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  احلمد  رب العاملني وصلى ا وسلم على سيد�ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   يا أكــــــرم بيت
البِمن قصيدة 

ُ
 -رمحه اهللا-البوصريي لإلمام شرف الدين أبي عبد اهللا حممد بن سعيد ِ املباركةِردة

 الْخلِْق  كُلِِّهِم   خيِر علَى حِبيِبك   أَبداً  موٰالي  صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً

 ِهِب وذُلُ أَي منا ِلِق ٰملْخرم الْكْا أَٰي
ولَنر ِضيقي ولَ اِهللا ٰجسكيِب اه 

ن جـوِدك الدنٰيا وضرتٰها ـفَِإنَّ ِم
 عظُمت  زلٍَّةنِطي ِمن تقْ ٰالا نفِْسٰي
 اٰهِسـميقْ  نيـي ِحمةَ ربِّعلَّ رحلَ
 عِكٍسمن رياِئي غَٰجعلْ راج وا ربِّٰي
ِبالْو طُفبِفع ِدكٰيِني الدنَّ ِإار لَه 
ائْوِب صحمِّ ٍةٰالذَنْ ِلسٍةٰد كناِئم 
 اصٰب يحاِن ِرٰباِت الْا رنحت عذَٰبٰم

 عمِر عنٍر وي بكِْب أَا عنٰضثُم الرِّ
بِعيٍد زـٍد سعأَِبي سٍة  وٍر طَلْحي

وحِباآلِل والص ٰالت ثُماِبِعني مفَه 
ِمني  ِبٰما ـِواغِْفر ِإٰلهي ِلكُلِّ الْمسل

ناِه مِبج  مـرٍة  حبِفي  طَي هتيب
بردةُ الْمخـٰتاِر قَد خِتمت  وٰهِذِه

 عِمِمالْ اِدِثٰحوِل الْد حلُاك ِعنِسٰو  
 تِقـِممن ِماسى ِبمي تجلَِّركَا الْذَِإ

وِمن علُوِمك ِعلْم اللَّوِح والْقَلَِم 
 مِماللَّكَ  اِنٰرغفْي الْاِئر ِفكَٰبنَّ الِْإ
 ِقسِمالْ يِف اِنٰيصِعالْ حسِب ىلَع ِتيتأْ

و كيلَداجاِبي غَلْ ِحٰسعير نِرِممخ 
بٰتصراً مدى تالْع أَهالُٰوه ينِزِمـه 
ىلَع  ـلٍّ  ِبيِّالنهنِبم  ونـِجٍممس 

  

الْأَطْو بٰحر ِب ِعيِساِدي الِْعيسِمالنغ 
ونِليٍّعع و نعِمالْ  انَ ِذيٰمثْ عكَر 

عبيدٍة وابِن عوٍف ٰعاِشـِر الْكَرِم 
 كَرِمالْو ِحلِْمالْى والنٰقى ولُ التٰقهأَ

 يتلُوه ِفي الْمسِجِد الْأَقْٰصى وِفي الْحرِم
وِاسمه قَسم  ِمن  أَعظَِم الْقَسـِم 

مالْحو ِ ٍم دـتِفي خٍء ودهللا ِفي ب



 ـائٍَةأَبٰياتٰها قَد أَتت ِستِّني مـع ِم
غْ مٰقاِصدٰنا بلِّـ لْمصطَٰفىٰيا ربِّ با

 داًـأَب مـوٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئماً

ٰنا ٰيا ٰواِسعبِبـٰها كَر ِم   فَرِّجالْكَر
واغِْفر لَٰنا ٰما مٰضى ٰيا ٰواِسع الْكَرِم 

  كُلِِّهِم حِبيِبك خيـِر الْخلِْق  عٰلى
  شرف األنام مولد
  - رمحه اهللا-  للشيخ أمحد بن القاسم املالكي
  يتســــــــــــــالم ب

 التٰماِم خير الْأَٰنـاِم بـدر  وهو    وسٰالِمي  النِبي  علَى  صـلَٰواِتي
ز كلَيع ٰالماَلسيأَ الْنِءآيِبن 
 ِءآيِفصأَى الْفَصاَلسٰالم علَيك أَ
  ربِّ السمآِءاَلسٰالم علَيك ِمن
ي يِبِبحا  ٰيدمحاَلسٰالم علَيك أَ
 دمحا م ٰيدمحاَلسٰالم علَيك أَ
 كَهفاً ومقْصد ااَلسٰالم علَيك ٰي

كلَيع ٰالموِب ٰما ٰياَلساِحي الذُّن 
 اِمٰنأَ الْريا خاَلسٰالم علَيك ٰي

اَلسٰالم علَيك ٰيا نور الظَّالَِم 
 معِجزاِت ذَا الْااَلسٰالم علَيك ٰي

اَلسٰالم علَيك ٰيا ذُخر الْعصاِة 
 ِحٰالِم الْنيا زاَلسٰالم علَيك ٰي

  

 ِءآيِقتأَى الْقَتاَلسٰالم علَيك أَ
 ِءآيِكزأَى الْكَزاَلسٰالم علَيك أَ

اَلسٰالم علَيك ٰدام ِبالَ انِقضآِء 
كلَيع ٰالمي يِبِبا طَ ٰيٰه ٰطاَلس

 دجما م ٰيٰهاَلسٰالم علَيك ٰط
ا حسناً تفَرد ـاَلسٰالم علَيك ٰي
اِلي الْكُروِب ـاَلسٰالم علَيك ٰيا ٰج
 اِمٰم التردا باَلسٰالم علَيك ٰي

اَلسٰالم علَيك ٰيا كُلَّ الْمٰراِم 
الْهٰداِة    ٰهاِدياَلسٰالم علَيك ٰيا

 اَلسٰالم علَيك ٰيا حسن الصِّٰفاِت
 اِحٰم السبا راَلسٰالم علَيك ٰي



 ِحٰالفَي الْاِعا ٰداَلسٰالم علَيك ٰي
 ِحالَفَ الْيا حاَلسٰالم علَيك ٰي
 رِئآجأَ الْريا خاَلسٰالم علَيك ٰي
 اِخرِلي الْمٰفاٰع ااَلسٰالم علَيك ٰي
ة امٰمِإلْ ِلِمدقَماَلسٰالم علَى الْ
ة امٰمغالْ ِبِللَّظَماَلسٰالم علَى الْ

ِتٰهامة  ِمن   اَلسٰالم علَى الْخٰالصِة 
لَى مع ٰالماَلسحِن ِدمالر وِلس 
ا يٰن ِفكن ِمِةيفَِلخاَلسٰالم علَى الْ

ا يٰنِحاِل الصٰيِل ورم عاكٰذكَ
ا يٰنِقي ياِم السِٰن يِل عاكٰذكَ
ٰلـاَلسع ِعيٰنِصٰح ى ٰالممأَج  ااِبك 

 اِحٰب الصورا ناَلسٰالم علَيك ٰي
 ِحالَ الصنكْا راَلسٰالم علَيك ٰي
 رِئآصب الَْءوا ضاَلسٰالم علَيك ٰي
ا بحر الدٰخاِئر اَلسٰالم علَيك ٰي

 امةالْمشفَِّع ِفي الِْقٰياَلسٰالم علَى 
ة امٰركَالْ ِبِجوتماَلسٰالم علَى الْ

شبلَى الْمع ٰالمة ـاَلسٰالمِر ِبالس
 وِلتبي الِْب أَيِِّبلسٰالم علَى الناَ
ا يٰنِداِحـٰج الِْدـيِب مٍركْي بِبأَ
ذُوو النورِنيأْ رسٰا يٰنِكاِس الن
آِلوِهلِّ كُكمو ٰا يٰنِعاِبــالت

 ٰتــاِبِعِهمٰتـاِبع ٰتــاِبِعيٰنا وو 
أَعوذُ ِباِهللا . ورِضي اُهللا عن جِميِع صٰحابِة رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أَجمِعني آمني
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  .اَللّٰهم صلِّ وسلِّم وٰباِرك علٰى سيِِّدٰنا محمٍد وعلٰى آِل سيِِّدٰنا محمٍد



ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $#  

 وكَملَ السعود ِبأَكْرِم ◦اَلْحمدِ هللا الَِّذي شرف الْأَٰنام ِبصاِحِب الْمٰقاِم الْأَعلَى 
 وشرف ِبِه الْآٰباَء والْجدود وملَأَ الْوجود ِبجوِدِه ◦مولُوٍد حٰوى شرفاً وفَضالً 

 ◦ه آِمنةُ رِضي اُهللا عنها فَلَم تِجد ِلحمِلِه أَلَماً وٰال ِثقَالً حملَته أُم◦ عدالً 
ووضعته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم مختوناً مكْحوالً ِفي ِخلَِع الْوقَاِر والْمٰهابِة 

سلَّم ِبوجٍه ما يٰرى أَحسن ِمنه  ووِلد نِبيٰنا محمد صلَّى اُهللا علَيِه وآِلِه و◦يجلَى
 وثَغٍر فَاق دراً ولُؤلُؤاً بلْ ◦ ِبنوٍر كَالشمِس بلْ هو أَضوأُ وأَجٰلى ◦والَ أَحلَى 

 وجعلَ  وأُسِري ِبِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم لَيلَةَ الِْإسٰراِء وتملَّى◦هو أَعلَى وأَغْلَى 
 وِذكْره ◦ِدينه صلَّى اُهللا علَيِه وآِلِه وسلَّم علَى الدٰواِم مستعِلياً الَ مستعٰلى 

 ٰناِدسالْح لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِلِدِه صوِلم قَترأَشلَى وتيو ركَراِم يٰرِّ الْأَيملَى مع
وباً وغَرقاً ورالً شهسراً وع ◦ ِمن ٰنامالْأَص لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِلِدِه صوِلم ترخو

 ذُالوعاً وضٰجاِلِس خلَى الْمأَع◦ مالْقَو ِدمفَع ٰجاِلس وهٰرى وِإيٰوانُ ِكس جتارو 
لْكُهم ددبتو فَاِرس ٰنار تِمدخقْالً وعطْقاً وِرفَِت الِْجٰنانُ نخزالً ومشعاً ومج م

 ونادِت الْٰكاِئنات ِمن ◦لَيلَةَ موِلِدِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم واطَّلَع الْحق وتجلَّى 
  ◦جِميِع الِْجٰهاِت أَهالً وسهالً ثُم أَهالً وسهالً

ٰكى تأَزو ـِليمستـٰالةٌ وصٍةـِحي  يٰتاِر خخطَفَى الْمصلَى الْمِةعِريِر الْب 
ِبشهِر رِبيٍع قَد بٰدى نوره الْأَعلَى 
أَنٰٰارت ِبِه الْأَكْٰوانُ شرقاً ومغِرباً 
وأُلِْبس ثَـوب النوِر ِعزاً وِرفْعةً 

الْب آها رٰلَمِنِه ـوسِلح ٰحار رد

لِْحٰمى يجلَى فَٰيا حبٰذا بدر ِبٰذاك ا  
وأَهلُ السٰما قَالُوا لَه مرحباً أَهالً 
 فَٰما ِمثْلُه ِفي ِخلْعِة الْحسِن يستجلَى
ٰال وٰشاهد ِمنه بهجةً تسلُب الْعقْ



ئَ نور الشمِس ِمن نوِر وجِهِه وأُطِْف
أَٰيا موِلد الْمخٰتاِر جددت شوقَٰنا 
وسعداً مِقيماً ِبافِْتٰخاٍر ِلموِلِد 

ه الْعرِش يرحمنا ِبِه ـٰسـأَلْنا ِإل
 الصٰبا هبِت  علَيِه  صٰالةُ اِهللا ٰمـا 

لَى ـٰمـا أَحفَِللِّٰه ٰمـا أَبٰهى وِِهللا 
 ِإلَى خيِر مبعوٍث جِليٍل حوى الْفَضٰال

داً يتلَى ـه خبر عن حسِنِه أَبلَ
ويغِفر لَنا ذَنباً ويجمع ِبِه الشمٰال 

 ىلَالْمع وٰما ٰسار ٰحاٍد ِبالنِّياِق ِإلَى  
  

$ :قَولُه تعاٰلى pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=y™ö‘r& # Y‰Îγ≈ x© # Z Åe³t6 ãΒuρ # \ƒ É‹tΡ uρ ∩⊆∈∪ )اِهش داً أَي

Š·$.) ِللرسِل ِبالتبِليِغ ، ومبشِّراً ِلمن آمن ِبالْجنِة ، ونِذيراً ِلمن كَذَّب ِبالناِر Ïã# yŠ uρ 

’ n<Î) «!$# ) ِتِهطاَعِحيِدِه ووِإٰلى ت أَي  (.⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ )ِرِهِبأَم أَي (% [`# u Å  uρ #Z ÏΨ •Β ∩⊆∉∪ 

Î) أَنه يهتدى ِبِه كَالسِّٰراِج يستٰضاُء ِبِه ِفي الظُّلْمِةسماه اُهللا ِسراجاً ِل( Åe³ o0uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¨βr'Î/ Μ çλm; z⎯ ÏiΒ «!$# WξôÒsù # Z Î7 x. ∩⊆∠∪ ) شِّربٰعاٰىل أَنْ ياُهللا ت رأَم

