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ألحمد هلل رب العالمين الذي من عـلـينا باإلسالم ،وأكـرمنـا باإليمان ،وجعـلنا
خـير أمة أخـرجت للنـاس ،أمة سـيدنـا محمد صلي هللا عـليه وسلـم ،خاتــم
النبـيـين وسيد المرسـلين ،والصـالة والسالم عـلي من حـمل الـرسالـة وبلـغ
األمانة وهـدي أهـل الضاللـة إلي سبيل الـرشد واإلستقـامة ،سيـدنا وموالنـا
محمد صـلي هللا عليه وسـلم ،الشــفيع لظالمي أنفسهم ،يوم ال ينفع مال وال بنـون
إال من أتـي هللا بـقـلب سليم ،وعلي آله وصحبـه وسـلم تـسليما كـثـيرا؛
وبعد؛ أقـدم إليك أيها القـارئ الكريم ،كتابا عـنوانه مـولـد شـرف العالمـين
تصنيف الشـيخ الكريم ،أبي الحسن نور الدين عـلي بن ناصرالحجازي الشافعي
األشعري القــادري ،غفـر هللا له ولوالديه ،وهو كتاب مشهور لدي أهل هـرر
المحروسة والوحيد إن لم يكن األوحد الذي يقرأ في حفالت المولد النبوي
الشريف لدي أهلها ،وقد توارث أهلهـا تالوتـه بطـريقة خـاصة اليجـاريهم فـيه
غيــرهم ،كما يحتـوي الكتاب أيضا علي المدائح الربانية والمناجاة الصمدانية
والمصطفوية ،لكبار الشعــراء الصوفـيـين كشـيخ شـيـوخـنا محمـد الـبوصـيـري
عـالم عـلوم العـربية ،والصحابي الجلـيل سيـدنا كعـب بن زهــيـر ،والشـيخ
اإلمام عـبـدالـرحيم البـرعي المتوفي سنة واحـد وثمانيـن وخمسمائة من
الهجـرة ،وآخـرين رحمة هللا عليهم أجمعين ،ونفعنا ببركاتهم آمين ،
وقد وضعت هذا الكتاب حسب التراتـيب والتقـاليـد المتـبعة فقـراءة المولد كما
اخـذ عـلي المشايخ وكما وضعت من خـالله بعض المدائح والقـصائد التي
تـتـلـي في المقام ،وبما سمح به المجال لكـتابة القـصيدة ؛
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 بسِـِـمِِِِاِهللِِِاِِلِـرِِِحِمِـ ـ ِنِِ
ِِاِلـِِرِحِـِيِـِـِـمِِِ 
الحـمد هلل الـذي امرنا في كـتابه بمـدح افـضل األنـبياء والمرسلين تكـريما ،فقال هللا
تعالي في كتابه الكريم ،
إن هللا وملئكته يصلـون عـلـي النـبي يآ أيها الذين آمنـوا صلـوا
عـلـيه وسلموا تسليما
وجعــل محبـتـه واإليمان به فريضة علي المؤمنين فأنطقه هللا
بقـوله{اليؤمن احدكم حتي اكون احب إليه من والده وولده والناس
اجمعين} والصـالة والسالم علي ذالك النبي محمد صلي هللا عليه وسلم
صاحب اآليات البينات ،ومظهر الخوارق والمعجزات ،وعلي آله واصوله
األطهار ،واصحابه وفصوله األخيار ،نجوم الهداية في ظلم الغواية
واصحاب الفضيلة والكرامة ؛
أما بعد ،هذه رسالة مفضلة في مدح النبي صلي هللا عليه وسلم ،وسائر
األنبياء واألولياء ،إعلم أنه إنتشر بين المبـتدعين ومن واالهم أمور كثيرة،
منها أن قراءة المولد صلي هللا عليه وسلم بدعة منكرة بل ان قصد به القارئ
رضوانه صلي هللا عليه وسلم فهو شرك إلي غير ذلك ،ومن هنا نبـينه بعون
هللا تعالي بطالن دعاويهم وأدلة ما نحب أن نلقي هللا به يوم القيامة،
إعلم أن قراءة مولده صلي هللا عليه وسلم إن كانت محدثة بعد القرون
الثالثة لكن ها ثابتة بالكتـاب والسنة ،وفيها فضائل التحصي ،فقد كان
العلماء العاملون المحبون هلل ولرسوله يقـرؤنـه ويوصون بـه ولم ينكره
إال من حـرم التوفـيق فـادعي أنها بدعة قـبيحة ،وتعلق بقـوله ،صلي
هللا عـليه وسلم{ ،شراألمـور محدثـاتها وكـل محـدثـة بدعة وكـل
بدعـة ضاللة} ولم يـدر أن قــراءة المـولد أمر ثابت بالكـتـاب والسـنة ؛
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أما الكتاب ،فقد قال تعالي  لـقـد جاءكم رسول من أنفـسكم عزيز علـيه ما عـنتـم حريص علـيكم
بالمؤمنـين رءوف رحيم  وفي هذه اآلية أمورمنها مدح النبي صلي هللا عليه وسلم ،ومنها األمر
بمدحه وتوقيره ألن هذه اآلية أفادت أنـه صلي هللا عليه وسلم رسول من هللا وأنـه من أنفسهم وأن
عنتهم عزيز عليه وأنـه حريص علي هـدايتهم ،وبالمؤمنين رؤف رحيم ،وهـذه األمور كلها
معلومة عند المخاطبين المصدقين له ،وأما المكذبون به صلي هللا عليه وسلم ،فهم يكذبون بهذه
اآلية أيضـا فال يظهر فائدتها فيهم ،وإنما تظهر في المؤمنين ،فتذكيرهم بذالك المعلوم أمر بتوقيره
ومدحه ،فهذه اآلية وإن كانت خبرا لفظا لكنها إنشاء معني ،كما أنـا إذا لم نوقـر والـدا أو إماما
رئيسا يقال لنا أنه أبوك الوالد لك ،أو إمامك المتبع المشفق عليك ،فإن معناه إنشاء طلب التـوقير
ال االخبار بالحال ،فكذلك القصد باآلية طلب التـوقير والتــعظيم كما أشار إليه بعض العلماء
الموفـقين بإيرادهم لهذه اآلية في اوائل مدائحهم،
وقـد قـــال تعــالي وما أرسـلـنـاك إال رحــمة للعالـمين قـــال تــعالي ايـضا لـقـد من هللا
علـي المـؤمنـين إذ بعث فـيهم رسوال من أنـفـسهم يتـلواعلـيهم آياته ويزكـيهـم ويعلـمـهـم الكـتـاب
والحكمة وإن كـانوا من قـبـل لـفي ضالل مبـين فبـين تعالي ان إرساله صلي هللا عليه وسلم
رحمة للعالمين عامة وان بعثه من المنـة العظمي والنعمة الكبري ،وال خفاء في كون شكر
النعمة مطلوبا وانما الخالف في كون طلبه بالشرع او بالـعـقـل فـقلنا باألول و المعتزلة بالثاني
و ظاهر ان من أنواع الشـكر االخبار والت حديث بها قــال تعالي وأما بنعمة رب ك فـحد ث 
وفي تفسير ابن كثير قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم {من اعطي عطاء فـوجد فليـجز به
فإن لم يجـد فـليـثن به فمن اثـني به فـقـد شكره ومن كـتمه فـقـد كفـره} رواه ابو داود ،وفي
حـاشية الكمالين علي الجــاللين للشـيخ المـحدث ســالم هللا الدهــلوي أخرج البـيهـقي
والطـبراني مـرفوعا التـحديث بنعمة هللا شـكر زاد البـيهـقي وتـركه كـفر ،وأخرج ابـن جرير
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عن أبي بصرة الغفاري كان المسلمون يـرون ان من شكر النعمة إظهارها والتحدث بها ،فثبت
ان محض ذكر والدته صلي هللا عليه وسل م وبعثـته من شكر الـنعــمة فضال عــن اشـتماله علي
مــدح النبي صلي هللا عليه وسلم ،وأيضا قال تعالي
إن هللا وملـئكتـه يصلـون عـلي النبي يآ أيها الـذين آمنـوا صلـوا علـيه وسلـموا تسلــيما
وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري قال ابو العالية صالة هللا ثناؤه عليه عـندالمالئكة،
والخـفاء في كون المقصود بالذات من قـراءة مولد ه صلي هللا عـليه وسلم الثناء عليه
ومدحه وقال ابن كثير تحت هذه اآلية والمقصود من هذه اآلية ان هللا تعالي اخبر عباده
بمنزلة عبده ونبيه عنده في المإل األعلي بأنـه يثني عليه عند المالئكة المقربين وأن
المالئكة تصلي عليه ثم أمر تعالي أهل العلم السفلي بالصـالة والتسليم عليه ليجتمع الثـناء
عليه من أهـل العالمين العـلوي والسـفـلي جميعا ،فقـولـه ليجتمع الثــنـاء عـليه الـخ صريح
في أن الثـــنـاء عـليه صلي هللا عـليه وسلم ومدحه من المطلوب بهذه اآلية فـثـبت بهـذه
اآليات مع تـفسـير االئمة ان قـراءة المولد المعبـر بـه عـن مدح النبي صلي هللا عليه وسلم
والثناء عليه أمر مندوب اليه شرعا،
وامـا السـنـة ،فقد قال صلـي هللا عليه وسلـم {اذكروا محاسن موتاكم وكـفوا عن
مسـاويـهم} رواه أبو داود والترمذي قال بعض شـراح الحديث افاد اضافة الموتي الي ضمير
المخاطبين ان هذا مخصوص بالمسلمـين الصالحين ،واذا كان ذكر محاسن آحاد المسلمين
مطلوبا فما ظنك بذكر محاسن األنبياء سيما بمحاسنه صلـي هللا عليه وسلـم المعبر عنه بقراءة
المولد ،وايضا اخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ رضي هللا عنه قال ذكر األنبياء
من العـبادة وذكـر الصالحين كفـارة وذكر الموت صـدقة وذكــر القــبر يقــربكم مـن الجـنـة ؛
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وأمــا قول الشــيخ تاج الدين عمرالمشهور بالفاكــهاني من متــأخري المالكية،
أن الشهر الـذي ولد فيه وهو ربيع األول ،هو بعينه الشهر الذي توفي فيه ،فليس
الفرح فيه بأولي من الحزن فيه ،فأجاب عنه السيوطي في كتابه حسن المقصد
في عمل المولد بأن والدته صلي هللا عليه وسلم أعظم النعم علينا ،و وفاته أعـظم
المصائب لـنا ،والشـريعة حـثــت عـلي إظهار شكر النعم والصبر والسكـون،
والكتم عـند المصائب وقـد أمر الشـرع بالعـقـيقة عـند الوالدة ،وهي اظهار شكر
وفرح بالمولود ولم يأمر عـند الموت بذبح وال غـيره بل نهي عـن النياحه
وإظهـارالجزع ،فدلت قواعد الشريعة علي أنه يحسن في هذا الشهر إظهار
الفرح والسرور بوالدته صلي هللا عليه وسلم ،دون إظهار الحزن فيه بوفاته ،وقد
قال هللا تعالي،
قـل بـفـضـل هللا وبـرحمته فـبـذلك فـلـيفـرحوا هو خير مما يجـمعـون
وأي فضل ورحمة خير من تفضله بعين الرحمة ،وعن عائشة رضي هللا عنها
قالت ،كان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في
المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ،أو قالت ينافح عن
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ويقول رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أن هللا يؤيد
حسانـا بروح القـدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم رواه
الـترمذي في شمائله والخفاء في كون المنافحة والمفاخرة مدحا له صلي هللا عليه
وسلم ؛
والسـالم عليكـم ورحمـة اللــه وبركـاته؛
أبوبكرثابتَحييي َ
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ِِِِحِِيمِ
ِِِحِمِنِِِالرِ
بِسِمِِِِاِهللِِالِر
ِِ 
أسيرالنـفس والشهوات جاءا  إليكـم محسـنـــا فـيكم رجـــاء
فـمنوا سادتي بـفكاك اسـري  وإطـالق العـقـال لـمـن أســاء
فــإ ن لــكم بـحـــق هللا ســــرا  إذا شـئـتم بــه يكـفي البــاليــا
الحــمد هلل رب العالمــين والصـالة والسـالم علي سيد المرسلين وعلي
آلـه وصحبه أجمعــين ؛
يـا رب هــيئ لـنا من أمرنا رشـــدا
وال تـكـلــنـا إلـي تـدبــيــر أنفـسـنــا
أنت العـلـيم وقـد وجهـت من أملي
ولـلــرجــاء ثـواب أنــت تــعـــلـمــــه
لـبــست ثـوبا الرجـا والنـاس قـد رقــدوا
فـقـلـت يـا أملي في كـــل نـائـبة
أشـكـو إلـيـك أمـورا أنت تعلـمـهـا
وقـد مـددت يـدي بالـذل مبتـهـال
فــــال تـردنـهـا يـــا رب خـائبــة
يـا من يجيب دعاء المضـطــر في الظـلـم
شفــع نبـيـك في ذلـي ومسكـنـتي
واغــفـر ذنوبي وسامحـني بها كـرما
إن لـم تـغـثـني بعفـو منك يا أملي

 واجعـــل معونتـك الحسني لـنـا مـــددا
 والـنـفـس تـعـجـز عـن إصـــالح ما فـسـدا
 إلـي رجـــــائــــك وجــها ســائــال ويـــدا
 فـاجـعـل ثـوابي دوام الســتـر لي أبـدا
 وبـت أشـــكــو إلـي مـوالي مـــا أجــد
 ومـن عـلـيـه لـكــشـف الضــــر أعـتـمـــد
 ما لي عــلـي حـملهــــا صبــر وال جـلــد
 إلـيـك يا خـيـــر مــن مــدت إلـيـه يــد
 فـبـحـر جـودك يـروي كـل مـن يــرد
 يــا كـاشف الضــر والـبـلـوي مـع السـقـم
 واستـــر فـإنــــك ذو فـضــل وذو كــــرم
 تـفـضـــال منـك يـــا ذا الفــضـل والنعـــم
 وا خـجـلـتي وا حـيائي مـنـك وا وا نـدمي

-7-

أمرتـنـا أن نـدعوك فـتـجيب لـنـا
يا من عــال فـراي ما في الغـيوب ومـا
أ نت الغ ي اث ل م ن ض اقـ ت م ـذ اهـ ب ــه
إنــا قـصــدنـــاك واآلمــــال واثـقـــــة
فــإن عـفـوت فـذو فـضـــل وذوكــرم
ي ـا خ ال ق الخ لـ ق ي ار ب الع بــ اد و م ـن
إ ن ي د ع ـوتـ ك م ض ط ر ا فـ خ ـذ ب ـي ــد ي
ن ج ـيت أ يـ وب م ن ب ل ـــو اه ح ين د عـ ـا
يا رب قــد حـل بي مــا أنت تـعلـمــه
ثـم الصـالة عـلـي المختـار مـا طــلـعت
يا رب مـا زال لـطف منـك يشــمـلـني
فـاصرفه عـني كما عوضتـني كـــرمــا
يـارب إن كــان تـمـريـضي يـقــربـــني
أو كـان من أجـل تـكـفــير الذنـوب ومـا
يـا مـدركــا بـسـريع اللـطــف والــدرك
كـلمحة الطرف بل أدني يغـيث ولـو
مــوائــد مـنـــك يــا رحــمـن جــاريـــة
عـودتـنـاهــا وكـم عـودت مــن نـعـــم
فـالـخـيـر منـك نـراه غــيـــر منــقــطـع
لـك المـــحـامـد يـا محــمـود أجمـعــهــا






















فــقــــد دعـونا فـجـد بالعـفـو والكــــرم
تـحت الثـري وظالم اللـيل منســدل
أنت الدليل لمن حارت به الح ي ـــل
فـــــالـكـل يدعـوك مـلهوف ومبتـهـــل
وإن سطـوت فـأنت الحـاكم الع ـــد ل
قـد قـال في محـكم التـنزيل ادعـوني
يا جامع األمــر بين الكـاف والنــون
إني دعــوتـك يا ذا اللـطف تـنجـيني
فـا جـبـر بفضلك قـلبي وهـو منكســر
شمس ومهمـا أضاء في أفـقه القـمــر
وقــد تجــدد بـي ما أنــت تــعـلـمـــه
فـمــن سـواك لهـذا العـبــد يـــرحـمــه
زلـفي إلـيـــك فـباب العـفـو أوســع لي
يحـتـاج عـفــوك للسـقــــام والمـلـــل
عـند الشـدائد للملهــوف ذي الحـرج
في قـعـر بحر وجوف الحوت واللـجـج
علـي جميل النـدي معـروفـك البهـج
فـكــم بغـوثـك بعــد الـبـؤس مبـتـهــج
والشــــر لـسنـــا نــراه غـيــــر مـنـفـــرج
هـديتــــنا دين حق غـيـر ذي عــوج
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يــارب صــل علـي نبـيـ ك المجـتــبي
إ ذ ا تـ ح ـكـ م د ه ــــر ف ـي تـ ص ـــر ف ـــه
خ ـف ـي ـة ف ار تـ قـ ب م ن ب ع د هـ ا ف ر جـ ا
و ف ي خ ـطـ ـوب ب ن ي الد ن ي ـا لـ ن ـاع ـب ر
ب أ ح م د ا لم ج ـتـ ب ي ص لـ ي اإل لـ ه ع لـ ي
ال أبـرح الباب حتي تـصـلحو عوجي
فـإن رضيـتـم فـيــــا عـزي ويـا شـرفي
م ه م ا تـ ـذ كـ ر ت م ا ز لـ ت بـ ه قـ ـد م ي
ف ـك ي ف أ ر ج ع ص ف ر ا لك ف ع ن ص مد
ال غ ر و إ ن ج ـع ـلـ ون ي ف ي تـ ف ض ـل ه م
و أ ش ـر ف وا قـ د ر م ـد ح ي ف ه ي ش يم تـ ه م
أ ل ح م د هلل ه ـم ر كـ ن ي و ه ــم ع ض ـد ي
التـعـد عـيناك عـنـي بالرعـاية في
يا رحـمـة هللا إنـي خـائـف وجـل
وليس لي عمـل ألـقـي العـليم بــه
فـــكـن أماني من شــر الحيــاة ومــن
فـكن غـناي الـذي ما بعـده فـلـس
ت ح ـــيـ ة الص م د ا لمـ ولـ ي و ر ح مـ تـ ه
عـلـيك ياعـروتي الوثـقـي ويا سنـدي
راحي وراحـة روحي أنت أنـت فـمـا






















بـدر الدجــا مـــع نجوم بعـده سـرج
فـاصــــبـــر فـلـلــه ألطـاف وأســرار
فــكــل بـؤس لــــه حــد ومــقــدار
وفي السماء لمن في األرض أخـبار
بـدر الـدجا مــع نـجـوم بعـده سـرج
وتـقـبـلـوني عـلـي عـيـبـي ونقـصاني
وإن أبـيتـم فـمـن أرجو لعـصيـاني
أرجـوا الـذي عـفـوه للـذنب محـاء
كـ ـلـ ـتـ ا ي د ي ه ي م ـيـن و ه ــو س خ ـاء
سلمــان بيـتهـم مــن بعـد سـلمـان
أو بشـــروني بالحسـنـي كـحســــان
وهـم نـجاتي وهـم روحي وريحاني
نـفسي وسر بي ومـن في هللا والني
يـا نعـمـــة هللا إني مـفــــلس عــاني
ســـوي محبـتـك العـظـمي وإيمـاني
شــر الممات ومن إحراق جثـمــاني
فـكـن فـكــاكي من أغالل عــصياني
ماغنـت الـورق في أوراق اغصـان
األوفي ومن مدحه روحي وريحاني
ألـــذ ذكـرك في قـــــلـبي وأحــاله
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ياسـيدي يا رسول هللا خـذ بـيـدي  في كـل هــول من األهـوال ألـقــاه
ومثـلـه ما رأت عـيـن وال سمعــت  أذن والنـطـقـت في الـكـون أفــواه
وهللا ما حمـلـت أنثـي والوضعـت  كـمثــل أحــمد مـن إنـس والجــان
محمــد ابـــن عـبـد هللا مـلـجـؤنـا  يــوم التــنـاد إذا ما هـمـنا الوهـــن
و ك ـن لـ ط يــفـ ا بـ ن ـا ف ي ك ــل ن از ل ــة  لـطـفـا جميال به األهـوال تـنحــسر
وكـلـنـا مـنك راجـون الشـفاعـة من  هــوي أطعـــناه أو ذنــب جـنـيـنـاه
م و ال ي إ نــ ا بـ هـ ـم لـ ـذ ن ا ل تـ ر ح م ــنـ ا  فـاقـبـل تضـرعـنا يا قـاضي الـوطـر
فـاقـبـل توسلـنـا يا سـيدي سنـدي  فإنـنـا ضيفــكــم والضــيف محــتـرم
{ دعـــاء المصـطـفي }
بـ س م هللا و ا لح م ـد هلل و الص ـالة و الس ـال م ع ـلـ ي ر س ـول هللا ص ـلــ ي هللا
ع لـ يـه و سـلـ م  ،م ص طـ فـ ي ن ب ي ح ر م ـتـ بـ ي ع تـ قـ ن ،ر ز قـ ن  ،ع ـفـ و أ وش لـ ن
ت ر ح م لـ ن م ـط ـيس جـ يي ت ئ م انـ ز ن أ ب ور د ن  ،و ص لـ ي هللا ع لـ ي س يـ د نـ ا م ح م د
و ع لـ ي آل ه و ص ح ب ـه و س ـلـ م بـ س ـر ا لفـ ات حـ ة ؛
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
ال إلـه إال هللا ،نبـيوو محــمد نبـي رســول هللا ،الحــمد هلل رب العالمــين ،هللا
إلـه واحــدوو ،حي عالمو ،قادروو سميع البصير ،سبحان الحي الحليم ،سبحان
الكـريم الحكـيم ،ســبحان هللا الحي الـذي اليـموت ،سبحان ذي المـلك والـملـكوت،
ســبــحان ذي العـزة والجـبروت ،ســبـحان هللا الـحي الـذي اليـمــوت ،سـبــوح
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قـدوس رب المالئكـة والروح ،حسبنا هللا وكـفي ،سمع هللا لمن دعا ،لـيس وراء
هللا منـتـهي ،هللا ولـك الحمد والشكر ،ولك المنة والفضل ،بيدك الخيرات وانت
لذاتـك اعال ،محمدوو دواني ،نبيوو محمدوو دواني ،إلهـيوو محمد نبي دواني،
امت زيلي حبـيب نبي دواني ،داج وزان أيخون ،نبيوو داج وزان ايخوني،
الـهـيوو داج وزان ايخون ،محمد نبي بركـتي يخون ،بركت زالبيو محمد
حرمـتبي بركت زالباو سام اويـلـنـا ،صلـحت زالبيو نبـي حرمتـبي ،صلـحت
زالبـيو سام اويـلـنـا ،ساعتـبـي سعيد يان هللا ،ساعتـبـي سعـيد اوينا ،ساعـتـبـي
سعيد يان هللا ،فـاطنبخا سعيد اويـنا ،اميسألو سعـيد يان هللا سالـنيخا سعـيد اويـنا،
اميفـاطــبو سعـيد يان هللا فـاطـنبـخا سعيد اويـنـا ،داجـيو بـركـت اويـي ،هللا
حاجـتـزوو طب اويـي ،إلهـيوو داجــيـو صلـحت اون صمد هللا مخشـزوو طب او
يـي ،دين يحيجوو عرش أحمدوو ،دين يـحيج وداج حيج لـنا ،هللا دين يـحيجوو
أبوالقـاسموو دين يـحـيج وداج حيج لـنـا ،هللا ديـنت جيي لي تـمام ايلـوا ،دين زنـاو
تـمام اويـلـنـا ،دينت جـيلي أما نت إيـلوا ،إيـمان زنـاو امان اويـلــنا ،حال زناو حليم
اويـلـنـا ،عمـل زناو محمود اويـلـنـا ،روح زيـاو تـئمان نسـأنـا بـسالم محشر يام
نـبـي بح دابلـنـا ،اللهم يارب سـي ـد محمـد بح بـدار السالمبـي نبي بح دابلـنا،
اللـهم يارب سـي د محمــد بح بـ د ار الس ال م ب ي ت أ ن ـبـ ي اء د اب ـلـ نـ ا ،د ار الس الم بي
ش لـ م ز اي و نـ بـ ي وو  ،الص ـالة ع لـ ي ك  ،ن بـ ي وو ز هللا ن ور ب ي ش ـلـ م ز اي و ،آم ين
نـ بـ ي أح م د س ـالم ع لـ يـ ك  ،ز ود د وم ز م ل ـح و م ل ح ن بـ ي وو  ،الص ـالة ع لـ َ ي ك ،
ن ـبـ ي وو ز أم نـ وم ا ز ال خ ـو ،آم ين ن ب ي أح م ـد س الم ع لـ ي ك  ،ز نـ جـ س ـوم ا ز ا لكـ ف لـ و
ن ــج ــس ن ـبـ ي وو الص ـالة ع ـلـ ي ك  ،ن ب ـي وو ز لـ ـب ـس ومـ ا ز ا لم ـر طـ و ،آم ـين نـ بـ ي
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أحمد سالم علـيك ،هللا صلـي علـيك ،رسول هللا صلـي هللا علـيك ،نبـيوو ونـحن
نصلي عليك ،سراج هللا صلـي هللا عـلـيـك ،آو زناو أرحم أويـنـا ،إناي زناو
زرحمت أويـلـنا ،وداجزناو أرحم تان هللا ،جمع إسالمبح زرحمت أويـلـنـا ،جامع
الشـتـات ،ياهادي إجمع لـنا خيراتو ،إلـهـيـوو بجامع الشـتـات ،ياهادي إجمع لنا
خيـراتو ،كافر قـرتلي وايـزي ،هللا دين نبي لي جـرجاري ،إلـهـيو منافق قـرب
وايزو ،صمد هللا مصطفي نبي لي جـرجـاري ماح نبــيوو ،تأصحابخو ،الصـالة
عـلـيك ،نـبــيوو تأزواجـك أحمد سالم عـلـيـك ،اللهم إنـا نـسألـك الشـفـاء من كـل
داء ،والنصر علي األعـداء ،والتـوفـيق لما تحب وتـرضي ،آمين رب العالمين،
آمين يارب العالمين ،آمين ،هللا عالموو ،آمين رب العالـمين ،دائموو هللا لي
حـمدويي ،دائم زال هللا لي حمدويي ،دائم هللا ملـكـه بقـاء ،سبحان دائم الحمد الحمد
هلل سـيـدي رب العالمين  ،قـادروو ،الحمد هلل ،وهاب ناصر هللا ناصر هللا سـيـدي
رب العـالـمين ،كما جعـلـتـنا من أمــة محمـد صلـي هللا عليه وسـلـم ،نبي الصادق
األمين ،والرسول الكريم ،وبشير المؤمنـين ،بـجنــات النـعيم ،ونحن علي ذلك من
الشاهدين {والحمد هلل رب العالـمين ،وهللا من ورائهم محيط ،بل هو قـرآن مجيد
في لـوح محـفـوظ ،يا أيـتـها النـفس المطمئـنـة ،ارجعي إلي ربـك راضية مرضية،
فـأدخلي في عبادي وادخلي جنـتي} وال حول وال قـوة إال بـاهلل العلي العظـيم
والحمـد لـلـــه رب العـالـمين ؛ آمـين
{ تمت }
ويليها القصيــدة
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{ اللـــه اللـــه صلـواتي علي النــبي }
اللـــه اللـــه اللـــه اللـــه اللـــه  صــلـواتي عــلـي الـنـبي وســالمي
طـف بحالي سـبعـا وقـف بـزمـامي  وتــجــــرد لــــزورتي كـــل عــــام
أنــا ســر األســرار مـن ســر ســري  كـعـبــتي راحــتي وبـســط مـــدامي
مـن أعــطي في الـرجال مانلـت حــقــا  مــن عـلــوي ورفــعـتي ومــقـــامي
مـن عــلـوم العـلـوم والدرس شـغـلي  أنـا شــيـــخ الـــقــري وكــــل إمــام
كـل قــطــب وكـــل غــوث وفـــرد  تـحت حـكمي يـصـغي لطـيب كـالمي
قـالــت األولـيـا جميعــــا بـعــــــــزم  أنت قـطب عـلـي جــــمـيــع األنــام
قـ لـ ت ك فـ وا ثـ م اس م ع و ن ص قـ و ل ي  إنمـــا الـقــطب خــادمي وغـــالمي
كـ ل قـ ط ب ي ط ـوف بـ الب ــي ت س ـب عــ ا  وأنـا البــيـــت طــائـف بـخــــيـامي
يا فـقـيـرا إن كـنت مضـنـي تـمــنـي  بـاتــصــالي ورفــــعـــتي ومـقــــامي
أنا مـن جـلسـتي أري العــرش حـقــا  وجــمــيـع األمـــالك فـيــه قـيــامي
خـــرق الحجب والسـتــور لعـيـــني  ودعـاني لـحـــضـــرتي ومـقــــامي
فخـرقـت السـتـور حجــبا بحـجـب  عـنــد عـرش اإللــه كـان مـقــــامي
مطـلـع األفــق والشــروق وغـــرب  خطـــــواتي أوقـــاتــهــا بـمـــرامي
وإذا مــا جبــذت قــوس مـــــرامي  كـان نـار الجـحـيـم فــيـه ســهــامي
سائــر األرض كـلـها تـحت حـكـمي  وهي في قـبضــتي كـفــرخ الحـمـام
فـرس العـــز تحـت ســرج وجـودي  وركــابي عــال وعــزم لـجـــــامـي
ومـــريــــدي إذا دعــــاني بــشــــــرق  أو بـغـرب أو نـازال بــحــر طــامي
فــأغـثــــــه إن كــان فــوق هــوائي  أنا ســيـف القـضـا لكـــل خـصـامي
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أنــا عبـــــد لقــــادر راق وقـــــــتي
وحـبـــــيب بــدا لكـــل حــبــــــيـب
ألـف صـلـوا عــلـيـه طـول الـــدوام
فـ ه و ا لغــ وث و ا لـغ ـي اث م ـال ذ ي
و ع ـلـ ي اآلل و اال ص ح اب ج م يـعــ ا
ي ـا إ لـ ه ي أ ح ـس ـن ع ـو اق ـب أ م ـر ي
واغـفـر لي وامــح سيئـاتي عظيمـا
واجـعــلـني يا مــوالي ممـن يـراك
فـ ه ـو قـ ص ـد ي و ب غ ي ـت ي و م نــ ائ ي
فـ الح ـم د ل لـ ح ي ا لح ـل يـم ا لكـ ــر يم












ج د ي الم ص ط ـف ي ش ـف ـــيع األ نـ ام
وإمــــام بــــــــدا لــكـــل إمـــــــــام
بالـبـواكـر وبالـــــعـــشـي والظــالم
وصــلـي ربنـا عــلــيـه مــــع ســالم
وبـهـم أكــرمـنـــــا بـد يـن اإلســـالم
فـ ه ب ل ي ر ب ي م ن ك ح س ن الخ ـتـ ام
وأمــتــني يــــا رب مـوت الــكــــرام
ف ي ج ـنـ ة الن ـع ـيـم ي ـا ذ ا اإل كـ ـر ام
وأسـكــن ـي في جـار خــيـر األنــام
ألعـلـيــم القــدير محــيـي العــظـام

متن قصيدة البردة
{ في مدحه عليه السالم }
{ الفصل األول في الغــزل وشكوي الغـرام }

يـا رب صـــل وســـلم دائـمــا أبــــدا
مــوالي صـــل وســـلم دائـمــا أبـــدا
مــوالي صـــل وســـلم دائـمــا أبـــدا
باسم الذي أنشـأ األشــياء من عــدم
ألــحمــد هلل ربي خــالـــق الـبـشــر
م ح ـم ـد و ع ــل ي أ ص ح ابه الــد ر ر
مـــاالح في أفـق الســـمـاء نـيـرهــا









عـلـي حبـيبـك خيـر الخـلـق كـلـهــم
عـلـي رسـولك خـيـر الخــلق كــلـهــم
عـلـي رسـولك خـيـر الخــلق كــلـهــم
ألـواحـد القــا در المــريــد ذي الـقــدم
ثـــم الصــالة عــلي المـهــدي إلي األمــم
وآلـــه وجــمـيـــــع الــرســــل واألمــم
وسبـح الطـيــر في األشجـار بالـنـغــم
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ي ا ر ب نـ ا آت ن ف س ي م نـ ك تـ قـ و اهــ ا  وزكـهـا مــن دنـيـس الجهــل والـجــرم
أنت الــولي لـهـا حــقــا ومــوالهــا  أنـت الــمـهــيــمـن يــا ذا الــجـو د والـكــرم
يـا مـن غـدا قـلـبــه بالشـوق ذا قـلـق  ودمـعــه هــــامــال لـلـــــــوجــــد ذا ســجـم
تخميس البردة الشريفة * في المدائح النبوية الميمية * لإلمــام الـبـوصــيـري }
{ ويليه أشهر شـعره مطلعها * أمن تذكر جيران بذي سلم }

مــا بــال قـلـبــك ال ينـفـــــد ذا ألــــم
مـذ بان أهـل الحــمي والبـان والعــلـم
وانهـل مدمـعــك القــاني بـمـــنسجـــم
أمــن تــذكـر جـــيــران بــذي ســــلــم  مـزجت دمعــــا جــري مـن مـقــلــة
أم زاد دمـعــك فـيض بـــــداملــوم الئمـــة
أم نــوح ورق علـي األغصــان قـائـمـة
أم شــوق نــفــس إلي األحـبــاب هائمــة
أم هـــبـت الريــح من تـلــقـاء كـاظمــة  و أ و مــ ض ال بـ ر ق ف ي الظ ـل ــمـ اء م ـن إ ض ــم
إن قــلـت إنـك تـسـلوا عـنهـم فـمـتـي
والصـبـرعنــك تـنـاءي والغــرام أنـي
أو قــلـت قـلـبك عـنهم راح مـلــتـفـتـا
فـمـا لعـينـيك إن قـلـت اكـفـفـاهـمـتــا  وما لقـلبـك إن قـلت استـفـق يهـم
دمـع الـمحب بـما فـي قـلـبـه عـلــم
وحـر أنـفـــاسـه للــوجـد مـلــتــهـب
فـلــيس يخـفـي أيخفـي مـن بـه لـمم
أيحسب الصــب أن الحب مـنكـــتم  مابيـن منسجـم مـنــه ومضـطرم
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كــم وقـفـة لـك بـيـن األرســم المـثــل
تـبـكي لما فـــات مـن أيـامـهــا األول
حتي سقـيت الثـري من دمعك الهطل
لـوال الهـوي لـم تـرق دمــعـا علـي طلـل  وال أرقــت لـذكـر الـبـان والعــلـم
آثـــار وجــدك بـيــن العـالــمـين بـــد ت
ونــار شوقــك فـي أحشـائـك اتــقــدت
والعين عبري وطول اللـيل قـد سهـدت
فـكــيف تـنـكـرحبا بعــد ماشهــدت  به عـليـك عـذول الـدمع والـسقــم
دالئـل الحب في عـينــيـك تـخـبرنـا
بـكــل ســر بــدا لـديـــك أو كــمــنـا
والجـفــن منــك لــن يطـعـم الوسـنـا
وأثـبت الوجـد خطي عـبـرة وضـني  مثـل البهـار عـلـي خـد يـك والعـنـم
والئـم بــألـيـم السـوء أقــلــقـــني
يلـحي علـي طيب نومي كيف فـارقـني
فــقـلـت والــدمع مـن عينـي أغـرقـــني
نـعم سـري طـيف من أهـوي فـارقـني  والحـب يعـتـرض اللـذات بـاأللــم
كـــانـت بـهــم أوجـه اللـــذات مسـفـرة
فـمـذ نــأوا عـيشــتي أضحــت مكــدرة
فــدع مـالمــك لــيس اللـــوم مــقــدرة
يا الئمي في الهـوي الـعـذري مـعـذرة  منـي إلـيـك ولـو أنصـفـت لـم تـلـم
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قــد نـم دمــعي أخـفــيـه من خبـر
وابيض مـن طـول حـزني أسـود البصر
ومهجـتي من ضرام الشـوق في سعــر
عـدتــك حـــالي ال سـري بـمسـتـتــر  عـــن الــوشـــــاة وال دائي بـمـنــحـســم
إلــيهـم الـقــلــب يـدعوني فـاتــبعه
ولـيس إال إلـي األحـبـاب مـرجــعه
فـدع فــتـي عــن هـواه لـست تـدفـعه
محضــتــني النــصح لـكن لـست أسمـعـه  إن المــحـــب عــــن الــعــــــذال في صــمـم
قـلـبــي عن العـذل والعذال في شغـل
ووصـل أحبـاب قـلـبي غـايــة األمـــل
فـقـل لمن بـسـهام العـذل يـقـصد لـي
إني اتـهمت نصــيح الشيب في عـذلي  والشيب أبعـد في نـصـح عــن التـهـم
{ ألفصل الثاني * التحذير * في هـوي النفس }

عهودها نـسيت نـفـسـي وما حـفـظــت
والزخرف الفـاني المذموم قـد لـحظـت
الغـرو في حـشـرها للهـلك إن دلـظـت
فـ إ ن أ مـ ـار ت ي ب الس ـوء مــ ا اتـ ع ـظـ ت  مــن جهـلـهـا بـنذيـر الشـيب والـهـرم
ما أحسـنت لـورود في الهـوي صـدرا
ولـم تـعـف للمـعــاصي مـوردا كــدرا
وال اتـقــت مـن علـيها ذنــبـها ســتـرا
وال أعـدت من الفـعـل الجمـيـل قـري  ضيــف ألـم براسي غـيـر محــتـشــم
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هــو المشـيب لمن وافـــاه ينـــذره
لـكنــني لـم يرعـني منه منـظــره
ولـم يعـقــني عمـا كــنــت أوثــره
لــو كــــنت أعـــلـم أني مـــا أوقــــــره  كـتـمـت ســرا بـدا لي مـنــه بـالكـــتـم
لـم تـبصر النفس رشدا من عمـايــتها
ومـا اسـتـقـامت لنهــج مـن هـدايـتها
كـأنــما منــتــهاهـا فـــي بـــدايــتهـا
مـن لي بـرد جــماح مــن غـوايـــتهـا  كـما يرد جــمـاح الخيـــل بـاللـجم
خذالنــها عــن هـواهـا عـيـن نصرتها
ومنـعـهـا مـن منــاهـا نـيــل رتــبــتها
وتـركــها مشــتـهـاهــا تـرك حسـرتها
فــال تــرم بـالمعـاصي كســر شـهـوتـهـا  إن الطــعـام يــقــوي شهــوة الـنـهـم
لـهـا الزهـادة في الدنـيـا أجـل حـال
وبــالـعـبادة تـلــقـي رفـعـة وعـــال
فــال تـدعها لما اعــتـادت بــه وحــال
والنـفـس كالطـفـل إن تـهمـلـه شـب عـلي  حب الـرضاع وإن تـفطـمه ينـفـطـم
فــكــن بـاغـضـا بها هلل مـرضـيــه
وحـظـها إن تـمـتـه كـنـت محـيــيـه
وإن تـرد قــدرهـا الـواهي لتـعـلـيـه
فـاصرف هواهــا وحـاذر أن تـولــيه  إن الهـوي ماتـولـي يصم أو يـصـم
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ال تـقـبـل الحكـم مـنهـا فـهي ظالمــة
وإن عـصتــك وراحـت وهي آلــمــة
رضها لتـنــقـاد طـوعا وهي راغـبة
وراعــهــا وهي في األعـــمــال سائــمــة  وإن هي استـحـلـت المـرعي فال تـسم
كـم أصـبحت لـفـعـال الشـر فـاعـلـة
حــتـي غـدت لثــقـيل الـوزر حاملـة
وكـم غـدت ألولي األلــباب خــاتـلـة
كـم حسـنـت لـذة للمـرء قــاتـلـة  من حيـث لـم يدر أن السـم في الدسـم
فـي ملـئ بطـنـك ضرغــيـر منـدفع
كـذاك في سغـب يفـضي إلـي جزع
وفي الـتـوسط راحــات لمقـــتــنــع
واخـش الدسائس مـن جوع ومـن شـبــع  فــرب مخمـصــة شــر مــن الـتــخم
إن لـم تـكـن علـة العصيان قــد هـدأت
فـاشرب شراب متـاب تـمس قـد برات
وانـقـع بـبرد الرضي نفسـا له ظـمئـت
واسـتــفـرغ الدمـع من عـين قـد امتــلت  مـن المحارم والـزم حميـة النـدم
عـسي طبــيـبك يشـفي منـك ماسـقـمـا
فـهـو الـذي يذهـب األوصاب واأللـمـا
وحـالـف الصبر بالـرحمن مـعـتـصمـا
وخـالـف النـفـس والشـيطان واعـصهما  وإن هـما محـضاك النصح فـاتـهـم
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فـشـر ما أنت تـخـشي من أذاه هـمـا
وقـل من منهما في الخلق قـد سلـما
فـال تــثـق منـهمـا إال وال قـسمـــا
وال تـطــع مـنـهمـا خصــمـا وال حـكـمـا  فـأنت تـعرف كيد الخــصم والحكــم
أطلـت في النصح قـولي إنمـا مثــلي
كـمـثـل واصـف طب وهـو ذوعلــل
وكـثـرة القـول تـبدي كـثـرة الخلــل
أسـتــغــفــر هللا مــن قـــول بـال عـمــل  لـقـد نـسـبـت بـه نـسـال لــذي عـقــم
ما الـقـول مني مع فعـلي بـمـشـتـبـه
ذا في ارتفـاع وهـذا في تـصــوبــه
فـكــيف يوقــظ وســنـان لمـنــتـبــه
أمـرتـك الخـير لـكن ما ائـتـمـرت بـه  ومااستـقـمت فـما قولي لـك استــقـم
البــد أن تــفــتـدي الـدنــيا مــزايـلــة
وتـصبـح الـروح للحداث واصلــــة
ومـا اتـخـذت لبــعـد الســيـر راحلــة
وال تــزودت قـبــل المـوت نـافـلــــة  ولـم أصـل سوي فـرض ولـم أصـم
{ألفصل الثالث * في مدح النـبي * صلي هللا عليه وسلم }

