إنـــك الختـــار

ــوب
ــن ذنـ
ــه مـ
ــا عليـ
ــط °مـ
وح‘ـ

ـــوب
ـــاهه ذ¦نـ
ـــالئا بـ
ـــا مـ
يـ

وهـــب لـــن يقـــراه أو يكتبـــه

خي الن يــــا مــــن أتتن كتبــــه

ـــه أو حصله
ـــن حفظـ
ـــب لـ
وهـ

ـــه
ـــالنب ¥أملـ
ـــه بـ
ـــأي وجـ
بـ

ــلم
ــلة بسـ
ــه صـ
ــا وجـ
ــا ربنـ
يـ

لـــن لـــه وهبـــت أفضـــل الكلم

يــا ربنــا أوصــل ســلمي القــدي

ــدي
ــه خي خـ
ــرت لـ
ــذي صـ
إل الـ

ــن
ــلميك لـ
ــد سـ
ــا خلـ
ــا ربنـ
يـ

وهبــــت ل بــــاهه خي أم“ــــن

يـــا ربنـــا م‘ـــد• ســـلميك بل

ــــلت قبل
ــــن صـ
ــــة لـ
نايـ

يــا ربنــا بشــر خليلــك الــبيب

بـــدمت وكـــل صـــال لـــبيب

آمي يــــا رب بــــق وجهكــــا

يــا واحــدا ليــس يــرام شــبهكا

يــا مــن لوجهــك الكري ذا النظــام

كتبــت‘ ̈قــد ل¦ــ اليــادي“ العظــام

بل أذÏى ول جـــــو®ى ول غـــــرر

ول عـــــد®ى ول بل Ïول ضـــــرر

يــا مــن لوجهــك الكري ذا الكتــاب

كتبــت‘ هــب ل عصــمة مــن العتــاب

ف كـــل شـــيء ظـــاهرا وباطنـــا

وانفــع بــه يــا مــالكي م‘واطنــا

واجعلـــه نفعـــا لـــذوي المصـــار

وغيهـــم يـــا واهـــب النصـــار

يــا ذا الراضــي والســمآ صــل بل

ع“ــد Íعلــى م“ــن خــدمت قــد قبل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وســلمن§ عليــه واغفــر يــا غفــور

لقـــارئيه وألـــن بـــه النفـــور

واجعــل حــروف ذا النظــام ســرمدا

بشــــارة عظيمــــة لحــــدا

وصــــلي وســــلمن عليــــه

ـــه
ـــي إليـ
ـــن نـ
ـــه ومـ
ف آلـ

وادفـــع بـــه قبـــل التـــوجه اللعي

إل ســــوى قــــارئه أنــــت العي

واجلـــب لـــن يقـــرأه خي م‘ـــراد

واســلكه يــا رب الــورى خي م“ــراد

ــه
ــا يغبطـ
ــرأه مـ
ــن يقـ
ــب لـ
وهـ

بـــه ســـواه يـــا جيل ي‘نشـــطه

يــــا ذا العبــــاد والبلد صــــليا

وســلمن§ علــى النــب وكــن ليــا

ف آلــــه وصــــحبه ولترفعــــا

إليـــك ســـعيي بالرضـــى يرتفعـــا

يــا ربنــا صــل وســلم ســرمدا

علـــى كري كلـــه قـــد حـــدا

ســـيدنا ممـــد ختـــام مـــن

ــن
ــا ذا الزمـ
ــآ يـ
ــلتهم كالنبيـ
أرسـ

وآلــــه وصــــحبه ولتجعــــل

ذا النظـــم خارقـــا بـــه ينجعـــل

**********
يــا مــن أمــرت ذوي اليــان كل°هــم‘

بــأن يصــلوا علــى الختــار ف الرس‘ــلÂ

من اقبلــن• صــلة قــد لفظــت‘ بــا

ـليÂ
ـا كسـ
ـد مـ
ـن قـ
ـا مـ
ـك يـ
نظما لوجهـ

فاقبــل نظــامي وســعيي كل°ــه كرم®ــا

ول تـــر‘د• ليـــاد®ا ل مـــن العمـــلÂ

فـــاقبله من“ـــ فضـــل ل مناقشـــةÏ

و̈قـــد§ بغي عنـــاء ل بـــه أملـــي

̈اشــ̈كر بفضــلك ســعيي وارضــي“ن• بــه

ـل
ـرت ذا ه“ ـد§ي Áول أمÂـ
ـه صـ
ـن بـ
ـا مـ
يـ

أنــت الكري الــذي أبغــي تكرªم“ــه

يــا خي هــاد Áهــدان أفضــل¦ الس‘ــبل

ــا
ــول ال مالكنـ
ــاه رسـ
ــن ل بـ
كـ

عليــه خي صــلة منــك عــن قÂب“لــي

وارفــع نظــامي“ ذا جــود®ا وتكرÞÂمــةÏ

ول ت“ر‘د•ن•ـــه‘ يـــا مـــذهب“ العلـــل

ـدا
ـحاب غـ
ـعى الصـ
ـام إل سـ
ض‘ ـم• النظـ

ول ت“ر‘د“ن•ـــه‘ يـــا مـــذهب“ اللـــل

ســـواك ل أرج‘ ف ســـر وف علـــن

بــق وجهــك حق©ــق§ ل الرجــآ أن“ــل

ـي
ـى غرضـ
ـد ل بالرضـ
ـن ل وقـ
يا رب كـ

ومــا التمســت‘ بــاه النتقــى أنÂــلÂ

صــل وســلم علــى الختــار ف الكرمــآ

ــل
ــل الرس‘ـ
ــي أفضـ
ــرن °بنظمـ
وبشـ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ
الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري وبرمــة رجــب
وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينــات مــن
الدى والفرقان وبرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبــارك
عن أبدا على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وسلم هذا الكتوب مفاتح
البشر والمن والنة ،ف الصلة والتسليم على مقيم السنة بسم ال الرحان
الرحيــــــــــــــــــــــــــــــم
ـه
المد ل الذي من• علي بدمة الرسول وجاد ل باهه صلى ال تعال عليـ
وسلم بي سول والصلة والسلم على سيدنا ومولنا ممد المي وعلــى
ـال
ـد :فـ
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم دين رب العالي ،أما بعـ
أسأل بق وجهه الكري أن يعل هذا الكتوب عمل صالا متقبل ثــوابه ل
يري وأن يسميه تعال }مفاتح البشر والمن والنة ،ف الصلة والتســليم

على مقيم السنة{ ،وأن يتقبله من بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتن به
سعادة الدارين مع كفاية هيهما وأن يغفر لامعه مغفرة تعله كمن ل يذنب
قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمني والؤمنات والسلمي والسلمات آمي يــا
رب العالي اللهم يا رءوف يا جيل يا باقي يا رحان يا جواد يا بــديع يــا
رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن ال و ملئكته يصلون على النب يأيها
ـه
ـعديك والي كلـ
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك رب وسـ
بيديك عبدك الراجي السن الظن بي يديك قائل لوجهك الكري يا مــن
ـحبه
ـه وصـ
مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآلـ
وتقبل من هذه الروف وغيها يا من لديه خي معروف لوجهــك الكري
آمي يـــــا رب العـــــالي ووفقن وكـــــن ل آمي
أحـــد صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

نـــافع صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى الليـــل والـــبيب أحـــدا

نـــافع صـــل ولتســـلم كـــل حي

علـــى نبيـــك رئيـــس الصـــالي

أحـــد صـــل ولتســـلم ف أبـــد

علــى رســولك ســراج مــن عبــد

لطيـــف صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى خليلـــك مـــراد العلمـــآ

لطيــف صــل أبــدا مــع ســلم

علـــى ســـراجك الـــذي جل الظلم

اكتـــب لـــه ف آلـــه والصـــحب

خي ســــلمي ووضــــح لــــب

ـــي
ـــول ال ف أقلمـ
ـــب لرسـ
هـ

ــي
ــا ملمـ
ــن مـ
ــا مـ
ــارة يـ
بشـ

وجـــه لفضـــل الـــورى ممـــد

منـــك بشـــارات الكري الصـــمد

ملــــك نــــب ال ف أقلمــــي

مســــرة تبقــــى وزد إعلمــــي

لحــــد الختــــار أوصــــل الن

يـــا فـــاعل قـــدمته ف الÞم“ن“ـــآ

ــرى
ــلما ل يـ
ــلة وسـ
ــب صـ
اكتـ

مثلهمــــا لــــن أزال ال¦ي“ــــر“ا

آت رســــول ال مــــا ل يكــــن

ول يكــــون أبــــد لمكــــن

كتبــت أن النتقــى قــد فــاق مــن

مضــى ومــن يــأت ومــن ف ذا الزمــن

تســـليم بـــاق وصـــلة خ‘ل©ـــدت§

ـدت
ـا ولـ
ـآ مـ
ـكل النسـ
ـذي الشـ
على الـ

هـــب لرســـول ال يـــا ذا القـــدر

مــــــراده بل أذى أو كــــــدر

يــا ال يــا جيــل يــا بــاقي هــب

للمصـــــطفى الن بغي رهـــــب

صـــل صـــلة شـــيعت ببشـــر

مســـلما علـــى فخـــار البشـــر

ــلم
ــلة بسـ
ــل صـ
ــى أوصـ
للمنتقـ

ــل الكلم
ــت“ أفضـ
ــه أوحيـ
ــا ل¦ـ
كمـ

لوجهـــك الكري خلـــد الصـــله

مـــع ســـلم للـــذي تنمـــو عله

ــر
ــا ل ينحصـ
ــارك مـ
ــل ²لختـ
وص¥ـ

مـــن الن يـــا ناصـــرا لنتصـــر

نــافع أوصــل للنــب مــا يرغــب

فيـــه فـــأنت الـــواهب الرغـــب

علـــى رســـولك النـــب ممـــد

صــل وســلم ســرمدا يــا صــمدي

ــليما
ــلة و التسـ
ــب الصـ
ــه اكتـ
لـ

يـــا خي بـــر ل يـــزل عليمـــا

يــا ال صــل ولتســلم كــل عــام

علـــى الـــذي كتـــابه خي دÂعـــام

إل نــــب ال نــــور الــــدهر

صـــل وســـلمن• كـــل شـــهر

للمنتقــــى أوصــــل بغي لــــوم

ـــوم
ـــل يـ
ـــد كـ
ـــارة تلـ
بشـ

نـــور بـــاه الصـــطفى مـــري

وملســــي ومســــكن وبــــري

بـــق وجهـــك الكري ل اغفـــر

وكـــل مـــا علـــي• عن كفـــر

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ــا
ــي“ احيـ
ــوم كلـ
ــا قيـ
ــي ويـ
حـ

آتÂنÂــــي“ العظــــم والكتابــــا

ولتقن الســــــاب والعتابــــــا

اللهم صل على سيدنا ممد وعلى آل سيدنا ممد وسلم اللهم صل علــى
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
هو أهله اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك علــى ســيدنا
ـلى
ـاهه صـ
ـوب بـ
ـذا الكتـ
ـل هـ
ـحبه واجعـ
ومولنا ممد وآله وصـ
ـون
ـد التقـ
ال تعال عليه وسلم من مقدمات البشر والمن والنة الت وعـ
آمي اللهم صل على سيدنا ممد النب المي وعلى آله وصــحبه وســلم
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 ال¨م•د Âبل شيء يسوءن
ـك
ـكر إليـ
ـد والشـ
ـب المـ
ـن أحـ
ـت مـ
ـل كليـ
ـرن واجعـ
أو يضـ
واجعلن مؤمنا مسلما مسنا با تب وترضى كما تب وترضى وتقبل من
يــــــا شــــــكور شــــــكري هــــــذا:
يـــا ال صـــل أبـــدا وســـلما

علـــي الـــذي جعلتـــه ل ســـلما

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتكفن بــــــاهه الــــــرذائل

قبــل انتحــاء قــد ل¦ــ الفضــائل

وبشــــرن ²ب جلــــة الخيــــار

ونن مــــن ضــــرر الغيــــار

واجعــــل بقيــــة مكــــوثي خيا

ولتقن قبــــل انتحــــاء ضــــيا

يــا ال يــا حفيــظ صــل بســلم

علــى الــذي لــك بــه هــذا الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال و الــــآل

واجعـــل بـــاهه العظيـــم كلـــي

بركــــة وخي كــــثر قلــــي

واجعــــل عقــــائدي منــــو•ر“ات

ـــي“ ذا خيات
ـــه كلـ
ـــل بـ
واجعـ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وأعذن من
كل ما استعذت بك منه ف هذا اليوم وقبله وافتح ل أبواب اليات الــت
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
قبل توجهه إل وقبل توجهي إليه وآتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حســنة
وقنا عذاب النار آمي يا رب العالي اللهم بق وجه ال تعال الكري صــل
وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه وثبت ل خي اليــان
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
آمي يـــــا رب العـــــالي بل مـــــو أبـــــدا
يــا ال يــا حفيــظ صــل بســلم

علــى الــذي لــك بــه هــذا الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد و الل

وصــــحبه ف الــــال و الــــآل

ــدي
ــم عقـ
ــاهه العظيـ
ــظ بـ
واحفـ

مـــن العيـــوب واحن عـــن وق²ـــد

ــا مــانع صــل بســلم
يــا ال يـ

ـــه كفيتن اللم
ـــذي بـ
ـــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وامنـــع بـــاهه العظيـــم قلـــب

ــلب
ــن سـ
ــوب واحن عـ
ــن العيـ
مـ

ــله
ــاف أدم خي صـ
ــا كـ
ــا ال يـ
يـ

مـــع ســـلم للـــذي تنمـــو عله

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ــــــرª
ــــــة تس‘ـ
ولتكفن كفايـ

مــن قبــل قصــد كــل مــا يضــرª

ــلم
ــل بسـ
ــد صـ
ــا أحـ
ــا ال يـ
يـ

ــه من القلم
ــك بـ
ــذي لـ
ــى الـ
علـ

ــــد
ــــفيعنا ممـ
ــــيدنا شـ
سـ

وآلــــه وصــــحبه وال¨م¥ــــد

ــم
ــاهه العظيـ
ــائدي بـ
ــل عقـ
واجعـ

خالصــة واشــكر بــه هــذا النظيــم

ــدا
ــل أبـ
ــود صـ
ــا معبـ
ــا ال يـ
يـ

علــى الــذي لــك دعــا وعبــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ول¦ـــ هـــب بـــاهه الســـلما

ووفــــق الفكــــرة والقلمــــا

يــا ال يــا رقيــب صــل ســرمدا

علــى الــذي عم‘ــره قــد حــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــان
ـــ الخلص للجÂنـ
ـــب ل¦ـ
وهـ

ـــان
ـــه ج“نـ
ـــور ل بـ
ـــه ونـ
بـ

يـــا ال يـــا خي مÂـــب وم“ـــب

يــا مــن جعلــت النتقــى لــك أح“ــب

صـــل وســـلم ولتبـــارك ســـرمدا

ــدا
ــد حـ
ــن قـ
ــالل ومـ
ــه بـ
عليـ

مـــن صـــحبه والصـــالي طـــرا

واجعــل بــه عم§ــري رضــى وبــرا

يــا ال يــا مــن قــاد ل حبــك مــع

ــع
ــذي الي جـ
ــك الـ
ــب حبيبـ
حـ

ــل حي
ــارك كـ
ــلم ولتبـ
ــل وسـ
صـ

ــالي
ــبيب الصـ
ــك حـ
ــى حبيبـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وعنـــــدك اجعلن حـــــبيب ال