نيب قَدلَّ وجو زاِهللا ع ِل الْكَِبِري ِمنِبالْفَض ِمِننيؤِفي الْم لَ الْكَِبريٰعاٰىل الْفَضاُهللا ت 

z⎯ƒ): قَوِلِه تٰعاٰىل Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏN$|Ê ÷ρu‘ ÏN$̈Ζ yfø9 $# ( Μ çλm; 

$̈Β tβρ â™!$ t±o„ y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθèδ ã≅ ôÒx ø9 $# ç Î6 s3 ø9  Ÿωuρ: قَولُه تعاٰلى  ∪⊅⊅∩ #$

Æì ÏÜ è? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ⎫⎦t.) أَي ِمن أَهِل مكَّةَ( #$ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# uρ) ِةِدينِل الْمأَه ِمن أَي(. ÷íyŠ uρ 

öΝ ßγ1sŒ r& )ِة الِْقٰتاِلِبآي وخسنٰهٰذا مِه ولَيع ٰجاِزِهمٰال ت أَي دمحٰيا م(. ö≅ 2 uθs?uρ 

’ n? tã «!$# 4 )سآنِه ولَيكُِل عوِبالت هراٰىلأَمعِلِه تِبقَو 4): ه’ s∀ x. uρ «!$$Î/ WξŠ Å2uρ 



: قٰالَورِوي عِن النِبيِّ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أَنه .) أَي ٰحاِفظاً: ومعنى وِكيالً(
ي ٰعاٍم يسبِّح كُنت نوراً بين يدِي اِهللا تعاٰىل قَبلَ أَنْ يخلُق آدم علَيِه السٰالم ِبأَلْفَ

اَهللا ٰذِلك النور وتسبِّح الْمٰالِئكَةُ ِبتسِبيِحِه فَلَمٰا خلَق اُهللا تعاٰىل آدم علَيِه 
ٰالمالس◦ورالن أَلْقَى ٰذِلك  ٰالمِه السلَيع ملِْب آداُهللا ِفي ص طَِنيبِتِه فَأَهِفي ِطين 

حِض ولَِني ِفي ِإىلَ الْأَرعجو ٰالمِه السلَيوٍح علِْب نِة ِفي صِفينلَِني ِفي السم
  علَيِه السٰالم ِحني قُِذف ِبِه ِفي الناِر ولَم يزلْ ينقُلُِنيصلِْب ِإبٰراِهيم الْخِليِل

الْٰفاِخرِة حتى أَخرجِني اُهللا ِمن  ِمن الْأَصٰالِب الطّٰاِهرِة ِإلَى الْأَرٰحاِم الزِكيِة ربِّي
  . ِسٰفاٍح قَطُّبوي ولَم يلْتِقيا علَىبيِن أَ

 الْخلِْق  كُلِِّهِم علَى حِبيِبك   خيِر   أَبداً  موٰالي  صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً
قَّلْتنٍدتودٰباِب سٰالِب أَرِفي أَص  

ِريس تِسرو فَترشطُوٍن تاً ِفي ب
م وِمنهم ـهِنيئاً ِلقَـوٍم أَنت ِفيِه
ِه وٰطاِلـع ـوِِهللا وقْت ِجئْت ِفي

ـٰالمس ـٰالةُ اِهللا ثُمِه صلَيـع ه
محِبيآِء مِميـِع الْأَنج ـِخٰتام د

فَجد ٰيا رسولَ اِهللا ِمنك ِبرحمٍة 
ـِٰه  يـوٍم ولَيلٍَة كُلَّ  ي وصـلِّ ِإل

كَذَا الشمس ِفي أَبٰراِجٰها تتنقَّلُ   
ِبحمٍل علَيِه ِفي الْأُموِر الْمعولُ 
بٰدى ِمنك بدر ِبالْجٰماِل مسربلُ 
سِعيد علٰى أَهِل الْوجوِد ومقِْبلُ 
ِبتعٰداِد ٰما قَطْر ِمن السحِب ينِزلُ 

يلُ ـوثُ أَوعباِس يِٰقٰيـاِم الن مو
سوِب مٍد أَِسٍري ِبالـذُّنبلُ ـِلعبر

 علٰى أَحمد الْمخٰتاِر مولَى الْفَٰضاِئلُ
هناُهللا ع ِضيِتِه رمع نٍب عهِن وِد اِهللا ببِن عب ِزيدي نعقٰالَ ٰماوت: عمسا نٰكُن 

اُهللا علَيِه وسلَّم ٰكانت ةَ رِضي اُهللا عنٰها لَمٰا حملَت ِبرسوِل اِهللا صلَّى  آِمنأَنَّ
ٰال أَلَماً تِثقَالً و لَه دتجٰال وو لْتمأَنِّي ح ترعا◦قُولُ ٰما ش ِجدلنِّٰساُء  كَٰما ت



كَرِحِإالَّ أَنِّي أَن فْعر أَٰتاِني آٍتتِتي وقْظَِة فَيضالْيِم ووالن نيا بأَنلْ قَالَ وِلي ه 
 ِبسيِِّد ٰهِذِه  قَد حملِْت ِإنِكقٰالَ فَكَأَنِّي أَقُولُ ٰال أَدِري فَ؟شعرِت أَنِك حملِْت

ت فَٰكانَ قَالَلِْإثْنيِن الْأُمِة ونِبيِّٰها نِبيِّ الرحمِة صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وٰذِلك يوم ا
 قُوِلي قٰالَا دنت ِوٰالدِتي أَٰتاِني ٰذِلك الْآِتي فَ فَلَمٰٰذِلك ِممٰا تيقَّن ِعنِدي الْحملُ

ت فَكُنت أَقُولُ ٰذِلك قَالَ "أُِعيذُه ِبالْٰواِحِد الصمِد ِمن شرِّ كُلِّ ِذي حسٍد"
محمٍد صلَّى سيِِّدٰنا يلَ لَمٰا أَٰراد اُهللا عز وجلَّ ظُهور خيِر خلِْقِه وأُكَرِّره ِمٰراراً ِق

اُهللا علَيِه وسلَّم أَمر ِجبِريلَ علَيِه السٰالم أَنْ يقِْبض ِطينته ِمن مٰكاِن قَبِرِه 
 ◦ وغَمسٰها ِفي أَنٰهاِر التسِنيِم ◦ ِعيِم ٰطاف ِبٰها جنٰاِت الن فَقَبضٰها ثُم◦الْكَِرِمي

 فَخلَق اُهللا ◦ ولَٰها عرق يِسيلُ ◦  الْعِليِّ الْعِظيِموأَقْبلَ ِبٰها ِإٰىل ٰما بين يدِي اِهللا
 محمٍد  فَجِميع الْأَنِبٰياِء خِلقُوا ِمن نوِر◦ جِليٍل يٍّ نِب نور كُلِِّمن ٰذِلك الْعرِق

 مِر آدةُ ِفي ظَهالطِّين ِتلْك تأُوِدع ثُم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عصٰالمِه السلَيأَلْقَىعو  
ورِفيٰها النقَدتو هرفَخ قبالَِّذي س  م ،طَٰواِئف ٰناِلكه تقَعٰالِئكَِةفَوالْم  

مداً ِلآدجس ِبنيقَرالْم ٰالمِه السلَيع ملٰى آدٰعاىلٰٰ عذَ اُهللا تأَخ ثُم ٰالمِه السلَيع 
 ع ٰذِلك النور أَنْ ٰال يوِد◦الْمٰواِثيق والْعهود ِحني أَمر الْمٰالِئكَةَ لَه ِبالسجوِد 

 فَٰما ٰزال ٰذِلك ◦دنِس والْجحوِد  اَلْمطَهرِِين ِمن ال◦ِإالّٰ ِفي أَهِل الْكَرِم والْجوِد 
الني ورتٰياِر ِقنوِر الْأَخظُه ٰراِر ◦لُ ِمنطُوِن الْأَحِف ◦ ِإلَى برالش دي هلَتصى أَوتح 

ا آنَ  فَلَمٰ◦ -مهن ع اُهللايِضر- والْمٰكاِرِم ِإلَى عبِد اِهللا بِن عبِد الْمطَِّلِب بِن ٰهاِشٍم
 نِشر علَم الْفُتوِة ِلظُهوِر ٰخاتِم ◦ِلع سعِدِه هِدِه طَلَع ِفي الْأَكْٰواِن طَااِء عأَٰوانُ وفَ

أُلِْبس  ◦الْأَبٰصار أَشرقَت علَيِه الْأَنٰوار  -هن ع اُهللايِضر-النبوِة شخصت ِلعبِد اِهللا 
ثَوِةبٰالحالْم  لَحصاِهللا ٰما ي دبِشيئَِة ٰيا عِلٰسانُ الْم ِة ٰناٰداهالْفَٰصاحٰياِن وِبالْب طَقن 



هناُهللا ع ِضية رِنيعةَ الْمٰشاُء آِمنِة ِإالَّ أَحِديعالْو ِمن لْتمزاً ِلٰما حا ٰمكَن◦ 
ِنٰساِء بِني النٰجاِر ِاجتمع شملُه  سِيدِة ◦اَلْمطَهرِة ِمن الدنِس والْأَكْٰداِر 

 الْأَحٰشاُء علَى  ِانطَوِت◦ ظَهر صٰفاُء يِقيِنٰها◦ ِاتصلَ حبلُه ِبحبِلٰها ◦ِبشمِلٰها
وِر  شهٍر ِمن شه سطَع نور النِبيِّ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي جِبيِنٰها أَولَ◦جِنيِنٰها 

 ٰالمِه السلَيع مٰناِم آدِلٰها أَٰتاٰها ِفي الْمملِّ الْٰعالَِم ◦حِبأَج لَتمهٰٰا حٰها أَنلَمأَعو ◦ 
الٰثاِني رهاَلش ٰالمِه السلَيع ِريسٰناِم ِإديِِّدٰنا ◦ أَٰتاٰها ِفي الْمِر سٰها ِبفَخربأَخو 

 اَلشهر الٰثاِلثَ أَٰتاٰها ِفي الْمٰناِم ◦  النِفيِسِهعلَيِه وسلَّم وقَدِرصلَّى اُهللا محمٍد 
و ٰالمِه السلَيع وحلْنمح ِك قَدوِح قٰالَ لَٰها ِإنالْفُتِر وصِت ِبٰصاِحِب الن◦ رهاَلش 

ٰراِهيمٰناِم ِإبأَٰتاٰها ِفي الْم اِبعِٰليلُالرالْخ يِِّدٰنا  علَ سلَٰها فَض ذَكَرو ٰالمِه السلَي
 اَلشهر الْٰخاِمس أَٰتاٰها ِفي الْمٰنام ◦ ومحلَّه الْجِليلَ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّممحمٍد 
 اَلشهر ◦ِجيِل  الْمٰهابِة والتب وبشرٰها أَنَّ ابنٰها ٰصاِحب◦ علَيِه السٰالم ِإسٰماِعيلُ

 ٰالمِه السلَيع ى الْكَِليموسٰناِم مأَٰتاٰها ِفي الْم اِدسٰيِِّدٰنا ◦السِة سبتٰها ِبرلَمأَعو 
 ٰناِمم اَلشهر السٰاِبع أَٰتاٰها ِفي الْ◦ الْعِظيم ِهمحمٍد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وٰجاِه

ودٰداولَيع ٰها أَنلَمأَعو ٰالموِد ِه السمحٰقاِم الْمِبٰصاِحِب الْم لَتمٰها ح◦ 
صلَّى اُهللا علَيِه  والْكَرِم والْجوِد ◦ واللِّٰواِء الْمعقُوِد ◦والْحوِض الْموروِد 

لَّمسالثَّ◦و رهأَاِم اَلش نلَيٰمانُ علَيٰناِم سٰتاٰها ِفي الْم ٰالمٰها ◦ِه السٰها أَنربأَخو 
اِسع أَٰتاٰها ِفي الْمٰناِم ِعيسى الْمِسيح علَيِه  اَلشهر الت◦حملَت ِبنِبيِّ آِخِر الزٰماِن 

 ◦السٰالم وقٰالَ لَٰها ِإنِك قَد خِصصِت ِبمظِْهِر الدِّيِن الصِحيِح واللِّٰساِن الْفَِصيِح 
ةُوِمٰها ٰيا آِمنوقُولُ لَٰها ِفي ني مهٰها- كُلُّ ٰواِحٍد ِمنناُهللا ع ِضير- سمِت شعضِإٰذا و 

 ◦شتد ِبٰها طَلْق النِّٰفاِس فَلَما ا◦ -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-الْفَٰالِح والْهٰدى فَسمِّيِه محمداً 



 بسطَت أَكُف شكْٰواٰها ِإىلَ من يعلَم ِسرٰها ◦حد ِمن النٰاِس ولَم يعلَم ِبٰها أَ
 فَِإٰذا ِهي ِبآِسيةَ امرأَِة ِفرعونَ رِضي اُهللا عنٰها ومريم ابنةَ ِعمٰرانَ رِضي ◦ونجٰواٰها 
 ◦ٰضاَء ِمن جٰماِلِهن الْمكاَنُ  قَد أَ◦حوِر الِْحٰساِن الْ وجٰماعٍة ِمن ◦اُهللا عنهٰما

  ◦فَذَهب عنٰها ما تِجد ِمن الْأَحٰزاِن
 وٰعاِفٰنا واعف عنٰا وكُن لَٰنا حيثُ كُنٰا ٰيا ٰعاِلم السِّرِّ ِمنٰا ٰال تهِتِك السِّتر عنٰا 