تـعـودت نـفسي التـقـصـير والكـسـال
ولـم تـســارع إلـي طـاعـاتـها مــلــال
أيـرتـضي عــاقــل هـذا لـه عــــمــال
ظلـمت سـنة من أحـيي الظـالم إلـي  أن اشـتـكـت قـدماه الضـر من ورم
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وأقـبلـت نحوه الدنيا بـحـسن روي
وصـد عـن حسـنها وجهـا لـه وزوي
مـن بعـد ما حـاز منـها رقـها وحوي
وشــد من سـغـب أحـشـاءه وطـوي  تـحت الحجارة كشحـا متـرف اال دم
واخـتـار مسكـنـة عن أرفـع الرتـب
وقـل عيش عن اإلكــثـار والرغـب
ومـا يـرد نحـوه مـن زخـرف يهب
وراودتـه الجـبال الشـم مـن ذهـب  عــن نـفسـه فــأراهــا أيـمـــا شــمـم
لــعـلــمـــه أن مــواله ذ خـــيــرتـــه
لـم تـلـتـفت لسوي المولـي بصـيرتـه
ولـــم تـمـل نـحـو دنـــياه سـريـرتــه
وأكـــدت زهـــده فـيـهــا ضــرورتـه  إن الضرورة ال تـعـدو علـي العــصم
في خـفــية وهـب الـدنـيا لـهم وعـلـن
ولـم يـمـل نحـوهـا فـيمـا بـدا وبطـن
لوال الضــرورة في قـوت لـه وسكن
وكيـف تـدعو إلـي الدنـيا ضــرورة من  لـواله لـم تـخـرج الدنـيـا من العــدم
ألناشـر الحـق مـن بعـد الجـنـوح لطي
ومـرشـد الخلـق إذهـم في عـماية غـي
وهـو المنـادي من الـرحـمـن أدن إلـي
محمـد ســيد الكــونـيـن والثـقـلـين  والفـريــقـيـن من عـرب ومن عجـم
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بالحب والقـرب من مواله منفــرد
مؤيــد ومـن المولي لـه مــدد
و ال م ن ع و ال ب ذ ل م ـن ه ك لـ ه ر ش ــد
نـبـيـنــا اآلمــر النــــاهي فـال أحـــد  أبــر في قـــول ال مــنـه وال نـعــــم
نال المني من بـه كـانت ضراعتـه
وفـاز من نحوه تـرجي بـضـاعـتـه
وطـاعـة هللا حـقــا فــهي طاعــتـه
هـوالحـبــــيب الـذي تـرجيشـفـاعـتـه  لكـل هــول مـن األهـوال مـقــتـحــم
ثــوي بـغــار حـراء في تـجـنــبـه
قـبـل النــبـوة يـبغي نـيـل مطـلـبـه
حــتـي أتـاه بـديـن غـير مشـــتـبـه
دعـا إلـي هللا فـالمــستـمسـكون بـه  مستـمسكون بـحـبـل غـيـر منـفـصم
ذات زكـت وذكـت مسكــا لمنـتـشـق
واسـتـعظـم الخـلـق منه موجد الخـلـق
وكـم هــمت كــفـه بـالـوابــل الـودق
فـاق النبـيــين في خـلق وفي خلـق  ولـم يـــدانــوه في عــلـم وال كـــرم
نـيـل رتــبـتــه العـلــياء قـــد يـئســوا
ونـورهم من ضياء أنواره اقــتـبـسـوا
ولـم يـكــونـوا لعهـــد هللا فــيه نـسـوا
وكــلــهم من رسـول هللا ملــتـمـس  غـرفـا من الـبـحر أو رشـفـا من الـديـم
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ممجـدون ومنـه أصـل مــجدهــم
وواجـدون به من خــيـر وجدهـم
وصارفـــون إلــــيه وجـه قصدهــم
وواقــــفـون لـــديـه عــــنـد حـــدهــم  مـن نقطـة الـعلم أو من شـكـلة الـحكم
ذخـيرة الخـلـق للمولـي وخـيـرتـه
وســره مـلـئـت مـنـــــه ســريرتـــــه
والحـسـن مـن ذاته الشـك مـيرتـه
فـهـو الـذي تـم مـعــنــاه وصـورتـــه  ثـم اصــطــفـاه حبــيبـا بـارئ الـنـسـم
أعطـاه افضل ذخــر من خـزائـنـه
وصـان جمـلــتـه أعـظم بـصائـنـه
من الوري وهو عـنـهم في تـباينـه
م ـن ـــز ه ع ــن ش ـــر يــك ف ي م ـح ــاس ـــن ـه  فجـوهـــر الحــسن فـيـــه غـيـر منــقـســم
فـكـم تـجاوز صـفـحـا عـن مسـيـئهــم
والـكـف منـه فـكـم جـادت بـريـهــم
ولـيـس مـن ذا الـوري إال بــزيـهــم
دع مــا ادعــتــه النــصاري في نبــيـهم  واحكم بمـا شــئت مـدحـا فـيـه واحـــتـكم
في مدحــه العمـر أنــفـده فــلــيس يـفي
بـمـدح مـن مدحه المتــلـو في الصحـف
واخطـب بـذالك حورالعين في الـغرف
فـــانسب إلـي ذاتــه مــا شــئت من شـرف  وانسب إلـي قـــدره ماشـــئت من عــظـم
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سبحان من رحمة للخلـق أرسلـه
ولــلـمحـبـــة والتــقــريب أهــلــه
وجملــة الـفــضـل آتــاه وجـمـلـه
فـإن فضـــل رســول هللا لـيس لـه  ح ـد فـ ـي ع ـ رب ع ن ـه نـ اط ـق بـ فـ م
لــه تــردد أمـالك السـمـا خــدما
وداره إلحـتـرام أصـــبحت حرما
ومن يصـل عـلـيـه فـاز مـغـتـنـما
لـو نـاســبـت قـدره آيـاتـه ع ظـ مــ ا  أحيي اسمه حــين يدعي دارس الـرمـم
فـالحـمد هلل نـحـن الفــائـزون بــه
ونــحن ممن يـراه جـل مطـــلـبـه
ومـذ أطـعـناه واخـتـرنا لمذهــبـه
لـم يمتـحنـا بمـــا تـعي الـعــقـول بـه  حــرصاعلـينـا فـلـم نرتـب ولـم نـهم
مـن أنــزل هللا في امـداحـه السـورا
ولم يكن في البـرايا مــثــلـه بـشــرا
وعن حقــيقـته عـقـل الـوري قصرا
أعـي الوري فهم معـناه فـلـيس يري  ل ل قـ ر ب و ال ب عد م ن ه غ ـي ـر م ن ـف ح ـم
إن كـان يــدرك باألبــصـار من احـد
عـين الـبصـيرة عــن معـناه في رمـد
فــإنــه وكـالمي غــيــر مـقــتـصـــد
كالشمس تـظـهــر للعينـين من بعــد  صغـيـرة وتــكـل الطـرف مــن أمـم
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إن رمت نيل الهـدي فالزم طريقـتـه
فهو الـذي عظـم البـاري خلــيقــتـــه
واخـتـاره قـبـل أن يـبدي خلــيقــتــه
وكـيـف يدرك في الدنـيــا حقـيقـتـه  قـوم نــيـام تـسـلـوا عـنـه بـالحــلـم
بمـدحــه جــاءت اآليـات والســـور
وقـصـرت عـن مـدا إدراكه الفكـــر
وكــل طـول امـتـداح فيه مختـصـر
فـمــبـلــغ الــعــلـم فــيــه أنــــه بـشــــر  وأنــه خـيــر خـلــق اللــه كــلــهــم
كم معجزات لـه جاءت بمعــربها
منها رجـــوع ذكـاء بعـــد مــغربها
ورد روح لمـــيت راح مـنــتــبـــهـا
وكـل آي أتي الرسـل الكـرام بهـــا  فــإنــمـا اتـصـلـت مـن نــوره بـهـم
لـواله لـم تـكــتـسب نـورا ثـواقبهـا
وال تـجـلــت عـن الـدنـيـا غـياهـبها
وطـالـعا جـاء لـما انجاب غــاربهـــا
فــإنه شمس فــضـل هـم كـواكــبـهـا  يظــهرن أنـوارهـا للـنـاس في الظـلـم
جمال ذات بـه تـسـتــوقـف الحـدق
وطيب مسك حكاه نــشره الـعـبــق
ومنطـق بــبـيان الحـق مـتــســق
أكــرم بـخـلـق نـبـي زانـــه خـلــق  بـالحـسن مشـتـمل بــالبـشـر مـتـسم
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شبـه فــديـتــك منه أربـعــا وصـف
ذاتــا ووجهـا وكــفـا بالـمراد يــفي
وهمـة لـم تـزل تـسموا ولـم تـقـف
كالــزهر فـي تـرف والـبـدر في شـرف  والبحر في كــرم والدهـر في هـمــم
كــأنــه البدر يــبدوا وسط هالــتـه
كــأنـه الغيث يرجي حسن حالـته
كــأنـه الــلـيث يخشي من بسالـته
كـــأنـه وهــو فـرد فـي جــاللــتـه  فـي عســكـر حين تـلـقـاه وفي حشـم
جــال بـنـور هــداه ظـلـمـة الســدف
وأوضح الحـق بالبرهـان حين خـفي
فـقـل وكـن عن هداه غـير منصـرف
كـأنـما اللـؤلـؤ المكـــنـون في صـدف  مـن مـعـدني مـنـطـق مـنـه ومــبـتـسم
من لي بــزورة مغـنـاه فـأغـنـمــه
وأن أشــم ثـــــراه ثــم ألـــثـــمــه
فــما أحـلــك من تـرب وأعظـمـه
ال طيب يـعـدل تـربا ضـم أ ع ـظـ م ه  طـوبي لمـنــتــشــق مـنـه ومـلـتــثم
{ الفصل الـرابــع * في مـولـده * عليه الصالة والسالم }

آبــــاؤه كـلـــهم تـعـلــوا بــمــفـــخره
وكــان مــنــتــقـال نــورا لمــبـصــره
حــتـي دنـــا لـلـوري إبـان مظـــهـره
أبـان مولــده عــن طـيب عنـصـره  يـا طـيـب مـبـتــدإ مـنـه ومــخـتــتـم
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أنــار مـــولـــده عـمـــا أجـنــــهم
و أ ح ر قـ ت ش ه ب اآلفـ اق جـ نـ ـه م
بـــوضع آمنـــة للخـلــق أمـنـــهم
يــوم تـفـرس فـــيــه الــفــرس أنـــهـم  قــد أنـــذروا بــحــلـول الــبـؤس والنــقـــم
مـن بـيت آمنـة األنــوار تــرتــفع
حـتـي أضاءت قصور الشام والبقـع
وفـــوق أوجـهــها أصـنـامهم تـقـــع
وبــات إيـوان كسـري وهـو منصـدع  كـشمل أصحاب كسـري غـير ملـتـــئم
وأيـقــنـوا بــزوال المـلــك والشـرف
لـما تـساقـط في اإليـوان مـن شـرف
وأصبح الشرك مـن بعد الظهور خفي
والـنـار خـامدة األنفـاس من أســـف  علـيه والنـهـر ساجي العــين من ســدم
أما الـفـرات فـآذي الناس فـورتـها
ثـم السماوة لــم تــشـرب دويرتـها
والـموبـذان فــفي رؤيـاه حـيرتـها
وسـاء ساوة أن غاضت بحيــرتـها  ورد واردهـا بــالغـــيـظ حـيـن ظـمي
لـمـا بدا سيـد السـادات والرسـل
ونـاسخ الكـفـر واألديـان والملـل
تـغـيـرالنظــم مـن عـاداتها األول
كـأن بالنـار ما بالمـــاء مـن بـلـل  حـزنــا وبــالمـاء مـا بــالــنـار من ضـــرم

 - 27 - 

ظـهـوره رحمـة للخـلـــق جامــعة
دلـت علــيــــه دالالت مـتـــابـــعة
واألرض تـرجف واألنوار طالـعة
والجن تـهـتــف واألنـوار ساطــعـة  والحـق يظهر من مـعـني ومن كــلم
أصنامهم أخبرتـهم عنـه حـين نجـم
كـهانهم قـد أشاعوا الذكر عـنه فـعم
وبـشـروه وقـالـوا من عصاه ظـلـم
عـموا وصموا فـإعـالن البـشائــر لـم  تـسمـع وبــارقـة اإلنــذار لـم تـــشــم
كـم هاتــف بــنـداه ارتــاع آمنــهم
وكـم صـدوق بــه قـد زال مايـَنـهم
حـتي تـبـدل بـالتـحـريـك ساكنــهم
مــن بعـد ما أخــبـر األقــوام كـاهـنـــهـم  ب ـأ ن د يــن ه م الم ـع ـو ج لـ م ي قـ م
وبعد ما قـرءوا مـا خـط في الـكـتـب
من ذكــر إثـباتـه في سـالف الحـقـب
وشاهـدوا إذ أتـاهـم أعـجب العـجب
وبعدما عاينوا في األفـق من شــهب  مـنـقـضة وفـق مـا في األرض من صنـم
بــها الشياطين عنـد السمع قـد رجـموا
فــلــيس يـلــقــي إلي كــهانهـم كــلــم
وأحـرقـــت من دنـا منــهم فـهم حمـم
حتي غـدا عــن طــريـق الــوحي مـنهــزم  مـن الشــياطين يـقـفـو إثـر مـنـهـزم
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فأصبحت عـنـهم أعــلي منــزهــة
بأنجـم للــردي فــيهـــم مـوجـهــة
ثـــواقــب لســهام القـسي مشبـهـة
كــأنـهــم هـربــا أبطـال أبـرهــة  أوعـسكـر بالحـصي من راحــتــيـه
إذ في حنـين تـولـي الجـريـمشي منـهــزمـا
والمصـطــفي لـم يزل بــاهلل مـعــتـصما
رمي األعادي فـأعـمي الكــل حـين رمي
نبـذا بـه بــعـد تسبـيح بـ ـب ط ن هـ مـ ا  نـبـذ المسـبـح من أحـشــاء مـلـتـقـم
{ألفـصل الخـامس * في معجـزاتـه * صلي هللا عليه وسـلم}

كـــم رد هلل نـــفـسـا عــنــه شـــاردة
بـمـعـجـــزات غــدت للـحــق واردة
حــتـي أقـرت وكـانـت قـبـل جـاحـدة
جــاءت لـدعـوتــه األ شــجار ساجـدة  تـمشي إلـيـــه عـلـي ساق بـال قـــدم
يـاويــح نـفـس رأت هــذا وعـنـه نـأت
كـــم سرحة لـدعـــاه نـحـوه اقــتــربت
وقــال عودي فـعــادت مثــل مانصبت
كــأنـمــا سطـرت سطـرا لمـا كـتــبت  فروعهـا من بـديــع الخـط فـي اللـقـم
وافـت لـه ظــبـيـة في القـــاع نــافـرة
نـعم ومـــا كـلـــــمات الضب قــاصـرة
والـــذئـب والــعــود آيــات مـــــبارزة
مـثــل الغـمامــة أنـي سار س ــائ ر ة  تـقـيه حـر وطــيس لـلـهجـيـر حـمي
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جـل الـذي من حرور الشمس ظـلـلـه
وزاد خـلــقـــتـه حسـنـــا وكــــمـلـــه
وطـهـر القـلــب مـنــه حين أرسـلــه
أ قـ س م ـت ب ا لقـ م ـر ا لم ن ش ـق إ ن لـ ه  مـن قـلـبــه نـسـبة مـبــرورة الـقـَسـم
وأم معــبـد إذ جـاء تــه بـالـغــنــم
مهـزولــة فــأصابتــها يــد النـــــعم
فـأرسلـت رسلـها المروي لكل ظمي
وما حوي الغار من خير ومن كرم  وكـل طرف من الكــفـارعنه عـمـي
أتي ســراقــة لـآلثـــــار مـقــتــفـيـا
فـساخت الحجـر لـمــا منه قـد دنــيا
وعـن أعـاديهـما في الغـار قـد خفـيا
فالصدق في الغاروالصـديق لـم يرما  وهــم يـقـولـون ما بــالغــارمن أرم
وســـرحة نـشرت أغصانـها ذلـال
عـلــيــهما وحمام األيـك قـد نــزال
والعـنــكـبوت أجادت ثـم نسج حـال
ظـنـوا الحمام وظـنـوا العـنكــبوت عـلـي  خيـرالبــرية لـم تـنســـج ولـم تـحـم
أكــرم بـعـين مـن الصــديق ذا رفــــة
خـوفا علـي المصطفي من شر طائفة
ردوا وقـد صـرفـوا عـنـه بـصارفـــة
وقــايــة اللـه أغـــنت عـن مـضــاعـفـــة  مـن الـدروع وعـن عـال مـن األطـم

 - 30 - 

ولـي فــؤاد إلــيـه وجــــه مطـلـبــه
فـصار رحـبا لـديه ضـيـق مذهــبـه
وأكـرم الرسل يعـلـو من يلـوذ بـه
م ـا سـام ـني ال ـد ه ـر ض ـيـمـا واس ـ ـتـجـرت بــه  إال ونـلـت جــوارا مــنــه لم يــضـم
وال تـطـلـــبت مـنه نــيـل مـقــصــده
إال وقـــد فــزت من عـيـشي بـأرغــده
في يومه فـاز من يرجو وفي غـده
والالتـمست غـني الـدارين من يده  إال اسـتـلـمت الـنـدي من خيـرمســتـلم
حـقــا عـلــيـه كــالم هللا أنــزلــه
وفـوق كـل الـبرايا شــاد منـزلــه
ورحـمة لجـمـيع الخــلـق أرسـلـه
ال تــنـكر الوحي مـن رؤيـاه إن لـه  قـلـبـا إذا نامـت العـينـان لـم يـنـم
مستـيقـظ القـلـب للمولـي بـنـيـتـه
فـــفـي بديهـتــه أو فـي رويــتــه
مـا حـل قــط سـواه في طـويــته
و ذ اك ح يــن ب لــ وغ م ن نــــ ب و ت ــه  فـلـيس ينكــر فيـه حـال محــتــلم
ياويــح منـكـره قـد بـاء بالــغـضب
لـما أتي بـاخـتـالق الـكــفـر والكـذب
هــل كـان في رؤيـة اآليـات مـن حـجـب
تـبارك اللــه مـا وحـي بـمكـتـسب  وال نـبـي عــلـي غــــيـب بـمـتــهـم
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كـم أعجزت ذا فـصاحات بالغــتـه
وبــدل العسـر باليســري سماحـتــه
أنـقـــذت عصبـا هـلـكـي فـصاحـتـه
كـم أبـرأت وصبا بـاللـمس راحـتـه  وأطلـقـت أربا من ربــقة اللـمـم
راعي الخليقـة صان الحلق رعـيـتـه
يرجي ولـم تـخـش مـنه قــط جفـوتـه
وقــد أنـار ظـــالم الجـهــل رؤيـتـــه
و أ ح ي ت الس ـنـ ة الش ـه ــب اء د ع و تـ ه  حتـي حكت غـرة في االعـصـرالدهـم
أكـرم بـها دعـوة أعظم بـصـاحبها
ما رد كـفـيـه إال بــعــد صـائـبــهـا
وروت األرض سحا من سحائـبـها
بـعارض جاد أوخلـت البطاح بـها  س ـي ب ا م ن ال ي م أ و س ي ال م ن ال ع ـر م
{ألفصل السـادس في شـرف القـرآن ومـدحه}

طابت مدائحه في الخلــق وانتـشرت
وفي عـاله وإن طالـت فـقـد قـصـرت
وفي دمي وفـؤادي واللـسـان جـرت
د ع ـن ي و و ص ــف ي آي ات لـ ه ظ ه ر ت  ظهـور نار الـقـري لـيال علـي عـلـم
كـأنــهـا الدر لـم تـعرف لــه قــيم
بـَها تــرتــبــت األقـوال والــكــلـم
وإن يـكــن قـــدرهـا لـهـا عـظـــم
فـالدر يزداد حـسـنا وهـو منتـظم  و ل ي س ي ن قـ ص ق د ر ا غ ي ـر م ن ـتـ ظ م
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أمداح من ساد كـل الخلق والرسـال
وفــاق كــل البــرايا رفعـــة وعــال
ومثـــلــه لــم يكـن فـيمـا بدا وخــال
ف ـم ا تـ طـ او ل آم ال ال م د يح إ لـ ي  ما فيه من كـرم األخالق والش ـيـم
علـيـه كم أنزلـت في الذكر موعظة
فيهـا هـدي وبيـان وهي محــكـمـة
عن القـرون األولـي بادوا محـدثــة
آي ات ح ـق م ن الر ح م ن م ح د ثـ ة  ق د يم ة ص فـ ة ال م و صوف بـ الق ـد م
فـيها وعـيد من العصيـان يزجرنـا
وموعـد بعد كسر الطـي يـنـشرنـا
ومـن تـالوتـهـا الـقـرآن يأجـرنـــا
لـم تـقـتـرن بـزمان وهـي تـخبـرنا  ع ـن ال م ع اد و ع ن ع اد و ع ن إ ر م
أعظـم بـآي من النيـران محــرزة
عـلـي الصـراط لتـالـيهـا محـوزة
وللضـياء مـن الظــلـمـاء مـبرزة
دامـت لـدينـا فـفـاقـت كـل معجـزة  من النـبـيـين إذ جــــاءت ولـم تـــدم
جاءت بـأعجـب مايتـلـي وأغـربـه
وجـاد غــيث الـنـدا منـها بـصـيـبـه
فـما السـبـيـل لذي لـب بـمـشـتــبـه
م ح ـك م ات فـ م ا تـ ب ـق ـين م ـن ش ـب ـه  لـذي شقـاق وال تـبغـين من حكـم
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قـد حـل صاحبهــا في أرفـع الرتـب
وفـــاز بالعــز والتـأييـد والغـلــب
ومثـلـها لـم يكن في سالف الحقـب
مـا حـوربت قـط إال عاد من حـرب  أعدي األعادي إلـيــها ملـقي السـلـم
كـم رام رجس كــذوب رد فائضهـا
وأن يعـارض أو يـاتي بـناقـضـهـا
فأغـرق الكل منهـم سيـل عارضهـا
رد ت بالغـتـها دعـوي مـعارضهــا  ردالغــيـور يد الـجـاني عـن الحـرم
قـم دائما فـاتـلـها بـالجــد واجـتـهــد
واعـمل بها تـحظ بالخيرات والرشـد
عـظـــام آي كــالم الواحـد الصمــد
لـهــا مـعان كـموج الـبـحـر فـي مـدد  وفوق جـوهـره في الـحسن والقـيم
فـيها نجوم هـدي الحت ثـــواقـبها
عن القــلـوب بـها انجابت غياهبها
وكـلـما كــررت زادت رغــائــبها
فـما تـعـد وال تـحــصي عـجـائـبهـا  وال تـسام عــلـي اإلكـثـار بـالســـأم
طـوبي لعـبــد لـها الـرحمن أهــلـــه
أعلـي بـأعلـي جـنـان الخـلد منـزلـه
أبـــاحه كـــــل مـافــيه وخــولــه
قـرت بـها عـيـن قـاريـها فـقـلـت لــه  لـقـد ظفـرت بـحبل اللــه فـاعـتـصم
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أبشر فـقـد نـلـت يـامن رسمهـا حفـظـا
ومن لما قـد حوت بـالقـلـب قـد لـحظـا
عـظـنـا بـها أبدا يا خيـر من وعـظـا
إن تـتـلـها خيـفـة من حــر نار لـظـي  أطفـات حـر لـظـي من وردهـا الشــيـم
وفي غــد يصـل الـتـالي لمطــلـبـه
لــها ويصفــوا لـديه ريــق مشربـه
ونــورهـا مشـرق جـــال لغـيـهــبـه
كـأنـها الحـوض تـبــيض الـوجوه بـه  من العــصاة وقـد جــاؤوه كالحـمـم
كم رفـعت لـذوي األيمان مـنـزلـة
وأوضحت إذ أتـت للخلق مشكـلـة
كالشمس أنوارها لـم تـبق مجهـلـة
و ك الص ـر اط و كـ ال م ـيز ان م ع د لـ ة  فـالقســط من غـيرهـا في النـاس لـم يـقـم
لــو أنزلـت لجبال األرض أيسرهـا
تـصدعت وجرت بـالدمع أنـهـرهـا
فما أشـد عـمي من لــيس يبصرهـا
التـعـجـبـن لحـسود راح ينكـرهـا  تـجاهــال وهـو عــين الحاذق الفـهـم
أضحي يقـابـلـهـا من شـدة الحسـد
من بعـد إيقــانها بالـجهـد والــفـنـد
وبعـدعـلـم بـما فـيهـا مـن الـرشــد
قـد تنكرالعـين ضوء الشـمس من رمد  وينـكر الفـم طـعـم المــاء من سـقـم
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{ألفصـل السابع * في إسرائه ومعراجه * صلي هللا عليه وسلم}

في الحشر يطـلب قـلبي منك راحتـه
يامن غـدا النـاس يسـتـسـقـون راحتـه
ياخـير من قـد رأت عـيـن صباحــتــه
ياخير من يمم العافـون سـاحـتــه  سعيـا وفـوق مـتـون األيـنق الرســم
يامن تـلــقـاه تــسـلـيـم من الـحـجـر
والبـن نـعـمان رد الـعــين للـنـظــر
وفي تــبوك قـد أجـري العين كالـنهر
و م ن ه و اآلي ـة الك ب ـر ي لمعـتـبـر  ومن هـو النـعمة العـظمـي لمــغـتـنم
جاءت إلـي بيـتـك األمالك كـالخـدم
في لـيـلـة نـلـت فـيهـا أوفــر الــقسـم
أدنـــاك فـــيها إلـيــه هللا ذوالــكــرم
س ـر ي ت م ن ح ـر م لـ ي ال إ لـ ي حـرم  كما سـري البـدر في داج مــن الظــلـم
حتـي قـطـعت لبيت الـقـدس مرحلـة
وفــيه بـالرسـل قـد صـلــيت مقـبـلــة
ثم ارتــقــيت تـري اآليـات منــزلــة
وبـت تـرقي إلـي أن نــلـت مــنــزلــة  مـن قـاب قـوسـين لـم تـدرك ولـــم تــرم
لـهـا بـجـسمـك إذ وافـيت منــتـبـها
مازاغ طـرفــك إذ يرنـو ألعجبـهــا
كـنــت فــيها إماما صـدر منصبـها
وقــدمتـك جــمـيع األنــبيـاء ب ه ـا  والرسـل تـقــديم مخـدوم عــلـي خـدم
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ياخـير عـبـد بـأمالك السماء خـدم
رأيت أمــرا عجـابـا من يـراه يهـم
وسلــك جـنـــدك جــبريـل نــظــم
وأنت تخـتـرق السـبع الطـبــاق بـهم  في موكــب كـنت فيه صــاحب العـلـم
مازلـت تـرقـي إلـي أن صرت بـاألفــق
وقــال جــبريـــل هـذا منــتــهي طــرق
ورحـت فـردا ولـم تـركــن إلـي الـعـلـق
حـتـي إذا لـم تـدع شـــأوا لمـسـتـبـق  مـن الــدنـو وال مـرقى لمســتـنم
إلـيــك قـلبـي بـالشـوق الشـديد حـنـد
ونحو معـنـاك بـالـوجـد الـمديد جــبـذ
ياخيـر من كـل صبر في هــواه نـبــذ
خـفـضـت كـل مـقــام بـاإلضـافـة إذ  نوديت بـالرفع مـثـل المـفـرد الـعـلـم
ركـبت ظــهر براق لــيس بـالوعـر
لـما دعـيت لـنـيـل الـقــصد والوطر
فـجـئـت ياخـير مدعـو عـلـي خـطر
كــيما تـفـوز بـوصــل أي مســتـتـر  عـن الـعـيـون وســـر أي مـكـتــتـم
فــأنت دون البرايا صـفوة الــملـك
وســره لــك لــم يظــهر علـي ملـك
إلــيــه أدنـاك ســرا غــير مـنهـتـك
فـحـزت كـل فـخـار غــيرمـشـتـرك  وجـزت كـل مـقــام غـير مــزدحـم
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وعدت والــيل في الـديجور لـم يغـب
في عسكـر لـك بـاألمــالك فـي لـجب
وقـد ملـكـت جمـيع الكـون خـير نبي
وجــل مـقــدار ما ولـــيت مـن رتــــب  و ع ــز إ د ر اك م ا أ ول ـيت م ـن ن ـع ـم
في ظل جاهك رب العرش أنزلــنـا
لكـي تــزود الـردي عـنـا وتـعدلـنــا
ولـم تـزل عـند ضيق األمر موئـلـنـا
بـشـري لـنا معشر اإلسالم إن لــنا  مـن العـنـايـة ركـنـا غـيــر مـنهـدم
عـنـايـة أدخلــتــنــا في شـفـاعـتـه
ولــم تـكن أخرجتـنـا من جماعـته
فــنـحـن أهـل مـفـاز يـوم ساعـتـه
لـما دعي اللــه داعـيـنا لـطاعـتـه  بـأكـرم الرســل كـنــا أكـرم األمـم
{ألفصل الثامن في جهاد النبي صلي هللا عليه وسلم}

قـد فــاز قـوم أجابوا عــنـد دعـوته
طوعا وقـاموا لـدي الهيجا بـنصرته
وحـين ارسـل يدعـــوهـم لــمـلــتــه
راعـــت قــلـوب الـعــدي أنـبــــاء بـعـــثـــتــه  كــنـبأة أجـفــلـت غـفــال من الغـنـم
فـأدركـوا وثـووا بـالقـتـل في الدرك
وبــدلــوا أسـوأ التـسـكــين بالحـرك
وصان ذو الرأي منهم شـر مرتـبـك
ما زال يـلقـاهـم في كــل مـعـتـرك  حــتـي حكــو بـالقـنـا لـحمــا عــلـي وضـم
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كـم من قــتيـل بـراه عـنـــد مضـربـه
وهــارب ضـاقــت الـدنــيـا لمـذهـبــه
وذو ثـــبات غــدا مصـروع مـوكـبـه
ودوا الفـرار فـكادوا يـغـبـطون بـه  أشـالء شالـت مع العـقـبـان والـرخــم
لـم تـفـرج الحـرب عنهـم قـط شـدتـهـا
مذ أبرزت عصبــة اإليمـان مـجـدتـهـا
واستـطولـوا من صروف الدهر مدتـها
تـمضي اللــيالي وال يدرون عـدتـها  مـا لـم تـكن من لـيالي األشــهـر الحــرم
ال يـعــرفـون لطـول الكـد راحــتــهم
قـد خـفـفـت فيـهم البلـوي رجاحـتـهم
والـهـم بيــنـهـم قــــد حـل بـاحــتــهم
كـأنما الـدين ضيـف حـل ساحـتـهم  بـكـل قـرم إلـي لـحم العــدي قــرم
أســرارهم رمـــيــت منه بــفـاضحة
فــكـم بــنــاحيــة نـــدب لنـــائحــــة
إذ جــاءهـم بــجـيـوش غـير نازحـة
يجر بحر خمـيـس فـوق سا بـحة  تـري بـموج من األبطال مـلـتـطـم
يـدعوا محاربهم بالويـل والحــرب
جهرا ويغدوا لنـار الحرب كالحطب
وليس ينــفعـه اإلمعـان في الهــرب
مـن كـل منــتـدب للــه مـحـتسب  يسـطو بمســتـأصـل للكـفــر مـصـــطــلم
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ففي الجـهاد استـطابوا ورد مشربهـم
وجاهـــدوا لـرضــاهم ال لمكـسبهــم
ولـم يــزل دينـهم يسمو بـمنصبـهــم
حـتي غـدت ملـة اإلسال م وهي بـهــم  مـن بعــد غـربـتـها موصـولـة الرحــم
في غـير ظـل ذراها الـعـيـش لـم يطب
ومخطئ من تــخطـــاهــا ولــم يصـب
وأهـلـها خــير أهــل الـدين والــكــتـب
مكــفــولة أبـدا مـنهــم بـخـــيـر أب  وخــيـر بــعـل فــلـم تـيـتـم ولـم تـئـم
نـال السـالمة مـن أضحي مســالمهم
ولـم يزل ذو العـلـي الرحمن راحمهم
وعاد بالهلـك مـن أضحي مصارمهم
ه م ال جـ ب ال ف س ل ع ن ه م م ص اد م ه م  ماذا رأي مـنـهـم فـي كـل مصــطـدم
وســل بني قــيـنـقـــاع إذ غـــدو بـددا
وســل ســلـيمي ولــم تـسلم لفـرط ردا
وســل هــوازن عــنهم إن تــسل أحدا
وسـل حـنيـنا وسل بدرا وسـل أحـدا  فـصول حـتـف لهم أدهـي من الوخم
قـبائــل إن تـسـلـهـا عــنـهـم شهــدت
بــأنـهـا شـقــيت منـهــم ومـاسعـــدت
إذ داست الـخـيـل كـال مـنهم وردت
ألمـصــدري البـيـض حـــمـرا بعـد مـا وردت  مـن العـدي كــل مسود مـن اللــمـم
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والغالبـين جيـوشـا قـــبـل ما فــتـكـت
والطالبــــين مــقـامات عـلـت وزكـت
والضاربـين بــيض الهـند قـد سبـكـت
والكاتبــين بسمر الخط ما تـركـت  أقـالمـهم حـرف جـسم غيـر مـنـعجم
عـن نـصر أحمـد شيئ لـيس يحجـبهــم
وال العـــدو إذا القـــوه يعــجـــزهـــم
تـراهـم ودواعـي الحرب تـحفــزهــم
شـاكي السالح لـهم سـيمـا تـميـزهـم  والـورد يمــتـاز بالســيما من السـلـم
عـال عـلي أرفــع األقــدار قـــدرهــم
بصحبة المصطـفي قـد زاد فخرهــم
فـحين يلــقــاك ملــقــاهـم وبـشـرهــم
تـهـدي إليـك ريــاح النصـر نشرهــم  فـتـحسب الــزهـر في األكمام كـل كــمي
لـم تــلق مثـلـهم عجمـا والعـربـا
أتــاهـم هللا مـنه النـصـر والـغـلـبـا
فـلـيس منــهم جواد بـالجواد كـــبا
كأنـهم في ظـهـورالخيـل نبت ربـا  مـن شــدة الحــزم ال مـن شـدة الحـزم
كـل امرئ منهم للمكـرمـات رقــي
وبــذ كــل الوري سبــقـا وما لـحقـا
لما أتــوا إلنتصار المصطفي فــرقـا
طارت قـلوب العدي من بأسهم فـرقـا  فـمـا تـفـرق بـيـن البـهـم والـبـهـم
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هـم عصبة المصطـفـي الهـادي ونصرتـه
قــد أســعــد تــهم جمـيعا مـنه نــظـرتــــه
فــهـم بــه حــزب مـــوالهـــم وأسـرتــــه
ومن تـكن بـرسـول الـلـه نصــرتـه  إن تـلـقـه األ ســـد في آجامـهــا تـجم
يافــوزهــم حيـن فــازوا منـه بالنـظـــر
ورافـــقــوه لــــدا الــبيــداء والحضـــر
وكـان عــونـا لـهم في الــورد والصــدر
ولـن تـري من ولـي غـير منـتـصر  بــه وال مـن عـدو غـيـر مـنــقـصــم
عـــدوه بــاء بالــدنـــيـا بــــذلــــتــه
وفـي معــاد لــظـي أولـي بـجمــلــته
ودينـــه قـــد كـسـانـا خــيـر مـلــتــه
أحـــل أمـتـــه في حـــرز مــلــتــه  كــالـلـــيث حــل مــع األ شـبـال في أجــم
من رام يحذوه فـي التـشريع من خـبـل
ذاق الـوبــال وسـوء الطـرد والفــشـل
ولـم يــزل أمـره فـي غـايــة الخــلـــل
ك ـم ج د لـ ت ك ـل م ـات هللا م ن جـدل  فـيـه وكـم خصـم البرهان مـن خـصــم
وعـــوده لـم تـزل في الـناس مـنـجــزة
وآيــة أصبحـــت كــالـشـمس مبــــرزة
فــقــل لمـن ظـنهــا بـالجـهــل مـلــغــزة
كــفـاك بـالعـلم في األمـي معـجـزة  في الجاهـلية والتـأديـب في اليـتـم
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{ألفصل التاسع * في التوصـل بالنبي * صلي هللا عليه وسلم}

متـي تـسـير ركـابي نحـو يـثــربـه
ويصبـح القـلـب مسرورا بمطــلـبه
وإن يعـقـني دهـري عن تــقــربــه
خـدمـتــه بـمـديـــح أسـتـقـيـل بـه  ذنـوب عمرمـضي في الشعر والخـد م
فالشعر في كــل واد هــام صاحـبـه
وذاك أمـر نـجـا من قــد يـجـانبــــه
فمنهما الـقـلـب قد ضاقـت مذاهـبَــه
إذ قـــلـداني مـا تـخـشي عـواقـــبـه  كـأنـني بـهـمـا هـدي مـن الـنـعــم
أكــثـرت ذنــبـا فـأجريت الدموع دما
وسـقـت نفسي فـلـم تـطلـب لـها حـرما
فـحـالي الـيوم لــيست حال من غـنـما
أطـعـت غـي الصبا في الحالـتـين وما  حصـلـت إال عـلـي اآل ثـام والـنـدم
دنياي تـرغـب نــفسي في عـمارتـها
جهال وقــد خـربت مـثـوي قرارتـها
وبـــاعـت الـدين بالدنــيا وشـارتــها
فــيا خـسارة نـفـس في تجـارتهــا  لـم تــشــتـر الـدين بـالـدنـيـا ولـم تـسم
وربـمــا بـاع مـغـــتـــر بـبـاطــلــه
دنـيا بـأخــري سفـاهـا بيع جـاهـلـه
فـبـَاء بـالخسـر لـم يظــفـر بـطـائـله
ومـن يـبـع آجـال مـنـه بـعــاجـلــه  يـبـنَ لـه الغـبن في بــيـع وفي سـلـم
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أنـا الذي جوهـري قـد بعت بالعرض
وجـامح النــفـس لـــم أردد ولـم أرض
يارب صفحـك عن ذنـب علي قـضي
إن آت ذنـبا فـما عـهـدي بمـنــتـقـض  مـن الـنـبي وال حــبـلي بـمـنـصـرم
بـه ستــقـبــل عـــنـد هللا مــعــذرتـي
ويــصــلح اللـــه دنــــياي وآخـــرتي
وفي شـفــاعـتـه فــوزي بـمــغـفـرتي
فــإن لي ذمــة مـنــه بـتـسـمـيـــتي  محـمـدا وهـو أوفـي الخـلـق بـالـذمــم
ذنـوبي اليـوم قـد أربت علـي الســدد
ومـا لـجسمي بـلـفـح النـار من جـلــد
ولــســت أرجـوا ســواه عــدة لــغــد
إن لم تـكــن في معادي آخذا بـيـدي  فـضــال وإال فـقـل يازلـة القــدم
هــو الـــذي يبـلــغ الــراجي أمانيه
ويدرك الـفــوز من أضحي مــدانيه
ويـبلـغ األمـن مـن قــد خاف جانبه
حـاشـاه أن يحـرم الـراجي مـكارمه  أو يـرجع الجـار مـنـه غـير محـتـرم
بمـدحه ذدت عـن قـلـبـي حوائجه
ورحــت فـائــز بيــع فـيـه رابحه
فلـسـت أنـفــك غــاديــه ورائـحه
ومـنـذ ألـزمـت أفـكـاري مـدائـحــه  وجـدتـه لـخـالصي خـير مـلــتــزم
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أمـداح أحمد فيها النـفـس قـد رغـبت
فإنها امـنـتـها خـوف ما اكـــتـسبــت
وادركت من غـني الدارين ما طلـبت
ولـن يفـوت الغـني مـنه يـدا تـربـت  إن الحـيا يــنبـت األزهـــار في األكـــم
أمـداحه لخالصي في المــعـاد وفـت
هناك تـقـوي بــها نفسي إذا ضــعـفـت
إذ كـل نـفس علـي ما أسلفت وقــفـت
ولـم أرد زهـرة الد نـيا الـتي اقــتـطـفـت  يــدا زهـيـر بمـا أثــنـي عـلـي هــرم
{ألفصل العاشـر * في المناجاة * وعرض الحاجات}

لـقـد تـخـوف قـلـبـي في تـحوبـه
يومـا يـري الطـفـل فـيه مثــل أشـيـبـه
وحـين يجــزي الوري كـل بمكـســبه
يا أكـرم الخـلـق مالي من ألـوذ بــه  ســواك عنـــد حلـول الحادث العـمـم
أمـداح أحـمد فـيها الـنـفـس في رغـب
وخاف كــل الـوري فـيه من العـطـب
فــأنـت تـفــرج عـني شــدة الــكـرب
ولـن يضــيق رســول اللـه جاهـك بـي  إذا الـكـريم تـحـلـي بـاسم مـنــتـــقـم
فـإن نفسـي قـد خـافـت مــعـــرتـــها
وقـد رجت منك منجـاهـا ونصـرتـها
فـاشـفـع لـهـا وأزل عنهـا مضـرتـهـا
فـإن مـن جـودك الدنـيا وضــرتـها  ومن عــلـومك عـلم اللـوح والقــلـم
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من عفو موالي آمالي فـما انصرمت
وال مباني رجـائي عنـده انـهدمــت
وإنمـا النـفــس ممـا قــدمت ألــمـت
يا نفـس ال تـقـنطي من زلـة عــظـمت  إن الـكـبائر في الــغـفـران كـاللـمـم
أنت نـفس عصت من كان يكـرمهــا
وزاد طـغــيـانها عــدوا ومــأثـمهــا
ولـيس شيئ سوي الغفـران يفطمهـا
لـعـل رحمة ربي حيــن يـقـسمها  تـأتي عـلـي حسب العـصـيــان في القـسم
يا محسن ارحم عبـيدا جاء وهو مسي
يـرجو الغني بـك إذ يلـقـاك بـالفـلـس
ويـدرك الفــوز بـالجـنـات والـقـدس
يارب واجعـل رجائي غـيــر منعكس  لـديك واجعــل حسابي غـير مـنخـرم
يا ذا العـال أعـطـه ما كـان أمــلـه
وأعـل في غرف الجنــات منزلـه
وانجـه من عـذاب قـــد تهـولــه
والطـف بـعـبدك في الـداريـن إن لـه  صـبرا مـتـي تــدعه االهـوال ينـهــزم
واخـتـم لـه يــا إلـهي خيـر خـاتـمة
برحمـة من وبـيل الخزي عاصمة
ورحمـة منــك ال تـنـفــك الزمــة
واذن لـسحب صـالة منـك دائمــة  عـــلـي الـــنـبي بمــنـهــل ومـنـســجــم
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تـخصــه ثـم تـأتـي أهـلـه الـنـجـبـا
وصحـبه خيـر من في هللا قد صحبا
تـعـلـي لـه ولـهم من فـضـلها رتــبـا
مارنحت عـذبات البان ريح صــبا  وأطـــرب العــيـس حـادي العــيس بـالــنـــغــم
محـمد المصطفي المختار من مضر
تـبـدي عـلـيك مع اآلصـال والبـكــر
مـع السـالم دوام الشـمــس والقــمـر
كـذا أبي بكر الصديق مع عمـر  كـــذا عــلي وذي الـنـورين ذي الكـــرم
ورحـمـة هللا تـغـشـاهــم وتـمـطـرهــم
مـا كانت الشمس في الدنيـا تـضيئ لهم
عـلـي نبـي الهـدي دامـــت لــه ولـهــم
واآلل والصــحـــب ثـم الــتـابــعــيـن لـهـم  أهـــل الــتــقـي والــنـقـي والجــود والــكـــــرم
واغــفر لنـاظمها وارحم مخمسـها
ووف قـارئـها أجـــرا ودارســـهـا
واعـط سـامعـهـا خيـرا وكــاتبـهـا
بـ الـــب ر ك ــات ج ـــد و اع ـــم ر مــجالسهـا  ياوافـر الفـضل واالحسان والن ـعم
{ تــمـت البــردة للبـوصـيـري شرف الدين أبو عبد هللا }
إلــيـــك يــا رب قــد فــوضـــت حــاجــاتي  وجــئـت بـابـك يــا ربي بــرغـبـاتي

واقــض الحوائـج لي ربي فـلـست  ســواك يا رب مــن قـاض لحاجـاتي
وســـع بـفضلك رزقــا لي أعـ أ
يشربـهي  ياقـاسم الـرزق مـن فـوق السـمـوات
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ال تـاخـذني بـذنب أنـت تــعلــــمـه  واغـفــر بـجــودك يــا ربي خــطيـآتي
أنـت العليم بما يحـوي الضمير به  يـا عـــالم الــغـيـب عــالم الـخـفـــيات
سهــل أمـوري واخـتــمها بـمـنـقـلـب  بـعـد المــــمات إلـي رضـوان جـناتي
حـقــــق بـجـودك آمـالي ومـطـلــبـتي  وبــلـــغــنــا إلـي أقــصــي مــــراداتي
واجــمــع لي الـشـمـل في أهــلي وفـي ولدي  وردنـــــا إلي أحـــبــاب مـــرضــاتي
صـلي ومــا طلـعت شمس وما غـربت  عـلـي الــنــبي وأعــداد الــر سـاالت
يـا مـن تـعالـي وال وصـف يـقـول بــه  للـواصـــفــيــن وال مــدح الــبــريــات
يــا خـالق الـخـلق يـا مـن ال شــبــيه  إ س م ـع د ع ـائ ي و ي ـس ر ل ي ح ـاج ـات ي
آمـــين آمــين ال أل ـرهضــي بــواحــــدة  حــتي أكـــمـلـــها ألــفـي ألـــــوفـــات
يــا رب بــالمـصـطـفي بـلـغ مقـاصـدنـا  الحمد للـه في افـتتـاح واخـتـــتـامـات
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
ألــوهـــــــم ال يـــــــــدركـــــــه  والعـــــــــــجز ال يـلــــــحـقـــه
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
فـ ه ــــو الـ ذ ي نـ ــع ــب ــــــــــد ه  جـــل إلـــــه هـــــو هـــــــــو
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
يـا من عـلـي العـرش اسـتــوي  ومــن عـلـي المــلـك احــتــوي
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
يـا عــالــمـا بـــما انطـــــــوي  مــــــنـا ومــــــا نـنــــــشــــره
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
يـا رافــع الســــبع الش ــــــداد  وبـــاســـط األ رض المهـــــاد
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
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يـا رب كـــن لـي فـي المـــعـــاد  ســــــــواك مـن أقــصــــــده
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
يـا راحــم الشــــيـب أجــــــر  مــن حـــر نـــار تــسـتــعـــر
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
عـــبدا أتــــــاك منـكــــــسر  ســــــواك مـــــن يـجـــــبــره
ال إلـه إال اللــه ،ال إلـه إال اللــه
ال تـأسـفـن عــلي الــدنيــا ومــا فـيـها  والموت ال شـك تـفـنـيها وتـفـنينا
واعمـل لدار الرضي رضوان ساكنهـا  و ال ج ـار أح م ـد و الـر ح ـم ن ب ـان يـه ا
أرض لـها ذهـب والمسـك طيـنـتـها  و الز ع ـفـ ر ان ح ش ـيـش ا ن ابـ تـ ا ف ـيه ا
أنـهارهـا لـبن محـض ومـن عســل  والخمر تـجـري رحـيقـا في مجاريها
والطير تـمشي علـي األغصان عـاكـفـة  تـسبـح اللـه جهــرا فـي مـغـانيــهـا
داللـــها أحـــمــد والــرب بـــايعـــــها  و ذ ا جـ ب ر يل ي نـ اد ي ف ي ن و اح ـيه ـا
مـن يشتــري جـنـة الـفـردوس يعـمرهـا  بـركـعـة في ظـالل اللـــيل يخـفـيـهـا
وركـعــة الـلـيـل يــرضي هللا خالــقـهــا  وذاك خـــير مـن الــدنـيـا وما فـيــهـا
أين الملـوك الـذي في حظــهم غـفـلـوا  حتـي سـقــاهم بكـأس الـمـوت ســاقـيـهـا
الـموت أحـدق بـالدنــيـا وزخـرفـهـا  والناس في غـفـلـة عن تـرك مـا فـيـهـا
مــن كـان يعـلـم أن الـقـبــر مسـكــنه  فــكيـف يبـني قــصـورا ثــم يعــليــهــا
واللــه لـو قــنـعت نفسي بمـا رزقــت  مـن الــمــعـيـشـــة إال كــان كـافــيـهـا
واللــــه واللــــه إيــمــانـا مكـــررة  ثــالثـة مـن يــمــيـن بعــد ثــانــيـهـا
إن االمـور الـتي في اللـوح قـد كـتــــبت  إن لـم تـجـئـك إال و أنـت واجــيـهــا
ثــم الصـالة علـي المخـتـار سيــدنـا  خــير البـريــة قــاصـيهـا ودانـيـهـا
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ال إلــــه اال الـلــه ال الــــــه اال الـلــه
ال تـركـني نـفس الهوي فـإن مثـواك
فـاعـتـبـري بـمـن خـال مـن األنـاس الالـثكـبـــررا
قـد بلـيت أجسـامــهــم وعـظمــهـم
الشيـعـســـــررا
وراقــبـي مـن خـلــفـا ثـم الـسـبــويــل
أماتـه فـأقـبـره ثـم إذا شـاء أنـــشره
ي ع ــيد ه كـ ـم ا ب ـد ا فـ ي ر ج ع ــه مـقــتـدرا
فـي رجعــه مـقــتــدرا سـبــحــان من قــد دبـرا
ســبـحـانـه مــن آمــر بــأمــره الـفــلـك جـــــري
المــوت ال كــذب مـن فــجــاة بـــال
ــرا
الفــرق أن يـذ يقــه ذوعـسرة أو يمـسـر
هـذا الــذي تـحـتـما صـبرا علـي ما قـدرا
وقــد جـري ماحـكــــما فـــلـيـس يـنــجي الحـذرا
طـوبي لعـبـد رضـيا علـي الـبـالء تـصــبـرا
وال أطـعـت مـن بـرا وال تـخـافي سـقــرا
ي ـا مـن يـري وال يـري الط ـف بـحـال الـفـقـرا
ال إلـــــه اال اللــه ال الــــــه اال اللــه
ال إلـــــه اال اللــه ال الــــــه اال اللــه
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{ أللـهم صل وسلـم علـيـه صلـي اللــه وسلـم علــيه }
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 بـ س م اللــ ـه الر ح ـم ن الـر ح يم 
بــســم هللا والحـمــد للـه والصـالة والســالم األتـمـان األكـمـالن
ونـبـتـدئ بـبــسـم اللــه ،ونسـوق مـيـعـة المــولـد أعــوذ بـاللـه مـن
الشيطـان الـرجـيـم * يـا أيها الـذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثيرا وسبحوه
بكــرة وأصيال ،هـو الـذي يصلـي علـَيكم ومالئكـتـه ليخرجكم من
الظـلـمات إلـي الـنور وكان بـالمؤمنين رحـيما ،تحيتـهم يوم يلقـونـه سالم
وأعـد لـهم أجرا كـريما ،يا أيـها النبي إنا ارسلـناك شاهدا ومبشـرا ونذيرا،
وداعيا إلـي هللا بـإذنـه وسراجـا منيرا ،وبشـرالمؤمنين بأن لـهم من هللا
فـضال كـبـيرا صـدق هللا العظـيم ،وبلـغ رسولـه النبـي الكـريم ،والـحمـد
هلل رب العالـمين ؛
 إن هللا ومالئكـتـه يصلـون عـلـي النبـي يا ايـهـا الـذين آمـنوا صلـوا علـيه
وسلـموا تـسليمـا 
الصـالة والسالم عـلـيك زيــن األنــبـيـاء  الصـالة والسالم عـليك أصفي األصفـياء
الصـالة والسالم عليك يـا ب هـ ـج الـضــيـاء  الصـالة والسالم عـليك دام بـال إنـقـضاء
الصـالة والسالم عـليك أحــمـد يا حـبـيب  الصـالة والسالم عـليك طه يـا طـبــيب
الصـالة والسالم عـليك يـا ماحي الـذنوب  الصـالة والسالم عـليك يا جالي الكــروب
الصـالة والسالم عـليك يـا جـبر الـقـلـوب  الصـالة والسالم عـليك يا ذا المعجـزات
الصـالة والسالم عـليك يــ ا ع ـلـ م الـه ــداة  الصـالة والسالم عـليك يا حسن الصـفات
الصـالة والسالم عـليك يــا ذا البـ ـي ـنــ ات  الصـالة والسالم عـليك يا ذخـر العصاة
الصـالة والسالم عـليك يــا أس ن ي الم ال ح  الصـالة والسالم عـليك يا رب السـماح
الصـالة والسالم عـليـك يـا ضــوء الصـبــاح  الصـالة والسالم عـليك يا داعـي الفالح
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الصـالة والسـالم عـليك يـا ركـن الصـالح
الصـالة والسـالم عـليك يــا بــدر التـمــــام 
الصـالة والسـالم عـليك يــا كــل الــمــرام 
الصـالة والسـالم عـلـيك مــن بـاب السـالم 
الصـالة والسـالم عـلـيك يا زاكي الخـصائـل 
الصـالة والسالم عـلـيك يـا أعـلـي الـوسـائـل 
الصـالة والسالم عـليك يــا بحـر العـطــايـا 
الصـالة والسالم عـلـيك يـا سـتـر الخطـايـا 
الصـالة والسالم عـلـيك يـاغـوث اللـهـيـف 
الصـالة والسالم عـلـيك يا بشري الضيوف 
الصـالة والسـالم عـلـيك يـا خـير األخـايـر 
الصـالة والسـالم عـليك يـا عالي المـفاخـر 
الصـالة والسالم عـليك يـا ضـوء البصائـر 
الصـالة والسالم عـلـي المشـفـع في القـيامـه 
الصـالة والسـالم عـلي الخالصة من تهامـه 
الصـالة والسالم عـلـي مـحــمد الــرســـول 
الصـالة والسالم عـلـي الخـلـيل ابـن الخـليـل 
الصـالة والسالم علـيك يــا أصـل األصـول 
الصـالة والسالم عـلي أبـابكر مـبـيـد الجاحـدين 