حـــبيب أفضـــل الـــورى بـــال

يـــا ال يـــا فاعـــل يـــا متـــار

يــا مــن لــديه كــل مــا يتــار

صــل وســلم ســرمدا علــى المي

ســــيدنا ممــــد مــــن ل يي

وآلـــه وصـــحبه وهـــب ليـــا

فـــوزا بـــه يغبطن مـــن قبليـــا

فيـــك وفيـــه إنـــك الوهـــاب

يـــا مـــن بـــه ل ينحن الرهـــاب

يــا ال يــا فتــاح صــل ســرمدا

وســـلمن§ علـــى البشـــي أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه ف الــــال

وف الـــآل يـــا مقيـــم الـــال

يــــا قــــائد الي إل جهــــات

يــا مغنيــا بــك يــدي عــن هــات

صــل وســلم ســرمدا علــى النــب

رجـــاء كـــل أقـــرب وأجنـــب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

ولتقن أهــــوال يــــوم الشــــر

ول¦ـــ كـــن ف أبـــد بالبش§ـــر

واجعـــل لوجهـــك الكري قلمـــي

ــــــــــــلم
للمتعلمي خي س‘ـ

ــتقيم
ــراط السـ
ــك الصـ
ــدنا بـ
ولتهـ

ولتغننــا بــا يصــح عــن ســقيم

ولتقنــــا الضــــلل والضــــلل

وقـــد لنـــا مـــع الرضـــى اللل

يــا ال يــا بــارئ صــل بســلم

ــن اللم
ــمتن مـ
ــذي عصـ
ــى الـ
علـ

بـــــاهه ســـــيدنا ممـــــد

وآلـــه مـــع الصـــحاب ال¨م¥ـــد

وهــب ل¦ــ الكتــاب واكفن العيــوب

وعلمن¥ــــي“ بــــه خي الغيــــوب

وثبــــت اليــــان والقــــامه

واللــــق الســــن باســــتقامه

وهــب ل¦ــ الــدي وخلــد ل الفلح

ــلح
ــذب ل الصـ
ــب واجـ
ولتقن الريـ

يـــا ال يـــا كري صـــل أبـــدا

وســـلمن§ علـــى نـــب Íعبـــدا

وقــــــاد غيه إل العبــــــاده

ول¦ـــ هـــب بـــاهه إفـــاده

ــاهري
ــل ظـ
ــك الميـ
ــن بكونـ
زيـ

وبـــاطن يـــا م‘ظهـــر الظـــاهر

يـــا ال يـــا رءوف صـــل بســـلم

علــى الــذي أعطيتــه فيــك القلم

ســـيدنا ممـــد مـــن ل ي‘ـــرا

فيمـــا مضـــى نظيه ولـــن يـــرى

ــــلم
ــــحبه وسـ
ــــه وصـ
وآلـ

وقـــد لـــه بشـــارة ف قلمـــي

يــا ال يــا جيــل صــل ســرمدا

مــع ســلمك علــى مــن حــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ـــ كـــن بزيـــد خي وربـــاح

ــــاح
ــــاء ببـ
ــــال وبقـ
وبمـ

واشـــكر حروف¦ـــ بقـــدر الـــذات

ف مـــدح مـــن قـــر•ب“ باللـــذات

يــــــا فاضــــــل فضله اللق

يـــا مـــن بـــه فـــارقن الملق

ـــرزاق
ـــوم ول الـ
ـــك اليـ
واجهتـ

كـــان بـــا تنمـــو بـــه الرزاق

مـــوت عن مـــا بـــه الن¶فـــاق

عن امــــي وجــــاءن الن•فــــاق

رددت ل مــــا زانــــه الوفــــاق

بـــن بـــه اســـتنارت الفـــاق

ــاق
ــوز والعتـ
ــى والفـ
ــاء الرضـ
جـ

بــك كمــا بــك اعتلــت عÂتــاق

ــتاق
ــه نشـ
ــا لـ
ــا مـ
ــك احتوينـ
بـ

صـــلى عليـــك الكـــرم اللق

يـــا ال صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــي النـــب العرب¥ـــ أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه وأذهــــب

لغي نـــوي كـــل ضـــر يـــذهب

يـــا ال صـــل ولتســـلم ف أبـــد

علــى الــذي إليــك قــاد مــن عبــد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

وعل©م“ن¶ـــــي“ بـــــه وفقÄـــــه

ول²تقن كــــــل أذى ونب¶ــــــه

ول¦ـــ وج¥ـــه الرضـــى و̈ذبـــا

إل ســـواي“ كـــل ســـو ينـــذبا

يـــا ال يـــا فاعـــل يـــا متـــار

صــل علــى مــن اســه الختــار

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وقلـــب علـــم

ول¦ــ خــر ف كــل شــيء مغنيــا

كليــــت عــــن الذى مســــتغنيا

ولتغنن بـــــق وجهـــــك الكري

عـــن الذى ول¦ـــ كـــن بـــا أروم

اللهم صل على ممد حت ل تبقى صلة ،اللهم وبارك على ممد حــت ل
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
ـادك
ـب عبـ
الحياء منهم والموات إنك ميب الدعوات واجعلن من أحـ
إليك واجعلن سرورا لميع أحبائك ف الال والآل آمي يا رب العــالي
اللهم لك المد حدا خالدا مع خلودك ولك المد حدا ل منتهى له دون
علمك ولك المد حدا ل منتهى له دون مشيئتك ولك المــد حــدا ل
جزاء لقائله إل رضاك وعند طرفة كل عي وتنفس كل نفس عليك وعلى
ـك
كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته ل يا ال يا رحان يا رحيم لـ
المد ولك الشكر على الدنيا وعلى الخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا
ـافيات واكفن
ـارات الصـ
ومولنا ممد وآله وصحبه وهب ل فيهما البشـ
أكدارها قبل توجهها إل وقبل توجهي إل أسبابا آمي يا رب العــالي إن
ال وملئكته يصلون على النب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليــه وســلموا
تسليما لبيك رب وسعديك والي كله بيديك عبدك خدي عبدك بي يديك
طالبا باهه منك ف الدارين خييك قائل بك فيك لوجهك الكري وكونك
لــــه بــــالتوفيق والعنايــــة والكــــرم يــــروم:
يــا ال يــا أحــد صــل ســرمدا

وســـلمن علـــي النـــب أحـــدا

ســـيد كـــل عجـــم وعـــرب

والل والصـــحاب أهـــل ال̈قـــر“ب

يـــا ال يـــا نـــافع صـــل أبـــدا

علــى الــذي تقــديه قــد أبــدا

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب بكـــل مســـلم

ــلم
ــل بسـ
ــافع صـ
ــا نـ
ــا ال يـ
يـ

ـــزح الظلم
ـــك الزحـ
ـــى نبيـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه هـــذا النظـــام خيا

نظـــم وزحـــزح لســـوانا ضـــيا

يـــا ال يـــا أحـــد صـــل عن

علـــى النـــب الصـــطفى بـــالن

ــــلم
ــــحبه وسـ
ــــه وصـ
وآلـ

ومنطقـــي ســـد¥د§ وقلـــب علـــم

ــدا
ــل أبـ
ــف صـ
ــا لطيـ
ــا ال يـ
يـ

علــى الــذي بــك اهتــدى وعبــدا

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

ــــم
ــــحبه وكل©ـ
ــــه وصـ
وآلـ

يــا ال يــا لطيــف صــل ف أبــد

علــى الــذي لــك يقــود مــن عبــد

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب بالتســـليم يـــا مـــآل

يـــا باقيـــا أغنيتن عـــن هـــات

ــن أذى جهـــات
ــنت عـ
ــك وصـ
بـ

صــل بتســليم نــا علــى النــب

ســـيد كـــل أقـــرب وأجنـــب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

والصـــحب ف الـــال وف الـــآل

وصــل يــا هــادي وســلم كــل حي

علـــى نبيـــك إمـــام الصـــالي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــــ هــــب هدايــــة يغبطن

فيهــــا كــــثي ماكثــــا ف وطن

واجعـــل مـــري ظـــاهرا وباطنـــا

ل طيبـــا عبـــدا شـــكورا قاطنـــا

وصــــل يــــا ودود ولتســــلم

علـــى النـــب الاشـــي العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وصـــل يـــا ملـــك ولتســـلما

علـــى الـــذي علمتـــه فعلمـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــــ هــــب و‘دا يــــدوم بفلح

بل مشـــقة ويســـر ل الصـــلح

وصــل يــا لطيــف أفضــل صــله

وســلمن علــى الــذي بــدت عله

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وملكن¶ـــي النفـــس واطـــرد اللعي

قبـــل انتحـــآ ل¦ـــ لغيي يـــا معي

واجعــل هــواي“ تابعــا لــا تــب

ـب
ـك أحـ
ـا منـ
ـق مـ
ـب ف اللـ
ول¦ ـ هـ

بل ضــــــرار وبل عــــــداوه

ولتقن جــــــوالب الشــــــقاوه

آمي يــــا رب برمــــة النــــب

والقلـــب من كـــل ضـــر جنـــب

وصــل يــا أحــد ســرمدا علــى

ســـيدنا ممـــد بـــاب العلـــى

ــــلم
ــــحبه وسـ
ــــه وصـ
وآلـ

ـــن أذى وأل
ـــم مـ
ـــي“ اعصـ
وكلـ

يــــا واهبــــا آتيتن الكتابــــا

ــا
ــا العتابـ
ــاح مـ
ــى مـ
ــل علـ
صـ

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وعظـــم قلمـــي

اعصـــم يراعـــت وقلـــب والـــداد

وجســدي مــن غي أجــر وســداد

وعلمن اليــــوم مــــا ل أعلــــم

واشـــكر لوجهـــك الكري كلمـــي

واجعــل قلمــي ومــدادي قاصــده

ــــده
ــــا ك خي زرع حاصـ
إل رضـ

وطهـــر الظـــاهر والبـــاطن يـــا

ظـــاهر يـــا بـــاطن ولتعصـــمنيا

ولتمـــح مـــا يســـوءن ف نفســـي

بكــن كمــا قبــل فككــت عف²ســي

ولتغـــن ظـــاهري وبـــاطن معـــا

عـــن العيـــوب والن ل¦ـــ اجعـــا

وصــــل يــــا كري ولتســــلما

علـــى الـــذي اتـــذته ل ســـلما

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ الرغبـــة ف رضـــاكا

ــاكا
ــن أرضـ
ــا ل يكـ
ــد ف مـ
والزهـ

وصـــل يـــا تـــواب ولتســـلم

علــى الــذي لــه صــرفت قلمــي

بــــك لوجهــــك الكري أحــــدا

والل والصـــحب وعم§ـــري“ احـــدا

ــلحا
ــان والصـ
ــ المـ
ــب ل¦ـ
واكتـ

بل انســـــلب رب والفلحـــــا

ــلة ل تري
ــادي صـ
ــا هـ
ــل يـ
وصـ

وســـــلمن§ خي ســـــلم ل يري

علـــى النـــب والرســـول الفـــائق

ممــــد خي البايــــا الــــرائق

وآلــــــه وصــــــحبه واجعلن

ـــغلن
ـــاك اشـ
ـــمة وبرضـ
ذا عصـ

ول¦ــــ هــــب حلوة العــــادات

ــــادات
ــــدك اجعلن من السـ
وعنـ

يــا مــن يصــلى ويســلم علــى

نبيــك الــذي بــدت لــه العلــى

صــــل وســــلم رب عن أبــــدا

عليــــه ف الل ومــــن تعبــــدا

مـــن صـــحبه ول ســـخر بكـــن

كـــل عســـي واهـــدن ومكـــن

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
ـرر
عليه وسلم من العاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضـ
ظاهره وباطنه ف الال والآل آمي يا رب العالي واغفر ل كل ما صــدر
من من الرام والكروه والشبهة مو العليم البي الذي ل يفي عليه شيء
ـل
ـال الكري أن ل تعـ
ف الرض ول ف السماء وأسألك بق وجه ال تعـ
ـن
سبيل لحد علي ف الال ول ف الآل آمي يا رب العالي وأن تعلن مـ
أحب عبادك الصالي إليك أبدا وأن تعلن فرحة لميع أحبائك أبدا اللهم
ـن
ـمن مـ
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واعصـ
طلب شيء ل ترض ل طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصــلح
بق وجهك الكري عقائدي وأقوال وأفعال وأخلقي وأحوال إصلح مــن
إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمي يا رب العالي يا شكور
يــا عليــم يــا بــاقي يــا أكــرم يــا نــافع يــا رب العــالي
يــا ال يــا صــمد صــل ســرمدا

علــــى النــــب العرب أحــــدا

وآلــــه وصــــحبه ولتقطــــع

فعلـــي“ مـــا ل تـــرض ل ينقطـــع

ــــدر
ــــة وكـ
ــــك بغي آفـ
يـ

يـــا ذا البايـــا والقضـــآ والقـــدر

وصــل يــا لطيــف ســرمدا علــى

ــرت فعل
ــه أمـ
ــا بـ
ــل مـ
ــن كـ
مـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وامــح بــه جلــة مــا من صــدر

غي رضــى ول¦ــ قــد بش§ــر القــدر

وصـــل يـــا لطيـــف ولتســـلما

علــى الــذي بــه جلــوت الظلمــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتغنن عـــن كـــل مـــا ل تـــتر

ل¦ــــ ونبهن عليــــه واســــتر

وصــــل يــــا ودود ولتســــلم

علــى الــذي لــه صــرفت قلمــي

بـــك ســـني عابـــدا لـــك بـــه

وقــــدت ل بــــه من النتبــــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــري
ــم ع‘م‘ـ
ــاهه العظيـ
ــكر بـ
واشـ

وبرضــــاك رب كلــــي عمــــر

وصـــل يـــا نـــافع ولتســـلم

علـــى النـــب الاشـــي العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه كليـــت بل ضـــرر

ــدرر
ــان والـ
ــن ل بالسـ
ــا وكـ
نفعـ

وصـــل يـــا عليـــم ولتســـلما

علــى الــذي بــه أقــود العلمــآ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ العلــم الصــحيح بكــن

يـــا مـــن تكـــون من ل تكـــن

وصـــل يـــا لطيـــف ولتســـلم

علـــى النـــب وســـيلت وس‘ـــلمي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــترا يملن
ــا وسـ
ــب لطفـ
ــ هـ
ول¦ـ

بــــه وفــــوزا وأمانــــا يكملن

وصـــل يـــا أحـــد ولتســـلما

ــا
ــت ألـ
ــه ̈كفيـ
ــذي بـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــرض
ـــاء الـ
ـــل انتحـ
ولتكفن قبـ

ول¦ــ كــن بــه لــدى كــل غــرض

وصـــل يـــا نـــافع ولتســـلما

علــى الــذي أحبــه مــن علمــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ومن“ـــ اقبلـــن§ بـــه ولترفعـــا

ســـعيي إليـــك بالرضـــى يرتفعـــا

ــيآت حســـنات
ــع سـ
واجعـــل جيـ

واجعــل بــه عقــائدي مستحســنات

وصــل يــا بــاقي صــلة بســلم

علــى الــذي انقــادت لــه من القلم

بـــك لـــب ذاتـــك الكريـــه

وذاتـــه يـــا ملـــدا تكريـــه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واخــتر ل¦ــ الحســن ف كــل ليــاد