 ن جهنم ِفي غٍَدخالَِئِق ِملْمنِجي ا  ٍدـمحم   النِبيِّىعلَ صلِّ ربِّ يا

خو ِبيبالْح ِلدـو رِّدوتم هد
د ـوِلد الْحِبيب وِمثْلُه ٰال يولَ

وِلد الَِّذي لَوٰاله ٰما عِشق النٰقا 
وِلد الَِّذي لَوٰاله ٰما ذُِكرت قُٰبا 
ٰهذَا الْوِفي ِبعهِدِه ٰهذَا الَِّذي 

  الَِّذي خِلعت علَيِه مٰالِبسٰهذَا
الَت مٰالِئكَةُ السٰما ٰهذَا الَِّذي قَ

ِإنْ ٰكانَ معِجز يوسٍف ِبقَِميِصِه 
هدشر ِطيأُع ٰراِهيمٰكانَ ِإب أَو 
 ٰيا موِلد الْمخٰتاِر كَم لَك ِمن ثَٰنا
ِه ـٰيا ٰعـاِشِقني تولَّهوا ِفي حبِّ

 ثُمآِلِهـالصِبيِّ  ولَى النٰالةُ  ع 

  تٰنـاِتِه يجو ِمن ورالنـو قَّدو
خو ِبيبالْح ِلدـو رِّدوتم هد

 دهعالْمالِْحٰمى و ٰال ذُِكركَالّٰ و
دقْصي بصحٰال ٰكانَ الْمالً وأَص 
 لَدأَم نٰيا ٰصاِح غُص هقَد نم

ِظريه ٰال يوجـد ـس فَنونٰفاِئ
 دمِن ٰهٰذا أَحالْكَو ِليحٰهٰذا م

اِهللا ذَا الْمـت ـديأَز هِمن لُودو
 دشأَر هِمن لُودواِهللا ذَا الْمت

وجِذكٍْر يلُو وعٰداِئٍح تمـو د
دفْرِميلُ الْمالْج نسالْح وٰهٰذا ه 

 ٍئ ويجـدداِضـِفي كُلِّ يوٍم ٰم



وهو مكَحلُ الْعيوِن مقْطُوع صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ووضعِت الْحِبيب محمداً 
السرِة مختونٌ أَخذَته الْمٰالِئكَةُ فَٰطافُوا ِبِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي جِميِع 

 السٰماٰواِت والْأَرِض والِْبٰحاِر ورجعوا ِبالْمفَضِل علَى ِه أَهلَوعرفُوا ِب ◦الْأَقْٰطاِر 
 ِمن طَرفَِة عيٍن خفَقَت ِفي  ِفي أَسرعرِضي اُهللا عنٰهاالْكَونيِن ِإلَى أُمِِّه آِمنةَ 

 حصلَ ◦َء الْهٰنا ٰزالَ الْعنا  ٰجا◦الْأَكْٰواِن أَعٰالم علُوِمِه دقَِّت الْبٰشاِئر ِلقُدوِمِه 
 ِت الْقُلُوبى ٰطابنا الْمى ِنلْنِت◦الِْغنِترس وبِت الذُّنكُِشفَِت  غُِفر وبيالْع 

 وبِد ◦الْكُرمحيِِّدٰنا موِب ِن ِبِلٰقاِء سبحِبيِب الْمالْح لَّمسآِلِه وِه ولَيلَّى اُهللا عص◦ 
 فَِرحت أَنفُس الِْعٰباِد   محمٍداوِبرؤي وصـفَا الْوقْت والِْوٰداد قَصد والْمٰرادحصلَ  الْ

 فَِإٰذا فَرقُه ◦ ِبالْبصِرصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم سيِّدٰنا محمداً رِضي اُهللا عنٰهارمقَت آِمنةُ 
شو فَرِح ِإٰذا أَسبكَالص كَرتاعٰجى وِل ِإٰذا سكَاللَّي هرِس ◦عمالش أُ ِمنوأَض ههجوو 

 روأَنو◦ رالْقَم لَه قشِان فكَي تِمعِن ◦ أَٰما سينيلُ الْعِن أَكْحيالْٰحاِجب جى ◦ أَزأَقْن 
ع مسبتٰما يِن كَأَنيفَتالش ِقيقِف دالْأَنكَأَن قُهنِر عرِضيِد الدن فَن قَدٍة وِفض ِريقِإب ه اق

 بين كَِتفَيِه ٰخاتم ◦ِإٰذا خطَر  وقَده أَرشق ِمن الْغصِن الرِطيِب ◦عٰلى ِجيِد الْغٰزاِل 
 ظَرنو هنٰعاي نم زِة فَٰيا فَووبالن◦ةٌ ِمنا كُلُّ  فَٰهِذِه ِقطْعٰأَمٰماِلِه وٰصاِف جِض أَوعب 

  ◦فَٰال يحد ِلٰواِصٍف وٰال يحصر صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كَٰماِلِه

ذَرعت ِنكسِفي ِمثِْل ح اقٰشالْع    ةً  لَكٰخـاِضع دمتو  ٰناقالْأَع 
 اقـوِرك  الْآفَحتٰى أَٰضـاَء  ِبن  قَد فَاق حسنك ِللْوجوِد ِبأَسِرِه

عِن سب دمحى مورةَ وِل الِْعلِْم أَنَّ آِمنأَه ٍة ِمنٰماعج ناهللا ع هِحماُهللا ٍد ر ِضير
 لَقَد عِلقْت ِبِه فَٰما قَالَت لَمٰا حملَت ِبرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم عنٰها
و لَه أَٰضاَءت ورن هعم جرٰها خنلَ عا فَصٰلَم هأَنباً وعٰال تقَّةً وشم لَه دتج



 وٰما بين الْمشِرِق والْمغِرِب ووضع علَى الْأَرِض معتِمداً  علَى ◦قُصور الشٰاِم 
ِه ولَيلَّى اُهللا عص هرصِه ٰراِفعاً بيدِه ييفاً لَدرشالً وفَض هٰزادٰماِء وِإلَى الس لَّمس◦ 

 لَمٰا رِضي اُهللا عنٰهاوروى يِزيد بن عبِد اِهللا بِن وهٍب عن عمِتِه أَنَّ آِمنةَ 
- لْمطَِّلِبوضعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أَرسلَت ِإلَى جدِِّه عبِد ا

هناُهللا ع ِضيةَ -رأَنَّ آِمن هربِر فَأَخِفي الِْحج ٰجاِلس وهو ِشريالْب اُهللا  فَٰجاَءه ِضير
ام هو ومن معه فَدخلَ علَيٰها  ولَدت غُٰالماً فَسر بٰذِلك سروراً كَِثرياً وقَعنٰها

 رأَته وٰما سِمعت وٰما ِقيلَ لَٰها وٰما أُِمرت ِبِه فَأَخذَه جده عبد فَأَخبرته ِبكُلِّ ٰما
م ِعندٰها يدعو اَهللا ويشكُره عز ٰا وأَدخلَه الْكَعبةَ وق-رِضي اُهللا عنه-ِب الْمطَِّل

 هأَن ِويرو ٰطاهٰلى ٰما أَعلَّ عجقٰالَوموراً  يعِئٍذ ش◦  
  

 ٰيا مصطَفَى ٰيا  صـفْوةَ  الرحٰمِن  صـلَّى علَيك  اُهللا ٰيا  عـدٰناِني

اَلْحمـد ِللِّٰه الَّـِذي أَعٰطاِني 
قَد سٰاد ِفي الْمهِد علَى الِْغلْٰماِن 

ٰياِن ـحتٰى أَٰراه ٰباِلــغَ الْبـ
يطَِرِب الْعضٰحاِسٍد م ٰناِن ِمن

ملَى ـأَحع  وبكْتم الِْجٰناِن د 

ٰهـذَا الْغـٰالم الطَّيِّب الْأَرٰداِن   
أُِعيذُه ِبالْبيِت ِذي الْأَرٰكاِن 
أُِعيـذُه ِمن شـرِّ ِذي شنٰئاِن 
أَنت الَِّذي سمِّيت ِفي الْقُرآِن 

 كلَيلَّى عٰياِن  اُهللا  ِفي صالْأَح  
انَ من أَبرز ِفي شهِر رِبيِع الْأَوِل طَلْعةَ قَمِر الْوجوِد ، فَٰما أَجملَٰها ِمن فَسبٰح

 وأَحٰالٰها ، وحملَت ِبِه صلَّى اُهللا علَيِه وٰما أَحسنٰها ِمن مٰحاِسنطَلْعٍة وأَبٰهاٰها ، 
ٰها آدم علَيِه السٰالم وهنٰاٰها ، ووقَف نوح   فَٰجاَءرِضي اُهللا عنٰهاوسلَّم آِمنةُ 

الْخِليلُ علَيِه السٰالم يبشِّرٰها ِإبٰراِهيم علَيِه السٰالم عٰلى ٰباِبٰها وٰناٰداٰها ، وأَٰتاٰها 



حيٰاٰها ، م علَيٰها و الْكَِليم علَيِه السٰالم فَسلَّ موسىٰتاٰها ، وقَصد ِحلَّتٰها آِبٰما
ِلأَج ثَٰراٰهاكُلُّ ٰذِلكو ضِبِه الْأَر فَترشلُوِد الَِّذي توٰجاَءِت ِل ٰهذَا الْمو ، 
وهن "وٰكاِرٰها وِفٰناٰها ، وخرجِت الْحور وعلَيِهن ِخلَع السروِر الطُّيور ِمن أََ
 ِجبِريلُ علَيِه السٰالم قَالَ ، فَ"اع وكَٰساٰهاور الَِّذي ملَأَ الِْبقَ النيٰناِدين ٰما ٰهذَا

 ، وخرت ِلموِلِدِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم "اق الْبِريةَ وٰما عٰداٰهاقَد وِلد من فَ"
ٰنامالْأَص تمدهتٰزالَ ِب، واِن وٰالْكُه ٰواِمعٰنص ٰالمِه السلَيِريلُ عِجب لَهمحاٰها ، و

نيع نيقَبِّلُ بي وهِه ، ويدلَى يۤحع تأَن قُولُ لَهيِه ، وۤي◦م ي تۤط◦س  أَن تٰه أَن◦ 
  ◦وسلَّم وآِلِه صلَّى اُهللا علَيِه  أَنت وِلي النفُوِس الْمؤِمنِة أَنت موٰالٰها

 علَى حِبيِبك  خيِر  الْخلِْق  كُلِِّهِم  أَبداً  موٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً
ِر ـبةُ الْقَمِبيٍع طَلْعا ِفي رلَن تد

 هبجحت ٰالكالْأَمِن وِفي الْكَو هلَّوج
 هِلدوِر مهٰكانَ ِفي ِمثِْل ٰهذَا  الشو

سالْح عمجـتنـ ِفيِه فَه هٰواِحد و
عٰيا س هعبٰتى أَٰرى رـماسو ـد لَه ع

ِإنْ لَم أَزر قَبره ٰيا سعد ِفي عمِري 
اِرحٍة ـِه كُلَّ ٰجـتقَسم الْحب ِفي
الْع ِه ِإٰلهلَيلَّى عِش ـصر تحدٰما ص 

حضِر اق كُلَّ الْبدِو والِْمن وجِه من فَ  
ِفي طَلْعِة الْحسِن بين التِّيِه والْحفَِر 
أَكِْرم ِبموِلِد خيِر الْخلِْق والْبشِر 
جلَّوه ِفي صورٍة فَاقَت علَى الْقَمِر 

لْ سأِْس بلَى الرياً ععِرسصلَى الْبياً عع 
 ِمن بعِد ٰهذَا الْجٰفا ٰوا ضيعةَ الْعمِر
فَالْوجد ِللْقَلِْب والْأَجٰفانُ ِللسهِر 

 والْبكَِر اِئم الْورق ِفي الْآٰصاِل ـحٰم

 ٰصاح ، ِظيمالْع ِريفالش همقْدٰحانَ مو الْكَِرمي هِلدوا آنَ مِٰة ٰشفَلَمالِْإٰشار ساؤ
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ٰالِئكَةُ الْأَبِبأُمِِّه الْم فَّتح ٰذِلك دِن الْأَغْٰياِر ، فَِعنيأَع نِتٰها عِنحٰها ِبأَجبجحت ٰرار



لُ علَيِه السٰالم فَوقَف عن يِميِنٰها ِميٰكاِئيلُ علَيِه السٰالم ، وبين يديٰها ِجبِري
ورلَِت الْحأَقْبِليِل وِلِك الْجِليِل ِللْمهالتقِْديِس والتِبيِح وسلٌ ِبالتجز ملَهو الِْعني 

 وتنوب ن جِميِع الْمٰخاِوِف آِمنةٌ رِضي اُهللا عنٰها تبشِّرٰها أَنٰها ِمِإلَى أُمِِّه آِمنةَ
ٰواِبِل الْبشِريِة وتبشِّرٰها ِبالسٰعادِة الْأَبِديِة والْغرِة الْقَمِريِة والطَّلْعِة عِن الْقَ

الْمحمِدية أَخذَٰها الْمٰخاض واشتد ِبٰها آٰالمه، فَولَدِت النِبي صلَّى اُهللا علَيِه 
  ◦ ِفي تٰماِمِه وسلَّم كَأَنه الْبدروآِلِه 

كُملَيع ٰالمِبي سٰيا ن كُملَيع ٰالمولْ سسٰيا ر كُملَيع ٰالمس ِبيبٰيا ح اهللاـص لَٰوات كُملَيع  