الصـالة والسالم عـليك يـا خــيـر األنـام
الصـالة والسالم عـليك يـانــور الظـالم
الصـالة والسالم عـليك يا بـرء الســقــام
الصـالة والسالم عـليك يـا حسـن الشـمائـل
الصـالة والسالم عـليك ياسـبـط األنـامـل
الصـالة والسالم عـليك يـاخـيــر البــرايا
الصـالة والسالم عـليك يا كـافي الـبرايا
الصـالة والسالم عـليك يـا عـز الـرعـايا
الصـالة والسالم عـليك يا عـون الضعيـف
الصـالة والسالم عـليك يا نـور الـرءوف
الصـالة والسالم عـليك يا زاكي العـناصـر
الصـالة والسالم عـليك يا فـخـر المـنـابـر
الصـالة والسالم علـي المـقـدم لـإلمـامـه
الصـالة والسالم علـي المظـلــل بالغمامـه
الصـالة والسالم علـي المـبـشر بـالـسـالمـه
الصـالة والسالم عـلـي الـنـبـي أبـي الـبـتـول
الصـالة والسالم علـي ال ـتــه ـامي األصيـل
الصـالة والسالم علـي الخـالفـة منـك فــيـن ـا
الصـالة والسالم علـي عـمر ولي الصالحين
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الصـالة َوالسالم عليك ذي النورين رأس  الصـالة والسالم ع ـلى ع ل ي السامـي يـقـيـنـــا
الصـالة والسالم عـلي أصحـابـــك أجـالنامـسعـكــينين  الصـالة والسالم عـلـيك وآلك كـلهم والتـابعـين
صلي هللا علي محمد ،صلي هللا عليه وسلم ،صلي هللا علي محمد ،صلي هللا
علــيه وسـلم وشـرف وكـرم وعـظـم ومجد ،ورضي هللا عـن أصحــاب رســول
هللا أجمعـين ؛ تـمت قصيدة الكـواكـب الدريـة ويليـه قصيدة
{ محمـد ابن عـبد اللـــه حبيبـي يا رسول اللـــه }
بـحـــــق هللا رجــــــال هللا  أعـيــنــونــا بــعـــــــــون هللا
عـبـــــــاد هللا رجـــــال هللا  أعـيــنــونــا بــعـــــــــون هللا
وكـــونـــوا عــونـــنــــا هلل  عــسي نحـظي بـفــــضل هللا
فـيــا أقـطــاب ويـا أوتـــاد  ويــا أبــــدال ويــــا أســــياد
أجـيــبو يــا ذوي األمـــداد  وفــيــــنـا اســعــــفــــوا للــه
إلـي مـن غـيـركـم أذهـــب  ومـــالي دونــكـــم مــذهــب
ومـنـكـم يحــصـل المطلـب  وأنـتــم خــــيــر أهـــل اللـــه
تـعالـوا وانـظــــروا باللـــه  تـعـــالـوا وانـصــــروا اللـــه
بـحــق اللــه بــجـــاه اللـــه  بـحـــب اللــه بـــعــون اللـــه
أجـيــبوا يا كـــرام الــقــوم  وخــلــوا عـــنـكـموا ذا الـنوم
وهـبـوا وانصــرونا الــيوم  وكـــونـوا عــــــونـــنا للــــة
تـقـصــد نا كــــرام الــحي  وزادت نــار أهـــــل الـغـــي
وأنــتــم بـاب رب الــحــي  ومــالي غـــيــر بـا ب اللــــه
فـــــيا ربـي بـســــاداتـــي  تـحـــقــــق لــي مــــراداتـــي
عـســي تـأتـي بــشــاراتي  ويـصــفــو وقــتــــنا بـاللـــــة
فــيـــا ربــــــــاه يــاربــي  ويــا غــــوثـــــاه يـا حــسـبـي
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أزل يــا ســـيـــدي كـــــربي
فــــــيـا طــــه ويـــا طـــس
أنــــا عـبــد أنـــا مســكـــين
ســمعــنا منـك يـا محــبــوب
واسـمـك عـندنـا مـــكــتـوب
ســألــنـــاكـــم ســـالـنــــاكـم
وفي أمـــــر قــصـــدنــاكــم
بـــقــــــرآن وجــــــبـريـــل
ومــــا في آي تــــــنــزيـــل
بـأســـــمـــاء و أوصـــــاف
وأبــــــــــرار و أشـــــراف
بـطـــه ســـيـد الكـــونــــيـن
وأنــتـم نــور عــيـن العــين
بــربي قـــــد تـــوال كــــــم
وفي االكــــــوان والكــــــم
فـســلـوا سـيـفـكـــم يا قــوم
فـحـاشـا يعـتــريـكــــم نـوم
فــهـبــوا يا اولي األ لــبـاب
وأنــتـم جــمـلـــةاألحـــباب
فــزيـن العـابـد يـن واقــف






















وألحـــــقــني بـأهــل اللـــه
و يـــــا حـــــم ويـــــا يــس
ومــالي غــير بــاب اللــــه
وجـاء السـؤل والمـطــلـوب
ووصـفـك زيـن أهـــل اللــه
وللبـــواب جــئــــــنـاكـــم
فـشــدوا عـــزمكــم بـاللـــه
وتـــــــــوراة وإنـجــــيــــل
أعــيـنــونا أل جـــل اللــــه
وذات ذات وأوصـــــــــاف
وأخـــيــار ورســــل اللــــه
والســيـد والـــد الشــــــابـين
أنـلــني مـــقــصــدي لـلــــه
وأعــطـــــاكـم وأوالكــــــم
أعــيـنـــونــا بـجـــاه الـلــــه
وهــيـا وانصــرونــا الـيــوم
عــن الــراجي لـكــم بـاللـــه
تـعــالـو إفـــتـحـولي الـبـاب
وأنــتــم خــيــر أهــل اللــــه
عــلـي أبــوابــكــم عـــاكــف
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ومــن تـقــصـيره خـائـــف  وال يــشكـــوا لغــيــرهللا
{ عــنوان الشر يـف }
ألبي الحسن نور الدين علي بن ناصر الحجازي الشافعي األشعري القادري المكي
{ أللـهم صل وسلـم علـيـه صلـي اللــه وسلـم علــيه }

 بــــســـم هللا الـرحمـــن الـرحـيــم 
ألحمد للـــه الـذي شرف العالـمـين بـأشـرف العالـمـين ،واصطفـاه من خلـقـه
أجمعـين ،ونـبـاه وآدم بـين الماء والطـين ،ونـوه بـذكــره فـي األولين كـما شـرف بـقـدره
فـي اآلخـرين ،خـلـق آدم من ساللـة مـن طـين ،فـما ختـمت صدفـة جسده إال علـي درة
محمد صلي هللا عليه وسلم خـاتـم النـبــيـين ،وما خلـقـه إال لـوضع نـور سيـد المرسلـين،
أودع ذالك النـور الالهـوتي ،فـي الشـبح النـاسوتي ،تـعظيما لرئيس المقـربــين ،ثـم نـقـلـه
مـن مسـتـودع أمـين إلـي قـرار مكـيـن ،ثـم أخـذ المـيثـاق بـتـصـديقـه علـي جمــيع
النـبــيـين ،فـلـما أوثـقـهم بـتـوثيـقـه ،قـال اشهدوا وأنا معكم من الشاهـدين ،فما زالـت تلك
الشمعة النـورانية ،والدرة الفـردانية ،والنطـفة الروحانيـة ،والنفثـة الرحمانية،
تـسرح في الر ياض القـدسية ،وتـرتع في الد يار األنسـية ،وتـقـطع المسافات العـلوية،
وتـسلـم من الــرعـونات الســفـلــيـة والكــدورات البـشــرية ،تـارة تـتـــقـلـب في
األصــالب الـزكـية ،وتـارة تـتـقـلـب في األرحـام الرضية ،حتي قـام مؤذ ن الملـة
المسيحية،مبش ـرا بالملـة المحـمدية ،صلـي هللا علـيه وسلـم ،والملـة الحـنـيـفــية،
والقــدر يـنـادي بـلـســان األزلـيــة ،ولـتـعــــلمن نـبــأه بعــد حـيـن ،فــلـمـا آن أوان
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الظـهور ،ولـمعت بوارق النـور ،بـإشارة وما كــنت بـجـانب الطور ،إستـخرجــه من
سورة كتـاب مسطـور ،ديـنه رق مـنشور ،وقـلبه بيت معمور ،وذكـره سقـف
مــرفـوع ،وعـلمـه بحر مسجور ،ينادي منـادي السـرور ،في نادي الحـبــور ؛
 قد جاءكم من هللا نـور ،قـد جاءكم من هللا نـور وكتـاب مبـين 
نبـي نوروو سالمي ،نوروو ســالمي  محمــدوو ســالمــا ألــف عـــامــا
بـســم اللـــه نيجـــــال أللـإل يـبـي  صــالة سـالمت ينـبـر نبـي إيــبي
نـبـي نـورلي زكــلحا أوجــا مـلحـا  نـبــي نورلي زلـكـلـحا أوجا دلحا
نـبـي نور نـبـي نـورا مــاح نــورا  دبــل لـن قــلـبـي نـــورا قـبــر نـورا
محـمـدوو يـطـيـمـوو طعــمونــــا  ألـحــالو شـنــكـور كت نـبـي ددخـو
نـبـي ورخــو مـالنـا إيــدا كـــتـب  كــتـب زايـيـو كـت إيدا زسمعيو لي
آو آي محـمـــد ورز الــرحــمـانــا  إير كـلـتـوطبي أواجو إيــر كلـتـبوأ بـي
آن زلـيـــطا زمانــو أنــتــــجـــانـا  نـبــيـو صـاحـبــن آنـا زقــريـن لي
حـلـون زاخو نبـينا دينـت جـيـبـيي  مـالن زاخـو نبـينا جـنـت جـيـبيي
نبـي نوروو سالمي ،نـوروو ســالمي  محـمــدوو ســالمــا ألــف عــامــا
{ أللـهم صل وسلــم علـيـه صلـي اللـــه وسلــم علـيه }
فـلـما نمي نبت زرعه ،وطاب أصله ،ولـكن لطيب فـرعه ،وأيـنعت ثـمرة شجرة
نـبوتـه تـسقـي بـماء شريعته ،أرسـلـه بـالهـدي ودين الحق ،لـيظهـره علـي الدين
كـلـه ،فسار علـي مـراكب التـاديب ،في مـراكب التــقــريب ،تحت أعـالم نـصر
من اللـــه وفــتـح قــريب وبـشر المـؤمـنين ،وقـدم عـلـي مـقــدمــة جـيـشه
إيــاك نـعـــبـد وإيـاك نـسـتـعـين ومـشي في حـاشـيــة  ولـنـبـلـونـــكـــم
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حتـي نـعـلـم المجاهـدين منـكم والصابرين  فـما بـرح يطـوي بـوادي السـوي،
حتـي ثـوي بوادي اللــوي ،بـإشـارة واعبد ربـك حتـي يأتـيك الـيـقـين فهو صلـي
هللا علـيه وسلـم سـر العالـم ونكـتـتـه ،وقـطب الملــكـوت وبغيـتـه ،وثـمرة الكـون
ونـخبـتـه ،ذوالنسـمة الشـريفة المحـمدية ،الـبالغـة أقـصي غـايات نهايات الكـماالت
األحمـدية ،وعـروس عـرس بهجة حضـرة قـاب قـوسـين الـقـدسـية،
وواسطـة عـقــد الـرسالة المصطــفيـة ،وعـين أعـيان سمـوات نـبوات حظائـر
الحضـرات الصـمدية ،خـالصة الخليـقـة والموضح مجاز الخـير علـي الحقـيقـة،
عمدة أهـل المـعارف والتـميـيز ،كـشاف أسـرار أهـل البالغـة بـاللــفـظ الوجـيز،
صاحب الروضـة والمنـبر ،والقـضـيب واللـواء والمغـفر ،وكم لـبس مـن مفـصـل
المـديح بردا محررا ،من سلـك منهاجه فاز بـتـيسـير األرب ،ومن نظر في دقـائـق
لـفظه رأي نهاية الـفصاحة وغاية األدب ،في أنوار طـلعتـه البهيـة تـنبــيه علـي
فـضله الكـامل ،وما مطلـب السؤال إالبسـيط مـن فـائض إحسانه الشامل ،تـغـني
عن مصابـيح الدجا مشارق أنـواره الـباهـرة ،ويتـعطـر روض المجالس بأذكـار
محاسنه العاطرة الـفاخرة ،مطالع األنوار من بهجتــه ،ونـتـائج األزكار من
كــهجته ،وإلـيــه تـسـمو مشارق األنوار ،وبـنـداه يـنمو ربـيع األبــرار ،في موارده
الشـفـاء لمن ورد ،ومن تـأمـل صحـاح لـفـظه الجــوهري ظـفر بـالزبـد أياديه لذوي
األلـباب كـافية ،وفي معانيه للباب األلـباب شافيـة ،شذور الذهب من ألـفاظه الجلية،
وتـقــل عـند هبـــاته السماحــة بـاأللـفـيـة ،هذب مـنازل الشريعة أحسن تـهذيب،
ورتـب مـدار الحـقــيـقــة عـلـي الـتـرغــيب والــتـرهــيب ،مــدائـحـه طـيـــبة الـنـشـر
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والمعني ،ومقـامه في حضرة التـقـريب كـقـاب قـوسين أو أدني ،ألمرفوع إلـي
حضرة لـقـد رآي من آيـات ربه الكـبري ،ألمنصوب في محل فــأوحي إلـي
عـبده ما أوحي ،ألمجزوم بـفضله في سياق وما ينـطق عن الهـوي ،المجرور
إلـي خلوة وهـو باألفــق األعلي،
{ أوايوو سـالم أوايوو سـالم محــمد نبــيوو سـالم علــيك }
جـمــــال بــــدا مـن فــــــوق الــعـــــز
أيـــا عـاشـــقـــــيـن هــــلـــــمـــوا إلـي
أصـــــل األنـــوار مـن بـحــــر الكــــل
مـنــــــتـهي قــــصـدي ويــــا مــمــدي
ونــتـــطــــفـل مـــن ذاك الــجـــنــــاب
يــــا طــــه يــــا يــس يــــا زيـنــــــتــــنــــا
مــنــبـــر الــعـــالي سـمــــاء الــعــــــــــــال
شـــمـــس الــكـــونـــين ســــر المـــدد
إجعــلــني خـــدام حضــرة الــهــادي
كـيــف لي شــراب من ذاك الجـنــاب
مـتــطــــــيـر العـــقـــول لــجــمـــالـــــــهــا
نــــــــورت كــــــال يــــــــزهـــو بـــــــــهــا
زيــــنــت لــهم كــــــل األكـــــــــوان
أخــــــذوا كـــــأسـا مــن الحــمــــيـــا
















دل مـحـــــــتـاج فـــــقــــــال هــــــزي
تـــــجـدوا ســــرا عـن قـطــب لــــؤي
مـــــــرآة الجـــــمال ســــر الــتـجـــلي
أدعـــــــــوك أحـــــمــــدا ومـــحــــمـد
مــــرق الـكـــــل مــشـرب األحــبــاب
نـــور بــــــــاطــني بــــذاك الــســــنا
مجــــزي الــنـــوال مــن ســر المـولـي
الحــجــاب األعـــظـم بــاب الصــمـد
محـمـــد ســــر ســلــطـــان الــــوادي
إن لــم تــــمـن لي مــــنـن الــوهــاب
يـــــــا لــهـــا حــــســــنــا يــــا لـهـــا بــــهـــا
لــكـــــن غــــلــــبت ألولـــي الــنـــهي
فــتــــحـت لـــــهـم بــاب الــــنــيـــدان
كـــــــل الـــــــعــشــــاق لــذاك هـــيـــا
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ذاقــوا لــــذيـــذا مــــن مــنــاجــــات  قــضـــيت لــهــم كــــل الحــاجــات
لـــــهم ســفـــــيـنــــة لـلـــمــــــســايـــــــرة  ولــهــم شــــــــمـوس لـلمــــظــاهـــــرة
أيــــا محـــــمـد ســـبــب اإليـــجـــــــاد  وكـــذا الـتـــــقـريب ألولي الــوداد
نـــور المــوجـودات كــــذا زيـنــــتي  س ـــال م ـي ع ــلـ ــي ــك و تـــ ـح ـــي ــــت ي
مــوارد الـســرور مـن نـــور الصــمــد  أ بـ ي ال ـب ـــــتـ ــول أ ح ـــم ــد م ـح ــم ـد
مــــيزاب الـــرحــمــة خــلـوة النـــفـس  مـعـطي الـنـفــحـات من سر الـقــدس
نـور الســـاكــنــين ســـر الـــواصــلــين  لـــذيـذ األهــنـا شــرب الـواجـديـن
يـ ــا ح ب الــذ ات أ ص ـل ال ـكـــ ثـــ ر ات  مـــنـه أمـــدت كـــل الــنـفـعـات
حــقـيــقـي المـخــتــوم مـسـك الـعــنـبر  نـبــت الطـائــفـة الــــمــنـــور
س ـــخ ــي ال ـــي ــد ين م ـــم ـــــد األزل  مـنــــور الـــــكــل مــن نـور األكـــمـل
و كــ ــذ ا الس ـــــال م ع ـــلـ ي م ــح ــــم ـد  مــن أولي الـكـرام وكــذا األحــباب
أوايوو سـالم أوايوو سـالم  محــمد نبــيوو سـالم علــيك
محــمد نبــيوو سـالم عـلــيك
{ أللـهم صل وسلــم علـيه صلــي اللـــه وسلــم علـيه }
أعـرف الخـلق بـمقـام العـبوديـة والعـبادة ،وأعـرق العـباد والعـباد في
األخالق الحسنة والسـيادة عـرفا وعادة ،أدبه فـأحـسـن تـاديـبه ،وجعـل أجـل
المناصب وأفخرالمـناقـب حظـه ونصـيبه ،ونـزهه عـن جمـيع الـنـقـائص
والـرذائـل ،وفطـره عـلـي محاسن األخـالق وألطـف الشـمائل ،جعـل السـكـيـنة
لـباسه ،والـتـقـوي ضميره ،والحكمة معـقـوله ،والصدق والـوفاء سجـيـته،
والمعـروف خـلـقـه ،والحق شريعـتـه ،واإلســالم ملــتـه ،وأحـمد اسـمه هـدي بـه
بعـدالضـــاللة ،وبصر بـه بعــد العـمــاية ،وجعـل أمـتـه خـيــر أمــــة أخــرجـت
للــناس ،لــيـس بـفـظ وال غـلـــيـظ وال صـخـاب في األســواق ،واليـــجـزي
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بالسيئة السـيئة ،ولـكن يـعـفو ويصفـح ،ولـن يقـبـضه هللا تـعـالـي حتـي يقـيم
بـه المـلـة الـعـوجـاء بأن يــقـولـوا ال إلـه إال هللا محـمد رسول هللا صلـي هللا
علـيه وسلـم فـتـح بـه أعـينـا عـميا ،وآذانـا صما ،وقـلـوبا غـلـفا ،خيـر البشر
وتحيـة البـشـر ،أسرتـه خيـر األسر ،وشجرتـه أبرك الشـجر ،وعـترتـه أفضل
العـتـر ،وكـان نورا (صلي هللا عليه وسلم) في جبـين آدم حين أمرت المـالئكة لـه
بالسجود ،وبـبركـته (صلي هللا عليه وسلم) نجي هللا الخليل من نـار النمروذ ،وهـو
دعوة إبراهيم وبشارة المسيح ،ولواله ما سلم نوح من الغرق وال فدي الذبيح،
سأل موسي الكـليم أن يكـون من أمـته ،وبه نال الصـفوة وبـعـزته رقي إدريس
مكـانـا علـيا ،ونـال به الحظـوة وفاخر به األمالك وضاهي ،وتـطاولـت
األرض علـي السماء بـوجود يــس وطـــه ؛
صـالة وتـسـليــم يـفــوق المطــالب  علـي المصطفي واآلل ماهـبت الصـبـا
سـحـائب جود المصطـفي عمت الربا  وشهــــر ربـيـع جـاء نـا مـنه بالـنــبـا
وفـيـه أهـــلـت بـالـسـعـــود أهــلــة  فــنـورت األحــالك شــرقــا ومـغــربـا
سـما قــمر الـتوحـيد في ذلك الهـدي  فـمازال عـن بـرج الكـمال ومـا احـتـمـا
وقـابـلـة اإلقـبــال مـذ بـشــرت بـه  عــلـمـنــا بـأن اللـــه رحمــتـه حــبــا
وأظهـر سـرالكـون من جيب غـيــبـه  وسـمـاه مخـتـارا وسـمـــاه مجــتــبي
وسمــاه طـــه ثــم يـس كــونــــه  وحقــك من أزكـي الـنـبيـين منـصـبـا
ولـو لـم يكـن نـورا بـجـبهـة آدم  لـما سجـد األمــالك دون الــذي أ بي
ولــواله ماكـان الخلــيــل نـجـــا وال  غـدت نار نمـروذ عـلـي حـرها هـبـا
ولـم ال فخــير المـرسلـين خـالصــة  الخـلـيقـة أسـني العـالـمين مــواهــبا
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ومـوضـح مـنــهـاج الوصول حـقــيـقـة
وفي جــوده قــوت وفي كــــفـــه نــدي
وقــرر بـالـتـشــريع أحـكـــام شـــرعــه
وحــرر فـيـــها مـن دقـا ئـق عـــلــمــه
عــرفـنــا بـه أوقــا ت أيـــام دهــرنـــا
نـبـي غـدا حـا وي الفــضـائــل كــلـهــا
وتـوضـيحـه في رونـق الحـسن بــاهـر
وكــم لـبــس المــداح ثــوبــا مـفـصــال
مـحـــرره يـعـــطي الـنــبــيــه دالئـــل
وفــي شــرح تــنبـيـه العـيـون مسائــل
وعـمـدة أهــل الكـشـف للـفـرق جـامعــا
ولـما رأي أهــل الــبـالغــة لــفــظـــه
أقــروا بــأن الـفـضــل للــه وحـــده
بـتـرتـيـبـه للــشــامـل الكــامــل الــذي
ومــن جــوده البـــحر البـسيطـ وســيطـه
وأذكـاره تــبــدي نتــــائـج شـكـــلــه
و م ــو رد ه ف ــيـه الـشـ ــف ــاء ل ــو ا رد
و ك ـم ز ب ـد ف ـيـه و ك ـم لـ مـ ـع بـ ه ا
ودرة هـــذا الـكــــون فــاخــرة بــه
مـعــالـم تــنـزيل الكــتــاب قــواعــد






















لمـن سغــبا يشـكتو ومـن زنـده خــبـا
يــزيــل به المـحـتــاج أمــرا مصـــعـبـا
عـلـي سـنــة الشـهـبـاء حـكتمـا مرتـــبـا
عــلـي عـدد الســـاعـات قـوسا مجــيـبـا
فـــفي درجـات اإلرتــفـــاع لــنـا نــــبـا
بـتــحـريـر مـا قـد كـان عـنـا مـغـيـــبــا
بـه روضــة األفــكـار مـخـضـرة الـربــا
مـن المـدح فيـه حــين صار مــهذبـا
الفــضـائــل لــمـا أن تــراه مــــبـــوبـا
فــتـحـنا بهـــا بـابــا صحـيـحــا مجـربـا
مقــامـات نـصـب الحـال بـالمـيـزاعـربـا
وجــيـز المــعـاني مـفــردا ومـركــبـا
بـبـعـثـة مــن قـد شـرف اللــه يـثــربـا
مـطالـب ســؤل الـعالـمـيـن تـطــلـبــا
وبـهـجــتـــه األنــوار احـكـامـها حــبـا
بـتـصــد يـق تـنــويـر يـقــارن مـاخـبـا
لــثـغـر صحـاح الجـــوهـري بـه ســبــا
غـني عـن مصابيـح الـدجـا ما تـغـيـهـبـا
وفــي سـلـكـــه عـقــد الـنـبــوة ركــبـا
لسـنــتــه الشـهــباء بـأصـلـين غـلــبــا
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ومـا عــربـــيــات المــيــادن غــلـــب
تــــري زمـــر األمـــالك كــافـيــة لـــه
هـبـــات لــه ألــفـــــيــة لـشـــذورهـــــا
وغــايـة إيـضاح المـسـائــــل عــــنـدهــا
وإن رمـت تـسهـيــل األمور فــلـذ به
وفي وجهـه مـــصـبــاح بـشـر تـري لـه
جـواهـر بحر جـود كـفـيه نظـمـت
ومــن عـلـمه أم الـعـلـوم تـعـلـمـت
وفـي م ـ ـجـلس اإل مـالء كـم مسـلم جث ـا
أقــــام مـنــارا للـشــريـعة غــالــبا
وأعـقـب بـالــتــرغـيب تـرهـيـب سـالـك
وبـالـغ في تــــقـريب تـهــذيب قــولـــه
وللـمقــصد األسـني بـتـمهـيد لــطـفــه
وكــم لــريـاض الـصالـحـين لـذكــره
ومـنـــتـخـب األفـكار للعـقـل مـدهـش
لـــتـذ كــرة اآلداب تـبـصـرة بـــه
و ف ي ب ــر ه قـ وت ال ق ل وب و ع ن د ه
وجمــلة مخصوص األصول كالمه
وإحـيا عـلـوم الدين من بـعـض عـلمــه
وتـاسـيـس تـقـديس المهـيـمن ذكــره
إلـي حـضـرة الـقـرب الموطــا بـساطـها
لـطائـفـه شـمـس المـعــارف دونـها
























إذا رام سـبـقـا أو تـوســط مـوكـبـا
وشـافـية والقضـب ماضـية الظـبــا
بـمفـتـاح تـلخيص الوسائــل ضـبـبـا
دالئــل إعجـــاز تـعــجــز قـطـربـــا
تـجده لما استصعبت عـذقـا مرحـبــا
مـعــان بـــيان مـا لتـبـيــانـهـا إبـــا
عـقــودا لجـيد الـدهــر لـمـا تـذهــبــا
درايــة مـا اإليــمان مـنــه تـشــعــبـا
عـلـي ركـبــتـيـــه ثـم أهـــدي تــأدبــا
بـأنواره أجلـي عـن الـدين غـيـهـبــا
سـبيال لمـقت هللا والخـزي أوجـبــا
وأهـدي لـنا كـنزا عـظيـما ومطـلـبا
مـشــارق أنــوار تـسايـر كـوكـبــا
عـوارف حـسني تـستـمد المـواهـبـا
بـفـرط جمـال إن بـدا أو تـحـجـبــا
بـها صـفوة من حلية الـقـوم تـجتـبي
لــمــن أمــه زاد المـسيــر تــأ هـــبــا
و ديـــوان آداب الشــريــعـة رتـــــبـا
و م ـن س ـر د األ ذ ك ـار س ـر و ق ـر بـ ا
و كـ و كـ ـب ـه الـد ر ي ل ل ــغ ي أ ذ ه ــب ـا
رقـي فـحـباه مالك الفضـل ما حـبـا
وفي المقـنع الـكـافي لـبرهـانـه نـبـا
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نـور سـالم عـلـي نـبي نور سالم عـلـي
شهـدنـا بـأن اللــه زكـي محــمـدا
وســماه مخـتـارا وســمـاه طــيـبا
نـعم وعلـيه اإلخـتـيار وفـي غــد
شــفاعــته تـنجـي الكئـيب المعـذبــا
ومخـتـصـر األ لــفاظ يشــهد أنـه
سـما ونـما أصـال وفـرعـا ومـنصبا
نبي له مـن مـرسالت الرضي نـبـا
ولـكـنـه سيـف عـن الحـق ما نــبا
نـبـي كــريــم كــنـز عــلم ولــم يـزل
بــمنـهاجه حاوي الـفـخار مهــذبـا
أبي القــلب اال حـب أشـرف مـرسـل
وأزكــاهـم أمــا وأطـهـرهـــم أبــا
بـمـولـده قـد شــرفـت مـكـة كــمـا
بـتـربــتـه قـد شــرف اللـــه يـثــربــا
وفـاخـرت األرض الـسـمـاء بأحـمـد
وحفت به األمالك شرقـا ومغــربـا
تــباشـرت األمـــالك يـوم ظــهـوره
فـأهــال وســهال بـالحـبيب ومـرحـبــا
هـوالمصطـفي المـبعـوث للخلق رحمــة
عـلـيـه صـالة اللــه مـاهـبت الصـبــا























نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عـلـي نـبـي نور سـالم عـلـي
نور سـالم عــلـي نـبـي نور ســالم عـلـي
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صـــالة وتـسلـيم وأزكي تـحــــية
لـقـد زيــن األكـوان حسن محـمـد
فـكــل إمرئ صلـي وأخلـص مـرة
ومـا مجـلس لـم يـذكـر اللـه أهـلــه
إال كـــان علـيهـم حســرة ونــدامــة
ومن ال يـصـلـي عنــد ذكر صفــاتـه
فـلـواله مـا كـان الجـديــدان وجــدا
بـه آدم إذ تــاب مـــمـا جــري لـــه
وأسري بـه رب السماء إلـي الـعـلـي
والقــتـه بـالتـرحيب رســل إلهـنــا
وجاءت لـه األمـالك تـمشي بـســرعـة
وبــدر الدجي قــد شــق حا ل كـمـا لـه
وجاءت لـه األشجار طـوعـا لرســمه
وضب الفـال قـد هـلــــل هللا وحده
و مـ ن أ ص ب ع ــي ه قـ د ج ـر ي الم اء َ والحـصي
فـيــا رب جـد عـنـا وبـالـرضي
وبارك لنـا في الولد واألهل كلهم
وألـفي صـالة ثــم الــفي تــحيــة
وآل وأصحاب مـدي الدهر ماســري
عـلـيــك صـالة هللا يـاسـيد الـوري






















علـي نور عـرش هللا طـه محـمـد
فـصـلـوا علـي خيـر األنـام محمـد
يجــاز بــعـــشر مــن إلـه محمـــد
ولـم يذكـروا فـيــه صــالة محمــد
لـما هاجروا ذكر الحـبـيب محمــد
فـذاك بخـيــل قـد نآ عـــن محــمـد
ومــا وجــدا إال ألجـــل محـــمـد
تـوســل قـدمـا بـالرسـول مـحمــد
وقــد فـرش المهـد العـــلـي لمحمد
وحـفـوا جمـيعـا بـالحبـيب محمـد
وكـــلــــهـم صلــوا وراء محــمـد
ومــا شـــق إال للــنــبي محـمــد
كما الشـمس ردت للرسـول محـمـد
وأفـصـح نـطـقـا شـاهـدا لمحمــد
وسـبح في كـف الشـفـيع محـمـد
وبـالصـالحــات اخــتـم بمحــمد
وحطــنـا من األسوا بجاه محمـد
مضاعـفــة تـهـدي لـروح محــمـد
وفــــود الـي قــبر الشـفـيع محمـد
عـلـيـك سـالم هللا ياخـيـر مـرشــد
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صـــالة وتـسـلـيم وأزكي تـحــــيــة
لـقـد زيــن األكـوان حسن محـمـد
وإن امــرؤ صـــلـي وســـلــم مــــرة
ومـن لـم يذكـر عـنـد ما ذكــر اسـمــه
ونـادي إلـه العــرش يانـوح بإســـمــه
فــإن المـصـلـي ال تـصــح صــالتـــه
أال بـــلــغـــا قـــبــر اـلنــبــي مــــحـمـد
ســوا جوف غـــار سيد الخلق البـتـنـت
جالميد صخر الـبري النـت لوطـئـه
غمامتــه إن سـار ســارت ألجـلــه
طـعــام رســول اللــه ســبـح ربــه
أيا ربـــنــا عــنــا بـــجــاه محـمــد
نظـمـت مــديح الهــاشمي محــمـد
فمـا قـدر مـدحي علـي سيدي الـوري
وإن شئت في الفرقان قد قرن اسمه
فمـا أقـسـم الرحمـن في عـمـر واحـد
و ذ اك ت ع ظ ـيمــ ا لـ ش ــأ ن نـ ب ـي ـنـ ا
وألـفـي صــالة ثـــم ألــفي تـحـــيــة
وآل وأصحاب مدي الدهـر ماسـري





















عـلـي نـور عـرش هللا طـه محـمـد
فـصــلـوا علـي خيـر األنـام محـمد
بعـشــر يجـازي مـن إلـه محـمــد
وذاك بخـيـل قـــد نـآ عــن محمــد
مـن األنـبـيـاء غـيـر الـنـبي محـمـد
بغــير الصـالة عـلـي النـبيي محـمـد
ســـالم مـحـــب عــاشــق لـمـحـمـد
لـه عـنـكـــبوت نـســجـهـا لـمـحـمـد
وهل الن صخـرغـير صخر محـمـد
ومــا سـيــرهـا إال لـســيـر محـمــد
بــراحة خـيـر المـرسـلـين محـمــد
دعـونا فــسامحـنا أل جـل محـمـد
وإن لـم أكــن أهــال لـمـدح محـمـد
وقـد أنــزل القـرآن في مدح أحـمـد
بـه هللا ما أحـلـي مـديــح محـمــد
مــن األنبـيـاء غـيـر النــبي محـمـد
وصـلـي إلـه الـعـرش فـي روح محـمـد
م ـض اع ـف ة ت ـه د ي ل ـر وح مـحـمـد
وفـــود الـي قـــبر الشــفـيع محـمـد
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فـقـال تـعالـي من يصلـي عـلـي النبي
فـنـــاهـيك تـعـظـيمــا فمــا قـد أجـلــه
وتـوراة مـوسي في مـد يح محمــد
وماشـئت قـل في مدح أحمـد يا فـتـي
فمـن ذالـذي يحصي إذا عـد د الحـصي
نـعم جاءت األشجـار طـوعـا ألحمـد
لـقــد أذرف الــدمع الغـزيـر بـعـيـر
غــزالــة أيـضـا واعـدت بمجـيـئـهـا
وآيـاتـه ياصاح لــم يـحـصهــا أحــد
وكـانت انشـقاق الـبــدر من معـجـزاته
فـيـارب اجعـل سيـد الخـلق شـافعــا
وآيات خـيرالخـلق كانت ظـهورهـا
صلـواتي مع التسـليم في الدهر كـلـه
كـــذا آلــه ثـــم الصـحـابـة كـــلـهـم
صـــالة وتـســلـيم وأزكي تـحــــيـة

















أضاعـف لـه عـشـرا ألجـل محـمـد
لــقـــد وصـف الـرحـمن خـلــق محــمـد
وإنجيل عيسي قـد تلـت مـدح أحــمـد
فـإنـك لـن تـبـلـغ مـديـــح أحـمـد
أو الـرمل بـل أزكي مـديح محمـد
كــذا حـــن جـذع عــنـد فــقـــد مـحــمـد
شـكـــا لمــا نـــال عـنـــد مـحمــــد
وجاءت سـريعــا طـاعـة لمــحـمـد
وأعـظمهـا الـقــرآن فـخـرا ألحمـد
وكـم آيــة مــن مـعــجـزات محمـد
لعـبـد ك واحــشـره عــلـي ديـن أحمـــد
كماالشمس ياطوبي لصحب محمـد
وأبـلـغـهــا يـاربــنــا لمحمــد
فياربـنا ارحمنا جمـيعـا بأحمـد
علـي نـور عــرش هللا طـه محـمـد


{ أللـهم صل وسلــم علـيه صلــي اللـــه وسلــم علـيه }
قيل إن السـموات كـانت تـفتـخـر علـي األرض قـبل مولد النبي صلـي هللا علـيه
وسـلـم ،تـقـول العــرش فــي ،والكــرسي فــي ،والتـسـبيــح فـي ،والـركــوع فــي،
والســجــود فــي ،والشـمـس والـقـمـر والـنجـوم فـي ،وأنت خـاليــة عـن هـذا فـنـكــست
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رأسها ،حتـي ولد صلـي هللا علـيه وسلـم ،فـرفعت رأسها باإلفتخارعلـي السماء،
وقـالـت قـد ولـد علـي ظـهري نـبي مبارك نـور العـرش مـن نـوره ،ونـور
السموات واألرض مـن نـوره ،علـي ظهـري والدتـه وتـربـيـتـه ومبعثـه ودعوتـه،
وعلـي ظهري تـستـعمل شريعتـه ،وموتـه علـي ظهري ،وقـبره في بطني ،فـسمع
هللا تـعالي افـتخارها علـي السماء ،فقـال هللا تـعالي ،وعـزتي وجـاللي ألجعـلن
تـرابك شـرقـا ومغـربا ،طـهورا له وإلمـته ،ومساجد لـهم يذكروني ويسبحوني
ويقدسوني ويصلــون عـلـي حبـيبـي محمـد صـلـي هللا عليه وسلـم فيهـا