واجعـــل حيـــات¦ بـــه خي أيـــاد

وهـــب ل¦ـــ القرطـــاس والـــدادا

وهــــب ل¦ــــ القلم والــــودادا

وصـــل يـــا ميســـر العســـي

مــــع ســــلمك بل تعســــي

علـــى النـــب النتقـــى الفضـــل

والل والصـــحب وكلـــي فضـــل

يـــا منل آتـــى النـــب ذكـــرا

صـــل وســـلم ولتقبـــل شـــكرا

علــى الــذي ليــس لــه مــاري

خي البايـــا ذي الزايـــا جـــاري

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم صــلح ظــاهري

وبــــاطن خي خــــدي طــــاهر

وهــب ل¦ــ اليــوم تــداركي جيــع

مــا فــاتن مــن اليــور يــا ســيع

ــــــاء
ــــــف ول عنـ
بل تكلـ

يـــا خي مـــن نـــوجي بالثنـــاء

أنـــت الشـــكور إنـــك العليـــم

وإنـــك البـــاقي لـــك التعليـــم

يــا ال أنــت الكــرم الــادي الحــد

يــا نافعــا ليــس لــه كف²ــؤا أحــد

صــــل بتســــليم بل انتهــــاء

علــــى نــــب ال ذي اللهــــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ الشــكر وهــب ل علمــا

ـــا
ـــرمدا ل ظلمـ
ـــوجه سـ
و ل تـ

ول¦ــ هــب منــك بقــاء… صــافيا

واجعـــل كلمـــي نافعـــا وشـــافيا

ول هــــب تلوة وكــــل مــــا

ل اخـــترته مع§هـــا أمينـــا س‘ـــل°م“ا

ـــا
ـــل مـ
ـــان كـ
ولتكفن إل النـ

ل ترضـــه ل و ب“ـــ انفـــع ع‘ل¦م“ـــآ

ــل
ــي صـ
ــر العسـ
ــن ي‘يسـ
ــا مـ
يـ

وســـلمن§ علـــى النـــب الصـــلي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وامـــح تـــوجه العيـــوب نـــوي

ـــالو
ـــذهب الذى بـ
ـــا خي مـ
يـ

ولتغنن بــــــك وبالشــــــفع

إل النــــان ومقــــامي ارفــــع

ول تـــزل عن اليـــور والكتـــاب

ول تــــوجه لنــــاب العتــــاب

ول¦ــــ خلــــد المــــان والفلح

والـــب والصـــفاء رب والصـــلح

واكتـــب ل¦ـــ اليـــوم بغي ســـلب

أبقــى بقــاء مغنيــا عــن طلــب

ــى
ــاك ورضـ
ــائي“ رضـ
ــل بقـ
واجعـ

ـى
ـري رضـ
ـه عم§ـ
ـل بـ
ـورى واجعـ
خي الـ

وصـــل يـــا أكـــرم ولتســـلما

علـــى الـــذي بعثتـــه م‘علÄمـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــات
ــور والكرامـ
ــ الجـ
ــب ل¦Óـ
وهـ

والربـــح ف الـــدارين والقامـــات

وصـــل يـــا أحـــد ولتســـلما

علـــى الـــذي يعي مـــن تعلمـــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل بـــه كليـــت موحـــده

مســــلمة مســــنة ومرشــــده

ــا
ــا مــن يســتر العيوبـ
وصــل يـ

ــــا
ــــم الغيوبـ
ــــرم وتعلـ
بكـ

علــى الــذي فــاق البايــا طــرا

مـــع ســـلم ل¦ـــ ي‘نمـــي الـــبا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــا ولتكفن
ـــوب كلهـ
ـــح عيـ
وامـ

غي رضـــاك مغنيـــا عـــن اشـــفن

ــذÃنوبا
ــر الـ
ــن يغفـ
ــا مـ
ــل يـ
وصـ

بكـــــــرم ويل الـــــــذ°نوبا

مــــع ســــلمك بل انتهــــاء

علـــى ابـــن عبـــد ال ذي البهـــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصـــحبه واشـــكر بـــه ســـؤال

ــك الكري
ــق وجهـ
ــب بـ
ــ هـ
ول¦ـ

ســـعادة وكـــل مـــا منـــك أروم

ولتكفن طلـــب مـــا ل تـــرض ل

طلبـــــه برمـــــة الفضـــــل

واجعــل تــه الــروف فــوق كــل مــا

رســـه مؤلـــف قـــد ســـلما

وصــل يــا هــادي صــلة بســلم

ــع القلم
ــه مـ
ــذي واجهتـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ اليــوم هدايــة الكــرام

وقــد رضــاك ل¦ــ ف كــل مــرام

وصـــل يـــا أحـــد بالتســـليم

علـــى الـــذي ب‘عـــث بـــالتعليم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتقن الشــــرك مــــع النفــــاق

وهــب ل¦ــ الصــدق مــع الوفــاق

وبشـــر الـــور بـــذي الـــروف

ـــروف
ـــن ذوي العـ
ـــن مـ
وغيهـ

وصـــل يـــا أكـــرم بالســـلم

علــــى النــــب ا̈لــــذهÂب اللم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واصــرف لغيي كــل °ضــر ل نــا

ــا
ــد ل النحـ
ــول ل وقـ
ــل الوصـ
قبـ

وصـــل بالتســـليم يـــا لطيـــف

علــى الــذي تــدنو لــه القطــوف

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ــ هــب فيــك وفيــه مــا بــه

يغبطن كــــل ســــعيد نــــابه

وصـــل يـــا لطيـــف ولتســـلم

علــى الــذي ينحــو رضــاه قلمــي

ســــيدنا ممــــد بل ا نتهــــا

وقــد لــه ف حزبــه مــا يشــتهى

ــا
ــن ذبـ
ــليم يــا مـ
وصــل بالتسـ

إل ســـواي“ مـــا أســـآ فانـــذبا

علـــى النـــب الصـــطفى ممـــد

وآلــــه وصــــحبه وال¨م¥ــــد

واشـــهد ل¦ـــ الـــدهر بـــأن راض

عنــك وعنــه اشــكر بــه أغراضــي

قــد ل مــواهب الكــرام ف الغــرض

ــــرض
ــــدى ول مـ
بل أذى ول عـ

واجعـــل بوجهـــك الكري كليـــا

لـــديك مرضـــيáا وكث©ـــر ̈قل©يـــا

وهـــب ل¦ـــ القـــرآن والباحـــا

وكـــل مـــا ل اخـــترته رباحـــا

وهـــب ل¦ـــ العـــادات للجنـــات

وف النــــان ولــــتزد منــــات

وصــل بالتســليم يــا مــن ل يصــون

كليـــت مســـتغنيا عـــن الصـــون

علـــى الـــذي أدخلتن ف جيبـــه

إل النــــان ماكثــــا بصــــيبه

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتغنن ف أبــــد عــــن الكــــدر

ول¦ـــ وجهـــن§ بشـــارات القـــدر

وصـــل يـــا نـــافع ولتســـلما

علــى الــذي تقــديه قــد علمــا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وقــد ل¦ــ اليــوم مقامــات الرجــال

ـــال
ـــر ب النجـ
ـــزل وبشـ
بل تزلـ

ــلم
ــت ذا إسـ
ــه آمنـ
ــن بـ
ــا مـ
يـ

صــل علــى النــب مــع الســلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ الرضــى مــع الكتــابه

يـــا واهبـــا وهـــب ل كتـــابه

واكتــب صــلة وســلما يــا أحــد

للمنتقــى ومــن بــه لــك التحــد

مـــن آلـــه وصـــحبه ف الـــال

وف الـــآل يـــا مقيـــم الـــال

واكتــب ل¦ــ العصــمة مــن معــاص

وبــــالطيع أغنن عــــن عــــاص

ـــوخ والتلوه
ـــ الرسـ
ـــب ل¦ـ
وهـ

ولتكفن موانـــــــــــع اللوه

ــي
ــك عنــدي أحلـ
ــل مناجاتـ
واجعـ

مــن غيهــا يــا مــن لــديه الحلــى

شــكور يــا عليــم بــاقي يــا أحــد

ــد
ــا الحـ
ــك ربنـ
ــا إنـ
ــا نافعـ
يـ

صـــل وســـلم ولتبـــارك ســـرمدا

علـــى النـــب ذي الزايـــا أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه وهــــب ل

بش§ـــرا بـــه يغبطن م“ـــن قبلـــي

فيـــك وفيـــه شـــاكرا وعالـــا

وباقيـــا ليـــس يلقـــي ظالـــا

وهــب ل¦ــ الجــر وهــب ل النفعــا

وأولن الـــذكر وهـــب ل الرفعـــا

وصـــل يـــا ملـــك ولتســـلم

علـــى القـــدم الشـــفيع العلـــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــكر وعلــم أبــق أكــرم ســرمدا

وانفــع ومــا يســوء قلــب أخــدا

بل عـــدى ول جـــوى ول ضـــرر

ـــدرر
ـــد ل الـ
ـــزل وخلـ
ول تزلـ

وصـــل يـــا نـــافع ولتســـلما

ــا
ــد“اه‘ ع‘لÂم“ـ
ــن§ ه‘ـ
ــب م“ـ
ــى النـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واجعـــل مكـــاتيب منـــافع لـــه

يــا مــن علــى ذوي العلــى جعلــه

برمـــة القـــرآن من“ـــ اقبـــل

مــا قــد نــويته وصــن ل قبلــي

وصــــل يــــا ودود ولتســــلم

علــى الــذي ينحــو إليــه قلمــي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهــب ل¦ــ النفــع وهــب ل الــو‘د•ا

ول¦ـــ كـــن بـــا يس‘ـــر ¥جÂـــد•ا

وصـــل يـــا أحـــد ولتســـلما

ــا
ــا الذى والظلمـ
ــذي مـ
ــى الـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وصـــل يـــا صـــمد عن ســـرمدا

وســـلمن§ علـــى النـــب أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه ولتخــــرج

ـــرج
ـــب• ل لغيي يـ
ـــا ل ت‘حÂـ
مـ

وصـــل يـــا لطيـــف عن أبـــدا

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه واعصــــمن

مـــــن الذى وبـــــالن أكرمن

ــلم
ــف بالسـ
ــا لطيـ
ــل عن يـ
وصـ

علـــى الـــذي تســـره من القلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــدارين
ـــب لطفي ف الـ
ـــ هـ
ول¦ـ

ولتقن العــــــارين والنــــــارين

وصـــل يـــا ودود عن بالســـلم

ــاف اللم
ــى الكـ
ــب التب“ـ
ــى النـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــل حي
ــوق كـ
ــب ودا يفـ
ــ هـ
ول¦ـ

وعنـــدك اجعلن حـــبيب الصـــالي

وصـــل يـــا أحـــد عن أبـــدا

وســلمن علــى الــذي النــور بــدا

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وعنـــدك اجعلن حـــبيب الـــؤمني

ـــني
ـــبيب السـ
ـــلمي وحـ
والسـ

وصـــل يـــا عليـــم عن ف أبـــد

ــى مزحـــزح الكبـــد
ــلمن علـ
وسـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ـــ ̈قـــد§ عÂل²ـــم“ ذوي الصـــلح

واكتــــب بل إزالــــة فلحــــي

وامـــح انتحـــآ شـــقاوة لنحـــوي

وج¥ـــه مكـــارهي مع®ـــا بـــالو

ــلم
ــف عن بالسـ
ــا لطيـ
ــل يـ
وصـ

علــى الــذي بــه وهبــت ل الكلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ اليـــوم بغي ســـلب

ف أبـــد ســـؤل وفـــوق مطلـــب

وصـــل عن يـــا ميســـر العســـي

علــى الــذي انتهــى بــه لــك الســي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واشــهد ل¦ــ اليــوم بشــكر يبقــى

يـــا باقيـــا تعطـــي الن والســـبقا

وصـــل يـــا هـــادي بل انتهـــاء

عن وســــلمن علــــى البهــــاء

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ــي
ــتقيم كلـ
ــراط السـ
ــد الصـ
واهـ

ــي
ــس يفن قلـ
ــثيا ليـ
ــل كـ
واجعـ

وصـــل يـــا ودود عـــن جنـــاب

ــاب
ــدحت بالطنـ
ــذي مـ
ــى الـ
علـ

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

ولتهــــــدن وو‘د•ن وع“لÄــــــم

وصـــل يـــا ســـلم عن بالســـلم

علــى الــذي لــه صــلت والســلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ولتمـــح عن كـــل مـــا كتبـــت

ول يكـــن رضـــاك منـــه تبـــت

ــور
ــا غفـ
ــف يـ
ــا لطيـ
ــل يـ
وصـ

علـــى الـــذي لن بـــه النفـــور

ــــلما
ــــد وسـ
ــــيدنا ممـ
سـ

وبتــــواليفي“ أ¦ف²ــــت Âالع‘ل¦م“ــــآ

وآلــــه وصــــحبه ول اشــــرحا

صــدري بــه يــا مــالكي ينشــرحا

وصـــل يـــا لطيـــف ولتســـلم

علـــى وســـيلت إليـــك ســـلمي

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وهـــب ل¦ـــ اليـــوم من تـــدوم

يــا مــن لــه التفضــيل والتقــدي

ولتمــــح آفــــات ت“غ“رªب معــــا

ــا
ــيت‘ ل اجعـ
ــذي رضـ
ــوم والـ
اليـ

واشـــهد بتوبـــت“ مـــن آفـــات

جيعهــــا ومــــن أذى التفــــات

ولتمــح يــا خــبي كــل مــا انلــي

وكــل مــا اســتتر منهــا مســجل

وصـــل يـــا ملـــك ولتســـلم

علـــى الـــذي مـــا الذى كـــالل

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

وكلــي“ اعصــم مــن أذى التمليــك

وضــــرر الشــــيطان واللــــوك

وضـــر مـــا خلقتـــه أو تلـــق

يـــا خي مـــن يعصـــمن ويطلـــق

وصــــل يــــا ودود ولتســــلم

علــى النــب رجــاء كــل مســلم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ـــ حقـــق الرجـــاء الـــدهرا

ول اشـــكر الســـر بـــه والهـــرا

وصـــل يـــا أكـــرم ولتســـلم

علــــى النــــب العرب العلــــم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــ التفســــي والتلوه
وهــــب ل¦ـ

ـــد واللوه
ـــ التجويـ
ـــب ل¦ـ
وهـ

واجعــــل كتــــابت بــــه معسله

وامــــح مكــــارهي بــــه منغسله

ومــن قلــوب مــن أســاءوا الظنــا

ب أخـــرج الـــذي كرهـــت منـــا

وصــل يــا تــواب أكمــل صــله

وســلمن علــى الــذي ̈أب§ــدÂي عله

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ـــــعة يغبطن
ـــــعت ل توسـ
وسـ