أَشرق الْبدر علَيٰنا 
ردب تأَن سمش تأَن 

محمد  ٰيا  ٰيا حِبيِبي 
  

دعسي كهجأَى ور نم 
 ا رأَيٰنا الِْعيس حنتٰم

أَٰتاكو دوِكي   الْعبي  
  

 ِحينٰما شدوا الْمٰحاِملْ
  وتحملْ ِلي  رٰساِئلْ

  

 كُلُّ من ِفي الْكَوِن ٰهاموا
 ٰعاِنيكـالْأَٰن ِفي م ام

  

 عبدك الِْمسِكني يرجو
فَأَِغثِْني وأَِجـرِني 

 ى تملَّفَـاز عبد قَد 
  

 لَيس أَزٰكى ِمنك أَصالً
يا وِلي الْحسٰناِت 
أَنت غَٰفار الْخٰطاٰيا 

 وردالْب هِمن فَتتفَاخ
أَنت نـور فَوق نوٍر 

ِن ـٰيا عالْٰخاِفقَي وسر
ٰيا كَِرمي الْٰواِلديِن 

ِإـٰرى ِإالَِّبالس  كلَي
 كيدي نيذَلَّلْ بتو
 وتٰنـادوا ِللرِحيـِل

أَيها الشوق الْجِزيلُ 
 ِبنيٰيا ٰباِهي الْج ِفيك

 تدبـٰح قَد ت اِئِرين 
  

 ِفريالْغ مالْج لَكفَض
ِعِري ٰيا مالس ِمن ِجري
ى عنه الْهموم وانجلَ

حسيِن قَطُّ ٰيا جد  الْ
ٰيا رِفيع  الدرٰجاِت 
والذُّنوِب الْموِبٰقاِت 

ِمثْلَ حسِنك ٰما رأَيٰنا 
ري وٰغاِلي ـأَنت ِإكِْس

ـٰيا م دجمٰيا  م  ديؤ
  

درباِفي الْمٰالص كضوح 
 أَظَلَّت قَد ٰمامالْغو

  حِبيِبيواستٰجارت ٰيا
  

 عمالدو مهٰساِئلْ  ِجئْت
نحو ٰهاِتيك الْمٰناِزلْ 

ك غَـٰرام ـولَهم ِفي

 تِل ِخٰت أَنسـِللرام   
 ِفيك قَد أَحسنت ظَنِّي

ٰالِذي ٰيا ِغٰياِثي ٰيا م
ى ِفيك  ٰيا بدر تجلَّ
ى فَعلَيك اُهللا صلَّ
نِّي  ذُننْ عيوِبكَفِّر 

أَنت ستٰار الْمٰساِوي 

قَطُّ ٰيا وجه السروِر 
أَنت ِمصٰباح الصدوِر 

ام الِْقبلَتيِن ــٰيا ِإٰم
شالن موٰنا يدوِر ـِور

 كلَيا علَّوٰال صالْمو
 فُورالن يالظَّب كدِعن

لُ ـادِليقُلْت ِقف ِلي  ٰي
ِفي الْعٰشاٰيا والْبكُوِر 

حو ـِتٰياقاشـو ِنني
ٰىل شوِللْم تـأَن كُور
ٰيا ن ِشـريـٰيا ب ِذير

ِٰلموِر ـِفي ماِت الْأُم
 ِسنيالْح فصالْو فَلَك
ٰداِئماً طُولَ الدهوِر 
واغِْفرنْ ِلي سيِّٰئاِتي 

ٰراِت ـلُ الْعثَـومِقي



 اِلٰحاِتـالصٰ ِميِع  ِبج ربنا ارحمٰنا جِميعـاً الدعٰواِت مستِجيب  ٰعاِلم  السِّرِّ  وأَخٰفى

              ثُم لُودوم ِمثْلَه لَقخي لَموِد وجِللِّٰه ِبالس نوِد ، أَذْعجِفي الْو هورن قرا أَشٰفَلَم
أَومأَ ِبِإصبِعِه ِإلَى السٰماِء فَوِلد مكَحالً مدهوناً معطَّراً مختوناً مسروراً مكَرماً            

خو               تـرخاِم ، وِٰض الـشأَر ٰرى ِمنصب ورقُص لَه أَٰضاَءت ورِرِه نثَغ ِمن جر
 ومِنعـِت   ◦ِلهيبِتِه جِميع الصلْٰباِن والْأَصٰناِم وأَصبح كُلُّ جبٰاٍر بعد ِعزِتِه ذَِليالً           

     ِجدت فَلَم عمالس ِرقتسأَنْ ت ٰياِطنيـا          الشٰـِبيالً ، فَلَمٰماِء سِإلَى الس ٰذِلك دعب 
بدت أَنٰوار غُرِتِه الْبِهيِة وأَشرقَت شمس طَلْعِتِه الْعلِْويـِة أَٰضـاَءت ِلموِلـِدِه             

         علْٰبانُ تِت الصكُِسرو ٰفاِرس ٰنار تدمخٰرى وِإيٰوانُ ِكس قشانو ٰناِدسِظيماً الْح
  : ِفي الْأَكْٰواِن تنِبيهاً ِلأُمِتِه علَى كَٰرامِتِه وتذِْكرياًِلقُدوِمِه وتوِقرياً وٰنـاٰدى مٰناٍد
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 ٰيا مصطَٰفى ٰيا صفْـوةَ الرحٰمـِن  ٰيا عــدٰناِن ى علَيك اُهللا صـلَّ
فَلَكَم لَه ِمن آيٍة مشهورة 
تكِّسنوِس وجالْم ٰنار لَه تِمدخ 

أَٰتى يِة وِبالِْهٰداي شِّــرقَبالتى و 

نص الِْكٰتاِب ِبٰها غَٰدا مسطُوراً   
أَصٰنامهم فَدعوا هٰناك ثُبوراً 

 ٰهــاِدياً  وبِشرياً فَِبٰذاك يدٰعى 
لَِت ولَمٰا وِلد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم سأَلَ الْوحش والطَّير رٰضاعته وسأَ

غَيِر رٰضاٍع وٰال سبٍب اِدر أَنْ أُربِّيه ِمن قٰالَ اُهللا عز وجلَّ أَنا قَالْمٰالِئكَةُ ترِبيته فَ
ـٰ  ت عٰلى نفِْسي ِفي الْأَزِل أَنْ ٰالِتي وتمت ِحكْمِتي وكَتبِكن سبقَت كَِلمول

  ◦ أَمِتي حِليمةُ رِضي اُهللا عنٰها يِتيمةَ غَيريرِضع ٰهِذِه الْجوهرةَ الْ



ـِٰهي  ـِٰهي ٰيـا ِإل ـِٰهي ٰيـا ِإل ـِٰهي  ِإل  الْمٰمـاِت  توبـةً  قَبلَ  ِإل
فَطُرق الْوصِل أَضحت مستِقيمة 

ص شخِبيِب ـفَٰال تح وداً ِمند
 هتــدـٍد ٰباعبع الّٰتإذَا ز

ٍل ـنْ عثُر الْعجولُ ِبسوِء ِفعوِإ
وِإنْ يشك الْغٰرام حِليف شوٍق 

ِدكُمــٰالةَ  أَحِإنَّ صـِه  ولَيع 

وأَسٰرار الْهٰوى ِعنِدي مِقيمـة   
لَـه ِنعم ِبٰما أَولَى عِميمـة 
تقَرِّبـه عٰواِطفُـه الرِحيمة 

اٍف كَِرمية يٰالِطفُـه ِبأَوٰصـ
يقَـرِّبـه ويجعلُـه نـِدمية 

 ـة أَٰصــارٰنا غَِنيمتلَٰنا  ذَِخري 
 أَهلُ السِّيِر رِضي اُهللا عنهم وٰكانَ أَهلُ مكَّةَ ِمن ٰعاٰداِتِهم أَنْ يخرجوا قٰالَ
ي بِني سعٍد سنةٌ  عنٰها فَأَٰصابتٰنا ِف رِضي اُهللات حِليمةُقٰالَ طْٰفاِل ِإٰلى الْمٰراِضِعِبالْأَ

 مغِليةً ِلعدِم الْغيِث فَِجئْٰنا ِإلَى مكَّةَ نحو أَربِعني ِامرأَةً مع كُلِّ امرأٍَة ِمنٰا شهٰباُء
لْمٰراِضِع فَوضعوهم  فَخرج أَهلُ مكَّةَ ِبأَطْٰفاِلِهم ِإلَى ا◦بعلُٰها نلْتِمس الرضٰعاَء 

 أَنا ِلضعِفي  رِضيٍع ِبمكَّةَ وتأَخرتحولَ الْكَعبِة فَسبقَِني النِّٰساُء ِإلَى كُلِّ
 وسِمعت آِمنةُ ◦وضعِف أَٰتاِني ِلِقلَِّة سيِرٰها فَِجئْت فَلَم أَِجد شيئاً ِمن الرضٰعاِء 

ت ِلعبِد الْمطَِّلِب اُنظُر ِلمولُوِدك ٰهذَا مرِضعةً ِمن بِني سعٍد فَقَد قٰالَِبقُدوِمٰنا فَ
 ِدٰياتعالس ٰراِضعالْم نٰر◦قَِدمِف الْبرأَش ةً ِمنِضعرم لُوِدكوِلم ظُرٰيا ا اُن◦ 

  ِإلَى حِليمةَ السعِديِة لَه اُنظُرفَخرج عبد الْمطَِّلِب يمِشي ِإذاً سِمع ٰهاِتفاً يقُولُ
 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عداً صمحم ةَ الْأَِمنيآِمن لَدو ِضعرت◦  

  

آِمن نـداً ـِإنَّ ابمحم ةَ الْأَِمني
فَٰما لَه ِإالّٰ حِليمـةُ مرِضعــة 

خير الْأَٰناِم وصفْـوةُ الْجبٰـاِر   
 ٰتـارخطَفَى الْمصالْم ِبيالن مِنع



ـوهِلمسِإلَى  ٰال ت  هٰجـاَء ِسـٰواٰها  ِإن كْمحو رــاِر أَمٰقَه ِمن  
 رِضي اُهللا عنٰها ثُم ِإنِّي مررت ِبعبِد الْمطَِّلِب فَسأَلْته عن قٰالَت حِليمةُ السعِديةُ

 ِلي ما اسمِك وٰما عربِك فَقُلْت ِاسِمي حِليمةُ وعرِبي بنو سعٍد قَالَفَرِضيٍع 
رِضي اُهللا -  بٍخ بٍخ ٰيا حِليمةُ السعِديةُقَالَفَتبسم ٰضاِحكاً وتهلَّلَ وجهه فَرحاً فَ

  ◦ين ِبِه ِإنْ ٰشاَء اُهللا تٰعاٰلى   هلْ لَِك ِفي ِإرٰضاِع غُٰالٍم يِتيٍم تسعِد-عنٰها

 ن جهنم ِفي غٍَدِئِق ِمخٰالمنِجي الْ  ٍدـمحم   النِبيِّىعلَ صلِّ ربِّ يا
ٰفازت حِليمةُ ِمن رٰضاِع محمٍد 
 ورأَت ِمن الْبرٰكاِت ِحني مضت ِبِه

ر دِعن يا الثَّدهِمن رٰضاِعِه قَد د
وأَٰتانٰها ِللركِْب قَد سبقَت ِبٰها 
 أَغْـٰنامٰها ٰكانت ِشـٰباعاً  كُلَّٰما

ورأَت ِمن الْخيٰراِت وهي تحفُّٰها 
سِبِه كُلَّ الْم ــٰناـٰنالَتالْهِة ور 

خيِر الْوٰرى طُراً ِبأَعظَِم مقْصِد   
لْعـِة أَحمِد ارنٰها ِبطَفَالسعد قَ

هكُلِّ ج ِبِه ِمن تِهٍد ـأَِمنجٍد م
فَرحاً وِتيهاً ِبالرسوِل الْأَمجِد 
سرحت تجود لَٰها ِبدرٍّ مزبٍد 

حِفي م اسٰالنكَِد ـوٍش أَنيعٍل و
ٰالَِّذي قَد س وٍدـفَهـوسكُلَّ م اد 

 رِضي اُهللا عنٰها فَِجئْت ِإلَى بيِت أُمِِّه آِمنةَ رِضي اُهللا عنٰها ةُت حِليمةُ السعِديقٰالَ
ٌ ِهٰالِليةٌ تزهر كَالْكَوكَِب الدرِّيِّ فَسأَلْتٰها عنه فَ ت أَنتم ٰيا أَهلَ قٰالَوِهي ِامرأَة

ا ِطفْلٌ يِتيم ٰمات أَبوه وكُنت ِبِه ٰحاِمالً الْٰباِديِة تطْلُبونَ من تِجدونَ ِرفْده وٰهٰذ
ت حِليمةُ رِضي اُهللا عنٰها فَرجعت ِإلَى بعِلي قٰالَفَكَفَّلَه جده عبد الْمطَِّلِب 

قَدمت أَنا ت حِليمةُ رِضي اُهللا عنٰها فَتقَالَ أَِريِني ٰهذَا الْغٰالم قَالَِلأُٰشاِوره ِفيِه فَ
وبعِلي ِإلَى بيِت آِمنةَ رِضي اُهللا عنٰها فَقُلْٰنا هلُمِّي ِبِه ِإلَيٰنا فَأَتت ِبِه صلَّى اُهللا 