صــل يـــارب عـــــلـي مــحــــمــد  ســلــــم يــارب عـــلـي مـحـــــمـد
بــارك يـــارب عـــلـي مــحـــــمــد  كــــل يـــوم ولــيـــال ألــف مـــرة
إن أردت ســــلك ســــادات األول
أنــجم الــخلـــــق أئـــــمـة المـــلل
قــم بجـــــد كـــل أسحــــار وقـــل
صــــل يـــارب عـــلـي خـــــيـر الـــرســل  كــلمـــا سبــــح شــيئ وفـــتـر
قـــلـم الـلـــه تـعــالـي مــا جـــري
وتـوالـت فضـل مـولـي في البـري
وأحــاطـت عـلـمــــه كــل الثــري
صــــل يـــارب عــــلـي غـــــوث الـــوري  وعـلـي الصـديق والشــيـخ عــمـر
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قــدر مـا أعــطي مـجــدا وســنا
ومــــقـامــا عــالــيــات وهــــنا
لــيلـة نـــال بهــا كــــل الهـــــنا
صــــل يـــارب عــلـي أهـــل الــثــــــنــا  ما اسـتـدام لطـف مولـي في البـشـر
صــل يـارب صــالة أتـــرهــا
تمــل العـرش والكـرسي مـعــا
وجمـيع الكـون عـلـي من سـعــا
فــوق عــرش اللـه حــقـا مسـرعــا  وجمــيع الحـجب في وقـت الســحـر
صـالة الـمـولـي تـعالي وعـــال
زنــة ســبع سـموات الــــعـال
وأراضــي كـل أشــياء عــلـي
خــيـر مـن فـاز وسـاد واعــتــلـي  كـــلــما سـجي لـــيالي واعــتــكــر
كـلـمـا هـــــل مهــــل معــــلـنـا
وســعي ســعــيا وطــاف أمــنـا
ورمـي صــم الحـصا فـي مـنــا
صـل يــارب عــلـي زيــن المـنــــا  كـــلــما صـلـي المصـلـي وذكــــر
كــلـما ضاء نجـوم في السمـاء
واسـتــنــار الكــون منـها دائـما
واسـتـقــام قـول عـبد ناظــمــــا
صـل يـــارب عــلـي مــن أســــلـــمــا  لـــه أمــالك وجــن وبــــشــر
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عــــد مـن صـلـي عـلـي محــمـد
عــد مـن قـام الوري في المسجد
عـــــد لــــون أحـمـر وأســـــود
صــل يـا رب عـــلـي محـمـد  كـلــما صاح الطـــيور في الشـجـر
عـــد أريـاش وصـوف ووبـــر
عـــد آبـــار وبـحـــر ونــهــر
عــــد نجــم ومـن قــطـر المــطــر
صــل يــا رب عـلـي نــعــم الـــوزر  كامل األوصاف والــورد الــزهــر
عــد خــلــق اللـــه وآيـــاتـه
عـــــد حكـمـه ومصــنوعـاتـه
عـــــد امــره ومــنـهــيــاتــه
صـالة اللــه عــلـي مـهــداتـه  صاحب الـقــبـة الخــضرا والــدرر
عـــــد من صـلـي وصـام وذكـر
عـــــد من حـج ولـبي واعـتـمر
عــــد من سـعي وطـاف ونـحــر
صـــل يــارب عــلـي نــور الــبـصـر  مانـوي الـزوار سـيد الـبشــر
عــــــد سر اللــه عالم الغـيوب
عــــــد أفـواه ورجـل وعصـوب
عــــــد ريح مـن دبـور وجـنـوب
صـل يــارب عـلـي طب الـقــلـوب  كــلـما حـمد عـبـد وشــكــر
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يـاإلــهي جـــد لـــنا بـرحــــمـة
واعـف عــنا مـامـضي مـن زلــة
بـحـــق الــهـادي نـبي الــتـــــــوبــة
صــــادق الـقـــول شـفـــيـع األمــــة  صـاحب الص ـد يـق وشـيـخ عـمر
هـب لـنا رزقـــا وقـلبــا خاشـعــا
وأزواجــــــا و أوالدا نـــافــعــــا
كـــن لنــا عـنـد الـدعـاء ســامـعــا
يـاحــبـيبـي كـــن معـــينـا شـافـعــا  يـــوم ال يـغــني صـد يــق ووزر
يــا إلـهي فـأعــف عن نـاظـمـها
وعـن قــاريها وعن كــاتــبــهــا
ونـــاقــلـهـــا وعـن دارســـــهــا
ومــنـشــدها وعــــن ســــامــعـهــــا  وجــميـع المسـلمــين والصـبـــر
صـل يـارب عـلـي فــخـر لــؤي
صـالة تــرضي بها عــن والـدي
وجـمــيع مـؤمــن مــن كـــــل حـي
وتــجـازيــني بـهــا مـن الـــــداريـن  كــــل خـير مـن جـــنات ونــهــــر
صـل يا رب عـلـي زين الــرضي
كــلـما ذكـرت أضـعــافـا مـضي
عـفـــــة فـائـقـــة فيمـــا مـضـي
وتــكـون مـانعـا يـوم الـفـضـا  وحـجابـا مـن ســعـيــر وســـقــــر
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صـالة ترضي بها عـن حمــــزة
وعـبـــاس وزبـير عـــمــــــــدة
وســعـيـد وســعــــد وطـلـحـــــة
و اب ـن ع ـــو ف و أ بـ ـي ع ـب ـي ــــد ة  وأبــيـه عــبــد اللـه المنــتـصــر
صـالة تـرضي بها عن حفـصـــة
وتــرضي بـهــا عـن أمـه آمـنــــة
وخـديجــــة وعـــــن عـائــشـــة
و ح ــلـ يــــم ـــة و ع ـن ف ـاط ــم ـــــة  وحـســيــن وحـســن وابـن عــمــــر
صـالة تـرضي بها عن النعمــان
م ـال ك و ش ـاف ـع ذ ا البــ يـــــــ ان
وأحـمد وعـبــد الـقــادر الجيالن
و ج ـم يـع األ و ل ـي ـــاء و الـس ي ــــد ان  هـاشــم السـعـد والشـيـــــخ أبـــادر
{ أللـهم صل وسلــم علـيه ،صلــي اللـــه وسلــم علـيه }
فـتـم افـتخار األرض والسماء ،وحق لـها أن تـفـتـخر بـبدر الكمال
وتـاج ,الجمال وواسطـة العقــد وهــالل الشــرف ،وشمس السيـادة وقـمـر
السعـادة ،المنصور بـالرعب مسيرة شهـر والـقـائـل{ أنـا سيد ولـد آدم
والفـخر} فـيـا واجب الوجود ويا فـائض الـكـرم والجود ،صـل علـي سيدنا
محمد وعلـي آله السادات الكـرام ،ذوي الشـيم العظام ،وجميع صحابته
األخيار من المهاجـرين واألنصار،سيما أبي بكـر وعمـر وعثـمـان وعـلي ،
شي لـلـه أبـابـكر شي لـلـه أبابـكـر  بسـي د السـادات اإلمـام أبـابـكــر
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أيا سائلي عن مـدح من جـل في الذ كـر
ومـا جـاء في فـضـل اإلمـام أبـابـكـــر
تـسـمع هـداك اللــه إن كـنـت التـدري
فـيا لـيت شعـر ي ما مـد يحي وما فـكـري  وقـد جاء في القـرآن مدح أبابـكـر
أبـوبـكــر الصديق أفـضــل من مشـي
عـلـي األرض من بعد النـبيـين وانـتـشـا
وهـو الغصن في قـلب المـحبـين عــرشا
ومسـكـنه في القـلـب والسـمع والحـشا  وفي كـل عضـو حـل حب أبابكـر
أبـوبـكر في اإلســالم هـــاد ومـهتــد
وفي كــل قـــلب من محبــيه مـشــهـد
فــحـب أبـا بـكــر ودع كــل مـعـتـد
أبـوبـــكـر خـــير الـناس بـعــد محــمـد  أيــا فـوز من حـب النـبي وأبـابكــر
أبـوبــكر في األمــوال جـــاد تـحـسـبا
وما حال عـن حـب الـنـبـي واألصاحـبا
وأنـفــقـــها حــتي تـخــلــد في العــبا
و أ ظ ــه ر ل ل م ـال ك ف ــيـه تـ ع ــج ب ا  وهـلــلـن مــن أجـل اإلمــام أبـابـكــر
أبــوبـكـر عـنـه الـروح جـبريل خـبــرا
حــديث رســول اللـــه لــما بـه ســــرا
وقــال لــه خــبـر قــريــشا بــما تـــري
فـإن كـــذ بـوا مـسـراك يا أشــرف الــوري  يـصـدق مـســراك اإلمـام أبـابـكـــر
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أبـوبـكـر صـديـق الـنــبيي ومــوافــق
أبـوبـكـر في اإلسالم هـادي الـحـقائــق
أبـوبـكـر مـا يـغــضــبه إال مـنـافــق
فـإن كـنت في دعـوة المحـبة صادقـــا  تـرضـي عـن الـشـيـخ اإلمام أبابـكـــر
أبـوبـكـر لـما كـان يـقــبل قـــاصدا
إلـي مــسجد المختـار يـنهـض أحــمدا
يـقـبــل شــيــبة ويــلعــب بالــنــدا
أيـا معـشر األصـحاب من أراد يسـعدا  يـقـــب ـل شــيـبـــة اإلمـام أبـابـكـــر
أبـوبـكـر الصـديـق ذوالفـضل والمنـن
ومـن فـضلـه عـند الـنـبي قــد انـدفــن
ومـا بيـنهم شيئ سـوي طـيبـة الكــفـن
فـإن كـنت من أهـل الجـماعة والسـنـن  تـرضي عــن الـشـيخ اإلمام أبابـكـــر
أبـوبكــر لي مـن قـبـل آدم فـاسـمعـوا
اقــيم في هـذا الغـــار ال أتــزعـــزع
فـحـبـك قــوتي بـالــرضي أتــقــنـع
وألعـن مـن يـبغـضــك أروي وأشـبع  عـلـيك ســالمي بالـرضي يا أبابـكـــر
أبـوبـكر في الـتـنـزيل والـنور قــد أتـي
حـقيـقــة في األنـفــال قــد جـاء مـثـبــتـا
وفي الصف والفـتـح المـبـين وهـل أتـي
وقــال رسـول اللــه إسـتـمــع يـافــتـي  خـلـيـفـتـكم بـعـدي يـكـون أبــابـكـــر
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أبــوبـكر مـن أصحابـه السـادات الغـرر
وبـاغـضــه الشـك يحـشـر للســقــر
فــحب أبـوبكـــر ومــن بــعــده عـــمر
وقــل للــشــقي الـرافــضي الـذي كــفـر  بـأنـي سـنـي أحــب أبـابــكــر
أبـوبـكــر الـصــديق مــن بـركــاتــه
أبـوبكـر أعــلـي الـناس فـي حـسـنـاتــه
لـــه قـــدم المـــخـتــار عـــند صـالتـه
حـلـفـت يـمينـا صادقــا بـحيـاتـه  فـما خـلت مـن حـب اإلمـام أبـابكــر
أبـوبـكـر قــد أوفــي النـبي بــديــنه
وزوجـه بــدعـة بـحـسـن يـقـينـه
مقــيم عـلـي بــاب الجــنان أمــيـنــه
لــه اللــه أحـيي نـمـلـة بــيـمـنه  وقـامــت تـمـشي في يمـين أبـابـكـر
أبـوبـكـر قـد حـاز الفـضائـل كـلـهــا
بـعائـشة المشهور في الناس فـضلـها
مكـرمة لـم يـنشا في الـناس مـثــلـها
ومـن مـثـلـها والمصطـفـي كـان بعلـها  ووالـدها كـان اإلمـام أبـابـكــر
أبـوبـكـر لـما حـل والـبـدر في الحــمي
عـلـي الغـار ســد العـنكــبوت وخـيـما
وفـاض حـمام األيـك والـقــبـول معـلـمـا
لـقد جـاء في األخـبار فـيما تــقــدما  حـد يث صـحـيـح في الـنــبي وأبـابــكـ ــر
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أبـوبـكـر والمخـتــار لـما تـقـــدمـــوا
رأو طـــائـرا في الغــار اليتــكـلــم
فـقـال أبـوبـكــر الـــزكي المعــظـم
فـمن أيـن هـذا الطـير يـروي ويــطــعم  فـصاح لـه اسـمــع هــديت أبـابـكــر
أبـوبـكر لـما سـار مـع ســيد الــبشـر
وجــاءت جـيوش الـكفـر تـتــبع األثـر
فـأومأت لــه الوزع الــشنيعـة بالنـظر
وقـالـت هـنا الـمخـتارال شـك قـد عـبـر  وهــذا إشـارات اإلمــا م أبـابـكـــر
أبـوبـكر في ذا الـغار واللــه مـختـبي
فـقـالـوا لـها يـاصلـعة الـراس تـكــذبي
كـذبت جـزاك اللـــه يـومـا فـاذهــبي
لـذا مسـخـت بالغـمز يومـا عـلـي النـبي  وتـقــتــل في حـب اإلمـام أبـابـكـــــر
أبـوبكـر في ذا الـغار لـو كـان اخـتـبي
لـمـا كـان فـوق الغـار نـسج العـناكــبا
وال عـشـعش الطـيـر الحـمام الـرواعـبا
ولـكـنه ولـي مـن الخـوف هـاربا  بـصاحـبه الخـل الـشـفـيق أبـابكــــر
أبـوبـكـر لــما عـاين الجــيش انعــكف
فـخاف عـلـي الـهادي النبـي وارتـجف
فــقـال لــه بــحر العـلـوم أبــوشـــرف
أبـوبـكـر إن اللـه معــنـا فـال تـخــف  أنـا الـعـاقـب الـمـاحـي وأنـت أبابـكـــر
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أبـوبـكـرال تـخش مالال وال عــنـا
وبـشـراك بالـفـوز المــبـين وبالـهـنـا
إذا جاء عـدو مـن هـنـا راح مـن هـنا
وأومـأ إلـي الغـــار الـنـبي تـــبــيـنا  سـفـيـنة قـال اركـب هــديت أبـابـكـر
أبـوبـكـر ماتـنظـر فــقـال مـديــنــة
وبـــحر عـــظيم مــزبـد وســفـينــة
تــشـير بـأنــواع الـحـلي حـصـينــة
وفيـهـا رجـال قد عـلـتـهم سكينة  فــقـال أجــبـني عـنهـم يا أبـابـكـر
أبـوبـكر صـديـق الـنـبـي وصـديـقـه
ومـؤنـسـه فـي غـــاره ورفـيـقـــه
ومــن لـسعة الـثـعبـان كـان شـقـيقـه
رقـــاه الـنـبي حـقـــا وأبـراه ريـقـه  شـفـي عـند ذاك اللـمس وجـد أبـابـكـر
أبـوبـكـر صـديق النـبـي ومـعـينــه
مـقـيم عـلـي بـاب الـجـنان أمـينـــه
مفـاتـيحها في الحشر يـعطي يمـينه
أبوبـكـر خـير الصحـب والـدين دينـه  ومـن ذا لـه فـضـل كفضـل أبابكـر
أبـوبـكـر لـمـا ســار مع ســيد البـشــر
وجاءت جـيـوش الكـفر تـتـبـع األثــر
وقـالـوا هـنا المـخـتـار ال شـك قــد عـبر
أشـار النـبي في الـغـار للـنجم والحجر  تـ س م ع كـ ر ام ات الـن بـ ي و أ ب اب كـ ر
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أبـوبـكـر ان اللــه صــان صـفـاتــنـا
عــن المــشركـين الـكافرين عــداتـنا
وجــبريل واألمـالك أضـحوا حـماتـنا
إن اللــه معـنـا والهـداة هـداتــنا  فـطب مـنك نـفـسا التــخف أبـابـكـر
أبـوبـكـر مـاخـابت لـديـك مقـاصـدي
وإنـي محـب مـاقـطـعـت عــوائــدي
وشـوقي ووجـدي لـم يـزل في تـزايـدي
كـذالك جـدي كـان أيــضا ووالـدي  ووالـدتــي كـانـت تـحـب أبـابــكـر
أبـوبـكـر والـفـاروق أعـظـم بغـيـتي
وعـثـمان ذوالنـورين سـؤلي ومـنـيـتي
وأرجــو عـليـا عــدتي عـنـد شـدتـي
مـع الستـة الـباقـين عـند وسـيلـتي  وأفـضلـهـم كـان اإلمــام أبـابــكــر
أبـوبــكـر اليـغــتــابـه إال فــاســـق
أبـوبــكـر ال يـبغـضـه إال مــنـافــق
أبـوبــكـرفـي اإلســـالم بحـر حـــقائق
فـإن شـئت أن تـعـطي بـإكـرام سابـق  تـرضي عـن الشـيخ اإلمام أبابكـر
أبـوبــكـرفي ذا الغـارلــو كـان مـتــبع
تــشاءم ثــعـبـان عـظـيم لـقـد طـلـع
فــتـوهـم الصــديق مـنـه وإن فــزع
وكان النـبي المختـار قـد نام واضطجع  عـلـي فـخذ موالنا اإلمام ابـابـكر
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أبـوبـكـــر لــما عــاين الــغار مـابــه
فـسـد عـلـي وكــر اإلمـام بــكعـبــــه
فــلــدغــه الثــعــبان بــضــر بــه
فــصاح ابـوبـكــر لشــدة كـــربـه  وفــاضـت دمـوع مـن عــيون أبـابـكـر
أبـوبـكـر لـما دمـعـه الهــل قــد جــري
عـلـي وجـنـة الهـادي الـنبـي المـطهـرا
فـاسـتـيقـظ المخـتـارمن وعـثـة الكـري
رأي وجــه مـوالنـا اإلمـام تـغـــيـرا  فــقـال مـا شـان حـــالَ أبــابــكـر
أبـوبـكـر قـل لـي ال تـخف من مصـيبـة
فــقـال حـبـيـبـي قــد لــدغـت بـحـيــة
تــراهـا كــفــخ قــد نـصب لــبـلـــيــة
فـأخـبره عـن شـــرح كــل قــضـيـة  أال فانـظـر فـي حال المحـب أبـابـكـر
أبـوبـكـر والـهادي الـنـبـي مــذاهــبـي
رمــيت بــسهم مــن سـهـام المـصائب
فــقـال لــه الـمـخـتـار هــذا بــواجـــب
أتـفعـل يا ثـعـبـان هـذا بـصاحـبـي  وخـلـي وصــد يـقي اإلمـام أبـابـكـر
أثــعبـان تـعـنـدي إلـيه وتـعـتـدي
فـمـا الـعـذر يـا ثــعـبان واللــه في غــد
إذا حـاسـب الـج ــب ـار وانطـل ـقـت يــدي
فـقـال لـه الـثـعبان ال يا محـمـد  انـا ما اعـتـمـدت الـيوم ظـلم أبـابـكـر
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أبـوبـكـر لـم يـدر ولـم يـكــن عــالــما
بـأنـي في الـغــار مــن قـــبـل آدمــــا
أروم اجــتـماعـا مـن لقــائك دائـــــما
عـسي أن تـكون لي شـافعا ثــم راحـما  مـنعـني مـن الـرؤيا اإلمام أبابـكـر
أبـوبـكـر التـعـتــب عـلـي بـما جـــري
ألني مـحـب والــمحـب ســيعـــذرا
فـانصـرف الـثــعـبان أعــمي ولـم يـرا
ويقـول سالم اللـه يا أشـرف الوري  عـلــيك ورضي عــن حـبــيبـي أبـابـكـر
أبـوبـكـر في الـــتوراة أنـــزل ذكــره
أبـوبـكـر في اإلنـجــيل بـــيـن فضـلــه
وفي مــحكـم الـقــرآن قـد فـاح ذكــره
إذا كـان رب الـعـرش يـرفع قــدره  فـماحـيلـة العاصي عـدو أبـابـكـر
أفــديك بـروحــي يـاصــديق مــحمـد
بـأبـي وأمـي أنـت يـاخـيــر مــسعــد
بــفـضلك راجــيا أيـا صـهـر أحــمـد
وتــشفع لي في الحـشر والنـشر في غــد  فـ ه ا أ ن ا م ـغ ـر م بـ ح ب أ ب اب ـك ـر
{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
خ ـلـ فـ اء الد ين و ح ـلـ ـفـ اء ال ي ـق ـين  ،م ص ابـ يح الظـ ـلـ م و مـ فـ ات يح ال كـ ـر م  ،و ك ـنـ وز
ال ع ل م و ر م ـوز ال ح كـ م  ،ر ؤ س ـاء ح ظ ائ ـر ال ـقـ د س و ع ـظ م ـاء بـ قـ اع األ نـ س  ،الص اع ـد ين إ لـ ي
ذ ر و ة ال ح ـقـــ ائ ـق بـ أ قـ ــد ام األ ذ ك ـــار ،و ال م ــنـ و ر ين م جــ ال ال ع ــب ــاد ة ب أنـ و ار الس ـنـ ن ،
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واآلثـار الـذين قـارعـوا علـي الدين حتـي كـشـفوا عـنـه المخاوف والكـروب،
وسارعوا إلـي اليقـين حتـي صرفوا عـنه العوادي والخطوب ،فأبتـسم ثغر
اإلسـالم وانتـظم أمر المسلمين ،وأنجـز اللــه وعـده بـقـوله وكان حقا علـينا
نصر المؤمنين أللـهم سلـم علـيه وعلـيهم وعلـينا معهم يارب العالـمين ؛
أ للــ ـه م ص ــل و س ــلـ ــم ع ـــلـ ي  حبــيب يـا محــمـد علــيه الـسالم
أ للــ ـه م ص ــل و س ــلـ ــم ع ـــلـ ي  حبــيب يـا محــمـد علــيه الـسالم
س ــال م س ــال م ك م ـس ـك ال خ ــتـ ام  عــلي بــاب مـكــة وذاك المـقــام
و م ـن ذ ك ر ه م أ ن ـس ن ا ف ي الـظـ ال م  ونـور لـنا بــيـــــن هــــذا األنــــام
م لـ ك ــت م فـ ؤ اد ي و ر ب ال ـــع بــ اد  وأنــتـم مـرادي وأقـصي المــرام
فـ ه ـل تـ س ع ـد ون ي بـ ص ف و ال و د اد  وهـــل تـمـنعـوني شـريف الـمقـــام
أ نــ ا ع ـب ــد ك م يـ ا أ ه ــي ـل ال ـو فــ ا  وفـي قــربـكـــم مــرهـمي والـشــفـــا
فـ ال تـ س م ـع ون ي بـ طـ ول ال ـج ـفـ ا  ومـنـوا بـــوصـــلي ولـو في المــنــام
أمـوت وأحـــيـا عـلـي حــــب ـكــم  وذلــي لــــديـكـم وعــزي بــكــــم
وراحــة روحـي رجــا قــربــكـم  وعــزمي وقـصـدي إليـــكـم دوام
فــال عـشق إن كـان قـلبـي سـكـن  إلـي الـبعـد عـن أهــله والــوطــن
ومـن حـبــه في الحشـا قـد قـطـن  و خ ـام ـر م نـ ي ج ـمـ يع ال ـع ــظ ام
إذا مـر في الـقـلب ذكــر الحبـيب  ووادي العـتــيق وذاك الـكــثـــيب
يمـيل كـميـل القـضـيب الـــرطب  ويـهـتــز مـن فـــوقـــه والــغـرام
أ م ـوت و مـ ا ز ر ت ذ اك ال ـفـ نـــ اء  وتـلك الخــــيـام وفــيــها الـمـــني
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ولــو أدن يــومـا مــع مـن دنــا
لـئن كــان هــذا فــيا غــربــتي
ولـي حـسن ظـني بـه قـــربـتي
ع س ي اللـ ه ي ش ـف ي به ف ي الص ـد ور
فــــربي رحـــيم كـــريـم ودود
أللـــهم صـل وســـلـ م عـــلـي
و س م ـي ـتـ ــه أ ح م ــد ا ح ـام ــد ا
وفــضـلـتــه مـن ورا كــــلـهــا
وأســريــتــه مـنــه للـمـنــتـهي
ومـن مـنــتــهي قــد ســري وحــده
ورجـعـتــــه والـدجــا سـاكــن
وأخــبر مـا قـــد رأي للــوري
فـهــذا جـنـون مـســحــور بــه
تـ عــ او ن قـ ــو م بـ إ خ ـــر اج ــه
و آم نـ ت ح ـقــ ا بـمـ ا قـ ـد أ تـ ي
وثــاني اثـنــين مـشـي خلـفـــه
وفــضـل غـار حـراء أفـضلـين
كـــذا نـسـجـت عـنـكـبوت بــه
سـراقــة حــقـــا رأي مــا رأي
وقــد خـسـف اال رض فـي الـفــرس






















لـلــثـم المـحــــيا وشــرب المــدام
ويــا طــــول حـزني ويـا كـربــتي
بــربي وحــــسـبـي بـه يـاغـــــالم
بــوصـل الحـبائب وفـك الـقــيود
يـجــود عـلـي مـن يـشــا بـالمـرام
حبــيب يـا محـمـد علــيه الـسالم
وأنـزلـــت بـالمــدح نــورا لـــه
وأرسـلــت فـخــرا بـراقــا لــــه
و جـ ــب ر يـل كـ ـان ر ف ـيــقــ ا لـ ـه
وإ لـي قـاب قــوســين بـل دونـه
وأبصــرت كــونا جـــمـــيعــا لــه
غــدات الصـــباح فــقـــالـــوا لـــه
سبحــان الـذي كـان شـــهــيـدا لــه
وآواه غــــار شــــفــــيـــــقـــا لـــه
نـــبــي بــه وبـمــا قـــبــلـــه
وفي الـغــــار كــان صــديقــــا لــــه
حــــمــامـتـــه قـــد تـحــوم لـــــه
وأعــمــي اإللــه عـــــيـونــــا لــه
لـــما قــد رأي قـاصــــدا قــتـــــلــه
لـنصـرة مــــولـي الـــكــريـــم لـــه
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وعــاد إلـي قــومـــه قـــائـــال
ويــا سـيـد الخـلق يـا شـافـعـي
و يـ ام ـن إ لـ ـي ــه ال ب ـع ــيـر ش ـكـ ـي
فـ كـ ـن ل ي شـ ـاف عـ ا لـ ي ـو م ع ــق ـيم
وأنـت شـفـيـع لـمـن قــد عـصي
صـالة ســـالم هـمــــا دائــمــا
وآل كــرام كـــذا صـحــــبـــه
وإن خــوفــوني بـقـال وقــيـل
وإن خـــوفــوني بــقـــوم كــثــيــر
وإن خــوفـوني بـجــــــنــد كــثـيــر
أللـــهــم صـــل وســــلــم عــــلـي
مـلـكـتـــم فـؤادي فـــصـار الـهــوي
فـإن كـــان البــد مــــن مـقــــتــلـي
فـصــار المحـب كـــثـيـــر الـبـكــاء
م ـتـ ي ي ج ـم ع اللـ ه ش ـــم ـل ي بـ كـ ـم
فــال تـقـتــلـوني كــذا عـامــدا
ألن إلــهـي ســـمـيـع الــدعـاء
فـصـلـوا عـلـي المصـطفي الهــاشمي
صــــالة ســــــالم عــلـي أحـــــمــد
عـلـي بــاب مـكــة نـصـبنـا الخــيـام






















فـيـا قــــوم خـلـوا ســبــــيـــــال لــه
ويـا من بـكـي الجـزع شـوقـا لـه
بـإرســـــالـــه قــــد أقــــــــر لـــــه
فــــأنــت مطــــــــاع مجــاب لــــه
وال ســيـمـا إن عــص ي نـســلــه
د و ام اإل لـ ـــــه ي ـــد ومـ ـا لــ ــــه
ن ج ــوم ال ه ــد ي م ـع أ ز و اج ل ــه
أقــل حسـبي هللا ونـعم الوكـيـل
أقــل حسـبي هللا ونـعم الوكــيـل
أقــل حسـبي هللا ونــعم الوكــيل
حبــيب يـامـحــمد عـلـيه الـسالم
إلــيـكــم رقــيب رقـــيب رقـــيب
فــهذا عـجــيب عجــيب عجــيب
ودمـعه صبـيب صـبـيب صبـيب
ف ـقـ ل بـ ي كـ ئـ ـيب كـ ئ ــيب كـ ئ ـيب
ألنـي قـــريـب قـــريـب قـــريـب
ل ـقـ و ل ي م جـ يب م جـ ـيب م جـ يب
ح ــبـ ـيب ح ـبـ ـيب ح ـبـ ـيب
ر س ـول كـ ـر يـ م نـ ـب ي ال ـه ـد ي
فــ ز ر نـ ا م ح م ـد ع ـلـ ـي ه السـ ال م
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فـ ـر اق الـ م ـح ـب ش ـد يـد ش ــد يــد
فـإن كـــان ذنـبـي لــديـك الهـو ي
تــشـاغــــل قـــوم بـــدنــيا هــــم
فــألــزمـــهــم بـاب مــرضـــاتــه
ي ـص ـفـ ون ب ال لـ ــي ـل أ قـ ــد ام ـه ـم
فـ ـم ا ي ــع ــرفـ ـون س ـــو ي ح ــب ـه
فـ طـ وب ي لـ ه ـم ثـ م طـ ـوب ي لـ ـه ـم
س ــال م س ــال م كـ م ـس ـك ال ـخ ـتــ ام
ومن ذكـرهـم انـسـنا في الظـــالم
م ـلـ كـ تـ م ف ـؤ اد ي و ر ب ال ــع ــب ـاد
فـهـل تــسعـدوني بـصــفو الـوداد
انــا عـبدكــم يـا اهـــل ال ـــو فــ ـا
فــال تـسـمـعوني بـطـول الـجـفــا















وقـلـب المـحب ســقـيـم ســقـيـم
فــذنـبـي لــديـك عـظـيم عـظـيم
وقـــوم تـخـلـوا لـمــوالهــم
و ع ـن س ـائ ـر ال خ ـل ق أ غ ـنـ اه ـم
وعــيــن المهـــيـمـن تــرعـــاهــم
وطــاعـتـه طـــول مــحــــيــاهــم
وطـــــوبـاهــم ثـــم طــــوبـا هـــم
عــلـي بـاب مكــة وذاك الــمـقـام
ونــور لــــــنــا بــين هــذا األنــام
وأنــتـم مـرادي وأقـصي المـــرام
وهـــل تـمـنعـوني شـريف المـقـام
وفي قـــربـكـم مـرهـمي والـشــفـا
ومـنـوا بـوصـلي ولـو في الـمـنـام

{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
روي عن سـيدنا عـبـد اللــه ابن عـباس رضي اللــه عـنهـما ،قـال لـما أراد اللـه تـعالـي أن
يخلـق محمدا صلـي اللـــه علـيه وسلـم ،خلـق نـوره العظيم ،ونظر إلـيه بـعـين عـنـايـتـه فانـعـقـد
مـنه جوهـرة عـظـيمة فـقـسمها نصفـين ،فـخـلـق من الـنصف األول العرش والكـرسي واللـوح
والـقـلـم ،ثـم قـال للقـلـم اكــتـب آل إلـه إال هللا محـمـد رسـول هللا ،صلـي هللا علـيه وسلـم
فـبـقي القــلـم مذهـوال مائـــة عـــام مـن لـذة خــطـاب هللا تـعـــالي ثـم أفـاق ،فـقـال يـارب من ذا
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الـذي قـرنت اسمـه بـاسمـك ،فـقـال هللا عـز وجـل وعـزتي وجـاللي ،لـواله ما
خلـقـتـك وال خلقـت عـرشـا وال كـرسـيا وال سمـاءا وال أرضا وال لـوحا وال
شمسا وال قـمـرا وال لـيـال وال نـهارا وال بـرا وال بحـرا وال أنـت يا قـلـم ،وكـل
ما خلـقـت في الوجـود مـن أجـل محـمد صلـي هللا علـيه وسلــم ،ثـم كـتـب القـلـم
ما هـو كـائـن إلـي يـوم الـقـيـامة،
يـارســول اللــه يـا حبــيب اللــه  خـير خـلق اللـه صـلـي اللـه علـيك
ثــم تـجلـي لذالك النصـف الثـاني ،فقـال لـه من أنا ،فاضطـرب حتـي صار ماءا
فغـال ،وارتــفع منه زبـد ودخـان وبخار ،وارتـعد من خـشيـة هللا تـعالـي ،فمن ثـم يرعـد إلـي
يـوم القـيامة ،ثـم خلـق هللا تـعالـي من ذالك الـدخان السماء فـذلك قـولــه تـعـالـي ثــم
اسـتـوي إلـي السـماء وهي دخـان وخلـق مـن ذالك الزبد األرض ،فـأول ما ظهر من
األرض مكــة؛زادها هللا شرفا وتكريمـا؛
{ إنشـــاء اللــه إنشـــاء اللــه  مـكـــة وا مـدينــــة زيـا رة }
فـدحـا اللــه األرض من تـحـتها ،فـلـذالك سميـت ام الـقـري ،يعـني أصـلـها ،وهـو قـولـه
تـعـالـي واألرض بعد ذالك دحاها فـلـمـا خلـق هللا تـعالـي األرض ،كـانت طبـقا واحـدا
فـفـتــقـها وجعـلـها سبعــا ،فـذالك قـولـه تـعــالـي أولـم ير الـذين كــفروا أن السموات واألرض
كـانـتـا رتــقـا فـفـتــقــناهما وبعث هللا تـعالـي من تـحت العـرش ملـكـا فـهبط إلـي األرض حتـي
دخل تـحت األرضين السبع فـوضعها علـيه وإحدي يـديـه بـالمشرق واألخـري بـالمغرب
باسطـتـين قـابـضتـين عـلـي قــرار السـبع حتـي ضـبطهـا ،فـلـم يكـن لموضع قـدمه قـــرار،
فـاهـبـط هللا تـعــــالـي ثـورا لـه أربعــون ألــف قـرن وأربعــــون ألف قـــائمـة  ،وجعـل قـرار
قـدم الملـك علـي سـنـامه فـلـم تـستـقـر قـدماه ،فـأوجد هللا تـعالـي ياقـوتـة خضـراء مـن أعلـي
درجــة مــن الفـــردوس ،غـلـظــها مســـيرة خـمسـمائـة عــام فـوضـعـها بـين ســنام الـــثـــور
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المذكـور ،فـاستــقـرت علـيها ،وقـرون ذالك الثـور خـارجة من أقـطار األرض وهي
كالحسك ،ومنخر ذالك الثـور في البحر ،فهو يـتـنفـس كـل يوم نفـسا ،فإذا تـنفـس مد،
وإذا قـبض نـفسه جزر ،ولـم يكـن لقـوائـم الثـور موضع قـرار ،فخلـق هللا تـعالـي
صخـرة خضـراء كغلـظ سبع سمـوات وسبع أرضين ،فـاسـتـقـرت قـوائم الثـور
علـيهــا ،فهي الصخــرة الـتي قـال لـقـمــان إلبـنه ،يا بـني إنــهـا إن تـك مثـقـال
حبـة من خـردل فـتـكـن في صخرة أو في السموات أوفي األرض يات بـها هللا
أللــه أللــه أللــه أللــه ربـــــــنـــا  أللــه أللــه أللــه أللــه حــســـبــــنـــا
أللــه أللــه أللــه أللــه ســيـــدنا  ربـنا اجـمع فــي المـديـنا شـمــلـنـــا
حـادي الــعـيـس أدرك كـأس الهــنا
فـاســقــني فـالـجـســم مـني وهــــنا
وانــشـد إن شــــئت بــرقـــا وهــــنا
ان لـمـع الـبــرق مـن خــيـف مـني  جــدد الــوجــد وهـــاج الـــحــزنـــا
فـهـــو قـــد أورث في قــلبي سجـــا
حيــن مـا أومــض في لـيـل سـجـــا
فـلهــــذا صـــرت مســلـوب الحــجـا
كــلـــمــا طـــــرز أثــواب الـــدجـــا  لـمــعــه أحـــرم عــيــني الــوســــنــا
جــال في دجــن سحــاب همـــع
وســقـي بــين الحــمي واألجـــزع
قـلـت لـمــا فــاض دمــع المــولــع
أيــهــا الــبـارق خــذ مــن أدمــعــي  واسـق تـلـك األرض غــيــثــــا هـتـــنــــا
تـلـك أرض شـرفـت قـدرا عـلـي
غــيــرهـا والــوحي فـيـهــا نـــزال
فـيــمن قـــد حــل فــيـــها وعـــال
حــي نــعـــمـان إلــي الــخــيـف إلـي  عـــرفــات فـالــهــضــيـبـات الـدنـــا
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واســـق مــاشئـت بـه مــن تـلـعة
ومـــقـــام مــــع أنــيس حــجــــرة
وأكــــام مـــع بقــــــا ع جــــــمــة
وديـــار حــول بــطــحــا مـكــــة  يــ ــــأ مـ ن ال خ ـــائ ـــف م ــن ـــه ا م ــا ج ــن ي
إن عـيــني أ طـلــقــت أدمعـهــا
وأطـالـت بـالـبـكــاء عــبـرتـهـــا
صـاح مـن يـنجــزلي مـنـيـتـهــا
مـن لعـــيـني أن تـــري كــعــبـتـهـا  إن رؤيـاهــــا تـــقـر األعـــيـنــــا
لـيـتـني أحضــر في أم القــــري
حـيـثـما تـشـعـل نــيران الـقــري
إن قـصـدي مـن عـالهـا والـذري
لـو تـوسـدت يـدي تـحـت الــثـري  أو تـمـس الــركــن مـنه األيـمـنــا
أتـمـني ضـجـعـة فــي تـربــهــا
وأحــاديث حـلـت مـع سـربــهـا
كــلـمـا أنــشــدتـــه في حــبهـــا
وجــهــة أســتـاذن اللــه بــهــا  فـــعـسي اللــه بــهــا أن يـــأذنـــــا
حب تـلك األرض عندي طـاعــة
وبـــهـــا حـــل رجــــــال قــــادة
أنــا مـالـي عـن هــواهــا طـاقــة
وبـوادي طـيــبة لـي حـاجـــة  هي في النـفــس المني كـل المنـي
قـلـت لـمــا رأيـــت الـقــلـصــا
فـي الفال تــقـدح أيـديها الحصــا
والـتــواني خـلـفهـا قــد نـكــصـا
يـا مـذنـبين المـطايــا غوصـا  فـي ظـالم اللــيل تـحـكي السـفـــنـا
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شكــر اللــه تــعـالـي سـعــيكـــم
وحـــبـاكـم وتــولـي عــونـكــــم
كـــل عـبد صـالح يــدعــولـــكم
الرمي اللــه المــطـايــا تـحـتــكـــم  بـــكــالل أومــــالل أو ونــــا
أنـفــــذوا نحــو قــباب حـلــــت
فـالمـطايـا نحـوهــا قــد حـنــت
التـخـافــوا دركـا مــن فـتـــنــة
أ نـ ـتـ م ف ــي ذ م ــة اللـــ ـه ال ـــتـ ي  كــــل مــن كــان عـلـــيـهـا آمـنـــا
أيهـــا الطــالـــب مـــاال وخـــول
كــم تـمــادي فـي غــرور وأمــل
إتــبع قـومـا أتــو خـيـــر الـعمــل
قـــدمــوا حــب رســول اللــــه بـــــل  تـركــوا أهـلـيهـموا والـوطـنـا
يـا ســراة أحـرمـوني هجـعـــة
وكـسـوني مـن سـقـامـي حـلـة
بـمسـيري زاد قـلـبـي حـســرة
بـلـ ــغــوا طــيب ســالمي طـيــبــة  ومقــيـما في ربــاهــا سكــنــا
ألـكــريم األصـــل أمـــا وأبــــا
مــن أتــتـه الشـم تــتـرا فــأبــا
مــن هـباه اللــه نـصرا بـالصـبا
أ لنـ بـ ي ال ـهـ اش م ي ال م ـج ـــتـ ـب ي  أحمــد المخـــتــار مــحمـود الثــنـــا
حـبــه للجــســم والــروح غــذا
وبــه تــدفــــع أنــــــــواع األذي
فـامـتـدح إن كــنت صـبا الئــذ ا
حـجـة اللــه عـلـي الخـلق إذا  مــوقـف الحــشــر أثـار الـفـتــنــا
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خاتـم األطهـــار في ســيــرتــهم
مكـرم الضــيفـان في غـربـــتـهم
هــادي الضــالل مـن ذلــتهــم
و ش ـف ــيع ال خ ـلـ ـق ف ي ح ـيـر ت ـه م  كــاشــف الكــرب إذا األمـــر عـنـــا
مـن أراد النــجــــح فـيــمـا طـلـــبا
ويـنـال الـفــوز ثــم األربـــا
فـالـينـادي في الـفــيافي والـربــا
صــاحب السـجــدة يجـلـو الكــربـا  يـوم يـــدعي مـن لـهـا قـال أنــا
ولـيـقــل يـا مــن سـما مـفـخـــره
والــذي طــاب بــه عـنـصـره
والــذي شــرفـــه مـــظــهــره
والــذي يــوم غــد مـنــبـــره  عــن يمــين العـــرش أدني فـــدنـا
سـيــد حـاز جــمـيع الشــــرف
فـضلــه الجـم أتي في الصحف
ولــه القــول غـدا في الموقــف
ومفــاتـيــح جنــان الخــلـد في  يــده مــكـــنـه مــن مــكــنــــا
كــم أتـيـنــــا آيـة محــــكـمــــة
بـمـديـح المصطـفـي معـلـنــة
والــتي فـيــها لــه مــغـفــرة
ســـورة الفــتــح لــه مـنــزلـة  بـ األ م ـان ي فـ ه ــن اه م ـا ه ـنــ ا
كــم بـراهـين لــه قــد سطعــت
ولــمن جــادل فـيـــها ردعـــت
ولـتـشــتيـت قـلــوب جمـعـــت
ولـه الحجـب الـعوالي رفعــت  فـتـعـالي الطــرف والقــلب رنـا
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لـيلــة اإلســرا تـــسـامي وعــال
وعـال فـوق الســمـوات الـعـــال
زج في الـنـور إلـي أن وصــال
ثــ م أ و ح ـي اللــ ه م ـا أ و ح ـي إ لـ ي  ع ـب ــد ه ال م ـن ـتـ ـخ ب ال م ؤ تـ م نــــ ا
قـل لقـوم أوغـلـت في سبــهــا
لــنــبي أصـلـه من عــــربـهــا
وتـعــالـت سـفـهـا في عـجبـهــا
كـلــمــات اللــه قــد ســر بـهـــا  فــرض الـفــرض وسـن الســنـنا
هـو خـيـر الخـلـق مـن إنـس وجــن
هــو قـبـال كــان نـورا مسـتـكـن
فــلهـذا قــال ذو النـــظـم الـفـطـن
آدم مـن أجـلــه نـاهـيــك مــن  ولـــد قـبـــل أبــيـــه كــــو نــــا
أيــهــا الســائـل عــن رتـبـتــه
التـسـأل عــن منـتـهــي رفعـتـه
هــو نــور جــل مــن نـشـــأتــه
وكــلـيـــم اللــه في أمـتـــــه  مـنـــيــــة كـــانت فـــوق الـمــــني
هــو للخــلق جميــعــــا أرســـال
وبــه كـــــــل نبــي قـــــد تـــــال
وبــه فـقـنــا عــلـي كــل المـــال
و بـ ه بـ ش ــر ع ــيــس ي أ و ال  والحــــواريــــون كـــــل آمـنـــــا
ربـــه فــي الذكــر قــد فـضـلـــه
كــرمـا عــن كـــل مـن أرسلـــه
وبــروح الــقــدس قــد خــولــــه
و كـ فـــ ـاه ش ـــر فــ ا أ ن لــــ ــه  بـاســم رب الـــعـرش اسـما قـرنـا

 - 89 - 

عـصـبــة كـانـوا أبـوا تـمجــيـده
أمــروا فـي كــتــبــهم تـأيــيــده
ثــم لـمــا اكــثــروا تـعـنــيـده
نـشــــر اللـــه بــــــــه تــوحــــيــده  فـ ـتـ ح الــش ـــام بـ ه و ال ــي م نـــ ـا
بـعـثـة المخـتـار صف تـمكـينهـا
كــم أزالـت عـن قـلـوب ريـبهـا
ومحـت قــهــرا لـقــوم شـيـنـهـــا
ويــهــودا قــد أضـاعـــت ديـنهــــا  و قـ ـر ي شــ ا ي ع ب ــد ون ال ــ وثـ نـــ ـا
فـهـو بـالحرب علـيـهـم عـزمــا
وبـسـيف اللــه فـيــهـم حســمــا
فــتـراهـم في ربـاهـم والحـمي
ر اف ـعــ ا ف ي كـ ـل ي ــو م ع لـ ــمـــ ا  عـلـم الـنـصـر الــذي مـا غـبـنـــا
كـانت الكـفـار تـبـدي العـنــتــا
أنـكــروه وهـــو بـالحــق أتـي
يـدعـون الـكــبر حـصـنـا والـعـتـا
فـ ن ض ــاه اللـ ـه س ـي ـفــ ا م ص ـلـ تــ ا  وحـقـيــقــا مــا وني فـيمـن ونــي
مـن يـــرد مـن ذنبـه أن يسلـمـا
ثــم يــكـفـي هــول يـوم عظـمــا
فـلـيــكــرر خــير نـظـم رسـمـا
صلـــوات اللــه يـرضـي دائـمـــا  ذلك الــوجـه الكــريم الحسنــا
مـاتـغـني البـرق في بان الحـمي
وبكـي الغـيـث علـي األغصـان مـا
وتــالهــا بـــرقـــه وابـتـسـمـــــا
وعـلـي الصـهــر ســالمـــا دائـمـــا  وتـحـيــات فـــؤادي وثــنـــا
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م ــاتـ ـال ال قـ ــار ئ أ ي ص ـح ــف
بــل بـعــد النــقــط ثــم األحــرف
وبــتـعــديــد الحــصـي والـخــزف
وعـلـي صـاحــبــه فـي الغــار فـي  س ــاع ــة الض ـي ـق ر ف ـيقـ ا ح س ـنــ ا
مـن إلــه الــعــرش قـــد كـــمـلــه
وعـلـي األصحـاب قـــد فــضـلــه
مـدحــه في الـذكــر فـاقــرأ قـولــه
ثـاني اثــنـــيـن وقــد قــال لـــــــه  ال تـ خ ــف ف ـاللـ ه ر ب ي م ع ـنــــ ـا
بـعـــد هـذا خـــــيـر مــدح ذكــــرا
مــــدح من للـكـفـر فــــــردا دمــرا
قـــال والـتــرتـيـب فـيـــما حـــررا
وعـلـي الـفـاروق أعــني عــمـرا  ع ـم ـر ال خ ــي ر األ ب ـر األ د ي ـــنــ ا
مـن إلــه الـعــرش قــد شـــــرفــه
ال تـسـال بـاللــه عــمـا خــــــصــه
فـهـو مـن فـهـم ولـطـف حـــــــفــه
ج ــذ ب ت س ـور ة ط ــه ع ـط ــفـ ــه  ألمــور فــتــنـتــه فـانـثــنـــا
كــان قــبــل الــديـن مــمـن عـــاونــوا
عــصــبـة الكــفـر ومـمـن فـاتـنــوا
ثــم مـذ قــيــل لـــه قــد بايـنـــوا
شهـــر السيــف لقــوم آمنــوا  ثــم لـم يغـمـــده حـتـي آمنـــا
كــان جيــش البـغـي مـانـوسـا بـه
وهــو فـيـهــم أســــد فـــي حـربـه
وهــمـو قــد شغــفــوا فــي حـبــه
ثــم نـادي هــاتـف الـقـــرب بــــه  خـــلــهــم إنــك مــــنـــا ولــنـــا
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صــل يـا رب عـلـي جـد الحسـن
صــاحب الخاتـم والحـال الحســن
مــدحـه أنـفـع مـا المـرء حــــزن
وعـلـي عثـمــان ذي النـوريـن مــن  جـهــز الجــيـش قــــالصـا بـدنـــا
فـانــبـــرت تــنـجـد في أسفـارهــا
فـي نـجـود األرض مع أغــوارهـا
عــدها المـثـبـت في مقــدارهـــا
م ـائـ ة تـ خ ـــتـ ال ف ي أ كـ ـو ار هـــ ا  فـهي لـوال الســير كـــانت فــتـنــا
كـان بحـرا في النــدا لــو سئـــال
في جهـــاد روحــه مــا بخـــــال
فكـــفاه رفـعـــة مــا نـقـــال
اذ يقـول المصـطـفي وهـو عــلـي  مـنـبر الخـطـبـة لـمـا استـحــسـنــا
يـا لـهــا مــن دعــوة قــد مــدهـا
مــن كــريم لـيـس نـخشـي ردهـا
وهي فـــانظــر لـنظــام عـقــدهــا
لــم يخـف عــثـمــان شـيــئـا بعــدهــا  إنــه مـــن كـــــل خــوف أمـــنـــا
صلـوات اللــه تـغـشي المقــتــفـي
وعـلــي اآلل مــعـــــا والخـلـــفــــا
أبـــدا في الجــهــرمنــا والخـفــــا
وعـلـي صهـــر الـنـبي المـصــطــفـي  وأخـــيه حـيـدر مــروي الــقــنــا
كــم عــصاة في الوغــا أوجـلـهـم
بـالــقـــنا والسيــف قــد أنكــلـهم
هــل لشخص كـان فـيمن قـبــلـهـم
جــاهــد الكــفــار مــذ هــر لـهــم  ســـيـفـــه مـنــصـلـتـا مـا وهــــنــا
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يـاسـراتـا هـم بـقـلـبـي نـزلـوا
كـيف مـاشـاءوا بـنفسي فعـلوا
في هـوا قتل النفوس استحفلوا
عـن غـرامـي طول عـمري فـسلوا  فــعـسي يــجــمـع ربـي شـمـلــنــا
يـا قصات الحب هل من وصلة
عـن هـواكم ليس لي من طاقة
أصـبح القـلب لكم في حـسرة
ل ي ف ــؤ اد ي م ــا ل ــه م ن س ــل ـو ة  لـو يـعاني مـنـكـمـوا كــل العـنـــا
آه قـ ل ـب ي لـ م ي ـــز ل ذ ا أ لـ ـم
عـن هــوا قــوم أبـاحـوا سـقـمي
مـن عـجـيب لـم ينالـوا عـدمي
قـــل لقـوم في هـواكـم ســقـمي  كــلـمـا يـرضـيكم عـــندي وهـــنـا
أيــها العـــاشـق حــالي عــبرة
في هـواهم الزمـتــني حـسـرة
أجـرمت منهـا بــقـلبي جـمــرة
أنـــا مـالي غـــير روحي هــــبــة  فـــتـفـضــل واتـخــذهـــا ثـمــــنــا
أنــاصـب قـد بـــراه صــيـدكم
فـالجـفـــا دائـي دوائـي ودكــم
ومـرادي أن أكـن من جـنــدكم
خــير خـلـق هللا إني عـبدكــم  إرحـمـوا لـلـعــبــد محمـومـا جـنــا
كـل فـضـل ال يـــوازي فـضـــلهـم
يـا عـذولي في الهـوي قـلبي لـهم
ال تـلـم مـــن جــن في حـب لـهم
أيـــهـا االئــــــم في حـــب لـــــهـم  إن أمـت في حــبـهـم فهـو الـمـــنــا
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قـد تسـامت عـظـمت أخبـاركـم
وحــوت فــضــال أنــصـاركــم
وعـن الحـي حــلـت أنـواركـــم
آل ذ اك ال ـب ـــــي ت إ ن ي جـ ـار كـ ـم  لـم يـكـن جـاركـم مـمـتـهــنـا
أنـا عبد طامــــع في حــب ـكم
راجــيـا يوم غـد في قــــربـكم
ومـرادي أن أمـت في حـبـكـم
أنـا مـنـــكـم وإلـــــيــكـــم وبــكـــم  فـانــظـروا أي إلـــتـزام بـيــنــــنــا
إن دهـري فيـكـمـوا قـد خانني
بــأمــور مـفجــعـات جـــاءني
فـلــذا أنـشـدت فـيــمـا نـابــني
زاركــم صــحــبي وعـنــكــم عــافـني  زمــني كــم ذا ألــــوم الــزمـــــنــا
عـن سـواكـم حـبـكـم قـد لـذ لـي
وبــه بــلــغــت أقــصي أمــلـي
أقــعدتـني عـن حـماكــم شـغـلي
وإذا مــا شــط عـــنــكـم مــــنـزلي  فــهنـاك الـــروح والجـسـم هــنــا
إغـــــفـر اللـهـم مــا نــــعــرفـــه
مـن يـحـل الضــيف من يـكـشـفـه
مـن لــنا غــيرك مـن يصــرفــــه
عــم بــالـــدعـوة مـن نـعــرفــــهـم  مــن أصـــحـابــي ومـن يـعــرفــنــا
فـتـجـاوز عـن فـتي حـمل يـثـقــله
كــل ذنـب لـم يـطــق يـحــمـلـــه
وكــذا مـن كــان مـثــلي ســؤلــه
ثــم ألــحـقـهـم بــمـن نـجــهــــلـه  أمـــد الـدهــر ومـن يـــجــهـــلـــنــا
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يـا شـفـيـع الخـلـق مـن يـنـقـذهـم
فـــتــشــــفــع في ذنــب لـــــهــم
فــإذا طـال عـلــيـهـم جــهــلـهــم
إن مـــن جــاهـــك مـا يـحــمـلــــهـم  وإن مـن جـاهــك مـا يــحــمـلـــنـا
مـن يــرد عـن ديـنـه أن يـســلـمـا
ثــم يــكـفي حـول يـوم عــــظـما
فــلـيـكـرر خــيـر نــظــم رســما
وصــالة هللا تـغــشي المــصـطـفي  صـاحـب الـوجـه المـنــير الحـسـنــا
يـا شـفــيع الخـلــق فـي أوزارهــم  ع ظ ــم ت أ و ز ار نـ ا فـ اش ـف ـع لـ نــ ا
{ اللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيـه }
فـلـم يكـن للصخرة مستـقـر ،فخلـق هللا تـعالـي نـونا وهـو الحوت العظيم ،فـاستـقـرت
الصخرة علـي ظهره وسائر جسده خال ،قــال والحوت علـي البحر ،والبحر علـي مـتن الريح،
والريح علـي القـدرة ،ويـقـال الدنيا كـلـها وما علـيها حرفـان مـن كتـاب هللا تـعالـي ،هما كـن،
قـال الجبار كـوني فـكـانت ،فـذالك قـوله تـعالـي  ،إنما قـولـنا لشيئ إذا أردناه أن نقـول لـه
كـن فيكـون 
يا قـطــب يا ربـاني  يا قـطــب يا ربـاني
ألهـيـــكـل الـنـــوراني  عـبد الــقـادر جـيالني
يا قـطب الوجــود  بكــم صـفـــا وجـودي  فـ ع ـن ـد كـ م س ع ـود ي
زمـاني قــد رمــاني  بـيــن العــدا وشـــاني  فـ ذ ك ـر كـ ـم ح مـ ان ي
نـاداكـمـوا فـقــيـــر  فـي هـــــرر ضـــريــر  نـوا لــكــم يـــســـيـر
ب ـد ا ب ــد ر ال كـ مــ ال  و ال ح ج ب ف ي الز و ال  مـرحـبـا بـالجـمـــال
يـا سـي ــد الـســادات  يــــا حسـن الصـفــــات  يـا وافــر الــهــــبات
أيـا بــحـر العطايـــا  يـا كـــافي الـــبــاليــــا  ي ا م ـاح ي ال خ ط ايــ ا
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يا شيخــنا الجـيالني  تـفضـل بـاإلحســان  وبشــــر بـاألمــان
م ـر يـد كـ م د ع اكـ ـم  ال تـقـطـعـوا نـداكــم  وبغــيـتي رضاكـم
بـالد اللـــه مـلـكي  قـلـتـم فـذاك محـكي  بـــال ريـب وشــــك
يـا قــدوة الــر جال  يـا ظــاهــر الــكـمــال  يــا دائـم الـــوصـــال
بـفضـــلكـم أقـــول  وبـاسمــكــم أصـول  بـجـاهــكــــم أحـول
يا شيخ محيي الدين  يا زيـن كــل عـيــن  جـمــيل فـــيـك ظـــني
عطـفـا علي الفـقـير  بـإطــالق األســيــر  بـقــــدرة الــقــديــر
يـا مـن ثــوي بـمـخي  في بابكــم رسـوخي  فـأنــتــــم شـــيوخـي
لــبـيــك ياحبـــيـبي  سعـــديـك ياطــبيـبي  وانــتـمـو قـــريـبـي
يامن هـمو مـرادي  عــزهـــم عمــــادي  فــال تـنـسوا ودادي
يـا سـيــد الكـــــرام  يامجـــلي الـظـــالم  بــزورة الـســــال م
ي ا ش ي ـخ ع ـب د ال ـقــ اد ر  غـوثـــا من الكــوافـر  ومن شــرالفـواجــر
يا هــادي الخـالئـق  يا مظـهر الحقــائــق  نـجـنـا مـن فـواسـق
أ ال يـ ا اب ن الـر س ـول  ويـا أصـل األصـول  أجـــرنـا بـالـقــبـول
صلـي اإللـه الباري  علـي النـبي المختـار  وآلـــــه األطـــهــار