ـــرت عطن
ـــواي“ ل أنـ
ـــا سـ
فيهـ

وصـــل يـــا ســـلم بالتســـليم

ـــوم
ـــب ذي العل العلـ
ـــى النـ
علـ

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

ول¦ـــ هـــب ســـلمة وعـــافيه

واجعـــل حيـــات¦ حيـــاة صـــافيه

وصـــل يـــا لطيـــف بالســـلم

علــــى النــــب الــــذهب اللم

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

والطــف ب“ــ اليــوم بــا ل يكــن

ول يكــــون أبــــدا لمكــــن

وصـــل يـــا ميســـر الصـــعاب

وســـلمن علـــى مزيـــل العـــاب

ســـــــيدنا ممـــــــد والل

وصــــحبه ف الــــال والــــآل

واكتــب ل¦ــ اليــوم بشــارات الكتــاب

بغي مــــو أبــــدا ول عتــــاب

ولســــواي“ وجــــه الكارهــــا

يــا قــادرا ليــس يكــون كارهــا

ـوم
ـن العلـ
ـترت ل مـ
ـا اخـ
ـب مـ
ول¦ ـ هـ

بغي جـــول إنـــك الغن العليـــم

ول¦ـــ بـــارك ف جيـــع الركـــات

والســـكنات واجعلن§هـــا بركـــات

ــادات
ــطفى عـ
ــاه الصـ
ــل بـ
واجعـ

تكرمــــا كعمــــل الســــادات

ـــك الكري
ـــق وجهـ
ـــل بـ
واجعـ

يــــا معطــــي“ النــــات والتكري

تــه الــروف كجميــع الصــلوات

علــى النــب يــا ميــب الــدعوات

ـــري
ـــم عمـ
ـــا رب وعظـ
آمي يـ

وفيـــك بالختـــار كلـــي ع“م¶ـــرÂ

وصـــل يـــا ملـــك يـــا ميـــب

علـــى الـــذي بـــاهه ت“جÂيـــب‘

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

والل والصـــحب وقلـــب علـــم

وهــــب ل اللــــام والــــباعه

وعســــل اللســــان والياعــــه

ــب
ــب أحـ
ــابت إل النـ
ــل كتـ
واجعـ

مــن خ“ــط غيي وإليــك يــا مــب

ــوم
ــدور القـ
ــف صـ
ــي اشـ
وبكلمـ

الـــؤمني مغنيـــا عـــن لـــوم

وبتـــواليفي أنـــر قلـــوب مـــن

يلتمســـون العلـــم ف كـــل زمـــن

وصــل يــا أكــرم ســرمدا علــى

ـــديت فعل
ـــطفيت وهـ
ـــن اصـ
مـ

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

ــي
ــع كلمـ
ــحب ول ارفـ
والل والصـ

وارفـــع حروف بشـــكر وقبـــول

وأيـــس الشـــيطان من والقبيـــل

وصــــلي وســــلمن ســــرمدا

علـــى النـــب والرســـول أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه وهــــب ل

مــا فيــه يرغــب الكــرام قبلــي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}نور الداريـــن ف خدمة الامي عن العــــارين{
بسم ال الرحن الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه وســلم
تســــــــــــــــــــــــــــــليما
ملكــت أحــد“ مــن ابتــدآ الــر‘م§

لت§مهـــا الدمـــة مـــدوما كـــر‘م§

حــــدت رب علــــى الــــدارين

وصـــان كلـــي“ عـــن العـــارين

رضـــيت عنـــه وه§ـــو عن راض

بل مفاســــــد ول أمــــــراض

ر“د• لغي جهــــت مــــا ســــاءا

ــاءا
ــن أسـ
ــ ومـ
ــا ل¦ـ
ــل انتحـ
قبـ

مل°كن مـــا اختـــار ل بل حســـاب

وع‘م‘ــري صــار لــه خي احتســاب

م“ــــد• إل°ــــ سÂــــتر§ه الميل

إل النــــان ومــــا المــــول

درجــــت كــــون¦ عبــــد ال

خـــدي عبـــده ابـــن عبـــد ال

ــــد
ــــدنا ممـ
ــــدنا أحـ
حامـ

قÂيـــد“ إليـــه مـــا نت§ـــه ال¨م¥ـــد

ـــدما
ـــه التقـ
ـــاد ربـ
ـــه قـ
إليـ

قبـــل انلق كـــل Äم“ـــن تقـــدما

حـــاز رســـول ال مـــا ل يـــد§ر

ــدر
ــو Âالقـ
ــاز بع‘ل²ـ
ــو فـ
ــق ولـ
خل²ـ

ــــك
ــــك والليـ
ــــه اللـ
مل¦ك¦ـ

مـــا دونـــه التقـــدي والتمليـــك

دعــــا مــــدادي“ لي الــــدمه

لـــه شـــكور ال كـــاف الصـــدمه

صــلة ذي العــرش العظيــم والســلم

علــى الــذي أوحــى لــه خي الكلم

فتـــاح صـــل ولتســـلم كـــل حي

علـــى نبيـــك رئيـــس الصـــالي

رحـــان صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى الـــذي ق¦بÂـــل¦ مÂن القل¦مـــا

ملÄـــك§ رســـول ال مـــن مـــدادي

مــــا ســــر•ه وزد بــــه ودادي

دائم صــــل ولتســــلم ف أبــــد

علــى نبيــك ســرور مــن عبــد

ــم
ــا حكيـ
ــاكم يـ
ــا حـ
ــم يـ
حكـ

صــل علــى فــرد لــه التحكيــم

ملـــك يـــا مالـــك يـــا مليـــك

ــك
ــه تليـ
ــد لـ
ــى م‘هـ
ــل©م علـ
سـ

حفيــظ يــا حــافظ صــل بســلم

ــع الكلم
ــه جوامـ
ــذي لـ
ــى الـ
علـ

مل©ـــك§ نـــب ¥ال مـــن قلمـــي

ــــــى بل ملم
ــــــرة تبقـ
مسـ

مل©ـــك§ رســـول ال مـــن مـــدادي

ـــدادي
ـــاقي وزد س“ـ
ـــارة البـ
بشـ

دافـــع يـــا مـــانع يـــا مـــدافع

يـــا مـــن بـــه ل تنحن الـــدافع

ـلم
ـا سـ
ـم يـ
ـرش العظيـ
ـدى العـ
ـق Âلـ
أ¦ب§ـ

خي صـــلة منـــك عن والســـلم

ــاد
ــل العبـ
ــد§ لفضـ
ــاد ̈قـ
رب• العبـ

صــلة¦ مــن رأى خفيــا مثــل بــاد

رب• الــورى خل©ــد§ لفضــل الــورى

ســـلم“ مـــن ج•ـــل¦ حي صـــو•را

يس¥ــــر§ لســــيد البايــــا أجعي

كـــل© عســـي ســـر¥ه أنـــت العي

ــرمدا
ــل سـ
ــال صـ
ــا عـ
ــم يـ
عليـ

م‘ســـلما علـــى البشـــي أحـــدا

ــر
ــر البشـ
ــلميك لفخـ
ــب سـ
̈اكت‘ـ

يــا مــن لغيي ســاق تســعة عشــر

ــى
ــيي“ انتهـ
ــك مسـ
ــه لـ
ــن بـ
لـ

ــتهى
ــة خي اشـ
ــن جلـ
ــل بكـ
أ¦و§صـ

لطيـــف صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى مـــراد الوليـــآ والعلمـــآ

ولÃــ صــل كــل وقــت بســلم

علـــى الـــذي كتـــابه خي الكلم

ول¦ـــ قـــد للمنتقـــى خي صـــله

مــــع ســــلم ولــــتزÂد§ ب عله

لــــك تــــوجهي“ ذا إرضــــاء

ل والرســــــول ف الضــــــاء

ــرا
ــهور ذاكـ
ــاب ف الشـ
ــك خطـ
لـ

وحامــــد®ا وراضــــي®ا وشــــاكرا

هـــديت كتـــاب‘ أفضـــل العبـــاد

ــاد
ــا كبـ
ــود ذا اخ§تفÏـ
ــك ل تقـ
ومنـ

رفعــت‘ توحيــدي وحــدي والشــكور

لـــالقي ورازقـــي ال الشـــكور

بــــار“ك“ ل ف الــــبيع والهــــاد

مــع الرضــى ال الشــكور الــادي

يقـــودن إليـــك تـــرك اللتفـــات

لغيه بــــــذاته وبالصــــــفات

علمن بــــــأنه ال العليــــــم

وأن °عبــــده مدينــــة العلــــوم

أحـــدنا الختـــار فـــاق الرس‘ـــل

والنبيـــآ عنـــد بـــديع أرس“ـــل

ل ي²ـــف“ كـــون‘ه رئيـــس“ الرؤســـآ

بــــــاهه من اللعي ي“ئÂســــــا

ثل¦مــت‘ أســلحة كــل مــن نــا

لضـــرري بـــه وحـــزت الن“حـــا

أحــــدنا الختــــار خي النــــاس

روضــــته يزورهــــا جÂن“اســــي

نبينـــا أحـــد‘ نـــور الر‘س‘ـــل

يس‘ـــرªه خطـــي برفـــع ا̈لرسÂـــل

يس‘ـــر ªســـيد“ الـــورى ̈لز‘ومـــي

مــــع جناســــي“ وذا اليــــزوم

لـــه امتـــداحي“ مـــع الصـــلة

ـــذهب القلة
ـــاد الـ
ـــت“ الهـ
وقـ

هــديت لــدى البحــور الزاخــرات

للمصــطفى الــذي حبــا بالقــاهرات

وجهــت للمختــار عنــد الغرقــات

ــات
ــت§ بالارقـ
ــة حب“ـ
ــار خدمـ
أبكـ

ــدات
جــذب ل النــافع عنــد الزبـ

مهــور حــور عــن مهــور عابــدات

ملكــت خي اللــق عنــد الكــافرين

مــا قــاد ل بــه أجــور الشــاكرين

إل°ـــــ قـــــاد ال بالختـــــار

صــــل عليــــه دائم“ اســــتتار

د‘رÂي“ عنــــد جلــــة العــــداء

بـــأنن خـــدي مـــاحي الـــداء

أع§ل¦ـــم“ جلـــة¦ الـــورى العليـــم‘

ــــــوم
ــــــده وذا معلـ
أن عبـ

إل اللـــه قـــدت عنـــد الزبـــد

ـــدي
ـــاقت لغيي وب“ـ
ـــادة سـ
عبـ

للمنتقـــى قـــدت لـــدى الســـفينه

بشــــارة ت‘رضــــيه ف الــــدينه

إل نــــب ال قــــدت ب‘ش“ــــرا

خالــــدة وقــــاد ل م‘بشــــرا

واجهن خي الــــورى صــــلى عله

مســـلما عليـــه مـــن أبقـــى عله

ــة صــفت
ــى وص•ــلت‘ خدمـ
للمنتقـ

مـــن كـــدر دائي وجهلـــي“ نفـــت§

أعطيتــــه الــــداد والقلمــــا

والقلــــب والبــــدن والكلمــــا

جــــزاء رب وجــــزاء النتقــــى

قــاد إل°ــ مــا ابتغــى ذوو التقــى

مــــددت بالختــــار ل يــــدي

عبـــد®ا خـــدي®ا مـــدة بيـــد

أعطيــــت رب بــــالنب كليــــت

قــول وفعلــي خ̈لقــي عــن نيــت

درايـــت مـــن فيـــض رب العليـــم

روايـــت فيـــض مدينـــة العلـــوم

أعطــــان¦ القيقــــة النــــوره

مـــن قـــاد ل الشـــريعة الطهـــره

إل قــــاد حــــب رب العــــالي

ــت أمي
ــادقا لسـ
ــون صـ
كــن فيكـ

ل قـــاد منـــه حـــب خي العـــالي

خـــــدمته مـــــع المي والمي

ث¦ب“ــــت“ أن ال خــــالق ســــواه

والكــون كلــه لــه ومــا حــواه

أثبــــت رب اللــــق أن أحــــدا

عليـــه تســـليماه فـــاق ال¨م•ـــدا

نبينـــا أحـــد فـــاق النبيـــآ

ـــا
ـــد ربيـ
ـــل والملك عنـ
والرس§ـ

ي‘قــــــر̈ئه من الســــــلم“ ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