ضيوٍف أَبص ٍب ِمنجاً ِفي ثَوردوناً مهدم لَّمسِه ولَيٰراُءعضةٌ خِريرح هتحتو  



ُهللا علَيِه وسلَّم يِضيُء كَالْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر فَنظَر بعِلي ِفي فَِإذَا وجهه صلَّى ا
قِْلي وع فَٰحار ِضٰياٌء ٰالِمعو ٰساِطع ورٰما نهِمن جرِه فَخينيع حِهِه فَفَتجقْلُ وع

مٰنى والْمقْصود فَقُلْت لَه هو  ٰيا حِليمةُ ٰهذَا الْمولُود كُلُّ الْبعِلي فَقَالَ ويحِك
 ِببركَِتِه يرزقُٰنا ِإنْ ٰشاَء اُهللا قَالَ خِذيِه فَلَعلَّ اَهللاغُٰالم يِتيم فَٰما ٰذا نصنع ِبِه فَ

ولَ ه ولَيس ِفي ثَدِيي لَبن وولَِِدي طُتةُ رِضي اُهللا عنٰها فَأَخذْت حِليمقَالَتٰعالَى 
 محمداً صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وأَنا دِة الْجوِع فَلَمٰا حملْتاللَّيِل يقِْلقُِني ِمن ِش

ِيي ِفي ِفيِه فَٰثار اللَّبن  ثَدِجد ِمن الْأَلَِم ثُم وضعتوٰزالَ عنِّي ٰما أَت ضِعيفَةٌ قَِوي
ةُ ِبالطَّلْعِة  أَيتها السعِديت قَاِئالً يقُولُ طُوٰبى لَِكعاض وتبدد وسِمحتى فَ

  ◦الْٰهاِشِمية والْغرِة الْقَمِرية والِْهمِة الْقُرِشيِة سعد لَِك ٰيا حِليمةُ ِبالدرِة اليِتيمِة 
  

ـِٰهي  ـِٰهي ٰيـا ِإل ـِٰهي ٰيـا ِإل ـِٰهي   ِإل  الْمٰمـاِت ةً  قَبلَ توبـ ِإل
 الْقَــِومي نصالْغ ـهِلين لَّمعت

ح ـرشب زجي لَم ِليحـم ٰاله
 يم ِفي مـالٰٰحِتِه حِشـيمـوِس

 جٰفـاه فَٰما كُلَّ الشــٰقا  ِإالَّ
ام ـلَـه ِفي طَيبـٍة أَسٰنى مٰقـ

ِإٰذا غَنٰى ِبِه ٰحـاِدي الْمٰطاٰيا 
 عٰلى خيِر  الْبِرية صــٰالةُ اِهللا 

   ِسـيمالن ٰناهعأَلْٰطاِف م ِمنو
 كَـِرمي ـرشب ـهلَّ ِبأَنفَـد
 قَِسيم ِن قَطُّ لَهسمٰٰا ِفي الْحو
 ِعيمـِلِه نٰواصِسـٰوى ت سلَيو
 ِقيمم ـهعمأَج ريـِه الْخيلَد

ن طَرٍب تِهيم رأَيت النوق ِم
تبكُلَّٰما  ه  ِشـريب ِســيمن  

كَس هبلُ ت حِليمةُ رِضي اُهللا عنٰها فَأَخذْته ودخلْت ِبِه علَى الْأَصٰناِم فَنقٰالَ
أُقَبِّلَه فَخرج  الْأَصٰنام ِمن أَٰماِكِنٰها وِجئْت ِبِه ِإلَى الْحجِر الْأَسوِد ِلرأْسه وخرِت



 فَأَخبرت بعِلي ِبٰذِلك صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمالْحجر ِمن مٰكاِنِه حتى الْتصق ِبوجِهِه 
 فَٰما رِضي اُهللا عنٰهات حِليمةُ قٰالَ إٍِنه مٰبارك فَخِذيِه وانصِرِفي ِبٰنا قَالَ أَلَم أَقُلْ لَِكفَ

ت فَرِكبت الدٰابةَ الَِّتي قٰالَانصرف أَحد كَما انصرفْٰنا وٰال ظَِفر أَحد ِبٰما ظَِفرٰنا 
 ٰوابد ِبقسةُ تابٰلَتِِ الدعفَج يشالْم ِطيعتسِعيفَةً ٰال تض تٰكانٰها ولَيع ِجئْت

- النِّٰساُء يقُلْن ِلي أَمِسِكي أَٰتانِك عنٰا ٰيا حِليمة أَهِل الْٰقاِفلَِة كُلَّٰها حتٰى ٰكانَ

اَلسٰالم علَيك ٰيا " وكُنٰا ٰال نمر عٰلى شجٍر وٰال حجٍر ِإالّٰ ويقُولُ -رِضي اُهللا عنٰها
ت وأَثْمرت ِلوقِْتٰها ضر وكُنٰا ٰال ننِزلُ تحت شجرٍة ٰياِبسةٍٍ ِإالّٰ اخ"سيِّد الْبشِر

ٰهات ِعٰجاف  فَِسرٰنا حتٰى ِجئْٰنا مٰناِزلَٰنا وِعندٰنا شويرِضي اُهللا عنٰهالَت حِليمةُ ٰاق
ذْتفَأَخ ٍد ِضٰعافمحِد مِبي لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا علَصٰها عتعضوقِْت ونَ ِلوررفَد ِهني ِهن

صلَّى اُهللا ومنذُ أَخذْٰناه لَم يكُن لَٰنا ِمصٰباح ِفي اللَّٰياِلي الْمظِْلمِة ِإالّٰ نور وجِهِه 

لَّمسِه ولَيةُ قاَلَ عِليمح ٰهاتناُهللا ع ِضيِيي الْأَرثَد هتطَيِإٰذا أَع تكُنو نمي هِمن ِربش 
ته ِإلَى الْأَيسِر أَٰبى ولَم يشرب ِمنه ِلأَنَّ اَهللا تٰبارك وتٰعاٰلى أَلْهمه الْعدلَ وِإذٰٰا حولْ

ت قاَلَ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمنه حتى ِفي الرٰضاِع عِلم أَنَّ لَه شِريكاً فَٰناصفَه عدالً مِّ
انقَطَع الْغيثُ عنٰا سنةً ِمن السِِّنني فَأَخذْٰناه وخرجٰنا ِبِه  ورِضي اُهللا عنٰهاحِليمةُ 

 ٰما سقَيت لَٰنا الْغيثَ ٰيا حقِّ ٰهذَا الْمولُوِد ِإالَّاَللّٰهم ِب"ِإلَى الصحٰراِء وقُلْٰنا 
ودبعقٰالَ "متكَبسو تميغت ٰماُء قَدفَِإذَا الس ِب تٰماًء كَأَفْٰواِه الِْقر ◦  

 علَى حِبيِبك  خيِر  الْخلِْق  كُلِِّهِم  أَبداً  موٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً
 نهٰواه من ِمثْلُ أَحمد ِفي الْكَونيِن

ـٰ ه الْعرِش شرفَه من ِمثْلُه وِإل
لْعِتِه والشمس تخجلُ ِمن أَنٰواِر طَ

بدر جِميع الْوٰرى ِفي حسِنِه ٰتاهوا   
ٰطاه ــِق ِإنَّ  اَهللا أَعِبالْخلِْق والْخلْ

  

ٰناهعِف مصٰرى ِفي وقُولُ الْوع تٰحار 



ه ـتٰبارك اُهللا ٰما أَحـلَى شـٰماِئلَ
ٰيا عرب ٰواِدي النٰقا ٰيا أَهلَ ٰكاِظمٍة 

هاِس يٰكُلُّ النو ِليحـٰهٰذا م ٰواه
ِش ـصرالْع ِه ِإٰلهلَيلَّى ع تٰما طَلَع 

ٰيحٰهى مٰمالَ فَٰما أَبالْج ـٰحـاز اه
 أْٰواهِفي الْقَلِْب م رقَم يِّكُمِفي ح
وٰساِئر الْخلِْق ِفي أَوٰصاِفِه ٰتاهوا 
ٰطاٰياهثَ الْٰحاِدي مثْحٰما حو سمش 

ت حِليمةُ رِضي اُهللا عنٰها فَٰما ٰزالَ هٰنا حتٰى نشر اُهللا علَيٰنا الْخيٰراِت ِببركَِتِه لَقٰا
صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ثُم ِإنه خرج ٰذات يوٍم مع ِإخوِتِه يرعونَ غَنماً لَٰنا حولَ 

 ٰيا ٰذِلك ِإذاً ِبِابِني ضمرةَ يعدو وقَد علَته صفْرةٌ وهو يٰناِديبيوِتٰنا فَبينٰما أَنا كَ
أَلِْحِقي أَِخي م اهٰفَأُم لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عداً صمِإالَّح هِجِدينِك توالً ٰما أَظُنقْتم 

 ٰذِلك اُهللا ِمن اُهللاقٰالَ ◦أَٰعاذَه ِضيةُ رِليمح ت وِه فَِإٰذا هٰنا ِإلَيعرٰها فَأَسنع 
ٰشاِخص ِببصِرِه ِإلَى السٰماِء فَلَمٰا رآِني تبسم ٰضاِحكاً فَضممته ِإلَى صدِري 

ي  ٰجاَءِنقَالَوقَبلْت بين عينيِه وقُلْت لَه فَدتك نفِْسي ما الَِّذي أَٰصابك ٰيا بني فَ
هوا قَلْبجرأَخو هردقُّوا صش مهٰها أَنربأَخفٍَر وِإلَثَٰالثَةُ ن وهدرو لُوهغَسى  و

ردص أَمٰكاِنِه فَالْتٰعالَمِة اِهللا ترِبقُد ِر أَلٍَم هغَي ى ِمن◦  
  

 يِر  الْخلِْق  كُلِِّهِمعلَى حِبيِبك  خ  أَبداً  موٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً
ٰيا موِلدا قَد حٰوى ِعـزا وِإقْٰباٰال 
ٰيا مدِعي الْحبِّ ِفيِه وهو ذُو ولٍَه 
ِإنْ كُنت تعشقُه مت ِفي محبِتِه 
 هقِْصـدتا ودجو قُهشعت قوالن
أَٰما تٰراٰها ِإذْ ٰالحت ِقٰباب قُٰبا 

   ِفِه يصآٰمـاالً    ِبو ـٰتاقشلُغُ الْمب
وِفي هٰواه جٰفا أَهـالً وأَطْـٰالالً       
مولَّه الْقَلْـِب مـشـٰتاقًا وِإالّٰالً      
شوقًا وتطْلُب ِمن رؤٰياه ِإجٰماالً     
تحطُّ عنٰها حٰداةُ الِْعيِس أَثْٰقـاالً      



اقَةً عِشقَت من ٰال شِبيه لَه مشٰت
هِبهشِن يِفي الْكَو نلَ مدالْعو اكِٰإي 

مربعه  ا أَو ِجئْت ِإنْ ِجئْت ٰبانَ النقَ
  )فتح الصمد. هو شجر طيب الريح: بان: قوله(

 ٰناِزلَهم ظُرأَن لَمٰمانُ والز ٰضاع
دالصِني وقَيِّدِبي يِني ذَنقِْعدي 

ٰلِكنِني ِفي غٍَد أَرجوه يشفَع ِلي 
 نمأْٰنا ِإٰلى ٰباِب الْكَِرِمي ولَج فَقَد

ِهي جد لَٰنا كَرماً ـِٰبحقِّـِه ٰيا ِإل
فَهو النِبي الَِّذي ٰضاَء الْوجود ِبِه 

 ِش ثُمرالْع ِه ِإٰلهلَيلَّى عـلَى صع 

 الش قَطِّعٰصاالً    ـيٰها ِفيِه أَوِمن قو
 اق ِفي الْحسِن أَشٰكاالً وأَمٰثاالً    قَد فَ 

 فُحطَّ  ٰيا ٰحاِدي  الْأَظْٰعاِن أَحٰماالً
    

وٰما رأَيت ِبٰذاك الشِّعِب أَطْٰالالً 
وقَد حملْت ِمن الْأَوٰزاِر أَثْٰقاالً 
وحسن ظَنِّي ِبخيِر الْخلِْق ٰما ٰزاالً 

 وِإقْٰباالً يلْجأُ ِإلَيِه يٰرى رحباً
ِبالْعفِْو والصفِْح ِإكْٰراماً وِإفْٰضاالً 
وِفيِه ٰخالَفْت لُوٰاماً وعـذّٰاالً 
 أَهِليـِه والصحِب آٰبادا  وآٰزاالً

 الَِمني محمداـوسـمٰاه رب الْٰع
  أَذًى وٰما غَسلَ الْأَمٰالك ِمن بطِْنِه

 لْمحموِد وهو ِبِه يدِري   علَى وصِفِه ا    
 وٰلِكنهم ٰزادوه طُهرا  علَى  طُهٍر

 لَوٰاله ٰما خلَق اُهللا ملَكـاً وٰال        ◦فَهو أَعظَم الْأَنِبٰياِء قَدرا وأَكْبرهم ِهمةً وفَخرا        
ِه ِفي الظَّٰالِم ِليخصه ِبنيِل الْمـٰراِم        وٰال أَطْلَع بدراً ، أُسِري ِبِه ِإلَي       ◦أَٰدار فَلَكاً   