{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
وقـال كعب األحبار ،إن إبليس اللـعين تـوصل إلـي الحوت الـذي علـي ظهره األرض
فوسوس إلـيه ،فقـال لـه إنـك لـو تـدري ما علي ظهرك يا لـوثـيا من األمم والحيـوان
والشجـر والجـبال وغـيرهـا ،لـنفضـتهم عن ظهرك أجمع ،قال فـهم لـوثيا أن يفعـل ذالك،
فـبعث هللا تـعالـي دابة فـدخلـت في مـنخـره فـوصلـت إلـي رأسه ،فـعج الحوت إلـي هللا
تـعالـي مـنها ،فـأذن هللا تعالي لـها فـخرجت ،قال كـعب ،فـوالـذي نـفـسي بـيـده إنـه
لـينـظـر إلـيها فـتـنظـر إلـيـه ،إن هـم بـشيئ مـن ذالـك عادت كـما كـانت ،وهذا
الحوت هـو الـذي أقـسم هللا تـعالـي بـه في القـرآن في سورة  ن والقـلـم وما يسطــرون 

 - 96 - 

أهلل هللا أهلل يـا خـالـق النــون  يا جامع األمر بين الكـاف والنون
ألحمـد للــه ربي خالـق النــون  حمـدا نـفــوز به دنـيــا في الـديـن
ثــم الصـالة علـي المخـتــار مـن هاشـم  محـــمـد خــير مأمــول ومأمــون
تـوســلي بـإلـهي بـعــمـر ديــن  شيــخ الشـيـوخ ولي هللا مخــزون
هو المعـين لمن ضاقت معيشـتــه  بـإذن باعـــث أمــوات ومــدفــون
قـ طـ ب ال كـ بـ يـر س ـر اج ع ـم ـد تـ نــ ا  عـــنـد الـبـالء وآفـات ومخــزون
فاقـبــل تـوسـل عـبـد بعـمـر ديـن  وال تـخيـب رجاءا ياخالق النــون
أللــه أكــبــر ما دام الجــديــدان  س ب ح ان م ن أ م ـر ه ب ال كـ اف و النـ ون
يا فارج الكـرب فر ج كل مكروب  وآمــن روعة ملهـوف ومـرهــون
وعافـنـا واعـف عنــا واغسـل حوبتـنـا  وفـك عنـا رقـــاب كــل مســجـون
فـامنـن علـينـا برزق منك واسعـة  بـرحــمـة وكـرامـــات ومـيـمـون
سخـر لـنـا يا إلـهي بأبي القـاســم  من كل شيئ من الدنيا وفي الــدين
وأيدنـا يا إلـهي بالنــبي المصـطـفي  بالعز والنصر والجــاهي وتـمكــين
فـارحم تـضـرعـنا وأجب دعوتـنـــا  إنـا دعـونـاك يامـن قـــال أدعـــون
صــل وســلـ م عــلـي شــمـس الضحي كــلـمـا  فاح الحمام عـلـي ساج ولـيـمون
وصاحـبـيـه أبي بكـر ابن عـثـمـــان  شيخ الحقـيقـة فـلـك هللا مشحـون
ودار فـرد أبي حـفـص إمــــام اللـــوا  بدر السحا نـاصـر فـرض ومسـنـون
وفـارس الكرب عـثـمان عمـاد النـهي  حـاوي كالم العـزيز خــلــة الـكـون
و ب ع ـل ف اط م ة ال كـ ب ر ى أ ب ي الحــسن  بحر العلـوم وسـيـف هللا مكــنون
وآل أحمـد وأصحـابـه ماجـري  ماءا فرات وسـيحـون وجـيحـون
أهلل هللا يـا خالــــــق النــــــون  يا جـامع األمـر بـين الكـاف والـنون
{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
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ثـم قـال كـعب ،إن األرض كانت تـتـكـفــا عـلـي المـاء كـمـا تـتـكـفــأ
السفـيـنة في البحـر ،فـأرساهــا هللا تـعــالـي بالجـبال ،وذلك قـــولـه
تـعــالـي،والجـبال أرساها وخـلـق هللا تـعالي جبال عـظيما من زبرجـدة
خضراء خضرة السماء منه يقــال له ق ،فـأحـاط بها كــلـها ،فـهو محيط
بـالـدنيــا كــلــها ،وهــو الــذي أقـسـم هللا تـعالـي بـه في القــرآن بـقـولــه
ق والقـــرآن المجــيـد وقـال وهـب ،إن ذا القـرنـيـن أتـي علـي جبــل
ق فـرأي حوله جـباال صغارا فـقـال لـه ما أنـت ؟ قـال أنـا ق ،قـال
فــأخـبـرني ما هـذه الجـبال حـولـك ؟ فـقـال هـي عـروقي  ،فـإذا أراد هللا
تـعالـي أن يـزلـزل األرض أمرني أن أحـرك فـحركـت عـرقـا مـن
عـروقي ،فـتـزلزلـت األرض المتـصلـة بـه ،فـقـال يا ق ،فـأخـبـرني
بـشيئ من عظـمة هللا تـعالي ،فـقـال إن شـأن ربـنا لـعظـيم تـقـصر عـنـه
الصفات ،وتـنـقـضي دونه األوهـام ،قـال فـأخـبـرني بـأدنـي مـا يـوصف
مـنها ،فقـال إن ورائي ألرضا مسـيرة خمـسمائة عام مـن جـبال ثـلج
يحطـم بعضها بعضا ومن وراء ذلك أرضا مـن الـبرد مـثلـها ،لـوال ذلـك
البـرد والثـلج الحتـرقــت من نـار جهـنم ،قـال زدني ،قـال وجـبريـل
علـيه السالم واقـف بـين يـدي هللا تـعالـي تـرتـعـد فـرائـصـه ،فـيخلـَق
هللا تـعالـي مـن كـل رعـدة مائة ألف ملـك ،وهـم صـفوف بـين يـدي هللا
تـعالـي منـكـسو رؤوسهـم اليـؤذن لـهم في الكـالم إلـي يوم الـقـيامـــة،
فـــإذا اذن لــهم في الكــالم قــالـوا ،ال إلــه إال هللا ،وهـو قـــولـه تـعالـي؛
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 يوم يـقـوم الـروح والمالئـكـة صـفــا اليـتــكـلـمـون إال مـن أذن
لـه الرحـمن وقـال صوابا يعـني ال إلـه إال اللــه ؛
اللـــه اللـــه الـفــرد مـــالـه ثــاني  حـي قــيـوم كـريــم لــيس يـنـسـاني
رفعـت قصــة أشـواقي وأشجـاني  وجـئت أرجوك يا من جل عن ثـاني
كـم رمـت أبدي الـذي قــد حـل في  خلـدي فكـان علمك بالسراء أغـنـاني
أنت العـزيــز ولي ذل ومسـكـنـة  أنـت الحبـيب وبذل الروح قـــربـاني
رضيت بالذل في نـيل المراد ومــا  أهـنا لما نالـني إن كــنـت تـرضاني
قـال الـــعـواذل أقـلل مـن تـذكـــره  وكـيف أنسي حـبـيبا لــيس ينـسـاني
أميـل عـنه فـيرضـاني علـي خــلـل  فـضال فـيمنـحـني بــرا فــيرعـاني
إذا ســــألـت ســـواه ملــــني وإذا  نـاديـتــه يـاخــفي الـلــطـف لــبـاني
فـإنـه مـــلك يــعـطـي بـال ســبـب  سبحـانـه فــلـه التـحـمــيد إذ هــداني
صـلـي اإللـه عــلـي من جاءنا بالنــبا  مع آلـه واألصحـاب فـهـم جـيـراني
ال إلـــــــه إال اللـــــــه  ال إلـــــــه إال اللـــــــه
أ -الـــه واحــــد مـــنــفــرد بــذاتــــه ب -بـديع بــاعـــث تـفــرد بـذاتـــه
ت -تـعالـي ربـنـا تـوحــد في صفــاته ث -ثـبوت ال يزال لـم يــزل في عـلـوه
ج -جـميـل فـعـلـه عـم جـمـيع خـلـقــه ح -حليم ربنا جميع من عصي من خلقـه
خ -خـيـر في الـوري يعـلم ما في سـره د -ديـان يـوم الدنـيا يحكـمه بعــدلــه
ذ -ذوالـفـضـل واإلحـسان يـبـسـطـنـا بـحـولــه ر -رءوف راحـم رزقـنـا بـفضـلَــه
ز -بـزيـنـة الهـدي زيــن قـلـب عـبـده س -سـالم إسمـه سامع دعا لخـلـقــه
ش -شهـود شاهـد شكـرا عـلـي جـزائـه ص -صدق وعده أوفي بـنصرعـبده
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ض -ضياء يوم الدين يحكم بـعـدلـه ط -طـيب نفس من أخلص في طاعـتــه
ظ -ظـهـر أمــره بـلسان أنـبـيائــه ع -ع ــل ي ع ال ــم ع لـ ي ع ــلـ وم ع ــز ه
غ -غـني ربـنـا غـيـــاث أولـيائـــه ف -فـريــد فــاطـر تـفـرد في جــاللـه
ق -قـ ي وم قـ ائ م قـ ام بـ أ م ر خ ل ق ـه ك -كـ ـر يـم كـ اف ـئ كــ ف ي أل و لـ ي ائ ــــه
ل -لـطيف لـطفـه عـم جميع خـلـقه م -معــبـود مؤمـن مهـيــمن بـحـفـظـه
ن -ن ص ير ن اص ر ن ور الس م ـــاء وعـدلــه و -و ل ي ال م ـؤ م ن يـن ي ن ص ر هم بـ ن ص ر ه
هـ -هـو الـذي هـدي من ارتـضي من خلقــه ال -ال ي خ ـيـب م ـن قـ ام إ لـ ي س ــؤ ال ـه
ي -يعـلـم ما تــكـن بـه الصدور وما تـخـفي
{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
قـال ابن عـباس رضي هللا عـنهما ،ثـم لـم يزل نـور نـبـيـنا محمـد صـلـي هللا
عـلـيه وسلـم قـائما بـين يدي هللا تـعالـي يـسبح هللا تـعالـي وتـسـبح المالئـكـة
بـتـسبــيحه ،حتـي خلـق هللا تـعالـي آدم علـيه الســالم ،فـأودع ذالـك النـور في
جبهتــه ،فـلـما أراد الحي القــيوم ،إظهار السـر المكــنـون ،وإنـفاذ قـضائه
المحتـوم ،وأن يجلـو عـروس حضرته وفـريد محبـته ،وسيـد خلـيقـته ،علـي
خواص مملـكـته ،ويحيي األرض بـإسـتجـالء أنـوار عـزته أمر جـبريـل عليه
السالم أن يـنـزل إلـي األرض ،ويـقـبـض منها قـبـضة يخلـق منها آدم علـيه السالم
فـنـزل جـبريل إلـيـها ،وعرض ما امـر بـه علـيها ،فـقـالـت أيـهـا الملـك ،أســألـك
بـالـذي أرسلـك أن ال تـقـبـض مني مـن يعصـيه فـيعـذبه ويقـصيه ،فـلـما أقـسمت علـيه
أبـر قـسمها ،فـأرسـل هللا تـعالـي عـزرائيل علـيه السالم ،فـقـالـت األرض أيـهــا الملـك
الجـلـيــل ،وأعــادت مقــــالـهـــا فمــا أقـالـهــا ،وقــال إن الـــذي أرسلـني حكـيــم ،
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وهـو بـمــا تـقـولـين سامع عـليم ،وأنـا أخــاف مـن هـيبـته كـما تـخــافـين مـن
عـقـوبـتـه؛ وأنـشــد لسـان الحـال ؛
{هـو اللــه اللــه اللــه،هـو اللــه يــا أللــه ،فـعـال لـما يريـد }
وحقـك ال خالـفـت أمـرك ســيـدي  ولـو كـنت في ذا الشأن بالروح مفـتـدي
فـجــد لي بـتـأيـيـد ونــصـر وقـــوة  فــأنت الـذي بـالفــضــل للعـبـد تـبـتـدي
ويا أيـهــا األرض اصبري وتـثـبـتي  وال تـجـزعي من ذا الـقـضـا وتـجـلـدي
وال تـسمـــعي قول العدوي وحاذري  م خ ـالـ ف ــة الــر ب ال ـو د ود و و ح ــد ي
فـسـوف يـــريـك هللا فـيـك خـلـيـفــة  فـلـوذي بـشـكــر هللا يا أرض واحمـدي
وصلـي إلـهي كــل وقــت وسـاعـــة  علـي أحمد المخــتـار من نـسـل عـدنان
و اآلل و األ ص ح ـاب م ـن خ ـلـ فـ ائ ـه  رعــاة لــدين اللـه مـن أهــل إحســان
وآخــر دعــوانا بـتــوفـيــق مـوالنــا  أن الحمــد للــه الــذي هـو يـرعـانـــا
شيئ هلل ياجيــالني شيئ هلل ياجيـالني  بحـروو يـا جـيـالني ولي للـرحـمـن
علـي األوليا ألقـيت سـري وبرهـاني  فـهــامـوا بـه فـي سـر ســري وإعـالنـي
فـأسكـرهم كـاسي فـبـاتـوا بـخمــرتي  سكاري حياري من شـهـودي وعـرفـاني
أ نـ ا كـ ن ت قـ ب ـل ال ـقـ بـل قـ ط بــ ا مـبـجـال  تـطـوف بـي األمالك والــرب سمـانـي
خرقـت جميع الحـجب حتـي وصلـت  في مــقــام لـه قـد كـان جـدي بـه داني
وقـد كـشـف األستـار عـن نــور وجــهــه  ومن خمـرة التـوحيـد بـالـكـأس أسقـــاني
أ نـ ا د ر ة ال ـب ي ـض ـا ا نــ ـا س ــد ر ة الـر ض ـي  ونــادمـني ربي حـقـيــقــــا ونــادانــي
وصلـت إلـي عـرش المجـيـد بـحضــرة  فــالحت لي األنــوار والحـق أعـطـاني
ولـو أنـني ألـقــيـت ســري لـدجلــــة  لـغـارت وغـيض الماء في سر بـرهـاني
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ولـو أنـني ألـقـيت سـري عــلـي لـظي
ولــو أنـني ألـقـيت ســري لـمــيــت 
وقـفـت علـي اإلنجـيل حتـي شرحـتـه 
كـذا السـبعة األلــواح حـقـا حفـظـتـهــا 
وخضت بـحار العـلم من قـبـل نـشــأتي 
فـكـكـت رمـوزا كـان عـيسي يحــلـهــا 
فـمن في رجال اللـه نــال مكــانــتي 
أنـا الـقـــادري الوقـت عبـد لـقـــادري 
وصـــل إلـهي كــــل وقــت وسـاعـــة 
واآلل واألصحـاب عن خـلـفــائــه 
وآخــر دعـوانـا بـتـوفـيـق مــوالنــا 


ألخمـدت النــيران من عظــم سـلطـاني
لـقــــام بــإذن اللــه حـــيـا ونــــادانـي
واقــرئـت في التـوراة أسطـر عبراني
قــرآنـا زبـورا كـامــال ثــم فـــرقـــان
أخـي ورفـيقي كـان موسي بن عمران
بـه كـان يحيي الموت والرمز سـرياني
وجــــدي رسـول هللا واألصـل ربـاني
وجــدي رسـول هللا واألصـل كـيـالني
عـلـي أحمد المخـتـار من نـسل عدنـان
رعــاة لــدين اللــه مـن أهــل إحـسـان
أن الـحمــد للــه الـــذي هـو يـرعـانــا

{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
فقـبض قـبضة مـن التـراب مختـلفـة األلوان مـن اإلضطراب،
فـلذالك خـرج النـاس من صلبه كـل شكـل قـريب من شـكـله ،وكـل من لـم
تـدر ما أصـلـه فـفعـلـه ينـبـئـك عـن أصـله ،فـقـال هللا عـز وجـل ،يا
عـزرائـيل ،قـبضت من تـرابـها ،ولـم تـرق لخطابها سأخلـق من قـبضتك
جمـيع النـاس عـلـي اختـالف األجـناس ،وأجعلك قـابـض أرواحـهم
ونـاظر أشـباحهم ،فـقـال يارب إذا يـبغـضونني ،وبـالسوء يذكرونـني
فـقـال :التـخف مـنهـم غضبا ،فسأجعـل لكـل موت سبـبـا ،فيقـولـون مات
فــالن بـالغـرق،وفالن بالهدم ،وفـالن قـتـل ،وفــالن احتـرق ،قـيـل كـــانـت
األرض تـتـشــامــخ ارتـفـاعـــا ،فلـمــا قـبـض تـــرابـــهـــا نـــزلـت:
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أربعـين ذراعا ،فـقـالـت :تـبـاركـت ربـنـا وتـعالـيت ،أللــهم أنـت الفعـال لما
تـريـد ،فـأسـألـك أن تـرد إلــي تـرابـي وتـعـيد ،فـما أنـت بـظـالم للعبـيد،
فـأقـسم هللا سـبحانه وتـعالـي ،لــيردن علـيها الـتـراب من أجسام وأتـراب،
ثـم أمطر هللا علـي تلـك القـبضة ماء األفـراح قـطرة ،وماء األحزان أربعـين
صباحا ،فـلذلك يتـعب اإلنسان أضعاف ما استـراح ،ثـم خمـره حتي صار
متـغـيرا ،ولذالـك يـنـتـن من ريح اإلنسـان ما كـان معطرا ،ثـم أيـبسه حتـي
صار صلصـاال كـالـفخـار ،فـخلـق مـنه آدم يوم الجمعة في آخر النـهار،
وجعلـه صورة طـين بـين مكـة والطائف ،وكـل مـن المالئكـة عـلـيه عاكـف
وطائـف ،فـبـقي طـينـا أربعـين عاما مقـدورا ،ونـزل فيه قـوله تـعالـي
هـل أتـي علي اإلنسان حـين مـن الـدهـر لـم يكـن شـيئـا مذكـورا ثـم
حملـه علـي أكـتـاف المالئكـة المقـربـين ،فجعلـه علـي باب الجنـة وهـو
بعـد طـين ،ثـم أمـر الروح أن تـدخـل فـيه ،فـرأت الجسد قـفصا عايـقـا،
فـجـعـلـت تـدور حولـه وتـجول ،و ال يـ ط ـيب لـ ه ا الد خ ول  ،و م ن ي ط ـيب
لـ ه ب ع د الـر فـ ع ة النـ ز ول  ،فـ قـ ال ال ج بـ ار ج ـل ج ــال لـ ه و ع ـز ت ي
و ج ال ل ي أل د خ لـ نـ ك كـ ر هـ ا ،و أل خ ـر ج نـ ك كـ ر ه ا ،ف لـ م ا ن ز لـ ت ر وح ه
إ لـ ي ال خ ي اش ـيم  ،و ان ح ب س ف يه ا الن س يم  ،أ خ ذ ه ال ع ط اس  ،ف ح م د هللا تـ ع الـ ي،
فقـالـت المالئكـة رحمـك هللا يا أبـا محـمد صلـي هللا علـيه وسلـم ،فقـال وما ذاك
فقـال ولـد صورتـك ووالـد معـناك ،ولـواله ماخلـقـتـك ،فقـال آدم ،أسألـك
بـمحـمد صلـي هللا علـيه وسلـم أن تـغـفـر لي ،فقـال الجبار جـل جاللـه فكـيـف
عـرفـتـــه ولـم تــكن قـط رأيـتـه ،فـقـال رأيت علـي قــائمة الـعـرش مــكــتـوبــا،
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{ال إلـه إال هللا محمـد رسـول هللا صلـي هللا عـلـيه وسلـم} فعرفت من حكـمة
حكـمك ،أنـه ال أشـرف ممن قـرنت إسـمه مع إسـمك ؛
ألفـي صـلـي هللا علـيك يا محمد  صـلــوات هللا عــلـيـك نـبـوو محمــد
أبـتـدي بـإســم الكــريم يا محمد  وبـحمـــد هللا ثــــاني نـبـــوو محمــد
ثـــالثــا بـالصــــلـوات يا محمد  بالنـبـي الهادي الشـفـيع نبـوو محمــد
ذكـره يجـلي الـنـفـوس يا محمد  أنـت عـوني في حيــاتي نبـوو محمـد
أنـت في الحـشر نجاتي يا محمد  أنــت غــوثي وحــسـبي نبـوو محمــد
أنـت لي في كـل خطب يا محمد  يـامـعـزي عـنـد ذ لـي نــبـوو محمــد
أرتـجي فضــلـك ربــي يا محمد  البـمــالي ال بــأهــلي نـبـــوو محمــد
تـب علـي العــبد الذليل يا محمد  وارحـم الصـب العلـيـل نــبــوو محمـد
بـحــق هـــادي األنـــام يا محمد  أحمــد بــدر الـتـــمــام نــبـــوو محمــد
حـبــه قـوت الــقـلــوب يا محمد  هـــو مـصــبـاح الظــالم نبــــوو محمـد
ذكــره نــور لــعـيـــني يا محمد  من علـي المخـتارصلـي نبـــوو محمـد
نــال فـــضـال وكـمـاال يا محمد  وبـدار الخــلــد حــال نـبـــوو محـمــد
حـادي األظعـان سربي يا محمد  هــام قــلـبـي وفــؤادي نـبــوو محمــد
نحو خيـر الخـلق جد لي يا محمد  سـتـري عيني مـرامي نبـــوو محمــد
قـبل أن يأ تـيني حمامي يا محمد  سر إلـي المختـار عاجل نبـــوو محمــد
بـالــــرواح والـغـــــدو يا محمد  زاد شـوقي وغـرامي نـبـــوو محـمــد
لـلـــذي جــالي الـظــــالم يا محمد  هـل أري قـبـل الممات نـبــوو محمــد
سـاكــنـا في الحـجـرات يا محمد  لـ م ي ـكـ ن يـشفي سـقـامي ن ب ــــوو محمــد

 - 104 - 

غـيـر سيـدي التــهــامـي يا محمد
كــان في شـهـر الـربـيـع يا محمد 
كـان في البـيت الحـرام يا محمد 
لـم يـزل طــول الــدوام يا محمد 
يخجـل الـبـدر الــتـمــام يا محمد 
غـيــر فـضـلك في المـآل يا محمد 
مـن ذنـوبي في القـيـــام يا محمد 
إنـني في الذنب سـاهـي يا محمد 
يامـالذي واعـتـصامي يا محمد 
صـلـواتي وســالمــي يا محمـد 


مـولد المخــتار طــــه نـبــوو محمــد
مــولد الهـادي األنــام نـبـــوو محمــد
فـضلــه زاكي ونـامي نـبـــوو محمــد
نـوره الـوهــاج سـامي نبــوو محمــد
يا رســول اللــه مــالي نـبـوو محمــد
فــأغـثـني يـا إمـــامــي نبــوو محمــد
يـا إلـهي أنـت جـاهـي نـبـــوو محمــد
فاعف عن قبح اجتـرام نبـــوو محمــد
فــعـلـي خــيـر األنـــام نـبـوو محـمــد
كــل أصــحــــاب وآل نـبــوو محمــد

{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
ثـم ألبس آدم المالبـس الحسان ،وأدخل الجـنان ،وأبـيح لـه كـل ثـمرة اال
تـلك الشجرة فخلقـت حـواء من ضلعه الشمال ،ولذالـك تـألـفت النساء بـالرجال،
فطلـب إبلـيس دخول الجـنان ،فمنعه رضوان ،فـدل الطاووس علـي الحـية ،وكـان
من الخوان ،ولذالـك نـزل الطاووس مـن رفـيع منـزله ،ألن الدال علـي الشيئ
كـفاعـله ،فـأدخلـتـه الحيـة في فـيها ،فهـو موضع السـم فيها ،فـلـم تـكـن تـصلـح إال
لـه ،ولـم يكـن يصلح إال لـها ،فـوسوس لـهما الشـيطان وأكـال مـن تـلك الشجرة،
وأصبحت العـيشة بعـد ذالـك مكـدرة ،بيـنما هـم قد نزلـوا حمي منيعا واستظلـوا
ظـال ظلـيـال وربعــا وريعــا ،ووردوا مـنهال مريئـا ومريعـــا{قـلنـا اهـبـطـوا
مـنها جـمــيـعا} فـأهـبـط آدم إلـي الهـنــد عـلـي جــبــل ســـرنــديب ،وعـلـــيه مــن
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أوراق الجنـة شيئ عجـيب ،فمـن ذلك صار يجلـب مـنها الطـيب ،وحواء إلـي جـدة ،والحية إلـي
نصيبـين ،والطاوس في بيـسان ،وفي أيلـة إبلس اللـعـين ،واجتـمع آدم وحـواء بعـد مائـة سنة في
جمع بـمـزدلفـة ،وقـيـل بـنعـمـان يوم عـرفـة ،وسمي يوم عـرفة وأمـره هللا عـز وجل بـبـناء
البـيت فبـناه ،وطاف بـه وتـضرع بـه إلـي مـواله ،فـغفـر لـه ذنبه وتـاب علـيه وهـداه ،وإنـما تـاب
علـي آدم لـرجوعه إلـي اإلستـغـفار ،ولـم يتـب علـي إبلـيس لما أصر عـلـي اإلصـرار ،قـال هللا
تـعالـي  فـتـلـقي آدم من ربه كـلمات فتـاب علـيه  وعاش آدم ألـف سنة ؛
إلــهـي يـــا إلــهـي يــــا إلــهـي  إلـهـي تـب عـلـي عــسي أتـوب
أغــيث وذاللطائـف ال يخــيـب  وأرجــوه رجــاءا ال يـخـيـب
وأسـألـه السـالمـة مــن زمـان  بـلـيت بـه نــوا يـبه تــشـــيب
وأنـزل حاجـتي في كـل حــين  إلي من تطمئن به القـلوب
و ال أ ر ج وا س و اه إ ذ ا د ه ـان ي  زمان الجـور والجار المريب
فـكم َّلل من تدبـير أمـري  طوته عـن المشاهدة الغيوب
وكم في الغيب من تيـسيرعسر  ومن تـفـريـج نـائـبة تـنوب
ومـن كـرم ومن لطـفي خـفي  ومن فـرج تـزول به الكـروب
ومالي غـير باب اَّلل باب  وال مولي سـواه والحـبـيب
* ألقصيدة الكاملة * للمناجاة * الصفحة * 676

{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
فـ لـ م ا أ ر اد هللا تـ ع الـ ي قـ ب ض ر وح ه  ،أ ر س ـل إ لـ ي ـه ال م ال ئ كـ ة بـ ال بـ ش ار ات
ل ن قـ ـل ر وح ه إ لـ ي ال ج ـنـ ات  ،فـ و د ع نـ ور ه بـ ب ـن ـيه  ،و م ات ف ص لـ ي ع لـ ي ه
ال م ال ئ كـ ة ال م قـ ر ب ون  ،و د ف ـن بـ ج بـل أ ب ي قـ ب ـي س ح تـ ي ج اء الطـ وفـ ان ،
ف اس تـ خ ـر ج ـه نـ وح ع لـ ي ـه الس ال م  ،م ـن ذ ال ـك ال م كـ ان  ،ف ـلـ م ـا نـ ض ب ال م اء ر د ه
إ لـ ي م ا كــ ان علـ ي ه أ ف ـض ل الص ـالة و الس ـال م و ع لـ ي ج م ـيع األ ن بـ ـي اء و األ ع ـي ان
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صـالة هللا عـلـي الهـادي األمينــا
بـبـسـم اللــه مـــوالنــا ابـتــديـنــا
وتـوسـلــنــا بـه في كــــل أمـــر
وباألسـمــاء مــا وردت بـنـــص
بـكــل كــتـاب أنـزلــه تعـالــي
وبـالهـادي تــوســلـنــا ولــذنــا
وآلــهم مـع األصـحـاب جـمعـا
بـكـل طـوائـف األمالك نـدعـو
وبـالــعــلــما بـأمــر هللا طـــرا
أخــص بـه اإلمـام الـقـطـب حـقـــا
رقـي في رتـبة التــمكـين مــرقــي
وذكــر العـيـدروس الـقــطـب أجلـي
عفـيـف الدين محيي الدين حـقــا
وال تـنسي كـمــال الـدين ســـعــدا
بـهم نـدعـو إلـي المــولـي تـعـالـي
ولـطـف شــا مــل ود وام ســـتــر
ونـخـتـــمـهـا بتحـصــين عـظــيـم
وسـتــر العـرش مـسـبـول علـينــا
ونـخـتـم بالصـالة عـلـي محمــد
صالة هللا عـلـي الهـادي األمينــا






















إمــام األنـبـيـاء والمرسـلـينــا
ونحـمـده عـلـي نعـمـاه فــينــا
غــياث الخلـق رب العـالمـينـا
بـمـا في الغـيب مخـــزونـا مصـونـا
وقـــرآن شــفــا للمـؤمنـينـــا
وكــــل األنـبــــيــا والمــرسـلـيـنــا
تـــوســلــنـا وكــل الـتــــابـعــينـــا
بـمـا في الـغــيب ربي أجــمــعــينـــا
و ك ــل األ و ل ــيـ ا و الص ـال ح ــيـنـــ ا
وجـيـه الـدين تـاج العــارفـينـــا
و قــ د ج م ـع الش ــر يع ـة و ال ي ـق ـينــ ا
ع ـن ال ق ــل ب الص ــد ا ل لصـ اد ق ــينـ ا
بــه تــحـكـيـمـنـا وبـه اقــتــد يـنــا
ع ـظ ـيـم ال حـ ال تـ اج ال ع ـاب ـد يـنــ ا
ب ـغـ ـفـ ـر ان ي ع ـم ال حـ ـاض ــر يــنـــ ا
و غ ـــف ـر ان ل ـك ــل ال م ــذ نـ بـ ـينــ ا
ب ــح ـو ل هللا ال ي ــق ــد ر ع ـلـ ــي ـنــ ا
و ع ـيــن هللا نـ ا ظ ــر ة إ لـ ــي ـــنــ ا
إمـام الـكــل خـيــر الشــافـعــينــا
إمــام األنـبـيـاء والمرسـلـينــا
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أري بـرق الغــويــر إذا تــراآي
فــمـــا عــبــر الـنــــجــــدي إال
فـ مـ ا ل ل عـ از ل ـيــن وطــــول عـــزي
فـدعــني والـذين أري حــيـاتي
ي ـقـ س م ن ي ال ه ـو ي العـــذري هـمـــا
أتـنـكـرين اإلخـاء بـغـيــر جـــرم
رســول مـــا رأتــه شــمــس إال
عـظــيم إن تـواضـع في عـلــو
تـنـاهي كــل فــخـــر في فـــخــار
كــفـتــه كــرامة المعــراج فـيــها
فـسـر بــه المـالئكـة ابـتــــهـاجــا
فـقـــال هللا عـــز وجـــل ســلــني
خـزائـن رحمتي لـك فاقـض فـيها
ومـن لي عـن أزورك بـعــد بـعـد
دعـوتـك بعـد ما عظـمت ذنــوبـي
صـالة تـبـلـغ المـامول فـيهــا


















ألقـصي الشــامي زودتــني بكــاء
فـامـطــر نـاظــــري دمــا ومـاء
جـــعـــلـــت لـمــن أحـبــهـم فــداء
فـمـوتي بعــــد ما رحــلــوا سـواء
و س ـقـ ـــــمــ ا ال أ ر ي لـ ــه د و اء
عـالمــا وفـيـمـا تـنـكـريـن اإلخــاء
وأكــلـت عــن محـاســنـه حــيــاء
كـبـيـر لـيـس يـرضاه الكـبـريـاء
ولـــن تـلـقـي لمـفــخــره انـتـهــاء
بـقــربي مـنـهـا ســــادا األنـبـيـاء
وصلـي خـلــفـه الـرسـل اقــتــداء
فــلـسـت أشـــــاء إال أنـت شـــاء
بـحـكـمـك لـسـت أمـنـعــك العـــطـاء
صـباحـــا يـا محـمــد أو مســـاء
وضاع العـمـر فـاسـتـجـب الدعـاء
صحــابـتــك الكـــرام األتــقــيـاء

{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
وبعد ذالك انـتـقـل نـور نـبـيـنا محمـد صلـي هللا علـيه وسلـم إلـي شـيث
علـيه السالم ،وأخـذ هللا العهـد عـلـي آدم علـيه السالم ،أن يأخـذ العهد عـلـي
شـيث عـلـيه السالم أن اليـودع نـور نبـيـنا محمـد صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم
إال في األرحـام الطـاهـرة مـن الــنـساء واألصالب الــزكـيـة مـن الـرجــال ؛
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السالم علي نبـيو سـالم عـلي  نـوروو أحـمدوو صـلي اَّلل عـلي
ولـم يزل نـوره عـلـيه الســالم يـنـتـقـل مـن جــد إلـي جــد حـتـي انـتـهي إلـي إبـراهـيم عـلـيـه
السـالم ،فـلـمـا أكـرمه هللا بـالخـلـة واجتـبـاه بـالـرسالـة،جـاء لقـوم إبـراهـيم عـيد ،فـخرجوا
بـأجمـعـهم للـتـعـيــيد ،وسـألـواالمـوافـقـة مـن إبـراهـيم ،وقـد عـزم علـي أن يقـيم ،فـاحتـج
عـلـيهم معرضا بـأنـي سـقـيم ،فـلـما خال الوقـت كـما يـريـد علـيه ،أخذ بـيـده قـدوم الحـديـد،
وأقــدم بـقــدم مـن الصـدق قـويم ،وكـسر جميع األصـنـام إال كـبـيرا اللــئـام ،فجعلـهم جـذاذا،
ومـزقـهم أقـذاذا ،فـلـما رجعوا مـن عـيـدهم وجـدوا أصنـامهم مكـسرة ،قــالـوا مـن فعـل
هـذه الفعـلـة المنكـرة ،قـالـوا من فعـل هـذا بـآلهتـنـا إنه لـمن الظالمين ،قـال قـائـل منهم
سمعـنا فتـي يذكـرهـم يقـال لـه إبراهـيم ،فلـما تـحقــق النـمـرود أن الـذي كـسـر األصـنام
إبـراهـيم ،أراد تـعـذيـبه فـأشار عـلـيهم إبـلـيس اللـعـين أن يـبنـي لـه في األرض سرب
طـولـه في األرض ستـون ذراعا ،ونـادي منـاد احتـطبوا فـاحتـطـبوا أربعـين يوما شـيوخـهم
والشـبـاب ،حتـي كـانت المرأة إذا دهمها أمـر عظـيم ،نـذرت حطـبا لتـحريـق إبراهـيم،
فـأضرمت النـيران في الحطـب ،وارتـفع القـتـام واللـهب ،حتـي صار الطـائـر إذا عـالها
التـهب ،فلـما رأو شـدة الحـريق ،ولـم يرو إلـي النـار طـريقا ،أظهـر لـهم إبلـيس المنجنـيق
فـنصبوه علـي جبل شاهـق العيار ،ثـم قــذفـوه إلـي النـار ،فـلـما هـوي في الهواء وعـال ،نزل
جـبريل مـن الـعال فـناداه ،ألـك حاجة ،فـقـال أما إلـيك فـال ،أما إلـي هللا فـبلـي ،فـقـال فاسـأل
ربــك المتـعالي ،فـقـال عـلـمه بـحالي يغـنـيني عـن سؤالي هـذا ،والنـار قـد عجـت ،واألطيار
قـد لـجت ،واألصوات قـد ضجت ،والعـيون قـد سحت ،واألرض قـد هـاجت ،ونادت
المالئكـة عـلـيـهـم السـالم ،ياجــبار خـليــلـك يـلــقـي في الـنـار ،فـقـال الجبـــار جـــل
جـــالله ،إن اســتـغـاث بـكـم فـأغـيـثـوه ،وإن اسـتـغــاث بـي فــدعـوه ،وأنـشـد لسان الحـال ؛

 - 109 - 

إن كــان محــبا لـنــا مخـتـارا  فـلـيسر زمنا وليقـطع األخطارا
اليمـنـعــه الجحـيم عن رؤيتـنا  من نحن لـه كـيف يخاف النـارا
الـلـه الـلـه الـلـه الـلـه ربــنــا  محـمـــد رســـول هللا نـبـيـنـــا
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
قــد كـان سـيــدنا الهـاشمي مـن  حــــاز علـمـا وكـمــاال وشــــرف
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
غـاص في بحــور العــلم وغـدا  يخرج الـدر نضـيــــدا من صــدف
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
فـهو بحـر النـور اضـحي خلـفـا  يتـلــقـي المجـد عـن خــير سلـف
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
دخـــل الفـردوس حـقــا وجــني  مـن رياض العــلـم وردا وقــطــف
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
فـــجـــزاه هللا عـــنـــا جــنــــة  ونـعـيـمـا في مـقـاصـير الــغــرف
الهـاشـمي المـرتـضي إمـامنـا
الســـالم علـيـكـم رسـول اللـــه  صـلـي اللــه عـلـيكـم حبيب اللــه
إطـلـعـنـا علـي قـلبـه السـليم ،فلـم نـر فـيه إال الر ضا والتـسلـيم
قـلـنـا يانـار كـوني بردا وسالما علـي إبراهـيم فـظـنــت نـار
الدنيـا أن الخطاب عـلـي اإلجمال ،فـلـم تـبق نار إال خمـدت في
الحال ،هـذا ولـو لـم يـتـبعها بـقـولـه سالما ،لـصار إبراهيم من
بـردها حطاما والناس يظــنــون أن إبراهـيم في النار ،وهـو علـي
كـرسي مـن نـور قـد استـدار ،وحولـه األشجار والثـ مار واألطيار،
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وجـبريل عـنده علـي بـساط األزهـار ،وقـد ألبـسه هللا ثـوب اإلنـتصار ،ولـم يحتـرق غـير وثـاقه
ألنـه كان من الكـفار ،وبقي أربعـين يوما في نـار نـمروذ ،ولـم يقـدر أحـد من حرها يلـوذ،
فـتـشـفع أبـوه أن يخرج عـظامه ،فـلـما كـشف عن إبراهـيم الجدار ،ووجد ما هـو علـيه من الفخار
حار وخار ،ونـادي يا إبـراهـيم ،إن معـبودك لعظـيم؛
ألــلــه ألــلــه ألــلــه يــا ألــلــه بــردا وسـالم عـلـي إبـراهـيم إساتـبـي يــاطال غـفــور رحيم
ألـ ـي ــوو نـ طـ وقـ ـس ـخــــ انــ ا قـــر إجـــــر كـــلــقــانـــنــــا زالــنـبــيـو حالــتـوو ناوطـلـنـا
جـــويـتـوو نـطـوقــسـخـانــا قـــر إجـــــر كـــلــقــانـــنـــا أخــاخ بـالي إن مـان حــلـــــنـا
يـنـتـاو أفــــيـت أونــلــنــا يـطـبـقـاوو فـرجـت أونــلـنـــا يـا خـــالــــق دوام خــن لـــــنـا
مــلـح أوج خــاوم أقـــنـأنـا إن نـوقـــيـنا أخــاخ أوقـــلــنــا إشـوت زا لخـوو أطـخـا أوقـلـنـا
يـجـس ي حالـزنـاوم ماشـلــنا يــمــاج حـلـخــوا أمــاجــلــنــا يــزرف حـلـخـوا خــــتـر بــــنـا
أو ل ـيـ ا آش ك ـر ام بـ ي إو لـ نــ ا نـبـيـاش بـركـبـي بـرار أوطنـا رسـول حـرمـتـبـي نـجاة أوطانـا
وانتـقــل منـه نـور نبـيــنا محمـد صلـي هللا علـيه وسلـم إلـي إسماعـيل علـيه السـالم،
وهو الذبـيح ،وقصـته علـي ما ذكـره أهـل الصحـيح ،أن هللا تـعالـي لـما اتـخـذ إبراهيم خـليال،
ورفع لـه بذلك قـدرا جـليال ،قـالـت المالئكـة اتـخذتـه خـليال ولـه أهـل ومال ،والخـليل ال
يـلهو عـن خـليله بـحال ،فقـال سبحانـه وتـعالـي ،إن إبراهـيم ال يشـتـغل عنـي بـنفـسه علي
أي حال ،ألنـه وهب قـلـبه للـرحمن ،وبدنه للنـيران ،ومالـه للضيـفـان ،وولـده للـقـربان ،يا
مالئكــتي جـربـوه تـعرفـوه ،فـأري إبراهـيم لـيـلـة في المنام قـائال يـقـول ،إن هللا تعالي يأمرك
أن تـقـرب قـربانـا ،فـانـتـبه يتـروي ،وال يعـرف بيانـا ،فـسمي ذالك اليـوم يوم التـروية ،فـرأي
في اللــيـلـة الثـانـية ذالك القـائـل يقـول ،قــرب أعـز األشياء علـيك ،وأحبـها إلـيـك ،فانـتـبه يوم
عـرفة ،وقـد تـحقــق األمـر وعـرفه ،ثـم رأي في الـليـلـة الثـالثـة يا خلـيـل إذبـح ولـدك إسماعـيل
فـانـتـبه يــوم النـحر بـالرضا والتـسلـيم ،قـائال:ال حــول وال قـوة إال بـاهلل العـلي العـظـيم،
إلـهي أنـا وولـدي عـــبـداك ،وإن كـان ثـمـرة فــؤادي فـلـيـس لي شـيئ أحــب إلـي مـن رضـاك ؛
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إلــهي إلــهي ذو الـجــــالل
فـلـيتـك تـحلـو والحيـــاة مـريرة
ولـيت الـذي بيـني وبيـنك عامـر
إذا صح منـك الـود فالكـل هـيـن
إ لـ ـه ي إ لـــ ـه ي ذ وال ـج ـال ل
مـنـائي وبغــيــتي رضــاكــم
عـلـيــل أنـا فــــالطــفــوني
قـتـــيل أنـا فــإن تـــمــنــــوا
فـ ه ـل ل ي س ـواكـ م م ــال ذ ي
حــياتي في حـبــكــم مـمـاتي
ذنــوبـي عــلـي كـالــرواسـي
عـيوني دعـي المـنام فـابـكـي
إلـهي بـفــضـل مـنـك فاغــفــر
إلــهي أنــت الكــريم فــاستــر
إلــهي كـــن لـي إذا جفــاني
إلــهي إلـهي ذي المــعـــالي
إلــهـي واخـتـم لــنا بـخـيــر
وتـغـشي محـمـدا الـتـهـــامي
واآلل واألصحـاب جـميــعا
وصــل إلـــهـي كــل يــــوم
إلــهـي إلـهـي ذي الجــــالل