هــــدان¦ ال بــــد§ي Âالنتقــــى

ـــى
ـــه من ذوي التقـ
ـــاد ل بـ
وقـ

يقــــودن تبشــــي رب للجنــــان

وف النـــان خالـــدا مـــع امنتـــان

بشــــرن الميــــل بالتــــأمي

وفــــــزت‘ بــــــالمي والمي

شـــكرت رب بميـــع الركـــات

والســـكنات والميـــع بركـــات

شــــكرت بالعــــادة والعبــــاده

بـــرا إليـــه قـــاد ب عبـــاده

رب الســـمآ والعـــرش والكرســـي¥

ل كــــان بالظــــاهر والفــــي¥

ــال
ــول والفعـ
ــائدي وقـ
ــدى عقـ
هـ

وخ̈لقـــي ول¦ـــ جـــاد بانفعـــال

ملكن نفســــي“ مــــع§ هوايــــا

ول يقـــود مـــا ابتغـــى دعوايـــا

رضـــيت عنـــه وه§ـــو راض عن

أورثن كتـــــــابه بـــــــالن

بعــت الــذي ل يرضــه ل¦ــ بــا

رضــــي“ ل ول يقــــود شــــبما

بعــت الــذي علمتــه ومــا علــم

مــن الــذي ل يــرض ل كلــي ســلÂم

هـــديت منـــه كتـــابه ومـــا

ل اختـــاره لـــديه ن²جـــا أقومـــا

بــرأت‘ مــن حــول ومــن قو¥تيــا

وللجنـــان قـــد هـــدى شـــهوتيا

رد• الـــذي رضـــي“ ل ل¦ـــ كمـــا

رد ¥ســــواه لســــواي“ مكمــــا

حفظـــت ذكـــره الكيـــم تاليـــا

لــــــوجهه و ل أرى أقتاليــــــا

ملكن لــــــــــــوجهه الكري

الــــل والعلــــم مــــع التكري

هـــديت منـــه نفـــت مـــدحورا

ول¦ـــ قـــادت الـــدى والـــورا

تســليم مــن ل قــاد مــا ل طابــا

علــى الــذي بــاهى ب“ــ القطابــا

ـــــــــــوم واللل
مل°ك¦ن العلـ

ومــا أطــاب مــن نفــى الضــلل

نفـــى الـــذي عن“ـــ بـــاع ال

ــــــه
ــــــذا اللـ
لغي ذات حبـ

هــــد“ى وبش¥ــــر إل النــــان

كليــــت ل كــــان بامتنــــان

رب• الــورى صــل وســلم ســرمدا

علــــى النــــب العرب أحــــدا

جيـــل صـــل أبـــدا وســـلما

علــى الــذي أبــدى الــدى وعلمــا

بـــديع صـــل ولتســـلم ف أبـــد

علــى الــذي عليــك دل مــن عبــد

شــكور صــل ولتســلم ف الوقــوت

علــى الــذي جــاد لنــا بي قــوت

هـــادي أدم خي صـــلة بســـلم

علـــى الـــذي ســـاق لغيي“ اللم

رحــان صــل بســلم عــن صــله

ــابت عله
ــي كتـ
ــذي تنمـ
ــى الـ
علـ

رحيـــم صـــل بســـلم ل انتهـــا

لــه علــى م“س§ــرى بــه للمنتقــى

ــد§
ــلم دون عـ
ــل ولتسـ
ــلم صـ
سـ

علــى الــذي أنــز ل مــا قــد وعــد

ودود صــــل ولتســــلم بنــــن

علــى الــذي أبــدى الفــروض والســنن

لطيـــف صـــل بســـلم ذي مـــدد

علــى الــذي كلــي“ قــاد لســدد

نـــافع صـــل ولتســـلم بب‘شـــر

ــر
ــه خي الب“شـ
ــذي جعلتـ
ــى الـ
علـ

أحـــد صـــل بســـلم ذي ســـرور

ــرور
ــه كفيتن الغـ
ــذي بـ
ــى الـ
علـ

ــور
ــلم ذي حبـ
ــل بسـ
ــاهد صـ
شـ

علـــى الـــذي بـــه كفيتن الثبـــور

عليـــم صـــل بســـلم ذي ضـــيآ

علـــى الـــذي بكـــونه ل ̈قضـــيا

ــروع
ــلم ذي بـ
ــل بسـ
ــارئ‘ صـ
بـ

علــى الــذي ل قــاد أصــل بفــروع

ــل حي
ــلم كـ
ــل ولتسـ
ــرم‘ صـ
أكـ

علـــى نبيـــك رئيـــس الصـــالي

ناجيتــــك اللهــــم ذا صــــلة

علـــى الرســـول الـــذهب القلة

شــــهيد صــــل بســــلم ل يري

علــــى القــــدم الكــــرم الكري

هــــديتن بــــالنتقى فصــــليا

مســـلما عليـــه ولتكـــن ليـــا

رب• الــورى صــل علــى خي الــورى

كمــا لــه أوحيــت منــك الســورا

للمنتقـــى خلـــد صـــلة بســـلم

كمـــــا بـــــه أودعتن خي الكلم

هـــديت منـــك قبلـــت راضـــيا

عنـــك وعنـــه للجنـــان ماضـــيا

شـــهدت“ ل بـــأنن عبـــد Ýلكـــا

ذا خدمـــة لـــه بحـــض فضـــلكا

هــــب ل صــــلة بســــلم عن

عليـــه ف الـــزب معـــا بـــالن

ــلم
ــلة والسـ
ــد الصـ
ــان خلـ
رحـ

ـلم
ـا سـ
ـل يـ
ـزب فضـ
ـطفى ف الـ
للمصـ

رحيـــم صـــل بســـلم ي²لـــد

علــى الــذي بــه اســتنار البلــد

م‘ــــد• ســــلميك لي ولــــد

وخي والــــد ضــــياء اللــــد

ضـــاءت لـــدى مولـــده الفطـــور

وفـــر إبليـــس النـــب النصـــور

̈اكتــــب لــــه عن بل انتهــــاء

خي ســــــلمي وزد ̈لهــــــائي

ناجيتـــك اللهـــم يـــوم عرفـــه

ـــه
ـــوراء Óزدن معرفـ
ـــوم عاشـ
ويـ

ــور
ــاهدان بيـ
ــومي شـ
ــهري ويـ
شـ

ل بــك يــا مــن قــاد ل خي ديــور

هــب ل صــلة منــك عن بســلم

علـــى الـــذي ســـاق لغيي“ اللم

رضـــــيت عـــــن رب خي النلي

وعـــن رســـول ال خي الرســـلي

هـــديت قـــرآن شـــهر رمضـــان

مـــن هـــدان وحبـــا بفيضـــان

ش“ـــك¦ر“ كلـــي التعـــال الـــوال

مـــن ابتـــدا العـــام إل شـــو¥ال

وص•ـــل¦ ل مـــن قبلـــه وبعـــده

مــــدد“ه وعلمــــه ذو القعــــده

واجهن بــــا يــــدوم حجــــه

ـــه
ـــا ذو الجـ
ـــان كرمـ
ل للجنـ

أكــــرم صــــل ولتســــلم عن

علـــى النـــب ال بـــاب الـــن

لطيـــف صـــل بســـلم يرضـــي

علــى الرســول ال معطــي الفــرض

شـــكور صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

هــادي اكتــب الصــلة والســلما

عن لـــن قـــدت لـــه القلمـــا

ــاكرا
ــروف شـ
ــع الـ
ــع ل ارفـ
رافـ

جيعهــــا وصــــف¶ ل الشــــاكرا

اجعــل حروف تــت عرشــك العظيــم

وديعــة يــا قابــل الــدر النظيــم

حفيـــظ صـــل بســـلم يفـــظ

ــظ
ــخص يلفـ
ــل شـ
ــة¦ خي كـ
روضـ

م‘ــــد• ســــلميك لي النــــاس

يـــا طـــارد العـــداء والنـــاس

دائم بلــــغ ب‘ش“ــــرا ̈لز‘ومــــي

لفضـــل اللـــق وذي اليـــزوم

ذببــت يــا ب“ــاقي لغي مــن رصــد

إل النـــان خائبـــا مـــا قصـــد

واجهتـــك اليـــوم مصـــليا علـــى

نبيينـــا ممـــد بـــاب العلـــى

أفــرد صــلة وســلما يــا أحــد

للمنتقــى الــذي كفــان مــن جحــد

للمنتقـــى خلـــد ســـلمي معـــا

ــا
ــن قمعـ
ــا مـ
ــحاب يـ
الل والصـ

قــد ســرمدا منــك ســلمي الكري

عن إل الـــاحي وقـــد ل مـــا أروم

ـــلما
عن“ـــ صـــل أبـــد مسـ

علـــى نبييـــك وقلـــب علمـــا

د“و¥ن ²حروف¦ــ لــدى العــرش العظيــم

يــا مــن بــه وهبــت ل الــدر النظيــم

هـــــب لرســـــول ال ف حروف

ـــي
ـــارات وزد تعريفـ
ـــى بشـ
أبقـ

تفضــــلن§ علــــي• بالصــــلة

ـــــزح القلة
ـــــى مزحـ
عن علـ

بـــارك ل اللهـــم فيمـــا صـــدرا

مÂـــن خـــدم من اكفن الكـــدرا

شـــكور صـــل أبـــدا وســـلما

علـــى ســـراج الوليـــآ والعلمـــآ

ر“د• لغي ذاتــــه مــــا ل يــــب

ف أبــد واجــذب إليــه مــا يــب

ذ¦ب• لغي الــــــب ذي الزايــــــا

ــا
ــن الرزايـ
ــا انتحــى مـ
جلــة¦ مـ

وج¥ـــه§ لـــذات أفضـــل البايـــا

مـــا ســـره يـــا م‘خ§لÂـــدا قÂرايـــا

اكتـــب صـــلة وســـلما خلـــدا

علــى الــذي مثــل الــورى ل تلــدا

للمصــطفى الــاحي أدم مــا يرغــب

فيـــه دوامـــا إنـــك ا̈لر“غÄـــب

ــام
ــى بل انفصـ
ــب النتقـ
ــط Âالنـ
ح‘ـ

بــا يس‘ــر ªكــل مــن قــام وصــام

ــتهى
ــذي اشـ
ــول ال بالـ
ــد لرسـ
ج‘ـ

يــا قــائدا ل¦ــ بــه مــا ي‘شــتهى

ج‘ــــد لنــــب ال ذي الشــــفاعه

بـــا يســـر ªلقيـــام الســـاعه

ـــا
ـــول ال عن اليومـ
ـــب لرسـ
هـ

بــا اشــتهى يــا مــن كفــان اللومــا

تفضــــلن§ علــــي• بالختــــار

بدمــــة تبقــــى بل اســــتتار

م‘ــد• لــه مــن كــل مــا من صــدر

ــدر
ــزح الكـ
ــارات تزحـ
ــى بشـ
أبقـ

نفعتن بغي ضــــــر فــــــارفع

ـــع
ـــدين انفـ
ـــكري“ وب الـ
من شـ

نـــاجيت رب مـــن ابتـــدا الـــر‘م§

إل انتهـــاء الت§ـــم معبـــودا كـــر‘م

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
نفعن مــــن ل يكــــن بولــــد

ول بوالــــد فطــــاب خلــــدي

ــد
ــ ولـ
ــد خي“ـ
ــذي و‘لـ
ــى الـ
علـ

ــــــد
وخي والـــــــد بي بلـ

بــــآله وصــــحبه وال¨م¥ــــد

صــلة ذي العــرش العظيــم الصــمد

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
بسم ال الرحان الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبارك
على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه بقدر عظمة ذاتــك آمي يــا رب
العلمي.
ـا
ـيدنا ومولنـ
}فتح الكرم الباقي البديع ف الصلة على الكرم البديع{ سـ
ـر
ـم وبشـ
ممد وآله وصحبه ذوي الرضوان وارحم وكرم واحترم واعصـ
وأمن وفرح سيدنا ومولنا ممدا وعلى جيع أولياء ال تبارك وتعال ورحة
ـم
ـاء منهـ
ـلمات الحيـ
ال على جيع الؤمني والؤمنات والسلمي والسـ
والمـــــــوات آمي يـــــــا رب العـــــــالي:
قـــال خـــدي الصـــطفى ممـــد

أحـــد قاصـــدا لـــوجه الصـــمد

المــــد ل البــــديع البــــاقي

ذي الرضـــي الســـبع والطبـــاق

مــن جعــل الختــار فــوق الكرمــآ

وقـــاد ل بـــه الـــدى والكرمـــا

ـــرر
ـــان¦ الضـ
ـــبحانه رب كفـ
سـ

بقــــدره ول يــــود بــــدرر

أكــرم§ بــه ربــا كفــان مــا انــدفع

عـــن التـــوجه إل°ـــ فانـــدفع

نعـــم الكـــر¶م الكري مـــن جعـــل

كلـــي لـــه وللنـــب ¥فانعـــل

يـــا حبـــذا البـــاقي القـــدي الغن

بـــه وللنـــب لـــن يســـتغن

وصـــــــلواته بل انتهـــــــاء

علـــى الـــذي يقـــود ل لـــائي

وأفضــــل الصــــلة والتســــليم

علـــى الـــذي خـــدمته تعليمـــي

وأفضــــل الصــــلة والســــلم

علــى الــذي تنحــو لــه أقلمــي

خليلنـــــا حبيبنـــــا ممـــــد

والل والصـــحب رجـــال الصـــمد

وبعـــد‘ فـــالغرض نظـــم فاقـــا

ف خدمــــة الشــــفع اتفافــــا

أرجــــوزة ف الــــدح والثنــــاء

علـــى الشـــفيع الـــذهب العنـــاء

ـــارعه
ـــلم بـ
ـــلة والسـ
وف الصـ

تكفــــي اللعي والذى والقــــارعه

مجلــــة ف حس§ــــنها ياقوتــــا

تقـــود للحســـان قوتـــا قوتـــا

غانيــــة ف خــــدرها مصــــونه

تعبـــد‘ باقيـــا حـــى حصـــونه

بكـــرا مصـــونة عـــن الفحشـــاء

تــــود بالغــــداء والعشــــاء

تغبطهـــا الـــور معـــا ف الس§ـــن

مفحمــــــة للمفلقي اللÃس§ــــــن

ســـيته فتـــح البـــديع البـــاقي

ـــاق
ـــي إل الطبـ
ـــة الراقـ
ف خدمـ

والÓــــ أســــأل بــــوجهه الكري

وبــــالنب¶ ل يقــــود مــــا أروم

أن ل يـــزال ذا النظـــام ب‘شـــرى

للمصـــطفى خي البايـــا الب‘شـــرى

وكــــونه خي صــــلة ســــلم

عنــد الــذي جــاء بأحســن الكلم

وكـــونه عنـــد القـــدي البـــاقي

بل انتهــــاء مطلــــب“ السªــــباق

وكـــونه ظـــرف العلـــوم طـــرا

وكـــونه عنـــد الشـــكور بـــرا

شـــرعت ف الصـــلة والتســـليم

علـــى النـــب مدينـــة العلـــوم

يـــا ال صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى الـــذي ســـيته ممـــدا

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا

يـــا مالكـــا ف الل²ـــك ل يشـــاركا

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وراحـ

بقــدرك العظيــم يــا مــن حــدا

واكتــب لــه عــد حــروف الفــاته

بشـــارة مـــن بئ²ر غيـــب مـــاته

يــا ال يــا رحــان صــل بســلم

علـــى الـــذي لـــه أوجـــه القلم

وه§ـــو الـــذي ســـيته بأحـــدا

وبــاركن§ عليــه يــا مــن ح‘مــدا

وارحــم وكــرم واحــترم بل انتهــآ

م“ــن لــك ســيي“ بــه قــد انتهــى

واكتــب لــه عــد حــروف البقــره

ــــرره
ــــافية مـ
ــــارة صـ
بشـ

ــم
ــا رحيـ
ــان يـ
ــا رحـ
ــا ال يـ
يـ

ــترحيم
ــاء والـ
ــه البقـ
ــن لـ
ــا مـ
يـ

صـــل وســـلم ولتبـــارك حامـــدا

ــدا
ــدينا حامـ
ــذي د‘ري لـ
ــى الـ
علـ

وارحــم وكــرم واحــترم خي الــورى

يــا مــن بــه ل¦ــ وهبــت الســور ا

واكتـــب لـــه عـــدد آل عمـــران

بشــــارة تكفــــي جيــــع نيان

يــا ال يــا رحــان يــا رحيــم يــا

ملــك صــلي علــى مــن س‘ــميا

ممــــدا أحــــد حامــــدا بل

نايــــــة وســــــلمن§ ولتقبل

وبــــاركن§ عليــــه ف الل معــــا

صـــحابه يـــا مـــن من ل جعـــا

ــد
ــترم ف أبـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

ممـــدا يـــا مـــن أزال كبـــدي

واكتـــب لـــه صـــلى عليـــه ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

عـــد حـــروف ســـورة النســـاء

ــــاء
ــــأت بل ن“سـ
ــــارة تـ
بشـ

قــدوس كــن مصــليا علــى النــب

ممـــد مـــع ســـلم مطنـــب

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا

يــا مــن بــه لســت ألقــي فاركــا

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

يــا مــن بــه لســت ألقــي كمــدا

واكتــب لــه عــد حــروف الــائده

بشــــارة تلــــب خي فــــائده

ســـلم صـــلي وســـلم ســـرمدا

علـــى نـــب النبيـــاء أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا

عليــه وامــح مــا نبــذت تاركــا

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

ــمدا
ــزال صـ
ــس يـ
ــا ليـ
ــا باقيـ
يـ

واكتـــب لـــه عليـــه تســـليماكا

ــا
ــت حاكـ
ــوط جلـ
ــن يـ
ــا مـ
يـ

عـــد حـــروف ســـورة النعـــام

بشـــارة بـــالمن كـــل عـــام

مـــؤمن صـــلي§ وســـلمن§ علـــى

ســــيدنا ممــــد عي العلــــى

ــــه
ــــد عليـ
ــــاركن§ ف أبـ
وبـ

بكـــل شـــخص متـــم لـــديه

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

يـــا خي معبـــود بشـــك²ر حـــدا

واكتـــب لـــه صـــلى عليـــه ال

ــــن واله
ــــحب وم“ـ
ف الل والصـ

عـــد حـــروف ســـورة العـــراف

ـــراف
ـــوي من الشـ
ـــارة تـ
بشـ

كـــن يـــا مهيمـــن مصـــليا بل

ــــي قبل
ــــى بشـ
ــــة علـ
نايـ

وســــلمن§ وبــــاركن§ عليــــه

ف حزبـــه ومـــن جـــرى إليـــه

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

يــا مــن يــوط م“ــن عليــك اعتمــدا

واكتـــب لـــه صـــلى عليـــه ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

عـــد حـــروف ســـورة النفـــال

بشــــارة ت‘علÂــــي بل إســــفال

عزيـــز صـــل ولتســـلم ســـرمدا

علـــى النـــب ¥العرب¥ـــ أحـــدا

وآلــــه وصــــحبه وباركــــا

عليـــه يـــا مزحزحـــا ل فاركـــا

وصـــل يـــا جبـــار بالتســـليم

علــى الــذي قــد قــاد ل علــومي

ســـــيدنا ممـــــد وبـــــارك

ــارك
ــ خي فـ
ــود ل¦ـ
ــن يقـ
ــا مـ
يـ

وارحــم وكــرم واحــترم خي الــورى

يـــا خي بـــارئ بـــرى وصـــو¥را

واكتـــب لـــه صـــلى عليـــه ال

ــــن واله
ــــحب ومـ
ف الل والصـ

عــد حــروف قــد حوتــا التــوبه

ــه
ــه و الوبـ
ــاب“ لـ
ــن ذهـ
ــا مـ
يـ

ــــلةا
ــــب أدم صـ
ــــا متكـ
يـ

ــزح القلةا
ــد زحـ
ــذي قـ
ــى الـ
علـ

ســـــيدنا ممـــــد وســـــلم

ــــم
ــــحبه وعلـ
ــــه وصـ
وآلـ

ــدا
ــترم ممـ
ــرم واحـ
ــم وكـ
وارحـ

ــدا
ــن حـ
ــا مـ
ــه يـ
ــاركن§ عليـ
وبـ

ــونس
ــروف يـ
ــداد حـ
ــر§ه‘ تعـ
واب§شÂـ

يــا باقيــا لــديه ̈كلــي مــا نســي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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