 وٰخاطَبه ِبِلٰساِن أُنِسِه عٰلى ِبـٰساِط       ◦ ِبعبِدِه لَيلَةَ الِْإسٰرا     ىسٰرفَسبٰحانَ الَِّذي أَ  
 وصحِبِه  وعٰلى آِلهِ فَأَوٰحى ِإلَيِه ِمنه ِسرا وجهرا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم           ◦قُدِسِه  

   ◦ الْأُخٰرى ٰسادِة الدنٰيا وملُوِك
 علَى حِبيِبك  خيِر  الْخلِْق  كُلِِّهِم  أَبداً  موٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئمـاً

لَٰنا ِبشـهِر رِبيِع الْأَوِل اشـتهٰرا        صلَّى الِْإٰله علَى النوِر الَِّذي ظَهٰرا 



أَٰضاَءِت الْأَرض نورا يوم موِلِدِه 
ارِت الدنٰيا ِبطَلْعِتـِه هو الَِّذي ٰن

ن بطِْن آِمنٍة ِللْٰعالَِمني بٰدا ـِم
ِئكَةُ الرحٰمِن تشهده ٰجاَءت مٰال

افُوا ِبِه الْأَرض والْأَكْٰوانَ أَجمعٰها طَ
وا أُمربأَخـوأَنَّ الَِّذي  ه   لَتمح

  

 يعِشقُهوهو الَِّذي كُلُّ من ِفي الْكَوِن 
 فـرش هٰزان كَِرمي ِتيمٰهـٰذا ي
 هٰاللَتٰال جالَِّذي لَو ِبيٰهـذَا الن
 هترجح ٰزار نالَِّذي م ِبيٰهذا الن

 نطَقَت صلَّى  علَيِه ِإٰله الْعرِش ٰما 

 ِمن أَنٰفاِسِه عِطٰرا    وأَصبح الْكَونُ 
وِسره ِفي قُلُوِب الْٰعاِرِفني سـٰرا      
مولُود حسٍن سٰناه يخِجلُ الْقَمٰرا     
كَيٰما تمتِّع ِمن أَنـٰواِرِه النظَـٰرا       
ِليشهد النٰاس ِسرا ٰكانَ  مستِتٰرا      
ِبفَخِرِه عز قَدر الْبيِت وافْتخـٰرا      

يِإٰذا ذُِكـٰرا      و ٰناهعم بالص طِْرب
ِمن أَجِلِه تكْرم الْأَيٰتـام  والْفُقَٰرا      

 بشٰرا  لَم يخلَِق الْخلْق ٰال ِجنا والٰ     
ٰنالَ الْهٰنا والْمٰنا والسؤلَ والْوطَٰرا     
 حٰمامةٌ فَوق غُصٍن  ٰماِئٍس  سحٰرا

  

 رِحمه اهللا ٰكانَ ِبِمصر رجلٌ يصنع موِلداً ِللنِبيِّ         ِد بِن ِإسٰماِعيلَ  د الْٰواحِ ل عب ٰاق
ت زوجـةُ   قٰالَصلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كُلَّ ٰعاٍم وٰكانَ ِإلَى ٰجاِنِبِه رجلٌ يهوِدي فَ           

 لَٰها  قٰالَفَ ◦ِثرياً ِفي ِمثِْل ٰهذَا الشهِر      الْيهوِديِّ ٰما ٰبالُ ٰجاِرنا الْمسِلِم ينِفق ٰماالً كَ       
               ةً لَهكَٰرامةً وحفَر لُ ٰذِلكفْعي وِر فَههِفي ٰهذَا الش ِلدو هِبيأَنَّ ن معزي هٰها ِإنجوز

يِّ ِفي الْمٰناِم رجالً     فَسكَٰتا ثُم ٰناٰما لَيلَتهٰما فَرأَت زوجةُ الْيهودِ       قٰالَ ◦وِلموِلِدِه  
       خد ِجيلٌ قَدبتةٌ وٰهابِه ملَيِثيالً عمِِيالً مِليالً جِلمِ   جسالْم ٰجاِرِهم تيلَ ب  لَهوحو 
       هونظِّمعيو هجِّلُونبي مهٰحاِبِه وأَص ةٌ ِمنٰماعٰهـذَا      قَالَفَ ◦ج نم مهٍل ِمنجِلر ت

 لَٰها ٰهذَا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم دخلَ          قٰالَفَ ◦الْجِميلُ الْوجِه   الرجلُ  



     زيِلِه ولَى أَهع لِّمسِزلَ ِلينوٰهذَا الْم        ـلَّمسـِه ولَيلَّى اُهللا عِبِه ص ِحِهمِلفَر مهر◦ 
 لَٰها نعم فَأَتت ِإلَيِه صلَّى اُهللا علَيـِه         قَالَته فَ ت لَه هلْ هو يكَلِّمِني ِإٰذا كَلَّم      قَالَفَ

ِلي ِبالتلِْبيِة وأَنا   ت لَه أَتِجيب ِلِمثْ   قٰالَ فَ حمد فَقَالَ لَٰها لَبيكِ   ت لَه ٰيا م   قاَلَوسلَّم فَ 
ا ٰما أَجبـت    عثَِني ِبالْحقِّ نِبي   لَٰها والَِّذي ب   قاَلَ فَ ◦ ى غَيِر ِديِنك وِمن أَعٰداِئك    علَ

  : وقَد عِلمت أَنَّ اَهللا تٰعاىلَ قَد هٰداِكِنٰداَءِك ِإالّٰ
  

 ــٰالمــٰالةٌ ســٰلى صع   ِلــحــوٍل كَــِرٍمي  مسر 

 طَِلحصا ِبٰنــا نٰعــالَوت
وٰداووا الْفُــٰؤاد الَّــِذي 

ي حبِّٰنــا أَٰيـا مــدِعـ
تعلَّـق ِبأَهــِل الْهــٰوى 
 بِّــكُمح ِمـن ِلي قَلْـبو
أَٰال ٰيــا نِبـي الْهـــٰدى 

 الْكَِرمي ٰال ٰيا رســولَأَ
م ِقي لَكُمـوشقَٰضى وا ان

 ـِني ٰالِئـمٰالم كَـــمو
أَٰمــا ترحمـوا ٰبـاِكٰيـا 

 ــنم دــعفَٰيا س كُمبح
تــرنم ِبــِذكِْر النــِبي 

       فُـِتح الرِّٰضـا قَد فَٰبــاب
 ـِرحج ـٰوى قَدِف الْهـيِبس
     طَــِرحان ثُــم وحِع الرد
   ِرحتــذُوِل اسقُــلْ ِللْعو

 ــلَى ٰبـاِبكُمع    ـِرحٰمـا ب 
     ـِصحي ِبـِذكِْرك ـنأَِغثْ م
    ِحيــحـٰالةٌ صص ـكلَيع
    ــِرحٰمــا ب بِّي لَكُـمحو

و   ــلُوِّي فَـــِرحٰمـا ِبس
   ــِرحشنالْم ــِحكِإٰذا ض
  ِبـحر ه قَــدفَِفي الْٰعــاِقب
     ِصــح ِبـِه ثُـم غَــرِّدو



أَٰال ٰيـا  نِبـي الْهــٰدى 
 وصـلِّ عــلَى الْمصـطَفَى

ك يِلـح   أَِغـثْ مـن ِبـِذكْرِ  
 فُِتــح ِخٰتـاِمي ومـن  ِبِه 

ـ ى خلٍُق عِظيٍم تِعس من ٰخنِبي كَِرمي وِإنك لَعلَ ت ِإنك لَ  قَالَفَ اب الَف أَمرك وٰخ
ولُ اِهللا  س اُهللا وأَنك محمد ر    من جِهلَ قَدرك اُمدد يدك فَأَنا أَشهد أَنْ ٰال إٰله ِإالَّ          

-   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص-           قدصتت تحبٰها ِإذَا أَصٰعاٰلى ِفي ِسرِّٰها أَنِت اَهللا تدٰعاه ثُم 
ِبجِميِع ٰما تمِلكُه وتصنع موِلدا ِللنِبيِّ صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَرحةً ِبِإسـٰالِمٰها             

 ا ِللركْرشةً            وِليمأَ ويه ٰها قَدجوز أَتر تحبا أَصٰٰناِمٰها فَلَمٰها ِفي مأَتٰيا الَِّتي رؤ
ت لَه ٰماِلي أَٰراك ِفي ِهمٍة      قٰالَوهو ِفي ِهمٍة ٰصاِلحٍة عِظيمٍة فَتعجبت ِمن أَمِرِه فَ        

ت لَـه مـن     قٰالَلَمِت عٰلى يديِه الْٰباِرحةَ فَ     لَٰها ِمن أَجِل الَِّذي أَس     قٰالَٰصاِلحٍة فَ 
 لَٰها الَِّذي أَسلَمت    قٰالَكَشف لَك عن ٰهذَا السِّرِّ الْمصوِن ومن أَطْلَعك علَيِه فَ         

ا عرف ِباِهللا   بعدِك علَى يديِه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وٰزاده فَضالً وشرفاً لَديِه كَمٰ           
  ◦-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم- ودٰعا ِإلَيِه فَهو الْمشفَّع غَداً ِفيمن يصلِّي ويسلِّم علَيِه

ِحيٰكى تأَزو ـِليمستـٰالةٌ وٍةـص  يٰتاِر خخطَفَى الْمصلَى الْمِةعِريِر الْب 
ردالْب ٰغاري ِبيبِهِه حجِن وسح ِمن 

ى ِللْقُلُوِب مٰخاِطبا يب تجلَّحِب
مِليح سبى كُلَّ الِْمٰالِح ِبحسِنِه 
يٰواِصلُُِني طَوراً وطَوراً يصدِني 
رِضيت ِبِه مولًى علَى كُلِّ ٰحالٍَة 
فَلَوٰاله ٰما ٰطاب الْهٰوى ِلمتيِم 

حٰداةُ ِلٰحاِجٍر ولَوٰاله ٰما حن الْ

        ٰنـاهعِف مصِفي و ِت الْأَفْٰكارريحت
فَٰهاموا ِبِه سكْراً وِفي حسِنِه ٰتاهوا      
     ٰراهِض أَسعب ِمن الْقَلْب ٰراحو تحفَر 
       ـٰواههي وا ٰراٍض ِبالَّـِذي هٰها أَنو

لْ ِلبِعيـِد الدٰاِر دعِني وِإيٰـاه      فَقُـ
    ٰالهلَو ٰداِمعالْم فالطَّر ذَبعتالَ اسو 
     ٰزاٰماهماً خوي اقٰشالْع قشنتالَ اسو



 سبِل  أَهٰداه  ِإلَى   الدٰاِعيِنمحمِد  وتسِليم  علَى  خيِر  مرسٍل صٰالةٌ 
اهللا تعالى قبـول    تم هذا المولد الشريف وكمل بحسن توفيق اهللا وفضله المنيف ونرجو من             

ذلك فإنه على ذلك قدير ولدعائنا مجيب وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب وصلى                
  .اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين

  دعـــــــــــــــاء
همٰواِفي ِنعا يدمح بِّ الْٰعالَِمنيِللِّٰه ر دماَلْح هِزيدٰكاِفئُ ميو ◦  لِّمسلِّ وم صاَللّٰٰه

 ِلنيٍد ِفي الْأَومحيِِّدٰنا مٰلى سع◦ ٍد ِفي اْآلِخِرينمحيِِّدٰنا مٰلى سع لِّمسلِّ وصو◦ 
  ِبيِّنيٍد ِفي النمحيِِّدٰنا مٰلى سع لِّمسلِّ وصيِّ◦وٰلى سع لِّمسلِّ وصٍد ِفي ومحِدٰنا م

 ِلنيسرِحٍني  ◦الْمقٍْت وٍد ِفي كُلِّ ومحيِِّدٰنا مٰلى سع لِّمسلِّ وصو◦  لِّمسلِّ وصو
جعلَنا اُهللا وِإيٰاكُم ِممن  ◦عٰلى سيِِّدٰنا محمٍد ِفي الْملَِإ الْأَعلَى ِإلَى يوِم الدِّيِن 

ش ِجبوتساىلَ يعت هأْفَترو هتمحاِهللا ر ِمن لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِجي ِبِه صتريو هتٰفاع
 بِّ الْٰعالَِمنيِهللا ر دمالْحٰحاِبِه ◦وأَصآِلِه وِبيِّ الْكَِرِمي وِة ٰهذَا النمرِبح ماَللّٰه 
ِجِه الْقَِوِمي ِإجهِلن اِلِكنيٰا السٰنا غَدرشاحِتِه ومرِل حٰنا ِبذَيرتاسِتِه وِخٰياِر أُم لْٰنا ِمنع

ِفي مدِحِه ونصرِتِه وأَحِيٰنا مستمِسِكني ِبٰطاعِتِه  أَلِْسنـتـٰنا ِفي زمرِتِه واستعِملْ
هم أَدِخلْٰنا معه الْجنةَ فَِإنه أَولُ من  اَللّٰ ◦ومحبِتِه وأَِمتٰنا علَى سنِتِه وجٰماعِتِه

وارحمٰنا ِبِه يوم يستشِفع  ◦يدخلُٰها وأَنِزلْٰنا معه ِفي قُصوِرٰها فَِإنه أَولُ من ينِزلُٰها 
أْٰنا موِلد نِبيِّك الْكَِرِمي صلَّى اُهللا  اَللّٰهم ِإنٰا قَد حضرٰنا وقَر◦ِبِه الْخٰالِئق فَترحمٰها