وفــقــنــا شـفــاعـة الــرســول
ولـيــتـك تـرضي واألنـام غـضـاب
وبـيـني وبـيـن العـالـمين خـراب
وكـــل الـذي فـوق الــتـراب تــراب
وفــقــنــا شـفــاعـة الــرسـول
وأنـتـم قـصـدي وكـل س ـؤ لـ ي
وداووا بـفضـــلـكــم ع ـل ـيـلـ ي
بـ ـو ص ـل ي أ ح ي ــي ـتـ م ــو قـ ت ــيـل ي
فـ ح ـاشــ ا أ ن تـ ط ـر د وا طـ فـ ي ـل ي
و ي ح ـلـ و ف ـي ح ب ـكـ م نـ ز ول ـي
فـ ـو ي ـل ي م ــن و ز ر ي الثـ ـق ـــيل
وجــودي بــدمعــك الهـطـول
وســامح لعــــبدك الــذلــيـــل
ع ـلـ ـي ـنـ ا بـ س ـتـ ر ك ال ج ــمـ ـيــل
قـ ـــر يـبـ ي و م لـ ـــن ي خ ــل ـيــــل ي
يــا بــاقي بـفـضــلـك الـجـــزيـل
أجـرنـا في الموقـف المهــول
صــــالة بـــالصـبــح واألصــيل
فـهـم أهــل الفـضـل والـنـوال
ص ـــــال ة د ائ ــــم ـة الـنـ ـــــز ول
تـ ـف ض ـــل ع ـلـ ي ــــنـ ا بـ ال قـ ــب ول
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{ أ للـ ه م ص ـل و س لــ م ع لـ ي ه ص ـلــ ي اللــ ه و س لــ م ع لـ ي ه }
ثـم قـال الخـليل ،ألم إسماعـيل :يا هاجر إذا انتـبه إسماعـيل فـقـربــيـه،
واغـسلي شعـره وسرحـيه ،وألبسـيه ثـيابه وطهـريه وإن استـطـعـت أن
تـودعـيه فـودعـيه ،فعسي بعـد هـذا اليـوم ال تـنـظـريه ،وأمـريه أن
يتـبعـني إلـي األبطح بـالحبـل والحديـد ،لنـقـرب قـربانـا ،فالـيـوم يوم
عـيـد ،فـفرحت هاجر بـقـول الخـلـيل ،فـلـما انتــبه من النـوم إسماعـيل،
فـفعـلـت هاجـر ما أمـر ،وسلـمت إلـيه ما ذكـر ،وقـالـت يا بني الحق
أباك إلـي األبطح ،وساعـده في قـربان هـنـاك يـذبح ،فخرج إسماعـيل
يـسرع في خطـاه ،وطـار بـالفـرح ليـلحق أباه ،فـالتـفـت الخلـيل فـرآه،
فـتـرغرغـت بـالدموع عـينـاه ،ونـادي لسان حاله معـربا عـن شـأنـه ؛
نـاديتــهم وعـيســهـم تـستـبـق  والـقــلـب بـنـار وجـدهـم يحـتـرق
بـاهلل قـفـوا هـنـيهـة أنـظـركـم  هـيـهـات نــعـود بـعـد ذا نـفـتــرق
ثــم استـرجـع ورجع ثــم قـال لسـان حاله يتـوجع؛
نـذر الزمـان بـأن يفـرق بيـننا  واآلن قـد أوفي الـزمـان بـنــذره
فظهـر إبـلـيس اللـعين في صورة شيخ حـزيـن ،فـوقـف للخليل
ودموعـه علـي خـديه تـسـيل ،فـقـال الخـليل ،ياشـيخ ما الـذي دهـاك
وأي شـيئ أبكـاك ،فـقـال رزقـت علـي كـبـري ولـدا ورجوتـه عـند
عجـــزي عـضـدا ،فـأتـاني في المـنــام آت يـقـول ،قـــرب ولـــدك
لـلـه تـعالـي فـلـما ذبحت ولـدي ،وثـمرة فـؤادي ،أتـاني عـفــريت فـقـال
سخرت بـك وقـضيـت مـرادي ،فعـضضت يدي ودخـلت الحــسرة
علـي كـبدي ،فقـــال الخــلـيل علـيه السالم خــبـري لـيس كـهذا الخـبر ،
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وأظـنـك إبلــيس المحتـقـر ،فـاخـتــف عنـي وال تـتـبعـني ،فـساخ في
األرض وغـاب ،وظهر إلسماعـيـل فـي صورة شاب ،فـقـال أين
تـمضي ياصبي ،فـقـال أقـرب القـربان مع أبـي ،فـقـال هـيهات
هـيهات ،كــيف تـضحك وأبوك يريـد ذبحك ،فـقـال ويحـك إن أبـي
يحبـني فـكـيف يذبحـني؟ فـقـال إن ربه أمــره بـذلك ،فـانج بـنفـسك وإال
فـأنـت هالك ،فقـال :ويلـك إن كـان هللا تـعالـي قـد رضـيني للقـربـان،
فـيا فـرحي بـالسـرور واألمان ،فـذهب إبلـيس اللعـين إلـي دار هـاجر
فقـال ،ما أغفـلـك عـن ولـدك وثـمرة كـبـدك ،فـذهب بـه أبـوه إلـي وادي
األراك يريد أن يـذبحه هـناك ،فــقـالـت :ياشـيخ ما أغـفـلـك ،من
يعتـرض علـي المالك فـيما ملـك ،إن إبـراهـيم ال يـفعـل بـه إال ما أمـره
هللا تـعالـي ،وسواء عـنده في إسماعـيل الموت والحياة ،إن كـان ربه قـد
ارتـضـاه للــقــربان ،فـهـو غـاية فــرح اإلنـسان ,أنـت ياشـيخ شـيطـان
إذهـب بـالحـزن والهوان وأنـشد لسان الحـال ؛
نــعــم هــــمـوا أحـبــتي  فــكـــل قــلــبـي لـهـــم
إن وصــلــوا مـحبــهـــم  وإن جـفــــوا فـهـم هـم
تـصــرفـوا فـي ملـكـهم  فــال يــقـــال ظـلـــموا


هـذا الـنبـي محمـد خـيـر الـوري
ولـه البهـا ولـه الحيـا في وجـهـه
هـو فـي المدينة ثـاويا بـضريحـه
وإذا تـوســل مسـتـضـام بـاسمــه
يــا فـوز مـن صـلـي علـيـه فــإنـه







ونــبـيـهــم وبـــه تـشـــرف آدم
كــل السـنا مـن نـوره يتــقــسـم
حـقـا ويسمــع من علـيـه يسـلـم
زال الــذي مـن أجلـه يتــوهــم
فـي جنـة المأوي غـدا يتـحكــم
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صـلـي علـيـك اللــه جـل جـاللــه
أمــا الصـالة علـي النبـي فـسـيـرة
وبهــا ينــال المـرء عـز شفـــــاعـة
كـن للصـالة عـلـي الـنـبـي مالزمـا
بــــــــلــــــغ الــعـــــــلـي بـــكــــــمــــــالــــــه
حسنــت جـمـيـع خــصــالـــه








مـاراح حـــاد باســمـه يـتــرنـــم
مـرضــيــة تــمـحي بـهــا اآلثــام
يـثـني بـها اإلعـزاز واإلكــرام
فـصـالتـه لـك تـحــيـة وســالم
كــــشـــــــف الـــــدجــي بــــجـــــمـالـــــه
صـلـوا علـيـــه وسلـمـوا تـســلـيـما



ألمـــصــطـــفي يــا ســـادتـي  صـلــوا علـيه وسلــموا تـســلـيما
أعـلمت من ركـب البـراق عـتـيمـا  وتـــاله جـبـريـل األميـن نــد يمـا
حـتـي سـما فـوق السماء قـدومــا  ودنـا فـكــلــم ربـه تــكــلــيمـــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
أم مــن عـلـي الـرســل الـكـرام تـقـدمــا  ونـوي الصـالة بـهم وكـبر محرمــا
وسـري إلـي ذي العـرش فــردا بعـد مــا  بــلـغ األمــين مكـانـه المــعــلــومــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
أم مــن كــقـاب القـوس آيـة قـربــه  بـ عـ ـلــ و ه و د نـ ـــو ه م ــن ر بـ ــــه
و ر أ ي اإل لـ ـه بـ ع ـي ــن ه و بـ قـ ـل ـبـ ـه  وحـوي من الغـيب الخـفي عـلـومــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ومـن المخــصـص بـالـنــبـوة أوال  وأبــوه آدم طـيــنـــه لــم يـكـــمـــال
ومن الــذي نـال العــال حـتـي عـال  شـرفـا وحاز الفـخـر والتــفـخـيـمــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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ذاك ابــن آمنــة البشـيــر المـنـذر  ألصــــادق الـمـزمـــل المــدثــــر
الســابــق المـتـقــــدم المـتــأخـــر  حـاوي المــفـاخـــر آخـرا وقــديمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ذاك الــذي طـاب الـزمان بـذكــره  وتعطـرت طـرق الهدي من عـطــره
وإذا النـسيم الرطب مــر بـقـبــره  أهــدي مـن المسـك الذكـي نـسـيمــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
إخــتــاره رب الســـمـوات الــعــلـي  واخـتـصـه بـالمكــرمات وفـضــال
وهـداه بـالوحي الشـريف مـفــصـال  ســورا وذكــرا مـن لـدنـه حــكـيـما
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
عـبـرت صبــا نـجـد بـنفحـة عـنبـر  من روضــة في مشـهد متـعـطــــر
مــا بــين قـبـر للـنـــبـي ومــنـبـر  فـيهـا الـذي وهـب النـوال عـمـيـمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
هـو صفوة الـبـاري وخـــاتـم رسـله  وأمينـه المخـصوص منه بـفــضـلـه
ال در در الـشــعــر إن لــم أمـــلـــه  فـي مـدح أحـمـد لـؤلـؤا مـنــظـومـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
كـم دمـر المخــتـار من مـتـمـــرد  بـ م ح ـج ـل و م ثـ ـــقـ ـف و م ه ــنـ ــد
وعـصابـة حازت بـفـضـل محـمـد  شـرفــا وفخـرا ال يـرام عــظـيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
قـاد الخـيول الصـافـنات إلـي العـدا  ثــم انتـضي بـيضا تـدل عــلـي الهـدي
وعـوامــال أوردن باغــضـة الـردي  وأعــدن والـدة الــضـالل عـقــيــمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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وحـمت حمـا اإلسالم بـيض صـفـاحـه  وجـنود نصــرتـه وسمـر رمـاحـه
ومـحي الضــالل سـ ـقي رمـال بـطــاحـه  دم بــاغــضـيه وعـاد منـه سلـيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ذاك الــذي عـبـد اإللـه وأخـلـصـــا  وهو المشـفـــع في المعاد لمن عصــــا
وبـكـفــه نطقـت وسبـحت الحـصي  شـرفـا لــه ولــربــه تـعـظـيــمــــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
في الغار نـسج العنكـبوت ألجـلـــه  والمـاء مـن يمنـاه فـاض لفضـلـــه
وتــفــجــر الضـرع األجـــد بـــرسـلـه  واخضر غـصـن كـان قـبـل هـشـيـمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
والفحـل خـص محمــدا بسجــوده  والجـذع حن عـلـي فـوات وجـوده
يـا أيـهـا المتـعـر ضــون لجـــوده  زوروا كـــريـمــا واقـــصــدوه كــريــمــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
مـن لي بأن أحـظي بـأنـجـز موعـد  و أ ز ور ه و ال ع ـم ر لـ ي ـس بـ م س ع ـد
ومــتـي أشـاهـــد نـور قــبر محمـد  ويصـير حـظي بالشـقـاء نعـيـــمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
فـومـن أحـن إلـي زيـارة سـوحــه  ألكــفــرن خــطـئـتي بـمـــديـــحــه
فـاللــه يسعــدني بـلـثـم ضـريحـه  ألنــال فـوزا مـن لــدنـــــه عـمـيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ما زلت أكـتـسب الفضــائـل والعلـي  بــغــريب نـظـم كـالجــواهــر تجـتــلي
أهــديــه مـن نـيـابـتـي بــرع إلــي  مـن لـم يــزل بالمـؤمـنـين رحــيـمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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هـو ذخـرتي هـو عـمــدتي هـو عـدتي  وحمــاي في الدنيــا ومونس وحشـتي
وغـدا ألــوذ به فـيكــشـف كــربـتي  ويكــون عـني للـخـصوم خـصـيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
هو ملجئي وبه اهتـديت مــن العمي  ولـقـيت مـنــه لـدي الشـــدائـد أنـعـمـا
وجعلـتــه لمـنال فـخـري ســــلـمــا  ولـــروضـة األمــل الهشــيم غـيومــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
هـل يــا محـمـد تـنـقـذون غـريقـكـــم  متحمــل األوزار ضـل طـريــقـكـم
إن لـم أكـن في النــائـبات رفـيقـكـم  ولـزيــمـكم فـلـمـن أكــــون لــزيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
قــل أنت يا عـبـد الرحيم وكــل مـن  يـعـنـيــك مـن أصـل وفـــرع أو سكـن
في ظلـنـا الممدود من محـن الـزمن  واشـمــل بـجــاهك صـاحبـا وحمـيمــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
وادرأ بـصــولك في نحور حواسـدي  أبـدا وعـــاند بالـنـكـال مــعـانـدي
وأجـز حـروف قـصائدي بمـقـاصدي  وتـول نــصـري ظـالمــا مـظلـومـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ي ــا م ـن يـ ــر اه اللـ ـه نـ ـور ا ل ل ــــو ر ي  ف ـأ قـا م ف ـيـه م م ـن ـذ ر ا و م ب ـش ـر ا
أنـــا غـرس جودك في العراء وفي الثـري  و غ د ا ي ج م ع نـ ا ال م ع اد خ ـص وم ـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
منـي السـالم علـيـك ماهـب الصـبا  وتـعـانـقـت عـذبـات بانــات الربــا
وتـــناوحت ورق الحمـام لتـطــربـا  وأضاء نـورك في السمـ اء نجومـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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وعــلـيــك صلـي اللـه غـالـب أمــره  تـعـداد موجــود الــوجـود بأســـره
بـاللــه يــا مــتــلــذذيـن بـذكــــره  مـن كــان منكــم ظـاعنـا ومقـيــمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
مـلت محاسـنه الـزمـــان فأفـرعت  شجـر الهـداية في الجـهات وأينعـت
وتـلـونـت ثـمـراتـهـا وتــنــوعــت  فــالـكـــل في بــركـــاتــه يـتــنـعـــم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ســرت الــبراق لــه لـمـوجـب نـية  وإشــارة في الغــيـب ربــانـيــــــة
وسـري الحـبـيب سـمـير وحدانـيــة  طـاب الـمسـير بـها وطاب المقــدم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
مـن بعـد ما قـد جــاز سـدرة مـنــتـهي  وحبـيبه جـبريل في السير انتـهي
فخـرت بمـوطئ نعـلـه حـجــب الـبـها  فـالنــور يطـلـع والـبشارة تـقــدم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
واألرض تـبهـج والسمــاوات العــال  وعـروس مكــة بالكـرامة تـجتـلـي
والعــرش بالضـيـف الكـريم قـد امــتـال  طـربـا وضيــف األكـرميــن مكــرم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
سبـقـت عـــنـايتـه لسبـق عـنــايــة  فـرقـي إلـي ذي العرش أبعـد غاية
ورأي مـن اآليــات أكـــــبـــر آيـــة  عـظــمت وأيـدها الكتـاب المحكـم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
وعـلـيـك صلـي ذو الجالل وسلــما  وهـدي وزكــي وارتـضي وتــرحمــا
ما غـردت ورق الحمائم في الحمي  وسري علـي عـذب العـذيب نسيـم
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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يـا زائــــــرين محمـدا لمـسـيركـــم  فـاح العـطـر لـدا اسـتمـاع حــديثــكم
قــد لــذ لي فـيكـم وذكــر حـبـيبكـم  مـدحي ألحـمد محسـنا منــظـومـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
التــرحـلـوا عـنـي وقـلـبي مــأمـــل  بـخــدود مـقــرح ودمـعي ســائـل
بــزيـارة المـخـتـار وهـــو مكــمـل  قـفـوا قـفـوا لي ساعـة مـنـظـوما
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
فـــإذا وصـلـتـم زائـــرين لـبــــلــدة  فـيها مقــام الصـدق مــع صحـابة
مـن يــهــده الـرحـمـن سار لطـيـبـة  قـصوا علــيه بـما جــري محكوما
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
قـــولــوا إن ابـن أحــمــد قـــــاعــد  يـرجــوك في هــرر وأنت محــمـد
وعـــالك مـن رب األنـــام مــؤيـــد  فـاسمـح بـرحمـته يكـون عـمـــيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
حـاشـا فـحاشــا ياكــريم تـميـتـني  مـن غـيــر زورتـه وأنت تـرجـني
أنـت العـلـيم بـكــل مـا أعـطـيـتـني  ي ار ب ب لـ غ ـن ي ل ــذ اك م ـــر امــــ ا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
ومتـي يكـون الوصـل بـيـن محمـد  ومحـمـد ذوالـعــجــز مـع تــوددي
هــذا عـظـيم عـنـد حـب مـحـمـــد  يـا فـوز مـن أضـحي لـديه سـلـيمـا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
كـيف التـسـلي والسـيـادة قــربـكــم  يا سادتي هـل طاب قصة عـبدكـم
ي ـد ن وا إ لـ ي ـك م ثـ م ي ظ ه ـر و د كـ ـم  حـب ـي بـحـقـ ـك يا محمــد دامـــا
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
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قـلـبـي يري األعـياد من لـحظاتـكـم  ماكـان بــعـدي عـن حظـيرة قـدسـكم
منـي يدنوا فـال يرجـوا لحــضـرتكـم  جـودوا علـي كـشف العموم نعـيما
صـلــوا عـلـيه وسـلــموا تـسـلـيـما
{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
فـلـما رقيـا الجبل ،أخبر إبراهيم إسماعـيل بـما جري فقـال :يا بني
إنـي أري في المنـام أنـي أذبحك فـانظـر ماذا تـري؟ فأجابه بـالرضي
والتـسـليم لـرب العالـمين ،فقـال يا أبـت افـعـل ما تـؤمر ستـجدني إن
شاء هللا من الصابرين فـعـندها شد الخلـيل وثـاقـه ،وقـد غلـبت
الدموع آماقـه ،فقـال لـه إسماعيل :يا أبت كـن علـي البالء صابرا،
وعلـي الـنعمة شاكـرا ،واحمل إلـي أمـي ثـيابي ،حـيث عـز عـلـيها
إيابـي ،وحـول مكـتـب الصبـيان عـنها حتـي ال تـنـظـر إلـي أحـد مـن
أتـرابـي ،وإن سألتـك عنـي فـقــل خـلــفـتـه عـنـد مـن هو خير لـه
منـك ومـني ،فــأمر السـكـين علـي نـحره فـأبـت ،فـأعـادها فانـقـلـبت:
فقـال أيتـها السـكين ،لـيس هـذا مـن طبعـك في قـطعـك ،فـصاحت
فـصاحة الحال في الحـال ،ياخلـيـل لـما تـغير طبع البشـرية بـذبح
األوالد ،تـغـير الطـبع المعـتـاد ،فتـغيـير بـتـغيـير وال تـغـيـير ،فلـما
لـم يكـن للسـكـين علـي نـحره معنـي ،قـال إسماعـيل يا أبت اطعن
بـها في الحلـق طعنـا ،هـذا والحق جـل جاللـه مطـلع علـيهـما،
واألرض تـموج من فعلهما ،والجـو قـد أقـتـم ،والفـضاء قـد أظـلـم،
والجـبال قـد تـصـدعت،والجن قد استجمعت ،والمالئـكـة تـضج
بـالتــقـديس والتهـليـل ،أيذبـح الخليـل ولـده إسماعـيـل ،وإذا
النـ ـداء مـن رب العـــالمين ،كـل بعـيني وأنــا أرحـم الـراحمـين ؛
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يـا أرحــم الـراحمـين يـا أرحــــم الـراحمـــين فــرج عـلـي المسلمـين
فـلـما هـم أن يطــعن بالسـكـيـن طعـنا ،نـودي يا إبــراهـيم قـد
صدقــت الـرؤيــا إنا كـذالك نجـزي المحسنـين ويا إسماعيلإن هذا
لهو البالء المبين ونـزل السـيد جبـريل األمـين عليه السالم بالبشارة
الحسنة ،بكـبـش قـد رعي في الجنة ألف سنة ،فهلـل الخلـيل وكـبر،
ونـحر الكـبش في المنحر ،فـصار ذلـك سنـة ألمــة المظلــل بـالغمامة
إلـي يـوم القـيامة ،ولـما أتـي الكـبش فـرح الخلـيل وبكـي إسماعـيل،
فـقـيل لـه تـبكي في ساعة السرور ،فـقـال كـيف اليبـكي من أبعـده
الحبب ،ولـم يرتـضه للتـقـريب ،قـال بعض العلـماء ،سبب ابـتالء هللا
تـعالـي خلـيلـه إبـراهـيم عـلـيه السالم ،بـذبح ولـده ،أنـه كـان يوما
يصـلـي ،فـالــتـفـت في صالتـه لـولـده ،فعاتـبه هللا تـعالـي علـي
ذالـك ،وأوحي إلـيه ،تـكـون بـين يـدي وتـلتـفـت إلـي ولــدك ،إذبح
ولـدك ,قـال رسـول هللا صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،ما أحد أغـير مـن
هللا تـعالـي ،يعني ما أحـد يؤاخـذ علـي ذالـك أعـظـم مـن هللا تـعالـي ؛
شيئ للــه رســول اللـه شيئ للــه رسـول اللـه يـا سـيـدي حبـيب اللــه
ألمــــدد رســـول اللــه
أبتــدي بـبـسـم اللــه مـدح خيـر خلــق اللــه محـمـدحبـيب اللــه
ألمــــدد رســـول اللــه
يـاولــي كـــــل شــيـئ ويــا كــافي كــل شـيئ إكـفني من كـل شيئ
ألمــــدد رســـول اللــه
يــا محـيـط كــل شـيئ يــا بصيـــر كــل شـيئ ال تــؤاخــذنـي بشيئ
ألمــــدد رســـول اللــه
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بـ ج ـاه ه ــاد ي األ ن ــام
ح ـب ــه ق ــوت القـ لـ ـوب
يــا نـذيـــر الـــعــربـــان
يــا نـــبـي األ نـــبـيــــاء
يــا رســول اللــه مــالي
رحـمـة يـا رسـول اللــه
محـبـك يـرجــو رضـاك
الصـالة عــــلـي الـنـبـي
الصـالة عـــلـي المكـرم
الصـالةعــلـي الـرسـول

محـمــد بــدر التـمـــام ق ط ب الس اد ات ال ك ر ام
ألمــــدد رســـول اللــه
ذكـــره جـالي الكــروب م ـــد ح ه م اح ي الذ ن وب
ألمــــدد رســـول اللــه
إبــن معـد ابـن عــدنـان ج د ل لر اج ي ب ال غ ف ـــر ان
ألمــــدد رســـول اللــه
يــاخطـيب األصـفـيـــاء نـ ـور ه ف ــو ق الس ـم ــ اء
ألمــــدد رســـول اللــه
غــير مـدحك في المـآل و ل ـي ف ـي كـ ــل حـــ ال
ألمــــدد رســـول اللــه
عطفــة يـا حبـيب اللــه نـ ف ح ـــة ي ـا ن ب ـي اللــ ـه
ألمــــدد رســـول اللــه
فمـا خــاب من رجــاك فـأدخــــلــه في حمــــاك
ألمــــدد رســـول اللــه
أبـي القـاســم المكــي ألهـــــاشــمي الـقــرشــي
ألمــــدد رســـول اللــه
محـمـد نـور المعــظــم ألهـــــاشــمي الـقــرشــي
ألمــــدد رســـول اللــه
محـمـــد أبـي البـــتول آلــــه أصــــل األصــول
ألمــــدد رســـول اللــه
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ما أحـــاط عـــلـم اللـــه
صــــــالة اللــه الـــولـي
الصـالة عـلـي الـمنـيف
إلـــهي أعــــل مـقـــامي
جـد لــنـا رزقــا وأمـنــا
صــــالة مـن الســــــالم
وصــــــالة مـن الـلـــــه
عـــد ذرات الـــوجـــود
يــا مســـبـب األســـبـاب
وعـلـي الشـيخ التحـقـيـق

وجــري قــــلــــم اللـــه و د ام ن ــــــع ــم اللــ ـــه
ألمــــدد رســـول اللــه
عـلـي أحـمـد الصـــفـي ع ـــد ص ــال ــح و غ ــي
ألمــــدد رســـول اللــه
أبـي طـاهــر الشــريف صاحب الـثـوب النظيـف
ألمــــدد رســـول اللــه
واشـفـني مـن سقــامـي بـجـــــاه هــادي األنــام
ألمــــدد رســـول اللــه
وعلمــا فــيضا وحسـنــا وغـفـــرانــا ورضـوانــا
ألمــــدد رســـول اللــه
عــلـي آلـــه الكـــرام وأصــحــابـه العــظـــام
ألمــــدد رســـول اللــه
عـلـي ابـن عـبــــد اللــه محـمـد حــبــيب اللـــــه
ألمــــدد رســـول اللــه
عـلـي صاحـب السجـود لـرضـي رب المعـبـود
ألمــــدد رســـول اللــه
بـالنـبي الهـادي األواب تـب علـي عبـد الوهـاب
ألمــــدد رســـول اللــه
أبي بـــــكـر الصــديـق وأبـي حـفص الــفـاروق
ألمــــدد رســـول اللــه
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وعـلـي حــاوي الـقـرآن درة الــكــون عثـمــان وعـــلـي بـــدر الـزمــان
ألمــــدد رســـول اللــه
وعـلـي أخــي الــنـــبـي أبـي حـســـن العـــــلي مـــدبـــري وتـــــــقـي
ألمــــدد رســـول اللــه
{أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه}
ولـم يـزل النـور المحمـدي ينـتـقـل مـن األصالب الزكـيـة إلـي األرحـام
النــقـية ،حتـي وصل إلـي عـبد هللا بـن عـبد المطـلب ،وقـصـة عـبد هللا في الذبح
مشهـورة وعـند الـرواة مسطـورة ،وكـان سبـبها المـبـرم ،حفـر عـبد المطـلب بـئـر
زمـزم ،ألن الجرهـمي عمرو بن الحارث لـما أحـدث قـومه بـمكـة الحـوادث ،قـيض
هللا لـهم مـن أخـرجهم مـن خـير القـري وأمها ،فعـمد عـمرو إلـي نـفائـس مـن أموالـه
وجعلـها في زمـزم وبالـغ في طمها ،وفــر إلـي اليـمن بـالده وقـومه وطارفه وتـالده،
واشـتـد شـوقـه إلـي مكـة وظلـها الظـلـيل ،فقـال وهـو ممــا زعـموا أول شعـر قيـل ؛
كــأن لـم يكـن بين الحجون إلـي الصـفا
بـلـي نحـن كـــنـا أهـلـهـا فـأبادنــا
فـســحت دمـوع العـيـن تـبكي لـبــلـدة
صـــالة وتـسـلــيـم وأزكـي تـحـيـة
تـوسـلت بــالشيـــخ األبــادر أنـــه
فـبــادر وعجـلـه فـيــا عمــر الرضــا
بـسـرك كـن مكـفيـــا مــا أهــمــني









أنـيــس ولـم يـســمــر بـمــكـة ســامــر
صروف الليالي والحدوث الغوائـر
بـهـا حـرم أمـن وفــيـهـا المشــاعـر
علـي أحمــد المختـارطـه المفـــاخــر
لمـــا يطـلـب اإلنــسـان فــيــه يبـــادر
ألنــك مــلحــوظ إلــيـه و نــ اظ ـر
وال تـنسني مـن كـل شيئ أحاذر
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وسـارع رعـاك اللـه يـاعــلـم الهــدي
ألنــك ضـم ـــنـت الـبــالد بـأســرهــا
فـيـا قطـبـنا سه ـل زيارتـك العـظـمـي
فـ بـ اد ر و ب ـاد ر م ا أ ر وم م ــن الش ـفــ ا
فـيـا أيــهـا الـشــــيـخ المـعـظـم إنـني
فـكم معضل فـرجـته صاحب العـلـي
وأعـطـاكـه رب الـبـريــة مــا تـشـــا
و ل ـي م ق ـلـ ة كـ ح ـلـ تـ هـ ا بـ م ـذ ار ف
وكـم سـاعــة أفـنـيـتـهــا بعـد شــدة
فـيارب عـامــلـنا بـمـا أنـت اهــلــــه
إلـهي وسيـدي ومـوالي خالــقي
وصـل وسـلـم كــل يـوم ولــيلــة
وأصحـابـه ذوي المكـارم والتــقـي
وتــباعه والداخـلين جـواره
















بـإنجـاز وعــدك الــذي اليغـادر
فـبارك لـهم فـيمااسـتـقـامواوشاور
لـتـيـسير أمـرنـا الـذي يتعــاسـر
ألنـك منــصـور بـه ومـنـاصــر
سـقـيم ألـيم موجع متـضارر
وأنت الـذي في كــل حـين تـناصر
ويخـتـاره الـلـه الـذي لـك شــاكــر
ولـي حـرقـة أنــفـاسـها المـتـواتــر
وكـم فــرج يـأتي بــه اللـه الـقــادر
بـأسمائك الحسـني العـوالي الطـواهـر
فـال تـجعلـني تـحت فـئام تـشاجــر
عـلـي أحمـد المختـارطه المفـاخـر
فـإنـهـم شمــس الهـدي والجـواهـر
مـدي الـدهر ما دامت مني والمشـاعـر

{أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه}
ولـم تـزل زمزم في ذالك العهد مجهولـة ،وحجب السـتـر علـيها مسبولـة،
إلـي أن رفعت الحجب علـي يدي عـبد المطـلب بـرؤيا رآهـا ،وإشـارة تـدل علـي
حفرها ،فمنعتـه قـريش منها ،فـقـال إنـي مجاهـد من صدني عـنها ،فـآذاه مـن
السـفهاء مـن آذاه ،واشـتـد بـذالك كـربه وبـلواه ،ومعـه إذ ذاك ولــده الحارث،
ولـم يكـن لـه ولـد ســواه ،فــنــذر إن جـاءه عــشـرة اوالد وصـاروا لـه اعـوانـا ،
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لـيذ بحن أحدهم للـه قـربانـا ،ثـم احـتـفـرهـا عـبـد المطلب ،وبعد أن
مضي مـن حفـر زمزم زمان ،كـمل لعبـد المطلب عشـرة غـلمان،
فـعـلم أن الوفاء قـد حان ،وكـان فـيهم عبـد هللا والد سيـد البشر،
فـأقـــرع علـي أوالده مـن يذبحه منهم للقـربان ،فخرج السهم علـي
عبـد هللا والد سيـد ولـد عدنان ،فأضجعه وعينـاه تـبكـيان ،وجـفنـه مـن
ألـم الفـراق قـد انقــرح ،وذهب سـروره والـفـرح ،فـلـم تـمكـنه قـريش
مـن ذبحه ومضوا بـه إلـي سجاح الكـاهنة ،لتــنظـر في أمـره،
فـأمـرتـهم أن ياخـذوا عشـرة مـن اإلبـل السوام ،ويضربوا علـيها
بـالسهام ،وأن يزيـدوا عشـرا عشـرا إلـي أن تـكمل اإلبـل مائـة،
وينـتـهوا إلـيها ،فـإن لـم تـقـع علـيها حيـنـئذ نحروه ،فـفعلـوا ما قـالـت
الكـاهنة غـير مـرة ،وتـقـع السهام علـي والد رسول هللا صلي هللا علـيه
وسلم كـل كـرة ،فـلـما تـمت اإلبل مائـة ،وقـعت السهام علـيها هـنـاك،
فـقـالـت قـريش يا عبـد المطـلب ،رضي ربك بـذالك ،فانحر اإلبـل عـن
ابنك فـأبي عبـد المطـلب وضرب ثـالثــا ،وهي تـقـع علـي اإلبـل
المسمـاة فـنـحرت لعبـد هللا ،وأنـشـد لسان الحـال ؛
أ للــ ـه أ للــ ـه ي ا م ج ـــر ي القـ ـد ر  فـسـلـمنا من سـوء القـضاء والقــدر
ألحكـم يجــري بـأمر اللــه والقــدر  ولـيس ينجـيـك منـه شــدة الحـذر
فـسـلـم األمــر للرب اللـطيف فكـم  مـن شـدة فـرجت في لـمحة البـصـر
وروينا في صحيح البخاري أنـه علـيه الصـالة والسالم قال{ بعثـت مـن
خيـر قـرون بني آدم قـرنـا فقـرنـا ،حتـي بعثـت مـن القـرون الـذي كـنت
فـيه} وروينا في سنن البيهـقي ،قـال رسول هللا صـلـي هللا علـيه وسلـم{ما افتـرق
النـاس فـرقـتـين إال جـعـلـني هللا في خـيـرهـما ،فـأخـرجـت مـن بيـن أبوي ،فــلـم
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يصبني شيئ مـن عهـر أمـرالجاهليـة ،وخرجت من نكـاح ولـم أخرج مـن سفاح مـن لـدن
آدم ،حتـي انتـهـيت إلـي أبـي وأمي ،فأنـا خيـركـم نفسـا وخيـركـم أبـا }
فعـلـي خير خـلق هللا زين األنــام  ألـف ألـفي صـالتي ثـم ألـفـي ســـالم
حي أطالل لـيلـي يا قـتـيل الغـرام  وانظـر في حماها حــول تلـك الخيـام
إن قـ ل بـ ي م ولـ ع و ب هـ ا م س ـتـ هـ ام  والـذنوب أثـقـلـتـني ياشفـيـع األنـام
وابك دهـرا تـولـي بدموع انسجام  واشــك شـوقي ووجـدي واقـــرا عــني الـســـالم
حـبهم في فــؤادي وسـروري مقـيـم  وقلـبي أضحي مــن جفـاهـم سـقـيـم
وانـكساري وذلـي في هـواهــم نعـيم  ي اس ر ور ي و س ع د ي إ ن ر ض وا ب ي غـ ـ ال م
حـير الحسن منهم كـل ما في الوجود  لـيت شعري لـيالي وصلـهم هل تـعــود
ونـزول لـيـالي هجـرهــم والصــدور  ويفـــوز المعـنـي منـهـــم بـالـغـــرام
إعطــفــو يا مـوالي وانـظــروا حاليـا  فــلــكــم في قـلـبي رتـبـة غـــالـيــة
إن روحي لـيست عـنـكـم ساليـــة  جـئـتـكم بـإنكساري يا أهـيـل الذمام
أنا ألـقــيـت رحـلي عـنـد أبوابكـم  وا نحــت ركـابي نحـو أعـتـــابـكـــم
ورجوت بـودي حسن إفضـالكـــم  للـمسـكـيـن جودو بـالــرضي يا كــرام
كـعبة هللا تحلـي حسنـهـا في السـحر  فـتـري القـوم صـرعي إن بدت كالقمر
طـف بها وتـمـلـي وامل منها النظر  والـثـم األلحـان واغـنم لـثـمـة بإهــتمـام
ياحدات الركائب أسرعوا بالـركاب  وإلـي كــم تـواني لـيس هــذا صـواب
وأنـيخـو المطايا نحو لي الـجـنـاب  الــــذي ظـلــتــه بالهجـيـــر الغــــرام
من لـه الضب حـيا وأجـار الغـزال  وهـــدي الخـلـق طــــرا وأزال الضــالل
ثـم من أصبعيه فاض مــاء الـزالل  ولـه انشـقــت بدر التــيـم حـال التمــام
فعـلـي خير خـلـق هللا زيـن األنــام  ومجيــر البــرايـا من ركــوب الـزحـام
أ لـ ــف أ لـ ف ي ص ـــال ت ي ثـ م أ ل ــف ـي س ـــال م  ك ـل و قـ ـت و ح ين د ائ ــمـ ا ب ـاالـد و ام
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{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه}
وروينا في حلـية أبي نـعيم وغيرها ،قـال رسول هللا صلــي هللا علـيه
وسـلـم{ ،لـم يزل هللا يـنقـلـني من األصالب الطـيـبة إلـي األرحام الطاهـرة
مصـفي مهذبا ،ال يتـشـعـب شعبـتـان إال كـنت في خيـرهما شعـبا} وروينا في
مسنـد أحمد رحمه هللا تـعالـي عـن واثلـة بــن األسقـع ،عـن النـبي صـلـي هللا
علـيه وسلـم ،أنـه قال{إن هللا اصطـفي من ولـد إبراهـيم إسماعـيل ،واصطـفي من
ولـد إسماعـيل بني كـنانة ،واصطفي من بني كـنانة قـريشـا ،واصطفي مـن قـريش
بني هاشم ،واصطـفاني مـن بني هاشم} فهو صـلـي هللا علـيه وسـلـم أبو الـقـاسم
محمـد المحمود قـوال وفعـال ؛
{} 
{}
داو نـبـي هــاشمي نـبـي
إبن عبد هللا أطيب العرب فرعا وأصال،ابن عبد المطـلب الـذي بلـغ أسنـي
المطالب ،ابن هاشم الـذي هشم األعادي بـذات القـواضب ،ابن عبد مناف واهـب
السوائب ،ابن قـصي أقــرب واصل إلـي أقصي مراتـب الكـمال ،ابن كالب بن
مرة بن كـعب بن لـؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كـنانة بن
خزيمة بن مدركـة بن الياس بن مضر بن نـزار بن معد بن عـدنان بن إسماعيـل
بن إبراهم الخلـيل ،وهـذا هو النـسب الصحيح الـذي لـه في مواطن شرف
النــبوة ومعـدن الرسالـة نـزول ،وإذا ذكـر األنـساب الطاهـرة طفـق لسان
الشـرف والفخـر يقـول ؛
لـه النـسب العالي لـيس كـمثــلــه  حسيب نـسيب محسـن مـتـكــرم
أقـــدمــه فـي كـــل مـدح أل نــــه  إذا كـان مــدح فالنـسـيب المقــدم
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جلـيـل بتـاج المكـرمات مخـصـص  جـمـيـل بـأنـوار البـهــــاء معـمــم
فــمــا الـكــون إال حـلــة ومحـمــد  طـــراز بــأنــوار الـنـبــوة معـلــم
أال قــل لقـوم أعـرضــوا إن أردتـم  نـجـــاة بـه صلــوا عـلـيه وسلـمــوا
صلي هللا علي محمد صلي هللا عليه وسلم
ولـم يـزل نـوره صـلـي هللا علـيه وسـلـم في أصالب الكـمال،
وأرحام الجمال ،إلـي أن اتـصل نـوره بـأبـيه عـبـد هللا بن عـبـد
المطـلب ،روي أنـه لـما أراد خطـبة آمنـة والدة رســول هللا صلــي هللا
عـلـيه وسلــم ،كان في مــروره للخطبة المرضـية ،مـر بـإمرأة
خـثـعمـية ذات رأي متـيـن وعـلـم ودين ،فرأت في وجهه نـورا يكـاد
يخطف األبصار ،فـعلمت أنـه نـور النـبي العربي المخـتـار ،فـدعـت
عـبد هللا إلـيها لـيقـع في ذالك الوقـت عـلـيها ،وتــفـوز بـنـوره أجمع،
ومنـادي العصمة يـنادي لـو تـسمع ؛
قـل للـتي راودت هـذا الشـريف ولم  تـعلـم بـتـنزيهه عن فعل فـحـشاء
ما أنـت فـيــما غـدوت مــنـه طالــــبـة  إال كــبــاســط كـــفــيــه إلـي المـــــاء
فقـالـت ،هـل لـك أن تـقـع عـلـي ولـك مائة مـن اإلبـل؟ فقـال لـها:
أما الحرام فـالممات دونه ،فكـيـف بـاألمـر الـذي تــبغـينه ،يحمي الكـريم
عـرضــه وديـنـه ،ثـم فـارقـها ومضي مع والده عبد المطــلب حـتي
دخـل دار وهب والد آمنة ،فخطب إلـيه إبنـتـه آمنة ،فـأجابه وعـقـد
عـقـدها عـلـيه ،ودخل في مـكانه ،فـواقـعها في وقـتـها ،فحملـت بـرسـول
هللا صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،ثـم رجع إلـي الخثـعمـية ،فقـال أيـن ما
قــلـت؟ فـقـالـت اما اآلن فـال ،ثـم قـالـت وهللا لـســت بـصاحــبـة
ريـبة ،ولـكـنـي رأيـت في جـبـينـك نـور الـنـبــــوة فــأحـبـبت أن يـكـون
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بـذالك الـنـــور إلـي ،وأبي هللا إال أن يكـــون ذالك في آمــنـة
وهللا أعـلـم حـيث يجعــل رسالـتــه وأنـشــد لسان الحــال ؛
عـلـــيك صــالة اللــه يا خير مـرشـد  علـيـك ســـالم اللــه يا خـيـر مهـتــد
ومـا زال نـورا ســـاطـــعـــا مـتـنــقــال  بــأطــــهـــر أصــالب وأكــرم محــتـد
فـــلـمـــا أراد اللــه إظــهـــار ديـنــه  عـلـي عـلـم يـهـدي بـه كـــل مـهــتـد
أ ض اء ل كـ ل النـ اس م ن ذ ال ـك الس ن ا  بـجــبهة عـبـد اللــه في كـــل مشـهـد
فيقـال ،إنـها حملـت بـرسول اللــه صـلـي هللا علـيه وسـلـم عشـية
الجمعـة ،أول لـيلـة من رجب ،وقـيل في منـتـصف جمادي اآلخرة،
فانـتـقــل منــه نـور خيـر البريـة إلـي آمنة ابنة وهب الزهـرية ،وكـانت آمنة
لـما حمـلـت بـرسـول هللا صلــي هللا علـيه وسلـم تـري الطــيور عاكـفة
علـيها ،يتــبركـون بها إجالال للـذي في بطـنها ،وكانت إذا جاءت تـسقي
مـن بـئر يصعد الماء إلـيها إلـي رأس الـبـئـر إجـالال وإعظاما لـرسـول هللا
صـلـي هللا عـلـيه وسلـم ،فـأخبرت زوجها بـذالك ،فـقـال هـذه كـرامة
لـلمولـود الــذي في بطـنك ،قـالـت :وكـنت أنـام تـحت السماء فـأري القـمـر
والـنجـوم في منـزلي ،وكـنت أسمع تـسبـيح المالئكـة حـولي ،وسمعت قـائال
يـقـول :هـذا نـور السيــد الرسول ،ثـم رأيت شجرة وعـلـيها نـجوم زاهـرة
بـيـنهن نجمة فـاخرة أضاء نـورها عـلـي الكـل ،فـبـينـما أنـا نـاظرة
إلـي نـورها واشـتعالها إذ سقـطـت في حجري ،وسمعـت هاتـفـا يـقـول،
هـذا النـبي السـيد الـرسـول ،ثـم أتـاني ملـك ومعه ورقـة خضراء ،فـقـال
إنـك حـملـت بسـيـد المرسـلين ونبي المؤمنــين ،فإذا وضعـتــيه فعـلـقي
عـلـــيه هــذه ،قـالـت فـانـتـــبهـت مـن نـومي مـرعـــوبـة فـحـدثـت زوجــي
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بذالك ،فقـال قـومي معي إلـي حلـيفة ابن عـتــاب حـتي يفسر لـك هـذا المنام
قـالـت :فاتـيـت إلــيه وقـصصت علـيه هـذا الـمـنام ،فقــال :الشجرة إبـراهـيم
الخلـيل ،والنـجوم الزاهـرة هـم األنـبـياء مـن أوالده ،والنجـمة الفـاخـرة الـتي
عـلـت ضـوؤها عـلـي الكــل فـهـو نـبي يظهــر في هـذا الـزمان ،يكـسـر
األوثــان ،ويعـبـد الـرحمن ،وأمـا سقـوطـها في حجـرك ،فـسوف تـلـدينه،
وسيعـلـم مكـانه ،وينـشـر في المشـرق والمغـرب برهـانـه ،قـالـت فـرجعـت
إلـي منـزلي فـرحـة مسـرورة ،ومرض عـبـد هللا ومات بـالمدينة وآلمنة ستـة
أشهـر ،وهي حاملـة بـرسـول هللا صلــي هللا عـلـيه وسـلــم ،ومات عـبـد هللا
وعـمـره ثــمـاني عـشـرة سنـة ،كـما صححه الحافـظ صالح الدين العالئي،
ولـما مات ضــجت المالئكـة إلـي ربــها ،وقـالـت إلــهـنـا يـبقـي نـبيـك وحبـيبـك
يـتـيما ،فقـال هللا تـعالـي اسكــتـوا يا مالئكـتي فـأنـا أولـي بـحفـظه مـن امه
وأبـيـه ،وأنـا خالـقـه ورازقـه ومربـيه ،ومظـفـره عـلـي أعاديه ،ولي تـدبير
ذالك ،وأنـا عـلـي كـل شـيئ قـديـر،