وأن الــذي قــد أم مــا ســاءنا ̈كبــا

أراحكــم‘ الرحــان مــن ســيكم إل

ـا
ـن ح“ب•ـ
ـا لـ
ـدوان ح‘بáـ
ـرك والعـ
ذوي الشـ

ـآ
ـزح العنـ
ـا زحـ
ـاب مـ
ـن الوهـ
ـاكم§ مـ
أتـ

وم“ــن أم•كــم بالســوء ف عصــركم ت“ب•ــا

ــن
ــاريه غي مـ
ــا ل يـ
ــدت ²كريـ
عبـ

يلقيــه ف الــدارين مــا يــورث الس•ــب•ا

ومــن بــارز الــول تعــال بضــم مــن

لــه الســبق والتقــدي عــن خيه ̈ذب•ــا

ـا
ـركوا معـ
ـن أشـ
ـاء مـ
ـاد خيا سـ
لكم قـ

وكــل äلــا ل يرضــه ال قــد د“ب•ــا

ي̈كف̈Ãكـــم‘ القهـــار‘ ك¦فîـــا يس‘ـــر̈ªكم§

بــاه الــذي إتــافه نــوكم§ ص“ــب•ا

ـا
ـدى والذى معـ
ـى العـ
ـه ن‘كفـ
على مـن بـ

ســلما عزيــز قبــ̈ل أعــداءÓه ̈كب•ــا

وعليكـــم كلكـــم الســـلم ورحـــة ال وبركـــاته

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســـــم ال الرحـــــن الرحيـــــم }ممـــــد{

ـا
ـر أعوامـ
ـطفى البحـ
ـدحت الكري الصـ
مـ

ـا
ـر أقوامـ
ـت ف البحـ
ـد فقـ
ـدحه قـ
وف مـ

حبــان إلــي بالــذي كنــت راجيــا

ـلما
ـن رد إسـ
ـد ك¦ ـب• مـ
ـذي قـ
بدحي الـ

مرامـــي دوام الشـــكر ل بـــالنب

عليــه ســلما مــن لــه س‘ــقت أقلمــا

مـــدادي وأقلمـــي لرب تـــوجهت

خــديا لــن ف مــدحه فقــت أعلمــا

دعـــان إل مـــدح النـــب ¥ممـــد

ــا
ــدون¦ أعوامـ
ــن كابـ
ــي“ مـ
خروجـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحن الرحيم السلم عليكم ورحة ال تعال وبركــاته مــن ل

ي‘حجبه غبار‘ الدنيا الفانية وأكدارها عن أن يكون بينكم وبينه مــا ينبغــي
وي‘رحب وي‘بش¶ر بذه البيات جعلها ال تبارك وتعال من أنفــع الباقيــات
ســلم يقــود البشــر والمــن والــبا

ـرا
ـي شـ
ـاء… يقـ
ـي دعـ
ـه أبغـ
ـن لـ
ـى مـ
علـ

ــة
ــاهي تيـ
ــم ل يضـ
ــلم عليكـ
سـ

ـرا
ـدا بشـ
ـا وغـ
ـي هنـ
ـه أبغـ
ـن لـ
ـى مـ
علـ

علـــى حزبـــه من ســـلم مشـــي•عÝ

بـــب ومعـــروف يـــوافقهم§ طـــرا

وقــاكم بــديع أنشــأ الرض والســمآ

أذى هــذه الــدنيا الدنيــة والخــرى

آمي يا رب العالي والسلم عليكم كلكم ورحــة ال تعــال وبركــاته

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـارك
بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجه ال تعال الكري صل وسلم وبـ

على سيدنا ومولنا ممد وآله وصحبه واجعل هذه البيات أحب إل رسول
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
مــا النتقــى مــا بعتــه مــو نــافع

ول جــــاد ف أثــــانه بالنــــافع

ـاهر
ـل قـ
ـه فضـ
ـن ربـ
ـى مـ
ـوى النتقـ
حـ

عليــه ســلما مــن كفــى ذا تنــازع

ــا
ــورى معـ
ــار خي الـ
ــد الختـ
ممـ

ــازع
ــاحي التنـ
ــلم ال مـ
ــه سـ
عليـ

مــا الصــطفى عن الذى مــو مرشــد

ول قــاد ســرا مغنيــا عــن مــدافع

دعــائي اســتجاب ال بــالنتقى النــب

ــع
ــالب خي دافـ
ــلما جـ
ــه سـ
عليـ

ـى
ـا ال ل رضـ
ـا قادهـ
ـت حاجـ
ـت رمـ
مـ

ــافعي
ــو شـ
ــن هـ
ــة من بـ
بل ̈كلفـ

حــويت مــن البــاقي بــه مــا ̈أكنــه

دوامــا ســرورا والعلــي خي رافــع

ــت
ــب وجثـ
ــي وقلـ
ــدادي وأقلمـ
مـ

لــن بــالنب أعلــى فــت غي جــازع

ملـــوك زمـــان ل ألينـــوا بل أذى

ــاز“ع
ــاهرا ل ي‘نـ
ــجاعا قـ
ــدحي شـ
بـ

دعـــان إل مـــدح القفـــى ممـــد

شــكوري فريــدا ل يــزل خي“ــ نــافع

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
علـــــى الرســـــلي والمـــــد ل رب العـــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه وســلم

ـا{
ـة كرمـ
ـه }بل آفـ
ـوده ومنـ
ـدا بفضله وجـ
ـان ل أبـ
ـليما وكـ
تسـ
ـرر
ـس والضـ
ـيطان والنفـ
ـن الشـ
ـرأت مـ
بـ

قهــرت الــوى بــال ل ينحن غــرر

ل¦ـــ انقـــاد ف دنيـــاي“ زاد م‘ب“لÄـــغ

إل النــة العليــا علومــا مــع الــدرر

ــر والن
ــق البشـ
ــفاء رافـ
ــان صـ
أتـ

وكــون خليــل ال ف لــوحه اســتقر

إذا مــــا تلــــوت الي والي عزت

ــر
ــ القـ
ــفى ل¦ـ
ــبيب ال صـ
وإن حـ

ــه
ــذي بـ
ــاب الـ
ــ رب ف الكتـ
أران¦ـ

أتــى منــه جبيــل الــدى ̈غي•بــا ســتر

فلحــي بــإذن ال ل شــك ثــابت

وتنحــو لغيي ذلــة الــوجه والقــتر

هـــدان إلـــي نعـــم رب تكرمـــا

ــدر
ــا أمن كـ
ــيق ومـ
ــا أمن ضـ
ومـ

تراســي عــن الســواء كــون اللــه ل

وواجهن بالبش§ـــر للجنـــة القـــدر

ـوى
ـار والـ
ـذنب والعـ
ـآ والـ
ـت العنـ
̈كفيـ

ورب العـــدى ل دون لقيانـــة قســـر

رفعــت شــكوري للــذي قــادن لــه

بي الــورى والــذكر Âوالــذكر“ ل فســر

مــا ال ضــري مــع§ ضــلل وجــاد ل

بقهــر الــوى والنفــس ل ينحن ضــرر

إل غيي“ الشـــيطان ول°ـــى بزبـــه

ودنيــاي“ ل زاد لبــاق كفــى الغــرر

وجعل هذه البيات م‘ؤ“يسة كل عدو وكل شقي من قائلها ومن كــل مــا
اختي له ف الال والآل آمي يا رب العالي سبحان ربك رب العزة عمــا
يصــفون وســلم علــى الرســلي والمــد ل رب العــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـه
ـى آلـ
ـد وعلـ
بسم ال الرحان الرحيم وصلى ال تعال على سيدنا ممـ

وصحبه وسلم تسليما وانشر على ناظم هذه القصيدة بركات قوله تبــارك
وتعال "فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين" وقول تعال "بل ال فاعبد وكن
مـــن الشـــاكي" وقـــد شـــكر }ال تعـــال بـــه{
أشـــكر ال ذا الـــورى بانتفـــاع

ــدفاع
ــدى بانـ
ــاق العـ
ــاب سـ
بكتـ

ل يــــل كلكلــــي لغي إلــــي

ـــاعي
ـــى وسـ
ـــول انتحـ
ولرب قـ

ل يلـــج ف الفـــؤاد من ارتيـــاب

ف الـــذي ال قـــاد ل ذا اجتمـــاع

أذهــب“ ذكــر‘ مــالكي كــل شــك

ولغيي ذب العـــــدى بانقمـــــاع

هــــد•د ال م“ــــن قلن بعيــــدا

ـــتماع
ـــانب بغي اسـ
ـــوى جـ
لسـ

تشــــكر ال للجنــــان حيــــات

بكتـــاب بـــدا بـــه ل انتفـــاعي

علــــم القلــــب أن خي الزايــــا

جـــاءه الـــوحي بـــالمي الطـــاع

أحـــديث¦ النـــب إنـــك حـــقã

ــاع
ــأمر مطـ
ــا بـ
ــي نـ
ــك خطـ
لـ

لـــك أنـــو برقمـــي ومـــدادي

لســـت أنفـــك بالرضـــاء بطـــاع

أنــت خلــي مــع الكتــاب وحــب

ــاع
ــد القطـ
ــاع بعـ
ــت ل بالقطـ
كنـ

لـــك تنمـــو مســـرت لنـــان

صــــافيات بل انتهــــا وقطــــاع

ــوي
ــاء لنحـ
ــن غي انثنـ
ــت§ مـ
ه“ر“بـ

م“ــن قلــون مــن الــورى بانقطــاع

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بÂس§م Âال Âالر•ح§م“ن Âالر•حÂيم Âالل°ه‘م• ص“ل Äو“س“لÄم§ و“ب“ارÂك§ ع“ل¦ى س“ي¶دÂن“ا و“م“و§ل¦ن“ا م‘ح“م•دÂ

و“آلÂه Âو“ص“ح§بÂه Âو“ه“ب§ لÂي ب“ر“ك¦ات Âاس§مÂك“ "ال "Âس‘ب§ح“ان“ك“ ت“ب“ار“ك²ت“ و“تعــالىت“
ـاتÂ
و“ب“ر“ك¦ات Âاس§م Âس“ي¶دÂن“ا و“م“و§ل¦ن“ا "م‘ح“م•د "Âع“ل¦ي§ه Âالص• ـل¦̈ة و“الس• ـل¦م‘ و“ب“ر“ك¦ـ
غ¦ي§رÂهÂم“ا مÂن§ ج“مÂيع Âأ¦س§م“ائÂك“ ت“ب“ار“ك²ت“ و“تعالىت“ و“أ¦س§م“ائÂه Âص“ل°ى ال Þت“ع“ال¦ى ع“ل¦ي§هÂ
و“س“ــــــــــــــــــــــــــــــل°م“
أ¦ن§ــت“ ر“ب¶ــي و“̈كن§ــت“ لÂــي بÂــوÂد“ادÂي