علَيِه وسلَّم فَأَِفض علَيٰنا ِببركَِتِه ِلٰباس الِْعزِّ والتكِْرِمي وأَسِكنٰا ِبِجٰواِرِه ِفي ٰداِر 
أَلُك ِبٰجاِه النِبيِّ الْمصطَفَى  اَللّٰهم ِإنٰا نس◦النِعيِم ونعِّمٰنا ِفي الْجنِة ِبالنِعيِم الْمِقيِم 

صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وآِلِه أَهِل الصِّدِق والْوٰفا أَنْ كُن لَٰنا مِعيناً ومسِعفاً وبوِّئْٰنا 
نٰا نتوسلُ ِإلَيك  اَللّٰهم ِإ◦ِمن الْجنِة غُرفاً وارزقْٰنا ِبٰجاِهِه ِعندك قَبوالً وِعزاً وشرفاً 



أَنْ تكَفِّر عنٰا  ◦ِبنِبيِّك الْمخٰتاِر وآِلِه الْأَطْٰهاِر وأَصٰحاِبِه الْأَخٰياِر السٰادِة الْأَبٰراِر 
 ٰزارالْأَوو وبطٰاِر  ◦الذُّنالْأَخٰخاِوِف وِميِع الْمج ٰنا ِمنسراحٰنا ◦ونيب عماجو 

بِفي ٰداِر الْقَٰراِر و هنٰالِن ◦يٰماِلٰنا ِفي الِْإعِسِري أَعي ِمن ٰناهما ٰما قَدٰلْ ِمنقَبتو 
وارحمٰنا ِبرحمِتك واغِْفر لَٰنا ِبمغِفرِتك ِإنك أَنت الْعفُو الْغفّٰار  ◦والِْإسٰراِر 

 اَللّٰهم ٰال تدع لَٰنا ِفي مقَاِمٰنا ٰهذَا ◦لْجبٰار الْٰواِحد الْقَهٰار الرِحيم الستٰار الْكَِرمي ا
ذَنباً ِإالَّ غَفَرته وٰال عيباً ِإالَّ سترته وٰال هما ِإالّٰ فَرجته وٰال ديناً ِإالّٰ أَديته وٰال ٰغاِئباً 

 ِإالّٰ أَجبته وٰال ِطفْالً ِإالّٰ ربيته وأَصلَحته وٰال ٰحاجةً ِمن حٰواِئج ِإالّٰ رددته وٰال ٰساِئالً
 الْٰعالَِمني بٰها ٰيا رتيِة ِإالّٰ قَضاآلِخرٰيا ونالد◦ اِحِمنيٰالر محٰيا أَر ِتكمحِبر آِمني ◦ 

≈⎯z ◦جمِعنيأَِلِه وصحِبِه ى آِدٰنا محمٍد وعٰل خيِر خلِْقِه سيِّى عٰلاُهللا ىوصلَّ ys ö6 ß™  y7 În/ u‘ 
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  منقـــوص مـــولد
  - رمحهم اهللا- هلنديملخدومنا الكبري اإلمام زين الدين أمحد بن علي املعربي الشافعي ا
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نوره قَبلَ  وجدأَ وىٰده الْوِل قَمر نِبيِّرِبيِع اَْأل طْلَع ِفي شهِر أَيِذالَّ انَسبٰح
 ِخِرآي  ِفخرجه أَ◦اً صلَّى اُهللا علَيِه وآِلِه وسلَّم اه محمدالَِم وسمٰخلِْق اْلٰع

 فَوِلد ◦ اًحدأَا يلِْبسٰه  لَم الَِّتياِلجٰمالْلْبسه ِخلْعةَ أَو ◦ یٰدبأَو ا قَدركَٰماِن الزٰم
 لَّمسآِلِه وِه ولَيلَّى  اُهللا عٍه ِبصجاأَورلَ قَمجخ قَدفَرٰالأَ و ولَ ِبِه  هسوالَِّذي ت

 ىم فَنٰجالسٰال  علَيِهاثَ ِبِه نوحستٰغااِلدا وٰوفْتخر ِبكَوِنِه ام وٰالالس دم علَيِهآ
ٰدِمنٰكی  الرلِْب وٰرِإانَ ِفي صِهبلَيع ٰال اِهيمالس ِحني لِْقأُمِٰفي الن اِر فَٰعياد 
 كَةَِئآلِحني حملَت ِبِه مُهللا عنٰها رِضي اِمنةُ آمه أُت أَور ◦ اًا مخمدار لَهبٰهوٰص



شمس  ا وضعِتٰذ ِإااُء وهم يقُولُونَ لَٰهنِبٰيا الْأَودخلَ علَيٰه ◦ اِء مدداالسٰم
 :لَّوج للَّه عز اقٰالَ ◦صلَّى  اُهللا علَيِه وآِلِه وسلَّم  يِه محمدا فَسمِّىلْهٰدا وِحاْلفَٰال
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š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪  ِويرِبيِّ وِن النع لَّمسآِلِه وِه ولَيلَّى  اُهللا عص 

 مالسٰال دم علَيِهآنْ يخلُق أَوجلَّ قَبلَ   عزاِهللابين يدِي  نورا لَ كُنتٰانه قأَ
خلَق اللَّه  امٰفَلَ ِئكَةُ ِبتسِبيِحِهح الْمٰالر وتسبِّو ٰذِلك الناَهللا حبِّـاٍم يسٰع لْفَيأَِب
دم آ ِفي صلِْب اُهللاي هبطَِنأَنِتِه فَِفي ِطي النور  ٰذِلكى اَلْٰقمالسٰال دم علَيِهآ ىاٰلتٰع

 مالسٰال علَيِه رِض وجعلَِني ِفي السِفينِة ِفي صلِْب نوٍحلَي اَْألِإ مالسٰال علَيِه
ولَم  ◦اِر م ِحني قُِذف ِبِه ِفي النٰالسٰال اِهيم علَيِهبٰرِإوجعلَِني ِفي صلِْب اْخلَِلِيِل 

 اِهرِةالطّٰ اِم الزِكيِةرٰحاِخرِة ِالَي اَْألِرميِة اْلٰفِب الْكَصٰالاَْأل ي ِمنبِّريزلْ ينقُلُِني 
تأَ ىح ِنيجرِن اُهللاخيب أَ ِمنبلَمو يِق ولْتلَٰيياٍح قَطُّ ِسٰفىا ع ◦  
 عرِبيالْ  ِبيِبح والْ   اْالَبطَِحي ِفيِعـاَلش  الرسوِل ىعلَ مسٰاللي وا النِبىةُ علَصٰاللَا

 اِكِب كَاْلبدوِرا ِفي اْلكَٰو بينٰنعنت تطْلُأَ
ا ـِفيِهٰم اـيٰنأَر اـ ٰمبأَم أَم أُنت أَ
 ااعِتك الصٰفشٰف ِمن غَدا  منِجيٰنانتأَ

 وعدٍد ا غَير حصٍر الْخٰطىِارتكَبت علَ
 ِللْعطَِش  ِس حوِضك كَأْىلَ ِإ نرجونناِإ
 مِة مشِفقًااِقٰيلْشفَاعةَ هب لَنا ِفي الاَ
 ام ٰماٰد  وقٍْت كُلَّي النِبىلَـةُ عصٰالاَل

  لْ وِمأَب فرٰيش هنيِديِّا س ريِبـي  خالن 
 يالنِب خيري  ِدا سيِّ ثْلَ حسِنك قَطُّ يٰ   ِم
نٰيلُا ِمثْ لَٰن م كيِديِّـاسريِبـي   خالن 

  أَلَكِفيِه يٰ  كُوـشيِديِّـاس ريِبي  خالن 
 النِبي  خير يِديِّـاساِبي يٰ ِكٰت يوم نشرِ 

 النِبي  خير يِديِّـاساع يٰ نْ ضٰ  إِ الَٰن اهٰو
 النِبي  خيريِدا سيِّح نجم ِفي السٰمٰال

واَْأل كَىر بٰبعاِرح  ِضياُهللار هنع ◦ ٰا اَٰرلَم ٰعاُهللادظْٰهِإ ىالَ تالن لْ اِروارمزِن وخ



ٰرِإوالْب ازِر الْجهوِد مبع وِن ِمنطِْن  ٰلىِإ اِهللاكْنةَآبٰما ِمنهناُهللا ع ِضيِرأَ ◦ رطْه 
 انَ علَيِهمر ِرضٰوأَِمن شهِر رجٍب  معِةجالِْلك ِفي لَيلَِة عرِب وٰذاٍت ِفي الْفَٰت

الَمفَفَ ◦الست ٰوأَحبِت ا اِنِجٰنلْ اابنيزتولْواْلِولْٰدحو انُر قَّتدٰش وباِحفْٰراَْأل اِئر 
رهزكَٰوو ات ٰباِكبٰن ◦ اِحلصٰن ىاٰدواَْألممۤاِء وِض اٍد ِفي السِإ ٰالأَر ورنَّ الن
 قَِد  رِضي اُهللا عنٰهاِمنةَآ ِفي بطِْن  علَيِه وسلَّماُهللا ىصلَّبشِر لْد اسيِّ مكْنونَ ِمنهالْ

 قَرتاس◦ ٰلَماو ورقَلَ نتِبيِّ انٍد نمحا منلَّمسآِلِه وِه ولَيلَّى  اُهللا عِدصبع ىلِإ  اِهللا ِمن 
 هيبةً كُرِسيلْا ادوٰز ◦ اًارواسِتبٰش طَربا  رِضي اُهللا عنهٰما ِاهتز الْعرشِمنةَآ بطِْن
 ◦اًارسِتغٰفا تهِليالً وِئكَةُآلملْاوضجِت  اًارنٰوأَٰوات اِت السٰمأَمتلَاو ◦ اًارووٰق
 ؤتِمنِةملْا اجبهِتٰه ار تلُوح ِفينٰواللَّيلَةَ واَْأل لْكِت رِضي اُهللا عنٰها ِمنةُآصبحت أَفَ
ِبِه ِمأَو تالِْمن ٰخنظَٰكلْ اِوِفامِة واِمن ترِتقٰاِلِلاهوِرِه انلْآ ناتي تِبِه ٰبو تراش

ِميعلُوٰقلْا جخاِتم ◦ ٰلَمِبِهو لَتملَّ ا حاُهللا ىصسِه ولَيع ِب الْلَّمجٰن ِفي راه 
الْمطَهِر ِمن ِت ِبد حملْانَ لَقَرمٰض ا ِفيوِقيلَ لَٰه ◦ اٰنالْمانَ ِبنيِل ت ِفي شعٰبربشِّ

 ◦امٰنايِة الِْبٰغ ِبالظَّفِْر ارونٰهيبشِّاٍل ِئكَةَ ِفي شوٰآلملْاوسِمعِت  ◦ اٰنخلْالدنِس وا
رِت الْأَوِإِليلَخ ٰرِهيمِه بلَيٰال عالسقُ ِذيِفي مي وهِة ودِشِري  أَالَٰه لُو الْقَعب
علَيِه   اْلكَِليمىِحجِة موساها ِفي ِذي الْٰتأَو ◦ اِر والسٰناوٰقلْوا اِرنٰوأَالْ اِحِبِبٰص

 ◦ ىسٰنأَاِهِه الْ وٰج علَيِه وسلَّماُهللا ىلَّصمحمٍد  سيِِّدٰنا ا ِبرتبِةعلَمٰهأَو ◦ مالسٰال
دنا واصطَفَِّت  ِتها قَدد ِوٰالوقْت نَّأَِبم محرٍم ِجبِريلُ علَيِه السٰال يا ِفٰهااٰدوٰن
ا فَلَمٰ ◦ا قَرب ودٰن قَد نَّ موِعد السروِرأَصفٍَر فَعِلمت  يا ِف منِزلَٰهِئكَةُآلملْا

ا لَمٰ ثُم ◦ اصٰفالشرقَِت اْلبيت وأَوا ٰمسالو رضَءِت اَْألاٰضأَوِل هلَّ رِبيع اَْأل
مر  أََرِضي اُهللا عنٰها ِمنةََآوجد ِب ادِةالسٰع وخرج منشور دِةاَء وقْت اْلِوٰالٰج



  ِفيهاَء ونِشرت لَٰض أَحق نوراتلَأْلَأَ الْ ادِة السٰعانَ بروز شمِسٰحو دِةاْلِوٰال
احيِه  فَمر ِبجٰنىهٰون الْسقَطَ ِم بيض قَد أَِئٍراِبٰط اذِٰإو ◦ ىٰضالرِّ معٰالأَالْكَوِن 

اِني ثْنيِن الثّٰةَ اِْالاض لَيلَمٰخا الْمسِرعا فَضربٰه رِضي اُهللا عنٰها ِمنةَآ بطِْن ىعلَ
ِمن رشِبيِع اَْأل عِر رهِبشص تلَدوِل وٰهوتِنيحالثَّقَلَي ِبيلَّ ا ناُهللا ىص لَّمسِه ولَيع 

  ◦ جمِعنيأَِلِه وصحِبِه آ ىوعلَ

  جهنم ِفي غٍَدنخالَِئِق ِممنِجي الْ  ٍدـمحم   النِبيِّىعلَ صلِّ ربِّ يا
 دمتعبِّد الْيِّحِبيب السوِلد الْ
  ِفي منصِة حسِنِهىاٰدِجبِريلُ ٰن