ألقصيدة البرعية في مدح خير البرية
يا رسول اللــه ســالم عـلـيـك
قـف بـذات السـفح مـن إضــم
هـل رأوا عـلمـا عـن العــــلـم
لــيت شـعري بـعـد ما رحلـوا
أبـــذات البـــان أم عــدلـــوا







يا حـبـيـب اللــه سـالم عـلـيــك
وانـشــد الســارين في الظــلــم
أم رأوا ســلــمي بـــذي ســلـــم
أي أكــــنـاف الحـمي نـــزلـــوا
يـنـشــدون الـقـلـب في الخـــيـم
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فـسقـي مـرعـــاهـم المـطــر
فــي ريـــاض طــلـــــــهــا درر
نـورهــا الـفـضـي مـلــــــتـــهـب
فـيه مـن حب النـدي حبـب
قــد تـراءت لـي خــدورهــم
هـمـجـت وجــدي بـدورهــم
فـجـــهــات الصــبر مـظــلــمــة
وهـــــــي أرواح مــقــــســـمـــة
كـم حـفـظت الـعهد لي ولـها
كـم صـــبــا قـلــبي بــهـــا ولــهـا
أنـا في تــألــــيـف قــافـيــــتي
س ـق م ي فـي ال ـح ب عـ اف ـي ـت ي
وصــلــكـم صـــاف عـن الـشـبـه
وعـــــــذاب تــرضــــون بـــــــه
قـســـما بالـنــجم حــين هــوي
فــاخلـع الكـونـين عـنـك سوي
ســـيـد الـســـــادات مــن مـضــر
صــاحــب اآليــــات والــســــور
قــمــــر طــابت ســـــريــرتــــــه
صـفــوة الـبــــاري وخــيـــرتـــه
مارأت عـيــن ولــيــس تـــري























وســري روح الصـبـــا الـعــطـر
بــيــن مـنـثـــــور ومـنـــتــظـم
فـي رقـــوم لــونـــهـا ذهــــب
فــــوق زهــر مـنــه مــبـتــسـم
وبـدت لـلـعـــيــن دورهـــم
يـا لــقــلــبـي بـالــغـــرام رمـي
ومــرامـي الـهــجـــر مــؤلـمـة
هـيـجـت لـعــس اللــما ألـمـي
كــم أذابــت مـهـجــتـي ولــهـا
قــبـل ســن الحــلم بـالحـــلــم
غـــيـر مــجـتــــاز إلـي فــئــــة
ووجـودي في الـهــوي عــدمي
بـعـزيــز الشــكــــل والـشــــبـه
فـي فــمي أحــلـي مــن الـنــعــم
مـا المـعـافـي والسـقـيم ســـــوي
حـب مـولـي الـعـــرب والعجــم
غـــوث أهــل الـبــدو والحـضـر
مـنـبــت األحـكـــام والحــكـم
وسـجــــايــــاه وســيـــرتــــه
عـــدل أهــل الحــل والحــرم
مـثــل طــه في الـــوري بـشـــرا
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خـير مـــن فوق الثـري أثــرا
جاوز السـبــع الطـبـــاق إلـي
وأحـــالـتـه الحظـــوظ عـلـي
نــــال عـنـــد هللا مـــوهــبــة
يـا عـزيــز الـنـاس مــرتــبـــة
عـد بفـضـل الجــود مـنـك عـلـي
يـعـتـري عــبد الـرحـيم بــــال
قـ ـل ل ه م أ نـ تـ م م ـن الس ـع ـد ا
و إ ذ ا كـ ـن ت الـش ـف ــــيع غ ــد ا
أ نـ ت ع ــب ـد هللا ذ و شـــــرف
صده عــن مـذهـب السـلـف
صـــار بـاألوزار مــرتــهـــنــــا
ب ـذ نـ وب كـ ال ج ـبـ ال جـــــني
ضــاق عـنـه وجــه مــذهــبــه
قـ م غ ــد اة ال ـح ـش ر ل ي وبــه
لم يخب مـن كـنت مو ئـلــه
مــا عـلـي الجـاني وأنـت لـه
بــك مــزن الـجــود مـــاطــرة
فجــمــيـع الـرســـل قــاصــرة
وصــالة هللا كـــــل ضـــــحي






















طـاهــــر األخــالق والـش ـــيـم
قـــاب قـوسـين اسـتـمــر عــال
ســـر عــلم الـلـوح والــقـــلـم
لــعـــظـيم الفـضـــل مـوجــبـة
عــد بـفـضـل الجــود والكــرم
صـاحـب الـنـ ـيـابـتـــين فــــال
وارع حق الصحب والـرحـم
واشـــمـل األدنــين والـبـعــدا
بـالــوري فـالـقــاســمي ســـمي
وهـــــو عــبــد هللا ذو شـــرف
كـــثــرة العـصــيــان واللـــمـم
ظـالمـا للـنـــفـس مـمـتــهــنــــا
ه ــتـ ـك أ ع ــر اض و س ــف ــك د م
عــــز عـنــه نـــيــل مطـلـــبـــه
يوم جمع الخـصم والـحكـم
يـا مــن الـرحــمن فــضــلــــه
عـصمـة مـن أوثـق العـصــــم
وبــحـــــار الخـــــيـر زاخـــــرة
عـن مسـاعي طـاهــر الـقــــدم
وســـــــالم هللا مــــا بــرحـــــا

 - 134 - 

جـاوز خــتـمــا ومـفــتــتـحــا  حــين كـنـتم خــيرا في الـقــدم
ألمصطـــفي منصب الشـرفـا  ذو الـــوري أعــلـي شــرفـا
أحـــمد المخــتـار والخــلـــفـا  شــهـــداء هللا فـــي األمــــم
إنتهت ألقصيدة البرعـية في مدح خير البرية
{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
ولـما حتملـت آمـنة بـرسـول هللا صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،ظهـر صفـاء
يقـينهــا وانطوت األحشاء علـي جبـينها ،وسطع نـور محمـد صـلـي هللا
عـلـيه وسلـم علـي جبـينها ،قـالـت آمنة بـنت وهـب لـما كـان أول شهـر من
شهـوري ،شهر هللا رجب ،فـبيـنما أنـا ذات لـيلـة إذ دخـل عـلـي رجـل
حسن الوجـه ،طيـب الرائحـة ،وهــو يشـيـر بـيــده إلـي فــؤادي ويـقـول
 مـرحبـا * مـرحبـا بـك * يـا محمــد 
فـقـلـت لـه سيـدي من انـت ؟ قـال أنا آدم ،فـقــلـت :ما تـريد يا ابـا البشـر ؟ قـال:
أبـشري يا آمنــة بـســيـد البـشـر ،وفـخـر ربــيـعة ومـضـر ،ومـن ينـشـق لـه
الـقـمر ،ويسـلـم علـيـه الحجر ،ويسـعي إلـي خدمــته الشـجـر ،فــلـما كـان الشهـر
الثـاني ،دخـل عـلـي رجـل جـلـيل الـقـدر وهـو يشــيـر بـيده إلـي فـؤادي ويقـول:
الصـالة والسالم عـلـيـك يا رسـول هللا ،الصـالة والسالم عـلـيـك يا خـلـيل هللا،
الصـالة والسـالم عـلـيـك يا صفوة هللا ،قـلت لـه :سيـدي من انـت ؟ قـال أنـا
شيـث ،فـقـلـت ومـا تـريـد يا شيـث ؟ قـال :أبـشـري يا آمــنة ،فـقـد حـمـلت
بـالـنـبي الـكـريم ،والسـيـد العـظـيم ،الضب لـه يكــلـم ،والحـجـر عـلـيه يـسـلـم،
ثـم انصرف ،فـلــما كـان في الشــهـر الـــثــالث ،دخـــل عـلـي رجـل لـه سـكـيـنة
ووقـــار ،وعـلـــيـــه ضـيـــاء وأنــوار ،وهـو يـشــيــر بـيــده إلـي فــؤادي ويـقـــول
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الصـالة والســالم عـلـيك يا مـدثــر ،قـلت :لـه سيـدي من أنـت؟ قـال أنا النـبـي
إدريــس ،فـقــلت وما تـريـد يا إدريس؟ قـال أبـشـري يا آمنة فـقـد حملت بالنـبي
الرئـيس ،والجوهـر النـفـيس ،صاحب التـسبـيح والتـقـديس ثـم انصرف ،فـلـما كـان
في الشـهـر الـرابع ،دخل عـلـي رجـل أسمر ،ملـيح المنـظــر وهـو يشيـر بـيـده إلـي
فـؤادي ويقـول :الصـالة والسالم عـلـيك يا صادق ،الصـالة والسالم عـلـيك يا
صـفـوة الكـريم الخالق ،فـقـلت لـه :سيدي من انت ؟ قـال أنا نــوح ،فـقـلت وما تـريـد
يا نـوح؟ قال أبـشري يا آمنة ،فـقـد حملت بـالنـبي الممـنوح ،صاحب النـصر
والفـتـوح ،الـذي ذكـاؤه في اآلفاق يفـوح ،ثـم انصرف ،فـلـما كـان في الشهـر
الخامس ،دخـل علـي رجـل حسنـه مكمـل ،ووجهه مجمـل ،وهـو يشيـر بـيـده إلـي
فـؤادي ويقـول :الصـالة والسالم عـلــيك يا زين المرسـليـن ،الصـالة والسـالم
عـلـيـك يا إمام المتــقـين ،قـلـت لـه  :سيـدي من أنت ؟ قـال أنا نـبي هللا هــود ،فقـلت:
وما تـريد يا هـود ؟ قـال :أبـشـري يا آمنة ،فـقـد حملت بـالنـبي المسعـود والـرسـول
المحمـود ،صاحب الكـرم والجود ،والـلـواء المعـقـود ،ثـم انصرف ،فلـما كـان في
الشهـر السادس ،دخل علـي رجـل جلـيل المقــدار ،كـثـيـر األنـوار ،وهـو يشـيـر
بـيـده إلـي فـؤادي ويقـول :الصـالة والسالم عـلـيـك يا حبـيـب المحبـوب ،الصـالة
والسالم عـلـيـك يا بغـية المطـلـوب ،فـقـلـت :لـه سيـدي مـن أنت ؟ قـال أنا
إبـراهـيم الخـليل ،فـقـلـت :وما تـريد يا إبراهـيم؟ قـال :أبـشري يا آمنـة ،فـقـد
حملـت بالنـبي الجـلـيل ،والـرسـول الفـضـيـل ،والحبـيب الخلـيل ،ثـم انصرف،
فـلـما كـان في الشهـر السابع ،دخـل عـلـي رجل أملـح ،ووجهه من الـبدر أصبـح،
وهـو يـشـيــر بيـده إلـي فــؤادي ويـقـول :الصـالة والســالم عـلـيك يــا صفوة
اإللــه ،الصـالة والســالم عـلـيك يا عـظــيم الجــاه ،فـقـلـت لــه  :سيـدي من أنـت؟
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قــال أنـا أبـوه إسـماعـيـل الذ بـيح ،فـقـلت لـه سيـدي وما تـريـد؟ قـال :أبشـري يا آمنة ،فـقـد حملـت
بالنـبي المليح ،صاحب النـسب الصحــيح ،واللـسان الـفـصـيح ،ثـم انـصرف ،فـلـما كـان في الشـهـر
الـثـامـن ،دخل علـي رجل طـويل الـقـامة مليح الهامة ،وهـو يشيـر بيـده إلـي فـؤادي ويقـول ،الصـالة
والسالم عـلـيك يا إمام األبـرار،الصـالة والسالم عـلـيك يا حبيب الملـك الجبار ،قـلت لـه سيـدي مـن أنت؟
قـال أنـا مـوسي بـن عمـران ،فـقـلت وما تــريد يا موسي؟ قـال :أبشـري يا آمنة ،فقـد حملت بـمن ينـزل
عـلـيه القــرآن ،ويكــلـمه الـرحمـن ،ويـزيـن بـه الثــقــالن ،ثــم انصرف ،فـلـما كـان في الشهـر التـاسع
دخـل عـلـي رجـل البـس الصوف ،وهـو بالعـبادة موصوف ،فأشـار بيـده إلـي فـؤادي وهو يقـول :الصـالة
والسالم يا زين الخالئـق ،الصـالة والسـالم عـلـيك يـا مظهـر الحقـائـق ،فـقـلـت لـه سيـدي مـن أنـت ؟ قـال
أنـا عـيـسي ابـن مـريم ،فقـلـت وما تــريد يا عـيسي؟ قـال  :أبشـري يا آمـنة ،فـقـد حمــلـت بـالنــبي األكـرم
والـعـطـوف األرحـم ،وفي هــذا الشـهـر تـضـعـين محـمـدا صلــي هللا عـلــيـه وسـلــم ؛
يـــا رســـــول الـلــه ،يـا حـــــبــيب الــلــه  خــيـــر خــلــق الـلــه  ،صــلـي الــلــه عــلــيـك

*

آمـنـيي نـبـي آيـيي * داو رسول إنايــيي  أبـشــري إنـاي آمـنـيي * رســول هللا آيــيـي
بـنـيـجـلـش بـسـم اللــه * والحــمد لــإللــه  أم رســــــــول الـــلـــــه * رســـول هللا آيــيـي
زسـطـيـش صــمـدا * زطـورش مـحـمـدا  صـا حـب الــتـوحــــيـدا * رســـول هللا آيــيـي
زسـطـيـشــا الـرحمـانا * نـبي عــبـد المـنـانــا  ص ــا حـ ــب ال ــق ــرآن ــا * رســـول هللا آيــيـي
د ار الس ـال م إن ايـ يي * ج ـن ت ش ـير ط ايــ ي ـي  ش ـف اع ه ل ي ج ـر ح اري * رســـول هللا آيــيـي
ديـن تـمر زطـورتي * مصـطـفـاوخ زولدتي  م ؤ م نـ ـا ش ـو ز س ـور ت ي * رســـول هللا آيــيـي
مــ ان آم ــن ــة ك ــز اال * و ل ــــد خ يــ ـل ــز ا ال  و ح ـي ي ـــور د ال ز ا ال * رســـول هللا آيــيـي
إيـلم أخـاش كـزاال * ولـدخ يــلـزا ال  جـيـش شـفـاع يـنـس ــزاال * رســـول هللا آيــيـي
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فلمـا دخل شهر ربيع األول  ،في ثنتي عشرة ليلة خلت منه ،وهي ليلة اإلثنين من
الـيالي البيض الـالتي ليس فيهـن طالم ،وكان عـبد المطلب قـد خرج يطوف بالبيت
هـو وأوالده ،ولم يبق عـند آمنة ذكر والأنثي ،وقد أغـلق عبد المطلب عليها الباب خوفـا
عليها من طارق يطرقـها ،قالت آمنة ،وبقيت في المنزل وحيدة ،إذ سمعت حركة بين
السماء واألرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثالثة أعالم ،فنشر األول علي مشرق
األرض‘ والثاني علي مغربها ،والثالث علي البيت الحرام ،قالت آمنة لما كـانت الليلة
الثانية عـشرة من شهر ربيع األول ،أحسست بالذي في بطني يريد النزول ،فلحقـني
البكاء لوحدتي في المنزل ،وليس عـندي أحد فنظرت إلي ركـن المنزل ،وقد ظهـرن
أربع نساء طوال كأنهـن األقـمار ،مـتــزرات بأزرار بيض يفـوح الطيب مـن
أعـطافهـن ،فقلت لهـن من أنـتن الآلتي من هللا عـلي بكـن في وحدتي ،وفـرج بكـن
كـربتي ،قالت األولي ،أنـا مريم ابنة عمران ،والتي علي يسارك سارة زوجة إبراهيم
الخليل ،والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم
إمرأة فرعـون ،فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيمـا ،فتقدمت األولي وقالت،
أبشري يا آمنة من مثلك ،وقد حملت بسيد أهل األرض والسماء ،ومصباح الدنيا
وخاتم األنبياء ،والحبيب المصطفي ،ثم جلست عللي يميني ،ثم تقدمت الثانية ،وقالت :
من مثلك يا آمنة  ،فقد حملت بالحبيب األعلي ،والمشفع في الخلق غدا ،أفضل من
وطئ الثريوالحصي ،ثم تقدمت الثالثة ،وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر ،وفخر ربيعة
ومضر ،ومن ينشق له القمر ويمكلمه الشجر والحجر ،ثم تقدمت الرابعة وهي
أكبرهن هيبة ،وأكثرهن بهجة ،ونادت ،من مثلك ،وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل
والمفاخر ،صاحب المعجزات والمآثر ،ثم جلست بين يدي ،وقالت ألق بنفسك علي،
وميلي بكلـيتـك إلي ،وقالـت آمنة  :فجعـلـت أنطـر إلي أشــباح يدخـلون عـلي أفــواجا
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يهـنـئـوني وأنـا حــيـرانـة وهـم يخـاطبـونـني بـخـطاب لـم أسمـع قــط
أحــلـي منــه وال أرق ،وأنــشــد لســـان الحـــال ؛
اللــه اللــه اللــه يا مـن لـه رتــب
راق الزمـان فــزال الهـم والنـصـب
وأصبح الكـون في يسر وفي فــرح
هـذا أوان تمـام الحمـل منـه ومــا
هـذا الـذي مالـه في الخلق من شبه
م ن ز ه ع ـن ش ـر يك ف ي م ح اس ن ــه
يـا سيـد الخلـق يامن ال شـبـيـه لـه
ج م ع ت ف ي ال ح س ـن أ و ص اف ا ك ـم ا ج م ع ت
أنت المـراد وأنت القصـد أجمعـه
صـلي علـيك إلـه العـرش ما طلعت
اللـ ـه اللـ ه اللـ ـه ي ا م ـن لـ ه ر ت ب













صـل وسـلـم علـي من عشـقـه يجــب
قـد اختفي الشـرك والعصيان والريب
يقـول قـد جاء من بالـفخـر ينـتـسب
ب ـق ي س ـو ي أ نـ ه ب ال و ض ع ي ـق ـتـ ر ب
ومـن سـنـاه جـميع الخـلـق يكــتـسـب
فعـنه بـدر الدجي بالحـسـن يحـتـسـب
يـاكــامل الحـسن أنت الـسـؤل واألرب
جمعت لـك المالحة يامن عـشقه يجـب
يـامـن لـــه كــرم يــا من لـــه رتــب
شمس النـهـار ومـال الظــل يـغــتـرب
صـل وسـلـم عـلـي من عـشـقـــه يجب

{ ويـلـي فـن المـديـح }
{ في مدح النبي صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم }
متـن بانت سعاد
للصحابي الشاعـر ســيـدنا كـعـب بـن زهـير رضي هللا عـنه
ياربنا سيــدي صل علي أحمـد

}{ 

حبيبك المصطفي النبي ال ع ر ب ي
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حـانت سعـادة واإلقـبــال مـقــبـول
قلـبي عـلـي حب من يهواه مجبـول
بـينـا هــواه بـحبـل الـفـوز محبـول
بانت سعــاد فــقـلــبي اليـوم متـبـول } {مـتــيــم إثـــرهـا لـم يـفـــد م كـ بـ ـول
كحالء عين ومـا باإلثمد اكتحلـت
كـأنـمـا ذهـب في لـونها سحـلـت
وبضـة ربعـة تـمت ومــا نحـلـت
ومــا سـعــا د غــــداة الــبــيــن إذ رحـلــوا } {إال أغـن غضـيض الطـرف مكحول
فــلـو رأتـها عـــوان قــلـن مكـبـرة
مـــاهـات إال من األمـالك مخبـرة
غــــراء ألالء فــطــنــــاء مـدبـــرة
هـيــفـــاء مقــبـلـــة عـجـــزاء مــدبـــرة } {ال يشـتـكـي قـصـر منـهـا والطـول
تـعـدو بـكـل كمال الــزينة ابتـسـمـت
تـجـلـوالسمع وطـرف فيهـا ارتـسمت
تـعـلـوجماال وبـالعين المهـاة سـمــت
تـجــلـو ع ـوارض ذي ظــلم إذا ابـتـسمـت } {كـأنـه مـنهـل بـالـراح مــعـلـول
لـجـت بـأوصـافـهـا دامـاء أثــنـيــة
عـجـت لـديها بـهـا أمـواج تـهـــنـئــة
مـجـت بـفي الصب خمرا فـوق أمنيـة
شـجـت بـــذي شــيـــم مـن مــاء محـنـيـة } {صـاف بأبطح أضحي وهـو مشـمـول
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أبـرد بــه مــن حشـاه القــر أورطـــه
إذ كـان واديــه بيـن الـروض أوسطـه
مــا قصــر المـــزن في سيـب وفــرطـه
تـنفي الرياح القــذي عنـه وأفــرطــه } {مـن صوب غــادية بـيض يعالـيـل
في عينها حـــور لـو أنـها حـدقــت
لـفـتـنت كـل ذي حجـر بما غـدقـت
علـي صواحبها بـالجــــود واصـدقت
أكــرم بـها خلــة لـو أنـــها صـدقت } {موعودهـا أو لـو أن النـصح مقـبول
أعـظـم بـزينـتهــا وجـها ومعـدمهــا
شـبهـا ومخضـبهـا نـدها لمـندمهــا
هـل ال بـشـير لـنـا بـاهي بمقـدمهـا
لـ ك ن ـه ا خ ــلـ ة قـ د س يـط من دمهــــا } {فـجــع وولـــع واخــالف وتـبديــل
كـم تـرهــات لها كانت تـخون بـها
كـأنـهـــا صوفـة طـار الســكـون بـهـا
لكـل قـطر كمـا طاف الــركـون بـها
فـما تـدوم عــلـي حـال تـكـون بها } {كـ م ا تـ لـ و ن ف ي ا ثـ و اب ه ا ال غـ ـول
الخلف في نـقـضها عهـدا وإن حـرمت
بـروتها أخلـفـت وعـدا بما التــزمــت
وال وثــوق بمـا أتــت وبـمــا عــزمـت
ومـــا تـمسـك بالــعـهـــد الــذي زعـمـت } {إال كـما يمسك الماء الغـرابـيـل
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ياصــاح ال تـكثـرن دانـتـك أو قــعـدت
وال اعتـبـارا بـمــا دانـتــك أوبــعـــدت
حبـا حبـا اشـتـهت فيما غـنـت وعـدت
فـــال يـغــرنـك مــا مـــنــت ومـــا وعـــدت } {إن األماني واألحـالم تـضلـيل
فـيها اعـتـبـاص ولـيـان قـد امتـثــال
في نـطقها السحر والشعواذ قـد أتـال
كـأنـما وعدتـك النــكــل أو مـثــال
كـانـت مواعـيـــد عـرقـوب لـهـا مثــال } {ومـــا مــواعــيــدهــا إال األبـاطـيـل
لـم يسـل عـن شـوقهـا يوما إوادتـها
لـجــوا عـلـــيه فـفـيهـم لـج عـدتـهـا
عـفـت علـيهم ســـوي أنـي مخـدتـهـا
أرجـو وآمـــل أن تـدنـو مــودتـهــا } {ومــا إخـال لـديـنا منـك تـنويـل
مـالي إلـيها باحـوالي مبـلـ ـغـهـا
ومـن رؤوس وشـاة بي يثــلغــهــا
وكـلـب الـلوم مـن بـول يـولـغـهـا
أمـسـت ســـعـاد بـأرض ال يــبـلـــغـهـا } {إال العتـاق النـجـيات المـراسـيل
أو راسـيات كـريح المســك ذافــرة
صـــالهـج ســـج مـا قــط نـافــرة
خـراعب رحب في السـير وافـــرة
ولــن يـبـلـــغـهـا إال عــذافـــرة لها } {عــلـي األيـن ارقـــال وتـبغـــيل
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تـجوب بــيدا بـديجـــور وقـد أرقــت
جريـئـة مـن مخــوف العج مافـرقـت
تـخوض سيال بال خوف وإن غرقـت
م ـن ن ض اخ ة الذ فـ ر ي إ ذ اع ـر قـ ت } {عـرضـتـها طامس األعـالم مجهول
خـر يـتــة فجـها أمـن بـال رهـــق
عـيسـاء كـالريم أل الء بـال رهــق
نـشطي كما سقـيت خمرا بال مهق
تـرمي الغـيوب بعــيـني مــفـرد لـهـق } {إذ تـوقــدت الحـزاز و ال م يـل
جــزم معــودها حـزم مؤيـدهـــا
غــيــم مجــودها جـم مـزيـدهــا
فخــم مسيـدهـا قــــرم مشيـدهــا
ض خ ــم م قـ لـ ـد ه ـا فـ ع ـم مقــيـدهـا } {في خلقـــها عن بنات الفحـــل تـفضيل
مشهـــورة بـالمــزايـا ال مـنـكــرة
خجـالء نجـالء عيناء ال معــكـرة
شوهـاء جـبهــاء مـيـالدا مبكــرة
غـلبــاء وجنـاء علـكـوم م ن كــ ر ة } {ف ي د فـ ه ا س ــع ـة قـ ـد ام ه ـا م ـيـل
تـظـمـا النـسـع فــال ريقـــا يـيـبـسـه
زيـا وال سـمــتـهـا الــدجي يلـــبـسـه
عـن قـصده ال الطـوي سيـرا يحبسه
وجـــلـدهــا مــن أطــوم ال يـؤيـسـه } {طلح بـضاحـية المتـنـين مهـزول
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جرداء مزداء لـيست من ملـجمـــة
حرداء فـرداء من كـوم مــرجـــــة
غـلماء رغـناء من كـوم ممجـنـــــة
حرف أخوهـا أبوهـا من م ـه ج نـ ة } {وعـمهـا خالـها قـوداء ش م ـل ـيـل
باب الغنـا هي ال األمعار يغــلقـته
بيت اليسـار واألعســار يمــلـقـــه
فـتـاؤها الزب ما الدهـر يخـلـقــه
يـمـشي الـقــراد عـلـيـهــا ثـم يـزلـقـه } {م ن ــه ا ل بـ ان و أ ق ـر اب زهالـيـل
شهباء أشبهت المقـصور بحرض
صلخودة ريهـا بالقـل مـن برص
شمرادة لـك فـيها معجـب مرض
عيرانة قـذفت بالنحض عـن عـرض } {م ـ رف قـ ه ـاع ن ب ن ات الز و ر م ف تـ ول
حازت مغانم خيـرات ومربحهـا
فـال حـبوح جواد حـاز مسـبحهـا
كأنها العاديات اعتـدن مضجعها
كـأنـمــا فـــات عـيـنـهـا ومـذبحهــا } {مـن خطمهــا ومـن اللـحيــين برطيــل
وكان ذوهــا بها في العيـش ذاخصل
ذا ثــروة إلـي الخـيــرات المـــصـل
وناضال في مجـلــي السـبق المصـل
تـمر مثــل عـسـيب النـخـل ذا خصـــل } {في غــارز لــم تـخـو نــه األ ح ـال يـل
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فصار مالكـهـا خيـر المصـيــر بــها
لــه الـفــالح وسـعـد بالمـسـير بــها
كـم شمت العـشـق بانت للخبيـر بـها
قـنــواء في حـرتـيهــا للـبصـير بهـا } {عـتـق مبـين وفي الخـد ين تـسهـيــل
ملكـبــة مالـهــا ســيــر مالحــقـــة
صنعـبة بشـريف الوصف الصقــة
فــال ثـنــــيـة سـاوتــهـا والحـقـــة
تـخدي علـي يسرات وهي } {ذوابـل مسهـن األرض تـحـلـيـل
الحنـجقــبة الـَنجب أغـلـي كـلـها قـيما
من أ
أشـدهــا شـكــما وخــيـرهـا شـيـمــا
وإن أربعــهــا وخـدا حــكــت ديـمـا
سمر العجايات يـتركـن الحصي زيما } {لـم يـقـهــن رؤس األكــم تـنــعـيـل
نقـابة الـلحـب في رسـد وإن فـرقـت
ثـقـابة عـيـنهــا الظــلماء ومـا برقـت
أروتـها في قـرار العتـق قــد عرقـت
كـأن أوب ذراعيهـا وقـد عـرقـت } {وقـد تلـفــع بالقــور العساقــيل
أعـيت قـالص إذا عن سـرها وخـدا
وكـل كـل نجاب عـنـه مصــطــخدا
كـأن قـيظ هجـير يـلـتـظي صخــدا
يومــا يظـل به الحـرباء مصطخدا } {كـ أ ن ض اح ي ـه ب الش ـمـ س م م لـ ـول

 - 145 - 

أو أن أشـياء واديها قـد اشـتـعـلـت
نـارا بها انشق أحجار كـما فعـلـت
حتـي كـأن السعالـي عرفة سعلـت
وقـال للقـوم حاديــهم وقــد ج ع ــل ت } {ورق الجــنا د ب يـــركـضن الحـصي قـيـلـوا
لفـرط حر وال ريــح بمنـــتـصــف
من سبسب شائظ بالرمض متصف
كأن أوبهــا والهـــول في قــصـف
شد النهار ذراعا عــيطـل نـصف } {قـامـت فجــاوبهـا نـكـد مـثـاكـيــل
غــزال أثـــكـلـها إذ ســل فـيـصـلـها
الشـيئ ملـكــا لـهـا وال فـلـيس لـها
بـل ال ثـويـب لـها وال جلـيـس لـها
نـواحة رخوة ألضبعـين لـيس لـها } {لـمــا نعي بكرها النـاعون معــقــول
تـصيح ويال كما لـو كـان مصـرعها
تـذيع أجــزاعها إذ ضـاق مجــرعها
تـهري الخدود كـأرض خـد مدرعها
تـفـري اللـبـان بكـفــيهـا ومــدرعهــا } {مشـقــق عـن تـراقـيــهـا رعـابــيـل
كـم مــن عـتـاة علـيها اشتـد حولـهـم
أو مـن طـغــاة سعـاة خيف حولـهـم
كـمـــا يخـاف أواذيهــم وهـو لــهــم
تـسعي الغـواة جنابيها و قـ و لـ ه م } {إنـك يـا بــن أبـي سـلـمي لـمـقــتــول
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ومن هــو أرجي رجـاء مني وآملــه
فـلـم يجـبـني أخ خــابت مـآمـلــه
ورمـت من فـاز راجـيه فـآمـلــه
وقـال كــل خـلـيــل كــنت آمـلــه } {أللهـيـنـك إني عـنـك مـشـغـول
بـل قـال لي أنـت ممـن ال أخـالـكـم
ال أم لــكــم هــــنــا وال أبــا لــكــم
الالخــذل فـاتــكـم وال أبــا لـكــم
فـقــلـت خــلـوا سبـيــلي ال أبـا لــكــم } {فـكــل مــا قــدر الـرحــمن مفــعــول
أقـصـر عـن اللــوم يا من بـي مالمتـه
فــدرع صبـري تــفـتــنـتـهـا والمـتـه
فــالح لي مـن سـنـا سـعــد عـالمـتــه
كــل ابـن أنـثـي وإن طالـت سالمتـه } {يــومــا عــلـي آلـة حـد باء محـمـول
ألـحمـد هلل بـاإليمـان أسعـــــدني
وبـالسالمة من بـلواي أبعـــــدني
ولـم يمتــني علـي ماكان أقعـدني
نـ بـ ئ ت أ ن ر س ــول هللا أ و ع ـد ن ـي } {والعـفـو عـنـد رسـول هللا مأمـول
بـذرت عمـــري بالـــزالت معـتـــذرا
كـأنـني كـنـت بـالعـذرات معـتـــذرا
فـاآلن عنـي نأي ما كـنت محـتـذرا
و قـ د أ تـ ي ت ر س ــول هللا م ع ـتـ ـذ ر ا } {والعـــذ ر عـنـد رسـول هللا مـقـبـول
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بيـنا أنــا مخـتـف إذ رمـت قـافـــلــة
المدينــة امح خطيئـاتي وغــافــلــة
األقـوال يامن أبي التـقـدير نافـلــة
مهـــال هـداك الـذي أعطـاك نـافـلــة } {القـــرآن فـيهـا مواعـيظ وتـفصيل
وأنـت أكــرم حـلـمـا بـالجـنــــاة ولــم
تـعجل فـكـيف بـمن مع الشـكـاة ولـم
لـديك يا خيـر من أعطي العفـاة ولــم
ال تـأخــــذني بأقـوال الوشـاة ولــم } {اذنب ولـو كـثــرت في األقـاويـــل
أعـوم بحـــرا مخـوفــا لـو يعـوم بـه
غـيري لـمات غـريقــــا ال يحـوم بـه
إال وقـد هالـت القـلـب الــزقـوم بـه
لـ قـ د أ قـ وم م قـــ امــ ا لـ و ي قــ وم } {أري وأسمع ما لـو يسمع الفـيــل
مـنه ومنبـعهصـبـة هم نـاســكـون لـه
ديـن الهدي مســتـقـيــما سالكـون لـه
هم قـاهـروا من عصاه مهـلكـون لـه
لـ ظـ ـل ي ر ع ـد إال أ ن ي ـكـ ون لـ ه } {م ـن الـر س ـول ب إ ذ ن هللا تـ نـ ــو يـل
لـم يلف في األرض ذو ملـك يوازعـه
لــكــنــه ملـك مـا عــاد نـازعـــــه
مـازال في القـلـب روعـاة تـنـازعـه
حـتـي وضــعـت يميـني مـا أنـازعـه } {في كـف ذي نـقـمــا ت قيـــلـه الـقـيـل
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فوضت أمري إلـي المــولـي أسلـمـه
وهــو المـزيـل لـمـا قـلـبي يكـلـمـه
لـعـمـر مـن ربـه وحــيا يــكــلـمـه
لـذالـك أهـيب عـندي إذ أكــلـ مـه } {وقـيـل إنــك منسـوب ومسـئـول
من كـل ذي الملك مع مالقـتل يمكنه
ويــزعـج الجـور واإلنصاف يـركــنه
بـل ذاك أهـيب رعـبـا وهـو مسكـنه
من ضـيغـم بضـراء األرض مخدره } {في بطـن عـثــر غــيل دونــه غـيـل
للعـرب والعجم سـادات قــريشهـمــا
فالكــل هلل والـمـــخـتــار جيـشهمـــا
هـنا ازدري الضيغم الليـثـين أيشهما
ي غ د و فـ ي ل ح م ض ر غ ام ي ن ع ي ش ه ـم ا } {لـحم من النـاس معـفـور خـراديـل
مــن ديـنـه العــز ال شـيئ يـذلــلــه
والـزهـد في صيد غـير ال يهـل لـه
فـلـحم ميـتـات حـتـف ما الحـل لـه
إذا يـســاور قــرنا ال يــحــــل لـ ـه } {أن يتــرك القـرن إال وهـو مفــلـول
وأثــبـاتـه تــدمـر اآلسـاد هـامــزة
صوالتـه تـقـشـر األضداد غـامــزة
زاراتـــه تـذعـــر األنـــداد رامــزة
مـنه تـظـل سـباع الجـو ض ام ـر ة } {والتـمـشي بـواديــه األراجــيـــل
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اليأمن الحـزب ذو حزم وذوبـقـة
وذو فـئـام وذو نصـــر وذو رقــة
والكـمي جــريئ حـلــف موثـقــة
و ال ي ـز ال بـ و اد يه أ خ ـو ثـ قـ ـة } {مطـرج البـز والـدرسـان مأكــول
إن الــنـبي هــو الهــادي يضاء بـه
قـلب إلـي الحـق قـام اإلستضاء بـه
واللــه لــــواله أيـن المستـضاء بـه
إن الرسول لـســـيـف يستـضـــاء به } {مهنــد مـن سـيــوف هللا مسـلـول
به فــشا األمـن حـتـي قـال قـائـلـهم
وعـرسوا حيث ما عـنـت مقـائـلـهم
مـن بيت مكـرمة عـفـت عـقـائلـهم
في فـتــيـة مـن قـريش قال قـائلــهـم } {بـبطن مكــة لـمــا أسـلـموا زولـوا
ساروا وهـم نـظف بالذات ال قـشف
أقـمــار أوجهـهـم تـبـيض الكـشـف
هم البـسو الخـود الخسر والخـشف
زالـوا فـمازال أنكـاس و ال كـ ش ـف } {عـند للــقــاء وال ميــل مـعـازيــل
واللــه إنــــهـم زهــــدا لــبــوسـهم
أرضي لـهم فيه لـم يوجد عـبوسهم
وجهــا وأولـي مكـان قــر بـؤسـهم
شـم العرانين أبطـال لــبوسـهم } {مـن نـسـج دا و د في الهـيجــا سرابـيـل
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سـيـان درع لـهـم أومـلـبس خـلـق
إذ هـم أشـداء الخـوف وال قــلـق
لــكـــن دروعهـم ودق وال فــلـق
بـيـض سوابغ قـد شكـت لـها حلـق } {كـأنـهـا حلـق الـقـفـعــاء مجـدول
إخـوان صدق سما خلــقـا سـماحهم
شجعان رشـق لـمن يبـدو جــماحهم
فـرسان حق زكـت طـيبـا رياحهم
يمشون مشي الجمال الزهـر يعصمهم } {ضرب إذا عـردالسود التــنـابـيـل
وجـدانــهـم يهـزم الهيجـاء ويـقـصم
والجفــــل الجـم ينـكـيهـم ويقـصهـم
يبكــت اللــد مـن خصم ويخــصهـم
لـيسـوا مفـاريح إن نـالـت رماحهم } {قـومــا ولـيسـوا مجازيعـا إذا نـيلـوا
فـر العـرمـرم ذعــرا مــن دحــورهـم
هــم ركـع سجـد محـيـو سحـورهـم
صوما ففي الخـلدهم آخذي اجورهـم
اليـقـع الطـعن إال في نـ ح ور ه ـم } {ومالـهم عن حياض الموت تـهـلـيل
فـمن رأي في مطــاوي نـظـمهـا خـلال
فـاليـبـسـط الـعـذر مأجـورا بـما فـعـال
فـالناظـم الـعـز للســادات قــد سـئـال
سـتـري الذي شـأن من ألفاظه كمـال } {ف ال ه م م ج ت م ـع و ال قـ ـل ب م ش غ ـول
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ثـم الصـالة علي أعلي الوري شـرفـا
وصـاحب الغـار قــدمـا أول الخـلــفـا
ومظـهـر الـدين واإلسـالم بعـد خــفـا
وصهره المجـتبي مـن دون الصحفــا } {وصـنـوه الـبـر مـن في باعـه طــول
لي في محبـة منشئ الخلق من عـدم
ومـوجد العـرش والكـرسي بالــقـدم
حـظ عظـيــم فـمـالي مهــدر ودمـي
ض ح ي ال م ح ب ب قـ ل ب ي ي و م ع يد ه ـم } {والنـاس ضحـوا بمثــل الشــاة والـنـعـم
يا ملجأ النـاس يوم العــرض كـلـهـم
يا بغـيــتي يامـالذي عـنــد بـعـدهــم
أنلـني رضـاك فــروحي مـولـع بهـم
إن المحـب الـذي يرضيك سفــك دمي } {دمي حـالل لـه فـي الحــل والحــرم
يا عـدتي لــزور الـهـــم والحــزن
يا مؤنسي عنـد درج الجسم في الكـفـن
لي فـيك ظــن أنجو به من المحـن
لـلـنــاس حــج ولـي حــج إلـي سـكـني تهدي } {تـهدي األضاحي وأهدي مهجتي ودمي
روحي فـدا مـن به نالـو المـني ودنـو
وفي محبــته هـامــو وفـيـه فــنــو
لـه فــؤاد بـذا أهـل الـيـقـين قــضـو
يــا الئمي التـلـمــني في هـواه فـلـو } {عـا نـيت مـا عـا نــيـت مـنـه لـم تــلـم
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ويلـي أبيات مدح مقـتـطـفة من الكـتـب
*{ النـعمة الكـبري علـي العا لـم }*
عــن آمـنــة الـبــتـول والـدة رســـول هللا صـلـي هللا عــلــــيه وآلــه وأصـحــابـه وســلــم
لإلمـام العالمة شـهاب الدين أحـمد بن حجر الهـيـتــمي الشـافــعي رحمه هللا تــعالـي ؛
يا آمـنـة بـشـراك ،سـبـحـان مـن أعطـاك  بــحـــــمــلـك محـــمـــدا ،رب الســمــا هــنــاك
آمنـيي نـبي آيـيي ،داو رســول إنـايــيي  أبشري إنـــاي آمـنـيي  ،رســول هللا آيــيي آيــي
بـالمصـطـفي سعـدك غـلـب ،لـم ـا حمـلـت في رجب  ومـا تــــرين مـنــه تـعب ،هـــــذا نبـي زاكـي
شـعـبـان شهـر الثـا ني ،بـه النـبـي الـعـد نـان  الــثــ ال ث ر م ــض ــان  ،و ر بــ ـك أع ــطـ اك
شـوال حـاكـي مسـعـدا ،بـحمـلـك محمــدا  ومـ ـ ـا تـرين م ـنـه ردا ،ضـ ــاءَت لـك د َنـي ـ ـاكـي
ذوالـقـعـدة أتـــاكـي بـالـوفــا ،وشـرفـك بـالمصطـفي  وربـــك عـنـك عــفـــا  ،وخـصــك وحمــاكي
ذوالـحـجة سـادس شـه ـرك ،لـم ـا حـمـلـت بـالـزكـي  يا آمـنـة يــا بخــتـكي ،وربــك عــال كي
جـــاء المـحــرم بـالهـنـــا ،والـقــرب مـنـــه دنــا  ومــا تــريــن منــه عـنــا ،هــذا نـبي زاكـي
وفي ص ـفــر يـأتـي الخـبـر ،بـذي الـنـبي المـف ـتـخـر  مـن أجـله إنـشق القـمـر ،نـوربه يـكـفاكـي
وفي ربـــيع األول ،ولـد الـنـبـي المــرســل  ي ـــا آم ن ـــة تـ ح ـم ـل ي ،ل ت ح مـ ــد ي مـ و ال كـ ي
في لـيــلـة اإلثـــنـيـن ،ولـد الـنــبـي الــزيــن  أحمـد كـحيـل ال ـ ـعــيـن ،مـن أصـل نـسـل زاكـي
و ل ـد النـ بـ ي م ـخ ـتـ ونــ ا ،م ـكـ ح ـال م ـد ه ـونـ ا  وحاجـب مـقـرنا ،وحـسـنـه وافـاكـي
هــذا نـبي األمـــة،جــاءنــا بـالـرحـمـــة  نـسكـن بـفضـله الجنـة ،رغـمـا عــلـي أعــداكـي
يارب يا غـفـار ،اغـفـر لـذي الحضـار  بـالسـادة األبـرار ،والـهـاشمي الــز اكـي
آمنـيي نـبي آيـيي  ،داو رســول إنايـيي  أبـشــري إنـاي آمــنــيي  ،رســــول هللا آيـــيــى
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{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
قـالـت آمنة ،وفي تلك الساعة ،رأيت الشهب تـتـطاير يمينا وشماال ،ورأيت
المنـزل قـد اعـتـكـر عـلـي بـأصوات مشـتـبهات ولـغات مخـتـلفـات ،فـأوحي هللا
تـعالـي إلـي رضـوان ،يا رضوان زيـن الجـنان ،وصـف عـلـي غـرفـهـا الحور
والـولـدان ،فـتـبادرت بـزيـنتهـا الحور الحسان ،وأشـرفـت مـن غـرف الجنـان،
وأزهـرت األوراق واألشجار واألغصان ،وقطرت قـطرات الـرحمة عـلـي
أوراق األفــنان ،واهـتــز العرش طـربا ومـال الكـرسي عجـبـا ،وخـرت
المالئكـة سجــدا ،ومال الثــقــالن ،وتـجلـي المـلك الديـان مـن غـيـر حركـة وال
انـتـقـال ،تـعالـي ربـنـا ذو الجـالل ،وأوحي هللا تـعالـي إلـي جـبـريل عـلـيه
السالم ،صف أقــداح راح الشـراب ،للـكـواعـب واألتـراب ،أنـشـر نوافح المسك
الزكـية ،وعـطـر الكـون بـالـروائـح الطـيــبة الـزكـية ،وافـرش سجادة القـرب
والـوصال للمصطـفي المصـلـي في محراب الكـمال ،يا مالـك أغـلق أبـواب
النـيران ،وصفـد الشـياطـين لهـبوط المالئـكة المقـربـين ،نـودي في أقطـار
السموات ،قـد آن أوان اجتـماع المحبـوب واتــصال الطـالب لـلمطلـوب ،فهبط
األمـين جـبـريـل إلـي األرض بـالمالئـكـة المقـربـيـن ،وقـد حجبـتـهـم سحابة مـن
الكـافــور األبيـض ،فـرجعت بـرياح الرحمة مـن مجاري سحب الكـرامة
تـربـض ،ورفرفـت األطـيار ،وجاءت الوحوش مـن القـفـار ،كـل ذالـك بـأمـر
المـلك الجـبـار ،قـالـت آمنة :وسمعت هاتـفـا يهـتـف ويقـول إنـك قـد حملت بـخيـر
الـبريـة ،وسيـد العالـميـن ،فـإذا وضعـتـيه فـعـلـقي عـلـيه هـذه التـميمـة ،قـالـت:
فـانتـبـهـت وعـنـد رأسي صحـيفـة مـن ذهـب مكـتـوب فـيــها هـذه الــتـمـيــمـة ؛
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صـــالة ربي دائمـا علـي الرسـول الماجـد  أعـيـذه بالـواحد ،مـن شـركـل حـاسـد
وكــل خـــــلـق رائــد ،وقــائــم وقـــاعــد  عـن السبيـل حائد ،علـي الفساد جاحد
مــن نافـث أوعــاقـد ،وكــل جــن مـارد  يأخــذ بالـمـراصــد ،في طـــرق المـــوارد
صـالة ربي دائما علـي الرسـول الماجـد  أعـيـذه بالـواحد ،مـن شـركـل حـاسـد
قالـت آمنة :ولـم يأخـذني ما يأخـذ النساء من الطلـق إال أنـي أعرق عـرقـا
شديدا كالمسك األذفـر،لم أعهده قبل ذالك من نفسي ،فشكوت العطش فإذا بملك ناولني
شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلي من العسل وأبرد من الثلج وأزكي رائحة
من المسك األذفر فتـناولتـها فشربتـها ،فأضاء علـي منها نـور عظيم ،فحرت لذالـك
وجعـلت أنظــر يميـنـا وشماال ،وقـد اشـتـد بي الطـلـق ،فبـينـما أنـا كـذالـك ،وإذا أنـا
بطـائر عظيم أبيض قـد دخل علـي ،وأمـر بـجانبة جناحيه علـي بطـني ،وقـال انـزل،
يا نـبـي هللا صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،فـأعـانـني عــالـم الغـيـب والشــهادة علـي
تـسهـيل الـوالدة فـوضــعـت الحـبـيب ِمِحِ ـم ـِدِِاِ  صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،
فجال حـندس الظــلـم ونطـق لسان حاله يـنشـد ويـقــول ؛
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ألمــصـطـفي ســر الـوجـود وأجـود
صــلـي علـيك اللـه ياعلـم الهــدي
ولــد الحــــبـيـب وخـــده مـــتـــورد
جــبـريل نـادي في مـنــصـة حـسنـه
هـذا جـمـيل النـعت هذا المرتـضي
هــذا الــوفي بــعــهــده هــذا الـذي
هــذا الــذي خلعت علـيـه مـالبـس
قـالـت مــالئـكـة السمـاء بـأسـرهم
ولـد الـذي لـواله مـــا ذكـرت قــبـا
يـا عـــاشـقــين تـولـــهوا في حــسـنــه
يـا مولـد المـخـتـار كـم لـك من ثــنــا
يـا لـيـت كــل الـدهـر عـنـدي ذكـره
ألمصـطـــفي ســر الـوجـود وأجـــود
صـلـي علـيك اللـه ياعـلـم الهــدي
ألمــصـطـفي ســر الـوجـود وأجـود



