ل¦ـــك“ ش‘ـــك²رÂي لÂج“ن•ـــة ÁبÂمÂـــد“ادÂي

ل¦ــك“ ش‘ــك²رÂي ع“ل¦ــى ج“مÂيــع Âح“ل¦لÁ

س‘ـــق²ت“ه‘ لÂـــي لÂج“ن•ـــة Âذ¦ا س“ـــد“ادÂ

ل¦ــك“ ̈كلÄــي ي“ــا ذ¦ا ال²ب“ق¦ــا ذ¦ا ب“ق¦ــاءÂ

آي“ــة ÏمÂن§ــك“ س“ــر§م“د®ا ي“ــا عÂم“ــادÂي

ه“ــب§ لÂــي“ الــد•ه§ر“ أ¦ن ²أ¦د‘وم“ س‘ــر‘ور®ا

لÂح“بÂيـــب ÁبÂـــه Âع“ل¦ي§ـــك“ اع§تÂم“ـــادÂ

مÂن§ـــك“ أ¦ب§غÂـــي ل¦ـــه‘ س“ـــل¦م“ي§ و“د‘ودÁ

ذÂي ب“ق¦ـــاء Áي“̈كـــو̈ن لÂـــي بÂم‘ـــر“ادÂي

ــانÁ
ــى و“أ¦م“ـ
ــد•ه§ر“ ذ¦ا رÂض®ـ
ــي“ الـ
ح‘ط²نÂـ

ح‘ــط ²عÂي“ــالÂي ع“ــن Âال²و“ب“ــا و“ال²ج“ــر“ادÂ

م‘ــد• لÂــي مÂن§ــك“ م“ــا أ¦ش“ــا فÂــي د“و“امÁ

و“بÂخ“طÄـــي ار§ف¦ـــع Âال²ع‘ل¦ـــى بÂـــان§فÂر“ادÂ

ــك“ أ¦ب§غÂـــي بÂل¦ ان§تÂه“ـــاء Áس“ـــل¦م“ي§
مÂن§ـ

و“اسÂــــع ÁلÂل²م“ل¦ ال²كÂــــر“ام Âال²ع‘ب•ــــادÂ

ــالÂي
ــى بÂعÂي“ـ
ــي“ الر¶ض“ـ
ــب§ لÂـ
د“ائÂم‘ اك²ت‘ـ

ــد“ادÂي
ــو“ر“ى بÂمÂـ
ــر“ ال²ـ
ــر§ خ“ي§ـ
و“ل²ت‘ب§شÂـ

إÂن °ذ¦ا ال²ج‘ـــود Âو“ال²ع‘ل¦ـــى و“ال²ج“م“ـــالÂ

م“الÂــك“ ال²م‘ل²ــك Âذ¦ا ال²ه‘ــد“ى و“ال²ك¦م“ــالÂ

ـــ̈كورÝ
ـــو“ ش“ـ
ـــ̈كور Âو“ه§ـ
ل¦ئÂق ÝبÂالشªـ

و“بÂـــه Âر‘م§ـــت‘ ش‘ـــك²ر“ه‘ بÂـــال²ح“ل¦لÂ

لÂـــي ي“س‘ـــوق‘ ال²ح“ل¦ل¦ د‘ون¦ حÂس“ـــابÁ

و“بÂخ“طÄـــي ي‘زÂيـــ̈ل ̈كـــل °ض“ـــل¦لÁ

ه“ــد“م“ الضªــر• ع“ــن§ ج“ن“ــابÂي د“و“ام®ــا

و“بÂخ“ي§ـــر Âي“ج‘ـــود‘ لÂـــي ذ¦ا ج“م“ـــالÂ

ــاءÁ
ــر Âان§تÂه“ـ
ــل¦ه‘ بÂغ“ي§ـ
ــي ف¦ض§ـ
ــد• لÂـ
م“ـ

بÂـــــالن•بÂي¶ ال²ك¦رÂيÂـــــ د‘ون¦ اخ§تÂل¦لÂ

ح“م§ــدÂي“ الــد•ه§ر“ لÂل°ــذÂي س“ــاق“ ف¦ض§ــلÏ

ــالÂ
ــي ذ¦ا ات¶ص“ـ
ــ لÂـ
ــول Âا²لÓمÂيÂـ
بÂالر•س‘ـ

ــاقÁ
ــرªم“ ب“ـ
ــالÂكÂي ت“ك¦ـ
ــي م“ـ
ــد• لÂـ
م“ـ

ذ¦ا اق²تÂـــر“اب ÂمÂن§ـــه‘ بÂغ“ي§ـــر Âان§فÂص“ـــالÂ

م“ل¦ك¦ت§نÂـــي ع‘ل¦ـــى الن•بÂـــي¶ م‘ـــر“ادÂي

̈قل²ــت‘ ه“ــذ¦ا ش‘ــك²ر®ا بÂغ“ي§ــر Âاخ§تÂي“ــالÂ

د“ائÂم‘ اك²ت‘ـــب§ ل¦ـــه‘ س“ـــل¦م“ي§ و“د‘ودÁ

عــن ج“ن“ــابÂي و“ع“ــن§ ج“ن“ــاب ÂعÂي“ــالÂي

أ¦ذ²ه“ــب“ الضªــر• م“ــالÂكÂي ع“ــن§ ج“ن“ــابÂي

و“ج“ن“ـــاب Âال²عÂي“ـــال Âز“ال¦ ال²ع“ن“ـــا بÂـــي

لÂل°ـــذÂي م‘ل̈²كـــه‘ ي“ـــد‘وم‘ س‘ـــر‘ورÂي

و“ك¦ف¦ــى ̈كلÄــي“ ا²لÓذ¦ى فÂــي اغ²تÂر“ابÂــي

ــك²رÂي
ــدÂي و“ش‘ـ
ــ ح“م§ـ
ــه Âال²ك¦رÂيÂـ
لÂل²إÂل¦ـ

ــاق²تÂر“ابÂي
ــي¶ بÂـ
ــى الن•بÂـ
ــل¦ة Âع“ل¦ـ
ذ¦ا ص“ـ

ــي
ــر¶ ع“ن¶ـ
ــة¦ الضªـ
ــ بÂن§ي“ـ
ــد“م“ الÞـ
ه“ـ

ـــابÂي
ـــو“ر“ى أ¦ز“ال¦ ال²ع“ن“ـ
ـــر Âال²ـ
و“بÂخ“ي§ـ

م“ــن• بÂــال²عÂل²م Âو“ال²م‘ن“ــى م“ــع§ ب“ق¦ــاءÁ

ــل¦بÂ
ــي لÂن§سÂـ
ــس“ ي“ن§ت“مÂـ
ــذÂي ل¦ي§ـ
بÂال°ـ

ح‘ــز§ت‘ مÂــن§ م“ــالÂكÂي بÂخ“ي§ــر Âال²ب“ر“اي“ــا

خ“ي§ــر“ ن“ص§ــر Áع“ل¦ــى ال²عÂــد“ى بÂــان§قÂل¦بÂ

م“ــد§ح‘ ر“ب¶ــي و“م“ــد§ح‘ خ“ي§ــر Âم‘ص“ــلë

ق¦ــاد“ لÂــي ج‘م§ل¦ــة¦ ال²م‘ن“ــى بÂــان§حÂل¦بÂ

م‘ـــد• خ“ي§ـــر“ الص•ـــل¦ة Âد‘ون¦ ان§تÂه“ـــاءÁ

م“ــع§ س“ــل¦م Áي“ــا ن“جÂيáــا ق¦ــد§ خ“ل¦بÂــي

ــي
ــه ÂلÂـ
ــت“ بÂـ
ــذÂي ك¦ت“ب§ـ
ــا لÂل°ـ
د“ائÂم®ـ

ــي لÂن§سÂـــل¦بÂ
ــر“ إÂب§قÏـــا ل¦ ي“ن§ت“مÂـ
خ“ي§ـ

س‘ب§ح“ان¦ ر“ب¶ك“ ر“ب¶ ال²عÂز•ة Âع“م•ا ي“ص̈Âفون¦ و“س“ل¦م Ýع“ل¦ى ال²م‘ر§س“لÂي“ و“ال²ح“م§د‘ ل Âر“ب¶ ال²ع“ال¦مÂي“

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــان الرحيــــــــم
أزكــى صــلتك يــا مهيمــن ســرمدا

وج¥ـــه إل الـــم الزايـــا أحـــدا

وج¶ـــه لـــه ف آلـــه وصـــحابه

أزكــى صــلة نور‘هــا لــن ت‘خ§م“ــدا

ـب
ـى النـ
ـديع علـ
ـا بـ
ـلمك يـ
ـى سـ
أزكـ

ف آلـــه وصـــحابه نـــائي الـــدى

وج¶ـــه لـــه فيهـــم بغي نايـــة

فــوق الن وبــم§ قصــائدي“ احــدا

أزكــى صــلتك مــع§ ســلمك مــالكي

وج¶ــه لــه فيهــم ومــوت أخ§مÂــد“ا

يــا خــالقي يــا رازقــي كــن ل بل

شــيء يســوء بــذي الزايــا أحــدا

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ـيطان
ـن الشـ
ـا مـ
أعوذ بال من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتهـ

الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطي وأعوذ بك رب أن يضــرون
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
التأليف عدد حروفه بشارة ل تنقطع أبدا آمي يــا رب العلمي واجعلــه
بشارة لميع أمته عليه الصلة والسلم ف الدنيا وف النة الت وعد التقون
ـــولك بـــك{
ـــالي }ممـــد رسـ
آمي يـــا رب العـ
مــن ســره كــون النــب ¥ممــد

خي الـــورى فلـــه الن ف ســـرمد

ــده
ــة جـ
ــل بÂعثـ
ــوة قبـ
ــاز النبـ
حـ

وبـــه ســـعاد̈ة جـــده كال¨مـــد

م“ـــن ســـر•ه أن ل يفـــارقه صـــفآ

فل²ي‘ـــرض مولنـــا بدمـــة ســـيدي

م“ــن ســر•ه ح“ــو§ز“ الزايــا كلهــا

فليجتهــــد ف خدمــــة باليــــد

د“ف¦ـــع“ اللـــه ل¨ســـدي بوســـيلت

م“اســاءن مــن ينــو Âضــري ي‘طــرد

رضــي“ اللــه عــن الصــحابة كلهــم

ـــــرد
ـــــلم‘ الفـ
ولي أملك سـ

س“ــلÂم“ت§ بتســليم الفيــظ مشــاكري

مــن كــل ســوء أو أذى أو مفســد

ودي لبـــاق نـــافع قـــد صـــان ل

ســري عــن العــدآ معــا وال¨س¥ــد

ــار ل
ــا اختـ
ــالنب مـ
ــاد رب بـ
ل قـ

ــــدªد
ــــر وت©ـ
ــــر وت“ب“شªـ
بتي“سªـ

كــون لــن ل يــف شــيء مطلقــا

ــر“دªد
ــى كت“ـ
ــا لغ®ـ
ــه مـ
ــدا عليـ
أبـ

ـي
ـرض ل بال¦ـذÂي ارت‘ضÂـ
ـذي ل ي‘ـ
ـت الـ
بعـ

ل عنــــده وأجــــابن بالفيــــد

كر•م§ت“ن يــــا مــــالكي بحمــــد

خيÂــ الــورى فلــك الثنــآ ف ســرمد

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

والادي إل صراطك الستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهــم
صـــل علـــى ســـيدنا ممـــد وســـلم }ال ممـــد{
ال أذهـــــب عن كـــــل تمي

وبالبقـــآ جـــاد ل فضـــل بتـــأمي

ـى
ـورى وعلـ
ـى خي الـ
ـكوري علـ
ـه شـ
لـ

روح ي‘بشــــرن تبشــــي تــــأمي

لـــه خطـــاب“ والثـــان مقبلـــة’

ل ســـرمدا ولـــن أبقـــى بتـــأمي

هـــديتن برســـول ال يـــا ملكـــي

وبــالن جــدت ل مــع§ خي تــأمي

مــوت بالصــطفى عليــه منــك ســل

ــأمي
ــد Áبتـ
ــدهر ذا خ‘ل²ـ
ــوت¦ الـ
م مـ

حــذفت مــوت¦ ف الــدارين منحــذفا

ــدحه يــأت بتــأمي
بــاه مــن مـ

مـــددت ل ثنـــا يـــأت بل عـــدد

ول انتهــــاء بتقريــــب وتــــأمي

مــددت للمنتقــى فــوق الن أبــدا

عن ول كنـــت بالـــاحي بتـــأمي

دفعـــت عن الذى والـــوت ف أبـــد

ــأمي
ــل بتـ
ــدت ل فضـ
ــآ جـ
وبالبقـ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســـــم ال الرحـــــن الرحيـــــم }العظـــــم{
أبغــي مــن ال بشــرا خالــدا أبــدا

بي ذكــر أتــى مــن خي مــن ع‘بــدا

ل أبتغــي الــدهر بــالقرآن مــن بــدل

وقـــاد ل ال مـــن قرآنـــه مـــددا

ــدى
ــاب هـ
ــبي ل أن الكتـ
ــد تـ
لقـ

وقــاد ل كــل خي قــد ي̈كــف ªد“د“ا

ــي
ــان ل ومعـ
ــي كـ
ــت أن إلـ
علمـ

ول يــوجه مــا أحــوي بــه س“ــد“د“ا

ظلمــي امــى ليــس ينحــون أذى أبــدا

ول يفـــارقن مـــا ســـرن أبـــدا

مــا إلــي“ ضــري ليــس يقصــدن

إل الــذي اختــاره ل خي مــن ع‘بÂــدا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}البـــــــــــــــــــــــــــــاقي{
أ¦ج“ــاب“نÂي خ“ي§ــر‘ ب“ــاق ÁفÂيــه Âق¦ــد§ ط¦اب“ــا

̈كلÄــي و“ر“ق¦ــى بÂم“ــا لÂــي ق¦Óــاد“ أ¦ق²ط¦اب“ــا

لÂــو“ج§ه Âب“ــاق Áم“ح“ــا ق¦ص§ــد“ ال²م“بÂيــع Âل¦ن“ــا

ف¦ــار“ق²ت‘ه‘ و“ه§ــو“ ك¦ــح§ و“ا²لÓم§ــ̈ل م“ــا خ“اب“ــا

ـد“لÂي
ـي ب“ـ
ـو“نÂي و“لÂـ
بÂع§ت‘ ال °ـذÂي ل¦ي§ ـس“ ي“ن§ح‘ـ

و“لÂــي ي‘خ“لÄــد‘ه‘ م“ــن§ ك¦ــب• ص“ــخ•اب“ا

ـا م“ع“ه‘ ـم§
ـو بÂم“ـ
ـى س Âـو“اي“ ال²ع Âـد“ى ت“ن§ح‘ـ
إÂل¦ـ

و“بÂــي ي‘ص“ــفÄي إÂل¦هÂــي الــد•ه§ر“ أ¦ل²ب“اب“ــا

ـى و“ج“ ـلÁ
ـونÂي ع“ل¦ـ
ـوب‘ م“ ـن§ ل¦ ـم§ ي‘حÂبªـ
̈ق̈لـ

ــا
ــوا و“ل¦ ال²ب“اب“ـ
ــا ر“ام‘ـ
ــون¦ م“ـ
و“ل¦ ي‘Þل¦̈قـ

ـى
ـر“ام‘ م‘ن®ـ
ـا ر“ام“ ال²كÂـ
ـل Ãم“ـ
ـي ̈كـ
ـاد‘ لÂـ
ي“ن§ق¦ـ

و“الÞــ ر“ق°ــى بÂم“ــا لÂــي ق¦ــاد“ أ¦ق²ط¦اب“ــا

س‘ب§ح“ان¦ ر“ب¶ك“ ر“ب¶ ال²عÂز•ة Âع“م•ا ي“ص̈Âفون¦ و“س“ل¦م Ýع“ل¦ى ال²م‘ر§س“لÂي“ و“ال²ح“م§د‘ ل Âر“ب¶
ال²ع“ـــــــــــــــــــــــــــــال¦مÂي“

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
}ال²ب“ـــــــــــــــــــــــــــــاقÂي{
إل°ــ قــاد الــذي قــد رم• أحــوال

كالعق²ــد والفع§ــل وه§ــو الكــرم الــوال

لســان¦ صــدق Áبل مكــر Áول غــررÁ

ول يلــــد ف الــــدارين آمــــال

ــزت من
ــالقرآن حـ
ــل وبـ
ــال جـ
بـ

وبــالرحيم الــذي أعطيــت أعمــال

ال رب وخي اللـــــق واســـــطت

ــوال
ــا ل رم أقـ
ــه كمـ
ــلى عليـ
صـ

قــدت الفــؤاد مــع الوصــال جلتهــا

مــع النــب للــذي ل قــاد أبــدال

ينقـــاد ل ثـــن البـــاقي بل عـــدد

ف العقــد والفعــل خيا مثــل أحــوال

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بسم ال الرحن الرحيم اللهم بق وجهك الكري صل وسلم وبــارك عن
بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا ممد ف الرواح وعلــى جســده ف
ـلما
ـلة وسـ
الجساد وعلى قلبه ف القلوب وعلى روضته ف الرياض صـ
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
تعال عنه وعن سيدنا علي بن أب طالب رضي ال تعال عنه وكرم وجهــه
ـع
ـن جيـ
وعن جيع صحابته عموما وعن أهل بدر خصوصا وترضى با عـ
ـاتب
أوليائك الصفياء وعن جيع علماء السلم التقياء وتقبل با زيارة كـ
هـــــذه الـــــروف آمي يـــــا رب العـــــالي:
إل نـــب رســـول جاءنـــا بـــدى

مــذ اهتــدى بكتــاب جــآ بــه فهــدى

ــدر
ــش ول كـ
ــا بل غـ
ــى تايـ
أبق¦ـ

مــن الــدي الــذي ينحــوه ملتح“ــدا

للـــه الغـــر والصـــحاب قاطبـــة

ــدا
ــن والرغـ
ــدي المـ
ــلم يـ
من سـ

يــا ســيدي يــا رســول ال يــا أملــي

ـردا
ـذي مـ
ـى الـ
ـذي ق¦ص•ـ
ـك الـ
صلى عليـ

يــا منتقــى يــا إمــام الرســلي معــا

ـدا
ـك اللـ
ـن صـف°ى بـ
ـليم مـ
ـك تسـ
عليـ

ــدد
ــليم بل عـ
ــك بتسـ
ــلى عليـ
صـ

مــن ل يكــن قــط مولــودا ول يلــدا

صــلى وســلم بــاق ل شــريك لــه

ـدا
ـزح الفنـ
ـن زحـ
ـا مـ
ـالل يـ
ـك بـ
عليـ

صــلى وســلم بــاق ل نفــاد لــه

ـدا
ـرب الرشـ
ـن قـ
ـا مـ
ـحب يـ
عليك بالصـ

أهـــ̈ل الدينـــة من ســـرمدا لكـــم‘

أبقــى ســلم ي‘طيــب القلــب والســدا

ل زلتــم الــدهر ف صــفو وتوســعة

ــن ع“ن“ــد“ا
ــم ال للجنــات مـ
يكفيكـ

فزت بكــون ابــن عبــد ال جــاركم‘

وكــونكم§ حــول¦ه فلتحمــدوا الصــمدا

ـدا
ـدى أبـ
ـي العـ
ـذي ينفـ
ـه الـ
ـلى عليـ
صـ

إل ســوى مــا نــاه الــدهر ملتح“ــدا

تســره مــن حيــات خدمــة’ قبلــت

من بفضــل الــذي أهــدى بــه فهــدى

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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
ـا
ـزح التببـ
ـد زحـ
ـذي قـ
ـلة الـ
ـى صـ
أزكـ