يــا سـادتي صـلـوا علـيه لـتــسعـدوا
يا مـن اسـمــه أحمــد ومـحــــــمــد
والنـــور مـن وجـــنــاتـه يــتــوقـــــد
هــذا مـلـيـــح الـوجـه هـذا األوحــد
هــذا جـلـيل الـوصـف هــذا أحــمـد
مـن قـده يــــا صـاح غـصـن أمـلــد
ونــــــفـائـس فــنـظـــيــره ال يـوجـــد
ولـــد الحــــبيــب ومــثـلـه اليـولــد
أبـدا وال كــــان المحصب يــقـصـد
فـبحـبــه مـن نـــار مالك تــنـــقــذوا
ومـــدائـح تـعـلـو وذكــــر مـوجــد
يا لـيت طـول الدهـر عــندي مولــد
يا سادتي صلـوا علـيه لتـسعدوا
يـا مـن اســمــه أحــمــد ومـحـــمــد
يـا ســادتي صـلـوا علـيه لـتــسعـدوا
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يـا نبي ســــالم عــلــيـك
يـا نبي ســــالم عــلــيـك
يـا حـبيب سـالم عـلــيـك
أشــرق الــبـدر عـلــيـنـــا
مـثــل حسـنـك ما رأينـــا
أنــت شـمــس أنـت بــدر
أنـت إكــســير وغــــالي
يــا حــبـيــبي يــا محمــد
يــا مــؤ يـد يــا مــحـمــد
مـن رأي وجـهـك يسـعـد
حوضـك الصافي المـبرد
مـا رأينـا الــعـيـس حـنـت
والغــمامـة قـــد أظـــلــت
وأتــاك الــعـــود يــبـــكي
واسـتـجارت يـا حبـيــبي
عـــندمـا شـدوا المـحـامـل
جــئـتـهـم والـدمـع سـائـل
وتـحــمــل لي رســائـــل
نـحــو هـاتـيك الـمـنــازل
كـل من في الكـون هاموا
ولـهـــم فـــيـــك غـــــرام























يـا رسـول ســالم علـــيـك
يـا رسـول ســالم علـــيـك
صلــــوات اللـــه علـــيـك
فـاخـتــفــت مـنــه الـبــدور
قـــط يـا وجـــه الـســـرور
أ ن ــت نـ ـور فـ ــو ق نـ ــور
أنـت مصبـــاح الصــــدور
يــا عـــروس الخــافـقـــيـن
يـــا إمــــام الـقــبـلـــــتـيـن
يـا كــريــــم الــوالــديـــن
وردنـــا يــــوم الـنـــــشـور
بــالســــري إال إلـــيــــــك
والمــال صـلـــوا عــلــيـــك
وتــــذلــل بــيـن يــديـــك
عـنـدك الــظــبـي النــفــور
وتــنــــادو للــــرحــــيــل
قـلــت قـف لي يـــا دلـيــل
أيهــــا الشـــوق الــجــزيـل
فــي الــــعـشـي والــبـكـور
فـيـك يــا بــاهـي الجــبـيـن
واشــــتــــيـاق وحــنـــيـن
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ولـهــــم فــــيــك غـــــرام
في مــعــانــيـــك األنــــام
وتـحـمــــــل لي رســائــل
نـحـو هــاتـيـك الـمـنــازل
أنــت للــرســـل خـــتــــام
عـــبدك الـمسـكـيـن يـرجـو
فـيـك قــد أحـســنت ظــني
فــأغــثــني فــاجـــرنــي
يــا عــيــاذي يـا مـــالذي
ســعد عــبـــد قـد تـجـــلي
فــعــلــيـــك أللـه صـــلي
يـــــاولي الحـــســـــنـات
كـــفــر عــني الــذنـــوب
أنت غــفـار الخــــطــايــا
أنت ســـــتــار المسـاوي
عـــا لــم الســر وأخـــفي
رب فــإرحـمــنـــا جـمـيعــا
رب فــارحـمـنــا جــمـيعـــا






















واشــــتــــيـاق وحــنـــيـن
قـــد تـبــدت حــائــريــن
أيـهـا الشــوق الـــجـزيــل
فـي العـشــي والــبـكــــور
أنـــت لـلمـــولـي شكـــور
فـضـــلـك الجـم الـغـفــيــر
يـــا بــشـــيـر يـا نــذ يـــر
يـا مـجـيـر مـن ســعــيــر
فــي مهـــمـــات األمــــور
فـلـــك الـوصف الحسـين
دائمــا طــول الــدهــــور
يــارفـــــــيــع الــدرجــات
واغــــــفــر عنـي السيــئـات
والـذنـوب الـموبـيــــقــات
ومقـيــل الــــــعـثــــــرات
مســـتـجــيـب الــدعــوات
وامــح عــنـي الســـيئـات
بـجـــمـيــع الصــالحــات
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ألفي صـالة والســالم عـــلـي  ألفي صالتي والسالم عـلـي
يا سيـدي يا رســول هللا
ريـــاض نـجــد بــكم جـنــان  تـحــيـة الـنــور ياحســان
يا سيـدي يا رســول هللا
وتــرب واديـكـــم بـنـــجـد  مســك وحـصـبـائـه جــمــان
يا سيـدي يا رســول هللا
والـروض في شعبكــم عبــير  والــزهــر ورد وزعــفــران
يا سيـدي يا رســول هللا
والجـار في ربعـكـم عــزيـــز  والحـر في أرضـكــم يصـان
يا سيـدي يا رســول هللا
فـكـم سفـكــتــم دمي ودمعي  أمـا علـي الـقـــاتــل الضـمــان
يا سيـدي يا رســول هللا
يا الئـمي أقـصــروا مـــالمي  رفــقـــا بــمـن قـلـبــه مــالن
يا سيـدي يا رســول هللا
قــالـوا هـواهــم عـلـيـك حتـم  قـلـت عهــود الـهـوي رزان
يا سيـدي يارســول هللا
قـالـوا فــكم تـكـتـم المعاني  قــلــت المعـــني بـهـم معـان
يا سيـدي يارســول هللا
قــالـوا فـدعهم قــلـت كــال  لـعــل دهـــرا أقــسي فـــالن
يا سيـدي يارســول هللا
يــا محسنـا بـالزمـــان ظــنـــا  لـم تـدر مـايـفـعــل الـزمــان
يا سيـدي يا رســول هللا
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استـحـيـي من كــاتب كـريـم  يحصي بـك الفعـل واللــسـان
يا سيـدي يا رســول هللا
لـم يـنـهـك الشـيــب عـن الحـدود  وال رســول وال الــقــرآن
يا سيـدي يارســول هللا
أنـت شـجــاع عـلـي المـعاصي  وأنت للطــاعــــة جـبــان
يا سيـدي يارســول هللا
لـو خـوفـتـــك الجـحـيــم بطشي  لـشوقــت قـلـبـك الجنـــان
يا سيـدي يارســول هللا
إســتـحي مــن شيـبة تــراهـا  في النــار مسحوبة تـهـان
يا سيـدي يا رســول هللا
يــا سـيـــدي هــذه عــيـوبـي  وأنت بالخـطـب مستـعـان
يا سيـدي يا رســول هللا
عـفــوا فـإني رهـــيـن ذنـبـي  حـاشـاه أن يغـلـق الرهـان
يا سيـدي يا رســول هللا
يــامـن مـال بـــره النــواهـي  لــم يخــل مـن بـره مكـان
يا سيـدي يا رســول هللا
فـسامــح الكـــل في ذنـوبـي  غـــدا بــه يشهــد البـنــان
يا سيـدي يا رســول هللا
التــتــبع النـفـس في هـواهـا  إن اتــباع الـهـوي هــوان
يا سيـدي يا رســول هللا
محمــد مـن عـلـيـه أنــزل  طــه ويــس والـدخـــان
يا سيـدي يا رســول هللا
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{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
وولد صـلـي اللــه علـيه وسلـم للـيـلـتـين خلــتا من ربـيع األول ،وقيل
إلثـنتـي عشرة لـيلـة خلـت منه عام الفـيـل ،حين طلـع الفجر ،فحين والدته
اهـتـزت مكـة وفاح سائر الطــيب في شعابها ،وتـنكـست األصنـام في رحابها،
وفاضت زمزم من بقـاع الحرم ،وسمع تـكـبير الحجر والمدر ،وأشرق البيت
والصفـا ،وابـتـهج الكـون وصفـا ،قالـت آمنة :لـقد علقـت بـه فـمـا وجدت لـه
مشقـة حتـي وضعـتـه ،فلـما خرج منـي خـرج معه نور أضاء لـه المشرق
والمغرب ،وولـد صـلـي اللـه علـيه وسـلـم مكـحوال مدهـونا مسرورا مخـتونـا،
وحين ولـد سارعت إلـي طـلعـته المبـاركـة ثـالثـة مـن المالئكـة ،مع أحـدهم
طشـت من الذهـب ،ومع الثـاني إبـريـق من الذهـب ،ومع الثـالث منـديل من
السنـدس األخضر ،وغسلـوه بـماء الرحيق ،وأنشـد لسـان الحـال؛
اللــه اللــه اللــه يـا خـالــق الـبـشــر
يا لـيـلـة المــولــد الـزهــراء كـم شـرفـا
يـا لـيــلـة ال تـجــاري في فـــضائـلـــهـا
يـا لـيــلـة مــالـهـا في الـــدهـر ثــانــيـة
يا لـيلـة من ســناهــا قـد حـوت شــرفا
إن كان موسي سـقـي األســباط من حجر
إن كان عيسي بري األعمي بدعوتـه
صـلي علـيك إلـه العـرش ماصـدحت










صـل وسلـم عـلـي المخـتـار من مـضــر
قد نلت بالمصطفي المخـتـار من مضر
ألنـهـا فـي الـلــــيـالي غــــــرة الــقــمــر
ألن جـوهـــــرها فــرد لــذي الـنـــظـــر
بالمصــطــفي سيـــد األمــالك والـبـشــر
ف إ ن ف ي ال ك ف م ع ـن ي لـ ي س ف ي ال ح ج ر
فـكــــــم بـتـفـلــــتـه قـــد رد مـن بــصــر
ورق الحــمـام وهـــبت نسمــة السـحـر
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{ أللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
قـالـت آمنة بـنت وهب ،فلـما وضعت رسول هللا صـلـي هللا علـيه
وسـلـم ،خر ساجدا َّلل تـعالـي ،وسجد الشمس والقـمر والنـجوم
والمالئكـة كـلـهم أجمعون ،ثـم رأيتـه رافعا رأسه إلـي السماء مشـيرا
بأصبعه ،فاحتـملـه جـبريل ،وطارت به المالئكـة ،ولـفـه ميكـائيل في
ثـوب أبيض من الجنـة ،وأعطاه إلـي رضوان يزقــه كـما يزق الطـير
فـرخـه ،وكـنت أنظــر إلـيه كـأنـه يقـول زدني ،فقـال لـه رضوان،
يكـفـيك يا حبـيب هللا ،فما بقي لنبـي علـم وحلـم إال أوتـيتـه ،فاستـمسك
بـالعروة الوثـقـي ،من قـال مقـالـتـك ،واتـبع شريعتـك ،يحشـر غـدا في
زمـرتـك ،وإذا مناد ينادي ،طـوفـوا بـه مشارق األرض ومغاربها،
وأعـرضـوه عـلـي كــل زوجيـن اثـنـين مـن الجن واإلنس،
وأعـرضـوه علـي مـوارد األنبـيـاء ،وأعطـوه صفـوة آدم ،ومعـرفـة
شيـث ،ورقــة نـوح ،وحـلـة إبراهيـم ،ورضي إسحاق ،وفصاحة
إسمعيـل ،وجمال يوسف ،وحكـمة لـقمان ،وصبـر أيـوب ،ونـغمة
داود ،وقـوة موسي ،وزهد عـيسي ،وفهم سلـيمان ،وحب دانيـال،
ووقـار إليـاس ،وعصمة يحيي ،وقـبـول زكـريـا ؛



إمـامو شـيلـمـيـو اللـه إمـاموو
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وقالـت الوحوش نحن نرضعه ،قـال هللا تـعالـي ،أنا أولـي بـحبـيبـي ونبـيي محمـد
صـلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،فإنـي قـد كـتـبت في سابـق حكـمتي  ،أن ال تـرضع هـذه الـدرة
اليـتـيمة غير أمتي حليمة،
بـشــراك يــا حـلــيمـة -بـالـدرة الـيـتــيـمة  طوبـا لك يـا حلـيـمـة -بالـدرة اليــتـيمة
يـا مـرضــعة محــمد -المصطــفي الممجـد  نـلـت الثـــنـا المــؤيـد -والــعـز يـا كـريــمة
أيـتـــها الســـعـديـة -نـلـت الـعـــال الــعــلــيــة  بــالســـيـد الـبـريــة -وصــاحــب الـعــزيـــمة
ســـبحـان مــن أعطـاك -وخــصــك بالــزاكي  ســبحـان من حــيـاك -بالطـلعــة الــوسـيمة
يــا سـعـد قــف لي سـاعـة -وعـلـل الجــماعـة  و ص ــاح ب ال ف ــاع ـة -ق ـد ه ب ل ي ن س ـيـم ة
فـإن أتـيت الـنـدي -وجـــزت ذاك الـوادي  ف أقـ ر أ ح بـ يب الــهادي -تـحــيــة عظــيــمة
عـال عـلـي الــبـراق -إلـي الســبـــع الطـــبـاق  ف ي س اع ة الـت ال ق ي -ج ـب ر يل ك ان خ د يـم ــه
داس بساط القـدس-وأجلسه في الحـضـــرة  وراق كــأس الخــمـــرة -وربـــه نـد يـــمـه
خـاطــبــه الجـلــيــل -يــا أيــهـــا الــرســـــول  إسمع لمــا أقــول -واحـضـر إلـي الـولـيـمة
أنـا اإللـــه الــواحــد -عــبـدي أنت محــمـد  وأمـــتـك يـا أحـــمـد -مـن الـري سـلــيـمـة
إرجـــع بـــال تـــواني -لـبـــيــت أم هــــاني  وأخبـر بذي الـتـهامي -ورحـمـتي عـمـيمـة
مــذ فــاح لي شـــذاه – وشــبـهــه ال يــــوجــد  ه ذ ا ال ع لـ ي و الس ؤ د د  -والحرمـة القـديمــة
مـحـمــــد المــكــرم – الســـيــد المـــعـــــظــم  أ ي ن الص ف ا و الز م ـز م  -والخيـف والحمـيمة
هـذا الـغزالي المكي -ما زلـت عنـــه أحكي  ح ت ي ر أ ي ت ه ت ك ي -م ن أع ــظ ـم ال ـغ ن ـيـم ة
ض ـاأت قـصـور بص ـري -وزال ملـوك كسري  ونال مـنــه عــسري -وخــاض في وخـيـمة
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والملـخص من حديث الرضاع الفـرد ،أن القـحط لـما عـم بني سعد ،فصار حظهم
بمزيد القـحط ناقصا ،وضرعهم بنزول الجدب قالصا ،وجليلـهم حقـيرا ،وغنـيهم
فـقـيرا ،فارتحل بعضهم إلي مكـة لبضاعة الرضاعة ،ومعهم حلـيمة مع زوجها
الحارث بن رفـاعة ،وكـانت علـي أتـان مقـصرة من الجهد مرة ،ومعها شاة ماتـبض
من اللــبن بقـطـرة ،وصبي لـها مـن لـبن أمه عـديم وهـو رضيع ،ولـكـنه من العدم
فطيم،ال يجـدان شيـئـا لغـذائه،وال ينامان اللـيـل لبكائه ،فلـما تـفـرقـوا في مكـة حين
دخلـوا إلـيها ،لـم تـبق إمـرأة إال وعـرض صلـي هللا علـيه وسـلـم علـيها ،لـكن لعدم
سعـدها تـاباه ،إذا قيل لـها تـوفـي هللا أبـاه ،ولـما عـرض علـي حليمة بهـرتها أنواره
العظـيمة ،وشغـلـتـها طـلعـتـه البـارعة في الجمال ،وملـكها حسنـه المطلـق في
الحال ،لـكن لـما ذكر لـها يتـمه ،خطر لـها ما تـصنع لـنـا أمه ،فـأعـرضت عـنه
ونـفـرت ،وتـولـت وإلـيه نظرت ،فانصرفـت عـنه محـيرة ،وفي األخـذ وعـدمه
مفـكــرة ،ثـم دارت علـي غـيره ،فلـم تـر من تـضمه إلـيها ،فـقـوي أسعـد الخاطرين
علـيها ،وفاجـأها الخـاطر األسعـد أن تـملـي بجمال الحبـيب أحمد ،صلي هللا عليه
وسلم  ،فشاورت زوجها أن تـأخذه أو تـكـون ممن تـتـركه ،فـأشار بـأخذه ،وقال:
عسي أن يكون فيه بركـة،فـأخذته فسعدت بأخذه ،ثـم لـم تـسمح بعـد ذالك برده،
ثـم إنها عادت لـرسول هللا صـلـي هللا علـيه وسلـم وخاطرها قـد سكن ،وأقبـل
علـيه ثـدياها بما شاء هللا من اللـبـن ،وشرب من لـبنها حتـي تـركـه من الشـبع،
فـأدارته إلـي ثـديها األيسر ،فامتـنع إلهاما من هللا تـعالـي وتـحريكا ،كـأنـه قـد
عـلم أن لـه في ذالـك شريكا ،فظهر منه حينـئذ اإلنصاف والفضل ،ألنـه صلـي هللا
عـلــيه وسـلـم جـبـل عـلـي اإلحـــسان والـعـدل ،فـكـــأن الـثـــدي األيـمن يــكــفـيه،
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والثــدي األيـسـر ألخــيه ،ففي أول لـيلة من أخذ البشير النذير ،قـام زوج
حلـيمة إلـي الشـاة ،فـإذا بهـا لـبن كـثـير ،فحلـب منها ما كـفـاهـمـا شرابا،
وبرد من جوعهما التهابا ،وفي تلك الـلـيلة حصل ألخيه من الرضاع
مايكـفيه ،فـقـرت بـنومه عين أمه وأبيه ،فناما أهنأ النوم ،وحصل لـهما مالـم
يحصل للقـوم من الخـيرات الـتي أصبحت فيهـا حليمـة غيـر مشاركة ،فقـال
لـها زوجها :إني ألرجو أنـك قـد أخذت نسمـة مباركـة ،فـلـما وصلـت به
إلـي المنازل حليمة فتـح هللا عـلـيها خيرات جسيمة ،فـتـقـدمت أتـانـها علـي
الدواب حتـي ما يلحقـها بهـيمة ،وحيـن قـدموا أرض بـني سعـد اهـتـزت
وربت ،وأخصبت بعـد أن أجـدبت ،وكـثـرت مواشي حلـيمة ونمت ،وارتـفع
قـدرها وسمت ،ولـم تـزل ببـركـته تـعرف الخـيـــر والسعــادة ،وتـفـوز
بالحسني وزيادة ،كـما قـيــل فيهــا شعـــرا؛
لـقــد بلـغـت بـالهــاشــمي حــلـيـــمـــة  مـقــا ما عـلـيـــا في ذري العــزوالمـجــد
وزادت مـواشيـها وأخــصب ربـعـهــا  وقـــد عــم هـــذا السعـد كـــــل بـــني سعـد
فصار صـلـي هللا علـيه وسلـم يخرج هـو وأخوه إلـي المرعي وعـيـن هللا
الكـريمة لـه تـرعـي ،إذ جــاءه في بعــض األيـام جــبـريـل ومعه ميــكـائـيـل
فأضجــعاه وشــقـا بطــنـه الكـريم ،كـما ورد ،وغساله بماء زمزم والثـلج
والبـرد ،وخاطاه بإذن ذي اإلكـرام والجالل ،وختـما علـي ظهره بخاتـم النــبـوة
في الحال ،فخاف أخوه علـيه ،فـأتي إلـي امه وقـد سقط في يـديه ،وأخبرها بخبر
الرسول والمالئكـة ،فخافت علـيه حلـيمة بعد ذالك ،وأعادتـه إلـي امـه وسلـمته
إلـيها ،وقـصت ما جري علـيه علـيها ،فقـالـت :ماعلـي ابـني مـن بأس ،فإن هللا
تـعالـي يحفظـه من الجـن والنــاس ،فلـما ردتـه حلـيمة إلـي الوطـن ،جهـزتـها
أمه بجهاز حسن ،وانصرفت بـجـفن من الفـراق قـريح ،وقـلب من اإلشـتـــياق
جـريـح ،وخـاطــرهـــا بالحـبـيب مـشــغـول ،ولـــسان حـالهـا يــنـشـد ويـقــول
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يا دائم المعــروف يا دائم المعــروف 
قـد أظــهر الـدمع مـني اآلن ما ستـــرا 
مـتــيـمـا طـار نــومي الهـمـوم غــزت 
في منحـني أضلـعي نـار الغضا وقدت 
ال أوحــش اللـه ممن بـالـحــشا نــزلـوا 
طـويت سـرا الهـوي صـونـا لحــبــهـم 
غــابوا فأمسي جميــل الصــبر منفـلـتـا 
ســاروا فسـارت عــيوني إثـر عيـسـهم 
أسـتودع الـلـه في ذاك الــحــمي قـمـرا 
رمي فأرمي جـمار الشـوق في كـبـدي 
تـــبـارك اللــه مــا أجـاله مـن قــمـــر 
تـري تـعـود لـيالي الوصـل تـجـمــعـنا 
يا قــلب هـذا الـذي قـد كـــنت أحــذره 
يـا دائم المـعروف يـا دائم المعـــروف 

يا دائـم المعـروف يا خـيـر مــن ذكـرا
وإن تـرد شــرح حــالي فـيـهم ســتــرا
ربـــيع قـلبي وربــع األنس قـــد صغـرا
و د م ع ع ي ن ي ع ل ي ال خ ـد ي ن م ن ه جـ ر ا
ســاروا فـشـوقي مـقـيـم والسـرور سـرا
و ال ي ـو م ب الد م ع كـ ان الط ي قـ د ن ش ـر ا
ف أ ص ب ح الد م ع ف ي األ ط ال ل م ن ــح ـد ر ا
والـــيوم قـد صـــرت ال عيـنـا وال أثــرا
بحـسـنه لـقـلـوب النـاس قـد قــمـرا
وللـــوداع وقـفـنــا والــــكــري نـفــرا
بـ ن ـور طل ــع ـت ـه ق ــد ح ـي ـر الشـ ع ــر ا
ويبــلــغ الصـب مـن أحبــابه وطــرا
صـبـرا علـي ما قـضي طوعــا لما أمـرا
يا دائـم المعـروف يا خـــيـر من ذكـرا

{اللـهم صـل وسلــم علـيه صـلــي اللــه وسلــم علـيه }
وفارقـتـه حليمة وأحشـاؤها بـسيف الشوق كـلـيمة ،وأقـَام بين قـومه وأهله ،وكـل
وقـت يزيد هللا في فضله ،وظهر لـه من الكـرامات ما ال يحــصي ،ومـن المعــجــزات
ما ال يحــصــر استـقـصــا ،ثـم مــاتـت أمــه آمنــة وعمـره صـلـي اللـــه عـلـيه وسلـم
خــمـس سـنــين ،وقــد قـاربت عـشـرين ســنة قــيـل كــان بالـبــصـرة رجـل يـصـنــع
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مولدا للنـبي صلـي هللا عـلـيه وسلـم ،في كـل سنة ،وكـان إلـي جانبه رجـل يهودي ،فقـالـت زوجتـه
ما بال جارنا المسـلم يذهـب في كـل سنة في مثــل هـذا الشهـر ماال كـثيرا ،فقـال لـها يزعم أن نـبـيه
ولـد فيـه ،فـلـما نامت تـلك اللـيلـة رأت رجال عـلـيه جالل ووقـار وهـيبة وأنـوار ،وهـو بين الصحابة
يتـبختـر كـأنـه القـمر ،فقـالـت ألحدهم ،مـن هـذا الكــثـير األنـوار ،قال هذا النـبي العربي الهاشمي
المختـار ،قـالـت أيكـلـمـني إذا كـلـمتـه؟ قـالـوا لـها إنـه لـيس بـمتـكـبر وال متـجـبـر ،فـقـالـت اليهـوديـة
يـا{محمـد}صلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،فـأجابها بـعـذوبة لسـان لـبـيـك ،فقـالـت تـقـول لمثـلي لـبـيـك وأنـا
عـلـي غيـر دينـك ،فقـال لـها ماقـلت لـك ذاك إال وقـد علمت أن هللا قـد هـداك ،فقـالـت :إنـك لـنبي
كـريم وإنـك لـعلي خلـق عظيم ،أمـدد يـدك فأنا أشهد أن ال إلـه إال هللا وأنـك محمـد رسـول هللا {صلي
هللا عـلـيه وسلـم} ثـم نـذرت في نفسها ،أنـها إذا أصبحت تـتـصـدق بـجميع ماتـملكـه فرحا بإسالمها،
وتـصنع مولدا للنبي صلـي هللا علـيه وسلـم ،فلـما استيقـظت من منامها رأت زوجها قـد هيـأ الولـيمة،
وهـو في هـمة عظيمة ،فقـالـت لـه أراك في همـة صالحة فقـال من أجـل الـذي أسلـمت علـي
يـديه البارحة ،قالـت من كـشف لـك عن هذا السر وأطلـعك علـيه؟ قـال أنا الــذي أسلـمت بعدك
البـارحة علـي يديـه صلـي هللا عـلـيه وسـلـم ،وأنشـد لسـان الحـال ؛
ال إلـــه إال الـلــه ال إلـــه إال الـلـــــه
ال إلـــه إال الـلــه ال إلـــه إال الـلـــــه
إن صــح منــك الرضي يامــن هــو الطلـب
وإن تـبــدي محــيـــاك الجـمـــيــل فــــدع
قـصــدي رضـاك مــن الـدنيـا بـأجمـعــهــا
كـيـف التــصـبـر والســـلوان عـن قـمــــــر





ال إلـــه إال الـلــه ال إلـــه إال الـلـــــه
ال إلـــه إال الـلــه ال إلـــه إال الـلـــــه
فـــال أبــالي بكــل الــنـاس إن غـضبــوا
كـــل الـخــالئـق عــن عـيـني تحـتـجـب
يـا مـن إلــيـه جمـــيـع الحـســن ينتــسب
مــوافـقي فـي هـــواه الـعــجـم والعــرب

ال إلـــــــــه إال الـلــه ال إلــــــه إال الـــلـــــــه



ال إلـــــــه إال الــلــه ال إلـــــه إال الـــلـــــه
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دعـاء خـتـم المولـد الشـريف
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أللـهم إنا قـد حضرنا قـراءة مولـد نبيك الكـريم ،فـافـض علـينـا بـبركـتـه خلع القـبول
والتـكـريم ،وأسكـنـا بجواره في جنـات النـعيـم ،واسقـنـا مـن حوضه يوم العطـش األكـبـر
والهـول العظـيم ،ومتـعنـا بالنـظر إلـي وجهـك الكـريـم ،يا رب العالميـن؛ ألـلـهم إنا
نتـوسـل إلـيك بـنبـيـك المختـار ،وبـآلـه األطهار وأصحابه األخيـار ،أن تـكـفـر عنـا الذنـوب
واألوزار ،وتـحرزنا من جمـيع المخاوف واألخطار ،وتـقـبـل مـنـا ما قـدمـنـاه مـن يسير
أعمالنـا في السـر واإلجهـار ،وتـرحمنـا بـقـدرتك أنت عـفـو غـفـار يا رب العالـمين ؛
ألـلـهم اجعـل جمعنا هـذا جمعا مرحوما ،وتـفرقـنـا مـن بعده تـفرقـا مباركـا معصوما،
التـجعـل اللـهم فـينـا وال معـنا والمـن حضرنا شقـيا وال مطـرودا وال محروما ،هب
مسـيئــنـا لـمحسـنـنا ومقصرنا لعاملـنا ،وال تـحرمنـا خيـر ما عـنـدك بشر ما عـنـدنا يـا رب
العالـمين ،ألـلـهم ما تـلـونـاه من كـالمـك العظـيم ،وبركـة ما قـرأناه مـن مولـد نـبـيـك
الكـريـم ،نـقـدمه إلـي حضرتـه وإلـي إخوانـه مـن األنـبـياء والمـرسلـين ،ثـم إلـي ضجـيعـيه
أبي بكـر وعمـر وعثـمان وعـلي ،وبـقـيـة الصحابة أجمعين ،وإلـي التـابعـين لـهم بإحسان
إلـي يوم الديـن ،يا رب العالـمين،
اجعل اللـهم ثـواب ذالـك مع مزيـد بـرك وإحسانـك في صحيفـة من
نحن بين يديه ،واجتمعنـا بـسبـبه ،أللـهم اجمع لـه خيري الدنـيـا واآلخـرة
واحفظه واحفـظـنـا بـالقــرآن العظـيم ،في نـفسـه ونـفسنـا ،ومالـه ومالنـا،
وعياله وعيالنـا ،ومن يلـوذ به ،وارحم بـذالـك مـن مضي لـه مـن األموات
يا مـن يقـبـل التـوبـة عـن عـبـاده ويعـفـو عـن السـيئـات يا رب العالـمـين،
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واغـفر إلـهي بكـرمك العميم لـنا ولعبــيدك الفـقـراء ووالـدينـا ،ولمن ولـد
والدينـا ،ولمشايخنـا وألساتـذنا ،ولمـن حضرنا ،ولـمـن سمعنـا ،ولمن غاب عنـا
ولمن انـتـقــل إليـك بالـوفـاة من جماعـتـنـا وإلخوانـنـا في هللا ،وللمحسنـين
إلـينـا ولمن أساء ولكـل المسلمين أجمعـين آمين،
أللـهم ما قـدرت من قضاء وقـدر فسلـم لـنا فيهما بالعقــل والـدين ،والسمع
والبصر والفؤاد واليقين ،وأفضـل الصـالة والتـسـلم علـي أشرف الخلق سيـدنا محمـد
الـذي جـاء بـالحـق المبـين ،وأرسلتـه رحمة للعالـمين ،وعلـي آلـه وصحبه أجمعـيـن،
سـبحـان ربـك رب العـزة عما يصفون وسالم علـي المرسـلين والحمـد هلل رب
العالـمـين آمـين ؛
إلــه الخــلـق يا الـلــــه
أنـلــنـا خيـر مـا نهـواه
تـرحـل بي وســـر يـا حادي
خـيم عـنـد ذاك النـادي
أبوبـكـر مع الــفـاروق
وصهــر الصادق المصدوق
رجـال هللا أهــل الـفــضـل
كــذا الحـالج زاكي األصـل
وعــبد القــادر الجــيــــالني
وأحــوالـــه مع الــرحمــن
وأمـــا الشــاذلي األزهـــــر













و ي ــا م ن م ـالـ نـ ا إال ه ــو
ووفـقـــنـا لمـــا تــرضـاه
إلـي قـبر النـبي الهـادي
فـــفـيـه كــل ما نـهـواه
وعـثـمـان ذوالتـصــديـق
عــلي دفـع مــا نخشــــاه
جـنـيـد والسـري والـشـبـلي
بـميدان الـرضي قـد تـاهـوا
لـه قـدر عــظـيـم الشــأن
فـسـبـحــان الـذي أعــطـاه
كـرامـات لــه لـم تـحــصـر
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وإبـــراهـــيـم مـن ال أنـكـر
كـذا الكـرخي والبسـطامي
كـذا المـرسي ذو اإلنعـام
كـذا البــدوي أعـني أحمـد
وعــبــد هللا بـن األسـعــد
ر ج ــال هللا أ ه ــل ال ح ـال
سـواكـم يـاذوي األفضال
رجــال هللا أهــل الســــر
فـظـهــري مثـقـل بــوزري
رجـال هللا يــا من طـابـوا
عـن اإلحساس لـما هــابوا
رجـال اللــه يــا بشـراكـــم
فـإن اللــه قــــد أعطـاكــم
أيـا رب العـبـــاد ارحمنــــا
بـهـم فـضــال وكــفــر عـنـــا
أيـا رب العـبـــاد ارحمنــــا
بـهـم فـضــال وكــفــر عـنــا





















بـمــلــك واســـع خــــاله
وبشــر والــرفاعي السامي
أبو العـبــــاس مــا أسنــاه
كــرامـات لـه لــم تـجحــد
مع ابن الـفـضـل التـنسـاه
إلـي هللا اشفعـوا لي مالـي
ويا جــاهي فنعـم الجـــاه
إلي هللا اشفعـو في أمـري
و إ ن ي خ ـائ ــف ع ـــقـ ــب ـاه
بــذكــر هللا حـتـي غـابــوا
جــــالل هللا جــل اللـــه
بدنيـاكـم وفي أخـراكـم
أمـــانـيكـم فــجــل اللــه
بـجـــاه األولـيــا واستــرنا
جمـيـع الـذنـب يـا اللــه
بـجـــاه األولـيــا واستــرنا
جمـيــع الـذنـب يـا اللــه
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ال إلـــه إال اللــه ال إلـــه إال اللــه
يا خير من دفـنت في القـــاع أعظـمـه
أنت الـنـبي الــذي تـرجي شـفــاعـتــه
أنت البـشـير النـذ ير المستـضــاء بـه
نـفـسي الـفداء لــقــبر أنت ساكـنـهـــا
نـفـسي الفــداء لمن أخـالقـه شـهـدت
يخـصـهــم بنــعـيــم ال نـفـــــــاد لــــه
يعطي الوسيلـة يوم العرض مغــتـبطــا
والحوض قـد خصك هللا الكـريـم بـه
تـسقي لمن شئت يا خير األنـام فكم
صلـي علـيــك إلـه العــرش ما طلــعـت
وصـاحــبــــاك فــال أنــسـاهـمـا أبــدا
ثـم الصـالة علـي المخـتــار سيــدنـــا
قـصـيــدة سمـيت بـالبــردة الشــافـي
ســتـون مـــع مائــة أبـيـاتــهـا ســـردت
فـيـهـا أمـــان بحــرق النـــار والـغـــرق
صـالة ربي عــلـي المختــار سيــدنــا
وآلـه الصحب والصـحب الـذين عـلــو
مـــا هـبــذت الـريح واألفــالك جـاريــة
ثـم الـرضي عن أبي بكـر وعـن عـمـر






















ال إلــه إال اللــه ال إلــه إال اللــه
فطاب من طيـبهـن الـقـاع واألكــم
عنـد الصراط إذا مـا زلـت القــدم
وشـافـــع إذ يـــغشـــاهم الــنــد م
فـيه العفاف وفـيه الجـود والـكــرم
بأنـه خـيــر مــخـلــوق مـن الـبـشـــر
والحـورفي جـنـة المــأوي لـهم خـــدم
عنــد المهيمن لـمــا يحـشـر األمم
يوما عـلـيه جميـع الخلق تـزدحم
قـوم لـعظم السقـا والجرم والجـرم
إنس وجـن إلــيه الضـال والسـلــم
مـني السـالم عــلـيكـم ماجـري الـقـلـم
خــيــر البـرية قـاصـيهـا ودانــيـهـــا
شبــهـا لبـرد النـبي المصطـفي العـمـم
في وصف خير جميع الرسل واألمـم
ونهـب قـافـلـة أيضــا ومـن سـقــم
محـمـــد عــدد األقـطـار والنــسـم
أهـل الصفـا والوفا والجود والكـرم
يومـا ومـا طـلـعـت شمس علـي عـلـم
وعن عثـمان وعن علي ذي الكــرم

 - 171 - 

واآلل والصـحب ثـم التـابـعــين لـهم
واغـفــر لنــاظـم هــذا المـدح حوبتـه
واغــفــر لقـارئهـا أيـضا لكـاتـبهـا
ووالـدي ومـا عـقــبـت مـن خـــلــفي
وجـد بالــبــركات واعمــر مجالسهـا







ما ناحت الطـير في األشجار بالنــعــم
واجعل به عقـبـة من شـاعـل الضــرم
يا صاحب العـفـو والغـفـران والـكــرم
والمسـلمـين مـن العـربــان والــعـجـم
يــا وافــر الفـضـل واإلحســان والكـرم

{*} }*{ 
ا لقصيـدة الكامله { للمـنـا جا ة } تابع للصفحة611 -

إلـــهي يـــا إلــهي يــا إلــــهي
أغــيث وذاللطائـف ال يخـيـب
وأسـألـه السـالمـة مــن زمـان
وأنـزل حاجـتي في كـل حــين
و ال أ ر ج وا س و اه إ ذ ا د ه ـان ي
فكم َّلل من تـدبـير أمـري
وكم في الغيب من تيسـيرعسر
ومن كـرم ومن لـطـفي خفي
ومالي غير باب اَّلل باب
كــريم منعـم بــر لطـيف
حليم ال يعاجل بالـخطايـا
فيا ملك الملوك أقل عثاري














إلــهي تـب عــلي عـسي أتـوب
وأرجــوه رجـــاءا ال يـخـــيـب
بـلـيت بــه نــوا يــبه تــشـــيب
إلي من تطمـئن به القـلوب
زمان الجـور والجار المريب
ط و ت ه ع ـن الم ش اه د ة ال غ ي وب
ومن تـفـريـج نـائـبة تـنوب
ومن فـرج تـزول به الكـروب
وال مولي سـواه والحـبـيب
جمـيل السـتر للـداعي مجــيب
رحيم غيث رحمـته يصوب
فقد أبعدتني عـنك الـذنوب
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وأمرضني الهوي لهوان حظي
وعاندني الزمان وعيل صبر
فأمن روعـتي وأكمد حسودي
وعـد النائبات إلي عـدوي
وآنسني بـأوالدي وأهـلي
ولي أهــل وأطــفال صغـــار
ولكـنـني نبذت زمـام أمـري
هـو الرحمن حولي واعتصامي
إلهي أنت تعلم كيف حالي
سألت اَّلل خالق كل شيئ
وكم من متملق يخفي عنادي
وصل حبلي بحبل رضاك وانظر
وارع حمايتي وتولي نصري
وافن عداي واقرن نجم حظي
وألهمني لذكرك طول عمري
و ص ـل ع ــل ي الن ب ي و آلـ ـه




















ولـكن ليس غيرك لي طبيب
وضاق بعبدك البلد الرحـيب
بخاطبني الصداقة وهـوذيب
فـإن النائبــات لهـا تـتوب
فقد يستوحش الرجل الغـريب
أ كـ اد إ ذ ا ذ ك ـر ت ه مـ وا أ ذ وب
لمن تدبــيره فـيـنا عـجـيب
ب ـه و إل ـي ه م ـب ت ــه ال أ ن ـيب
ف ه ل ي ا س ي د ي ف ر ج ق ر يب
ب أ ن ي ج م ع ش م ل ي ب ه م ق ر يب
و أ ن ت ع ل ي س ر ير ت ـه ر ق يب
إ ل يك و ت ب ع ل ي ع س ي أ ت وب
وشد عراي إن عرت الخطوب
بسعـد ما لطالـعه غــروب
فإن بذكــرك الـدنيا تطـيب
ماترنـم في األرائك العـندليب
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وبعد ؛ شرحت قبل هذا من الطبعة األولي والثانية لما قمت به من مجهود لهذا الكتاب
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الطبعة األولي بهذا الكتاب  ،ولهم مـني كل التـقـدير واإلحترام لما قدموا لي من اإلرشادات
ويعـذروني لعدم إفـصاحي؛
أيها القارئ الكريم وال زلت أردد وأقول إذا وجدت في النسخة أي خطإ فيه فصححه
ومع هذا ال أدعي أنه كامل من جمـيع الشوائب والكمال هلل ،وما كان قصدي إال إحياء
التراث ومساعـدة المريدين والمنـتـفـعـين به وأسأل هللا أن يعصمـنا من الـزلل ويوفـقنا
لصالح األعمال وخدمة البالد والعـباد ،وتقبـل هللا منا ومنكم بلطـفه وكـل من اهـتم وشجع
وساهم ؛
وأسأل هللا أن يهدينا إلي الخيرات ويرحمنا ويرحم والدينا وجميع المسـلمين والحمد هلل
رب العالمين ،وصلي هللا علي سيـدنا محمـد وعلي آله وأصحابـه وسلم ؛
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1
{مصـطفي باللغة الهررية }
9
(باللغةوسالمي
هللا هللا هللا صلواتي علي النبي
الهرري )
(طف بحـالي) 64
يارب صل وسلم دائما ابدا
(مقدمة متن البردة) 64
أمن تذكر جيران
( تخميس البردة لإلمام البوصيري) 63
ال الـه اال هللا ال الـه اال هللا
(التأسفن علي ـ ال تركني) 34
{ بداية قصـة المــولد }
11
السالم عليك زين األنبياء
(قصيـدة) 11
محمد إبن عبد هللا حبيبي
(بحق هللا رجال هللا) 14
{شــــرف العــالمـين}
13
نبي نوروو سالمي نوروو سالمي
(باللغة الهرري) 11
(جمال بدا)
أوايوو سالم أوايوو سالم
17
(قصيدة)
صالة وتسليم يفوق المطالبا
19
نورسالم علي نبي نور سالم علي
(شهدنا بأن هللا) 14
(إن أردت سلك سادات األول)
صل يارب علي محمد
11
(أيا سـائلي)
شيئ هلل أبابكر شيئ هلل أبابكر
76
(سالم كمسك الختام)
اللهم صل وسلم علي حبيب يا محمد
79
اللهم صل وسلم علي حبيب يا محمد
(ملكتم فؤادي) 46
(حادي العيس)
هللا هللا ربنا  ،ربنا اجمع في المدينة شملنا
43
(قصيدة)
يا قطب يا رباني ألهيكل النوراني
93
(قصيدة)
هللا هللا يـا خالــق النــون
91
(قصيدة)
هللا هللا الفـرد ما له ثاني
94
هو هللا يـا هللا  ،هو هللا يـا هللا  ،فعال لما يريد
(قصيدة) 611
ألفي صلي هللا عليك
(أبتدي بإسم الكريم) 614
1
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رقم

 محتويات الكتاب 

صفحة

41

(قصيدة)
إلـهي يـا إلـهي تب علي
(قصيدة)
صالة هللا علي الهادي األمينا
(الهـاشمي المرتضي)
هللا هللا ربنــا محمد رسول هللا نبينا
(قصيدة)
إلـهي إلـهي ذو الجالل وفقـن
(أعلمـت من ركب البراق)
المـطفي يا سـادتي
(أبتـدي ببـسم هللا)
شيء هلل رسـول هللا  ،المدد رسول هللا
(توسل بالشيخ األبادر)
صالة وتسليم وأزكي تحية
(قصيـدة)
فعلي خيرخلق هللا زين األنام
(قـف بـذات السـفح)
يا رسـول هللا سآلم عليك ألبرعية
(باللغة الهـررية)
آمنيي نـبي آييي داو رسول إناييـي
(باللغة العربية)
آمـنيي نـبي آييي داو رسول إناييـي
(بانـت سعـاد)
يـا ربنـا سيـدي صل علي احمد
(لي في محبة منشئ الخلق)
يـا ربنـا سيـدي صل علي احم
(بالعـربية)
آمنـي نبـي آيـيي داورسـول إنـايـيي
(يا نبي سالم عليك)
ألمصطفي سر الوجود وأجـود
(قصيدة)
يـانبي سـالم علـيك
(رياض نجد بكم جنان)
أ لفي صالة والسالم علي
(قصيدة)
هللا هللا هللا ياخالق البشر
(قصيدة)
بشـراك يا حليمة
(قصيدة)
يا دائم المعـرف يا دائم المعـرف
(إن صح منك الرضي)
الإله إهللا الإله إهللا
{ دعـاء ختم المولد الشريف }
(قصيدة)
إلـه الخــلق يـا هللا
(قصيدة)
الإله إهللا الإله إهللا يا خير من دفـنت
(قصيدة للمناجاة)
إلـهي يا إلـهي تـب عـلي

611

47
44
49
41
46
44
44
43
41
41
47
44
49
31
36
34
34
33
31
31
37
34
39
11

611
619
666
663
646
643
647
646
641
644
649
616
616
611
611
617
611
614
611
611
617
614
614
676
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Pages
Words
Characters ( No Spaces )
Characters ( With Spaces
Lines)

671
44144
474919
416164
1477
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