ول يـــوجهه ل مـــذ أرى الســـببا

علــى الــذي خلــق الكــوان خــال̈قهم

بـــاهه وبـــه خي“ـــ الن وهبـــا

أنــى ســلم الــذي ل ل يــوجه مــا

يســوءن ســرمدا مــذ قــاد ل الرغ¦بــا

علــى الــذي نــال مــا ل يــدره أحــد

مـــن الن وبـــه يهـــوان¦ النجبـــآ

ــمد
ــافع صـ
ــلمي كري نـ
ــى سـ
أبقـ

علــى نــب رســول ب أرى الع“جبــا

ـر
ـن مضـ
ـار مـ
ـطفى الختـ
ـى الصـ
أثن علـ

صــلى عليــه الــذي عن مــا التعبــا

مــدحي لي الــورى دنيــا وآخــرة

عليــه ســلم بــاق ل ي‘ــري كر“ب“ــا

خي اللئق عنـــــد ال ســـــيدنا

ممــد مــن بــه لقــى العــدى ش“ــجبا

صـــلى عليـــه بتســـليم مقـــد¶م‘ه

ـدى وص“ـب“ا
ـوا العـ
ـن ل¦قÃـ
والل والصح§ب مـ

ـوم بــدر فيــه مهلكــة
لقــى العــدى يـ

بصــحب Âمــن ل يــزل بــرا ومنتخبــا

ـزوا
ـب عجـ
ـدح النـ
ـن مـ
ـاحة عـ
أهل الفصـ

صــلى عليــه الــذي أعلــى بــه العربــا

أهــل البلغــة عــن درك الثنــاء ونــوا

عليــه ســلم بــاق قــد أرى الســببا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بسم ال الرحن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولنا ممــد
ـلى ال
وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة من الباقيات الصالات باهه صـ
ـدنا
ـتعي اهـ
تعال عليه وسلم حسبنا ال ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نسـ
الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غي الغضــوب عليهــم ول
الضـــــــــــــــــــــــــــالي آمي
الشــي‘ م‘عجمــة Ïوالكــاف‘ والــراءÞ

للــراء والبــاء و“ه§ــو البــاء ÞوالــراءÞ

راء‡ وبـــاء‡ لـــه مق̈لـــوب‘ه‘ ،ولـــه‘

البـــاء Þوالـــاء Þبالهـــا̈ل والـــراءÞ

حــائÂي ومÂيمــي ود“ال ل ي“ــز“ال ل¦ــه‘

علــى الــذي فيــه بــان¦ البــاء ÞوالــراءÞ

هــاء… ودال Ïويــاء… منــه‘ جــاء بــه

اليــاء Þوالســي‘ و“ه§ــو“ الطــاء ÞوالــاءÞ

كــاف ولمــي بــه أ¦ع§ط¦ي§ت‘ــه‘ أ¦لفÏــا

ـــاءÞ
ـــدÂه واللم‘ والـ
ـــن§ ب“ع§ـ
اللم‘ مÂـ

عين®ـــا وبـــاء… ودال Ïل يـــزال بـــه

خـــاء… ودال Ïوميم®ـــا ق¦ب§ل¦ـــه يـــاءÞ

ــةÏ
ــدال Âم‘ه§ملـ
ــاء Âث الـ
ــي Âواليـ
للسـ

شـــوقÏا ليـــم Áوواو Áبعـــد“ه‘ تـــاءÞ

دال وفـــائي وعين كـــل °أ¦زمنـــةÁ

بÂـــه Âكجيمـــي بلم Áبعـــد“ه بـــاءÞ

ــارق¦ن
ــراء Þف¦ـ
ــة Ïوالـ
ــاد‘ م‘ع§ج“م“ـ
فالضـ

وبــاء Óبال¨ســر عن¶ــي ال¦ــاء ÞوالبــاءÞ

صــادي ودال ورائي اليــوم“ ج“ــاء Óل¦ــه‘

الشـــي‘ م‘ع§ج“م“ـــة Ïوالـــراء ÞوالـــاءÞ

فــائي وقــاف ورائي الــدهر“ م‘ن§ص“ــرÂفÝ

لــن§ لــه‘ الع“ي§ــن‘ ̈ثــم• الــزاي‘ والتــاءÞ

كــاف ونــون وزايــي ذكــر‘ه‘ و“بــهÂ

الـــاء Þم‘ع§ج“م“ـــة Ïواليـــاء ÞوالـــراءÞ

ـه Âف¦ه“ــد“ى
ـب‘ د“اه Áج“ــا بÂـ
ـذي قل²ـ
ـع الـ
مـ

ح“ـــاء… ودال Ïويـــاء… ب“عـــد“ه“ا ثـــاءÞ

ـــهÂ
ـــي̈ئ بÂـ
ـــا وواء… وراء… ن“ست“ضÂـ
نون®ـ

م“ه§م“ــا اع§ت“ــر“ى ق¦ل²ــب“ بÂــد§ع Áضــمن‘ه داءÞ

أ¦ك²ــرÂم§ بÂم“ــن§ ح“ــاز د‘ون القربي مع®ــا

م“قلــوب“ ب“ــر§ق Áو“ذ¦اك“ ال¦ــاء والبــاءÞ

وج•هــت‘ و“ج§هÂــي لر“ب¶ــي والن•ــب أ¦ب“ــد®ا

مÂن¶ــي ل¦ــه‘ القــاف‘ ̈ثــم• اللم‘ والبــاءÞ

لÂـــ سÂـــينÂي و“ر“ائÂي و“ح§ـــد“ه‘ ولـــه

ســبحان“ه اليــم‘ ̈ثــم• الــاء ÞوالــراءÞ

ـه‘
ـت‘ لـ
ـا ح“يÂي§ـ
ـي م“ـ
ـادي وو“اوÂي ومÂيمÂـ
صـ

ومث̈لـــه‘ الفـــاء Þث الطـــاء ÞوالـــراءÞ

راء… وجيم®ـــا وعين®ـــا بعـــد“ه أ¦لÂـــفÝ

قــد§ ح‘ــز§ت‘ عــن جلــة يــأ²تÂي بــا داءÞ

لــه انصــراف¦ ع“ن§هــا اليــوم“ م‘ب§ت“غيــا

أ¦ن ²ل ي‘ن“ـــازÂع“نÂي للحـــر§ص Âأ¦ع§ـــداءÞ

ـري
ـى وطـ
ـذي ل ق¦ ـد§ قض“ـ
و“ه§و“ الكيم‘ الـ

ـراءÞ
ـر“ إÂطـ
ـاد“ ي‘ث²ئÂي الÓم§ـ
ـا ك¦ـ
ـد Âم“ـ
م Âـن§ ب“ع§ـ

ق¦ض“ــى لÂــي“ ال¦ــاج“ ف العــداء م‘غ§ت“رب®ــا

ف و“إÂق²ــر“اءÞ
و“ح“ــان¦ لÂــي اليــوم“ تــأ²لي Ý

ـاب ÂلÂم“ـن§
ـرار ÂالكÂتـ
ق¦د ح“ان¦ لÂي ك¦شـف‘ أ¦سـ

ل¦ــه‘ إÂل¦ــى العلــم والÓعمــال ح“و§ج“ــاءÞ

قــد حــان ر“د¶ي إل د“اري لÞظهــر“ م“ــا

بÂــه ذ¦و‘و ال¦ي والصــلح قــد جــاءÞوا

الÞــ ن‘ــور‘ الس•ــم“ا والÓر§ض م‘ن§ف¦ــرÂد®ا

و“ل¦ي§ــس“ ي‘ط²فÂــ̈ئ ن‘ــور“ الÂــ إÂطفــاءÞ

وم“ــن§ ي‘ــرÂد§ ك¦ــون¦ م“ــا أ¦عله‘ م‘ن§س“ــفل

فليــس“ ي‘ب§ــدÂي الــذي أ¦ب§ــد“اه‘ إÂخفــاءÞ

ـنÁ
ـه ذا ع“ل¦ـ
ـا ي‘خفيـ
ـون¦ م“ـ
ـرÂد§ كـ
ـن§ ي‘ـ
وم“ـ

فليــس“ ي‘علــن‘ مــا ي‘خفيــه ÂإبــداءÞ

حــدي وش‘ــكري ورÂضــوان ل¦ــه‘ أبــد®ا

بÂتÂــي الب“دÂيع“ــة ÂمÂن¶ــي و“ه§ــي“ س“ــوداءÞ

يـــا م“ـــن§ ي‘ؤ“م¶̈له“ـــا ف¦ل²ت“ت¶ئÂد§ ن“ظ¦ـــر®ا

ـــر•اءÞ
ـــو§د“ا ‡ء و“غ¦ـ
ـــيد“ة¦ س“ـ
إÂن °الق¦صÂـ

ـا م“ـن§ ت“ـر“ى ̈لغ“ـزÂي
ـي و“ل²ت“̈قـل ²ي“ـ
و“ل²ت“د§ع‘ لÂـ

ت“ب“ــار“ك“ الÞــ نÂع§ــم“ الب“ــاء ÞوالــراءÞ

وفÂـــي القصـــيدة Âراءات Ýم‘كـــر•ر“ة’

و“ل¦ي§ـــس“ فÂيه“ـــا بÂح“م§ـــد Âال إيطـــاءÞ

صــل°ى وســل°م“ وه•ــاب ÝبÂه“ــا ك¦ر“م®ــا

ق¦ــد§ ج“ــاد“ لÂــي و“ه§ــو“ ف¦ت•ــاح‘ و“مÂع§ط¦ــاءÞ

علــى ب“شÂــي Áن“ــذÂير ÁصÂــر§ت‘ خ“ــادم“ه

ــب§ Ýق و“إعلءÞ
ــاءÓه‘ س“ـ
ــذي جـ
ــو“ الـ
و“ه§ـ

ـع§ س“ــف¦رÂي
ـث مـ
ـد ÁÝق¦ــائÂدي ف ا̈لكـ
م‘ح“م•ـ

بــالÂزب م“ــا اف²ت“ت“ن“ــت§ للح‘ــز§ن Âثك²لءÞ

يــا رب¶ ي“ــا مــن لــه‘ مق̈لــوب‘ه‘ ولــه‘

مق̈لــوب‘ ر“ح§ــب Áوغــباء وخضــراءÞ

ـت
ـوق“ م“ط²ل¦بـ
ـب§ ل فـ
ل اش̈كر ش‘̈كورÂي وه“ـ

يــا مــن لــه‘ أ¦لÂــف Ýواليــم‘ والــر•اءÞ

واشــه“د§ بÂــأن¶ي“ راض Áع“ن§ــك“ م‘ل²ت“مÂس®ــا

أ¦ن ²د“ام“ مÂن¶ــي إÂليــك“ الــد•ه§ر“ إÂرض“ــاءÞ

ــر“ةÏ
ــا وآخÂـ
ــي د‘ني“ـ
ــك²رÂي و“̈كلÄي“تÂـ
ش‘ـ

للبــاء Âوالــراء ÂنÂع§ــم“ الــراء ÞوالبــاءÞ

عبــد®ا لــه وخــدي®ا كــل °أ¦ز§مÂن“ــةÁ

للطــاء Âوالــاء Âو“ه§ــو“ الــاء ÞوالبــاءÞ

صـــل°ى عليـــه بتســـليم وســـل°م“نÂي

مÂــن§ ̈كــل Äم“ــا فÂيــه Âضــاد Ýبعــد“ه راءÞ

بــالل والصــح§ب حت•ــى ب“ش•ــر ال̈كر“م“ــا

بÂط¦ل²ع“تÂـــي م“ـــع“ ب“ـــاء Áب“عـــد“ه راءÞ

بÂـــه Âو“ف¦ـــار“ق¦ن الÓســـواء ÞواللÃؤ“م“ـــا

̈طــرáا و“بÂــي ف¦ــاز“ غ¦ي§ــ Ýن بعــد“ه راءÞ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
بســــــــم ال الرحــــــــن الرحيــــــــم
وأول شــكري ال تبــارك وتعــال بــالنظم هــذه البيــات:
إن حـــدت إلـــا ل شـــريك لـــه

ف اللــك والمــد ف ســر وف علــن

ل حــدي علــى مــو العيــوب معــا

ف والــذي كــان ل بــالود والنــن

ـــان وألمن
ـــؤادي وجثمـ
ـــه فـ
لـ

إلــام وحــي كفــان جلــة¦ الÂح“ــنÂ

ل بـــان أن إلـــي واحـــد ÝفـــردÝ

وقــاد ل منــه مــا أغن عــن الفÂت“ــنÂ

ألن ل كــل صــع§ب Áقبــ̈ل نــازعن

ومــا ي‘نÂل²ــه إلــي ل امــترآ يÂلÂــنÂ

ل راض كــل عــدو قبــ̈ل كابــدن

ول يط¦ي¶ــب‘ نفســي الــدهر كــالز•م“نÂ

لــه خطــاب وأغنــان عــن المــرآ

ول ي‘ـــوج¶ه نفـــع“ الـــدور وا̈لـــد‘نÂ

عصــمت“ن مــن جيــع الكــر تكر‘م“ــةÏ

يــا م“ــن علــي• ي“م‘ــن ªالــدهر بــالي“ق¦نÂ

كفيت“ن كـــل °شـــيطان وم“ه§̈لك¦ـــةÁ

وقــدت“ ل الي“ــ دون الضــر بالر•س“ــنÂ

أغنيت“ن برســـــول ال ســـــيدنا

ممــد Áمــع§ كــرام Áعــن ذوي الÂك¦ــنÂ

ــر“جÁ
ــاحي بل حـ
ــب“ بالـ
ــوت“ عيـ
مـ

عليــه صــل وســلم§ ولت‘ــدÂم§ غ¦ــد“نÂي

ل قــدت“ جلــة مــا قــد كنــت‘ أطلبــه

ـذيب وال ـو“ث¦نÂ
ـان ذوي التكـ
ـن كفـ
ـا مـ
يـ

ـــى
ـــالي علـ
ـــد ل رب العـ
المـ

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
كدر بينه وبي أحد ف شيء ما حت يدخل النة الت وعد التقون آمي يــا
رب العــــــــــــــــــــــــــــالي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم علي الرسلي والمــد ل رب
العــــــــــــــــــــــــــــــالي

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

بعون ال تعالى وحسن توفيقه وبحقبة تزيد على خمسة أشهر وجهود Yمضنية
من الكتابة والمراجعة انتهت كتابة هذا الديوان المحمدي الذي ألف ه الع الم
العلمة والبحر الفهامة مولنا الشيخ أحمد عبد ال وخديم رسوله ص لى ال تع الى
عليه وسلم وقد قام بجمعه وترتيبه الشيخ محمد ج4اج^ المس ئول الس ابق ع ن قس م
التصحيح في مكتبة ومطبعة الشيخ الخديم واعتنى بعد :بنقله من خط ه المغرب ي
القديم إلى هذه النسخة العصرية الحديثة أخوكم المريد عبد القادر شيخ ميمونة
الكبرى بمعاونة أخيه الصغر شيخنا البكي مساء الحد الثالث عشر م ن جم ادى
الثانية عام لتش  1430الم

وافق ل 07/06/2009م,

اللهم اغفر للناسخ والقارئ والناظر والجامع والناشر ولكل من حصoلها وأعان
علي تحصيلها بشيء ولجميع المؤمنين والمؤمنات وأدخلنا جميعا برحمت ك ال تي
وسعت كل شيء آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم,