 ىصطَفَمذَا الْا كَِحيلُ الطَّرِف ٰهٰذٰه
 ىالْمرتض  ذَاا جِميلُ النعِت ٰهٰذٰه
 ِبسذَا الَِّذي خِلعت علَيِه مٰالٰه

 سِرِهمأَاِء ِبسٰمِئكَةُ القٰالَت مٰال
شأُِلى ٰرـبِتِه ِبرِهِهؤْمجِة وي 

 اكَٰم ولَدته مختونا ومكْحوالً
 ىاْهلُٰد   علَم ا ٰياُهللاعلَيك   ىصلَّ

  النن  ـوجو ِمن ـٰور  قَّـدوتاِتِه ي 
 حمـد أَا  ٰذـا مِليح اْلكَوِن هٰ   ٰذٰه
 دذَا الـسيِّ  ٰهوصِف  ا جِزيلُ الْ  ٰذٰه
 وحـد أَلْذَا ا ا مِليح الْوجِه هٰ   ٰذٰه
 دـيوج ريه الٰ ـ فَنظِ اِئسـونٰف

 يولَـد  لُه الٰ ـحِبيب وِمثْ وِلد الْ 
 زيـد اه اْلعِظيم اْألَ  الْٰج ٰذا هو ـٰه
ِحيِح الْ  لْ ا ياَء فِ ٰج قَدِر الصبخدنسم 
 د يغرِّ غصوِنِفي الْ اح طَيرٰنا ـٰم

 اً علَيِه وسلَّم نوراُهللا ىت ِحني وضعته صلَّأَ ررِضي اُهللا عنٰهاِمنةَ آورِوي اَنَّ 
الَت  قَرِضي اُهللا عنٰهاِمنةَ آنَّ أَورِوي  ◦ اِمالشٰ رِضأَ ِمن ىاَء لَه قُصور بصٰرٰضأَ
ٰلَّ الَمص هتعضِني ِلاُهللا ىويع دتدم لَّمسِه ولَيلَِديأَ عو ظُرن أَ فَلَمرهدتجو ثُم ه 

الصوِف  ن ِبثَوٍب مِّ ملْفُوفونٌت مخ مدهونٌ مكْحولٌِمخدِع وهوِفي الْ



اٍد مٰن اِه وِاٰذلَي ِإنظُرأََلْت ع فَجاِبِهن جٰنب ِمين ِمن الْحِريِر يفُوح الطِّلْيأَبيِض اَْأل
 كَلَمِح الّٰ إِِانَ غَيبته وحضورها ٰكقٰالَت فَٰم ◦اِس النٰ عيِنأَخفُوه عن أَاِدي يٰن

نَّ أَكَ دخلُوا علَي قَد ثَِة نفٍَر ِبثَٰالاٰذِإِلك ٰذن رةً ِمكُنت متحيِّ اولَمٰ ◦ اْلبصِر
جو مهقْٰمأَوهِد  ارِفي يأَوِريقِاب ِدِهمِةحالِْفض اْآل  ِمن عموتِر طَشِمخ  ن
ربِد الْالزِدأَجِفي يِر وضةٌ اِلِثالثّٰ خِريرضحيةٌآ بطِْويٰهُء مرشٰخ اٰذِإا فَ فَن ِهيمات 
 ناأَالطَّشِت و اِحِبلَه ِلٰصاووِرِه حملَ ابِني وٰندِة نن ِشاِظِرِين ِمعين النٰ أَريحيِّ
 اِحِبِهٰصقٰالَ ِلاٍت ثُم بِريِق سبع مرٰاِْإل ۤاِء الَِّذي ِفيم الِْلكلَيِه فَغسلَه ِمن ٰذ ِإنظُرأَ
د اَهِل ني وسيِّـاِتم النِبيِّٰخ سلَّم علَيِه واُهللا ى صلَّوِة فَهوباتِم النٰخخِتم بين كَِتفَيِه ِبِا

 علَيِه وسلَّم خمدت اُهللا ىا وِلد صلَّلَمٰ وِقيلَ ◦ جمِعنيأَرِض ٰواِت واَْألاالسٰم
 ◦اٍملْفَي ٰعأَِلك ِبولَم تكُن خمدت قَبلَ ٰذاِم ٰراِرس بعد الضِّٰف ارلْك الَّليلَةَ ٰنِت

 جتارٰريٰوِإوِم ىانُ ِكس قَطَتسو هٰرأَنةَ شرشع عبٰغ افَةًرةُ ٰسوريحب تةَ اضاو
أَو تحبٰنأصَصالد ٰيامةً  اا كُلُّٰهنكُوسنم◦ ِميرٰيومِت الشالس ِمن ِب آاِطنيهِء ِبالش
عن  ورِوي ◦اِذٍب ٰكانَ يعملُه كُلُّٰك اوبطَلَ ٰم حقِّلْا وانبلَج صبح ◦ اِقِبالثَّٰو
يحىيرِن عةَ  بأَو هناُهللا ع ِضيفَرٍش ٰكنَّ نيقُر ا ِمنوارٍم ِم اننص دِعنٰنأَ نص اِمِهم
  ويأْكُلُونَ ويشربونَجزورينحرونَ ِفيِه الْ اِمِهميٰأَيوم ِعيدا ِمن ك الْلِِ ٰذوااتخذُ قَِد

 ◦ وجِهِه ىعٰل فَوجدوه مكْبوباوا علَيِه علَيِه يخوضونَ ويلْعبونَ فَدخلُ وقَد عكَفُوا
ا ثًِلك ثَٰالٰذ اِغٍر فَفَعلُواٰص بقَلَب انِقٰالفَان اِلِه ٰحىلَِإِلك علَيِه وردوه نكَروا ِعند ٰذأَفَ

ِفيِه  انواالَِّذي ٰك ِعيدصبح الْأَو لُّماأَوت حزناا بدو أَكِلٰذا وأَر افَلَمٰ ◦ يستِقيم وهو ٰال
 مٍر حدثَألَِ التنكُّس ِانَّ ٰهٰذا كْثَرأَلَه قَد  احويِرِث ٰمبن الْ انُالَ عثْٰمفَقٰٰ ◦ مأْتما
أَوقَلْبو دشنلَ هصىي ٰاِرِبالن◦  



ِحيٰكى تأَزو ـِليمستـٰالةٌ وٍةـص  يٰتاِر خخطَفَى الْمصلَى الْمِةعِريِر الْب 
 ِذي صف حولَهِعيِد الَّا صنم الْٰيأَ

 ال لَّٰنـاك قُتنكَّست مقْلُوبا فَٰما ٰذ
 اـٰننِإا فَتيٰنأَن ذَنٍب ـنْ كُنت ِمِإفَ
كِِّإونا ولُوبغم تنْ كُنساٰص تاِغر 
ٰدرلُوٍدىتووِرِهـٰض أََ ِلمِبن اَءت 
 لَه دتفُرِس قَد خمار جِميِع الْوٰن
 كُمٰالِلض عن   رِجعوا ِاِن لَقُصيِّ افَٰي

 ٍبراِديد ِمن وفٍْد بِعيٍد وِمن قُصٰن  
 السحِبِعري ِبدرِت الْ ا قَدِمن حزِنٰنفَ

 نِبِن الذَّـاٍر ونلِْوي عقْٰرِإنبوُء ِب
 الربِّ ـيِِّدسلاِن ِباوٰثأَي الْنت ِف أَافَٰم

 ِبرحن المِّ خوفًا رِضاْألََ اِججِميع ِفٰج
  

 عظَِم الْكَربِ أََاه الْفُرِس ِفي    ات شٰ وقَد بٰ 
بهٰال اِْإلىلَ ِإواوالْسِبِم وحِزِل الرنم 

طَِّلِب مالْ بح عنه جده عبداِبع ذَالسٰ انَ اْليومٰك الَمٰرِحمه اهللا ق اِاسٰح بنا الَقَ
ـ  لُوااكَلُوا قَ مٰا أَ كْرمهم فَلَ أَطْعمهم و أَقُريشا و ى  مِرِه كَٰما يِجب ودعٰ   أَ بِ موقٰا  اٰي

ـ  َ- علَيِه وسلَّماُهللا ىصلَّ-حمدا م الَ سميتهسميت ابنك قَ امطَِّلِب ٰمعبد الْ  الُوافَٰق
قَد  نع تِغبمأَرقٰالَ آبآۤاِءس أَ ِئك دتأَرمحلَنْ يع نم هٰرىدباِء الْغ ◦  

محـما سالْـد ِبيا نومىٰدـه 
 شرقَت أَاـ ماُهللا  ِهـعلَي ى صلَّّ

 وهاِس ِبالْ أَوالن قحمِدـح 
 سعِدلا  ِفي ٰذِلك ىشمس الضٰح

ي اُهللا عنٰها رِض ِمنةُ آافَبينٰماِرِه نٰوأَاق اْلكَوِن ِبشٰرِإِه وِراسٰرأَانَ وقْت ظُهوِر ٰك الَمٰفَ
ولَم تشعر   علَيِه وسلَّم وِهي فَِريدةٌاُهللا ىاِتِه صلَّ ِببرٰك مستأِْنسةٌا وِحيدةٌِفي بيِتٰه

  والْحورِئكَةُآلملْاقْبلِت أَو فَرح والسرورا الْوعمٰه ا النورشرق ِفي بيِتٰهأَوقَد  الَِّإ
حِبيِب ِبقُدوِم الْ اِلِهماِمِهم واحِتٰفزِدٰحِإِهي تسمع ِلو اع الطُّيوِرنٰو أََاوحف حجرتٰه

  ◦ ىمٰسأَ ا علَيِه وسلَّم ِفي بيِتٰهاُهللا ىالَِمني صلَّٰعد الْوسيِّ وكَيف ٰال همسا

لِّـصبالَِمـاْلٰع    ر ني يِّ  ىلَـعِنـ اْلكَ  ِدسينو  وــرِجالس 



 هـاِكنـنت ٰسأَ ـاً بيتنَِّإ
جاـو كلْهٰضـوجح ٰنـاحات 
مزۤاِئأَا ـًِريضـو تــنهر 
  هـيتغد كُنت ِبـن قَـاز مـفَ
 هـمهجت  بِّـح الْ ِفي اِذالًـٰب
 هـحتاوِد ٰرــكَِرمي الْج اـٰي
 رِقـحلْان ـا ِمـ منِجيٰن نتأَ

 اٰنـاِحي لَيمنعـ ٰماـذَنبٰن
بِفي قَلِْبٰنـكُح محـا مو 
ـصبكُم ِخـلَاِهللا وي ِبـم 
 اـاِفِعٰنـِلٰش  وـا نرجـنٰنِإ
هـوٰجن الْـو ا ِمنلْانى ٰوـب
 ارتهـــِزٰي ا ـٰنقْْوارز  ربِّ
 اِديٰهلْا  ى ٰلـ عربِّ  اـ ٰيصلِّ

 ِجالســر ىلَِإاجا ـيس محٰتلَ  
ـيي مـوِٰجـأِْتي النجِبالْح اس 
ـٰت أَقَد  رِجــ ِبالْفَاُهللااه ـ
سفَأَي  ِف اٰمـوِجـِع الــررد 
 ِجــوِح والْمها ِبالرـاِمحـٰس
ـ للُّار و ـالْبح تيفَـفَكَ ِجـج 
ـ  ـن لَِّهيِب النٰ  ـِم اْالَجِجـاِر و 

 ِجـعجدمِع والْ ـِمن ذُروِف ال  
 حـرجِ لْ رِئِني الـذَنِب وا    نـِم

ِج هـِن واْلب ــسالْحاِل  ـِلكَٰم
ـ  ِح الدِّ ٰالــِلص هالنِجـيِن و 
ِفي الْ  ــِطيب ِجالَِم اْألَ ــٰعهر 

    ِض الـرلَ قَـبـرجِ  قَبالْخوِح و 
 رِجـواْلفَ   قِّــ اْحلَ ِلـِلسِبي

 وكُنت ِفي شهِر رِبيِع يمِِّ ذِ رجلٌيباِنٰج ىلَِإانَ  ٰكىاٰل تٰعاُهللامه زيٍد رِح بن عِلي قَالَ
الَ ِلي ٰذِلك وسلَّم فَقَوآِلِه  علَيِه اُهللا ى صلَِّللنِبيِّ عملُ موِلداأََء وآالْفُقَر دعوأََوِل اَْأل
 اُهللا ى صلَّاِهللارسوِل  ا ِبموِلِدحفَقُلْت فَر؟ دونَ غَيِرِه الشهِرِلم تفْعلُ ِفي ٰهذَا  يمِّالذِّ

 لَّمسِه ولَيِفي ٰهذَِلأَع ِلدو هلَ نعِر فَجهالش زهِبي فَأُي علَيع ٰذ ز ِمن دتجوو ِلك
 اأَٰذِلكرا مِظيمع ٰلَ افَلَمالَّلي ِفي ِتلْك تِنمولَ أَِة رسر تلَّاِهللاياُهللا ى ص لَّمسِه ولَيع 



لَيك ِإنه يأِْتي ِإتحزنْ فَ الَ ٰال فَقَيِّمِّالذِّ خبرته ِبخبِري معأَِبك فَ االَ ِلي ٰماِم فَقَمٰنِفي الْ
وها وغَد ِمنؤقَد قَمو قَظْتيتِدي الَ فَاسجو دايزت اأَوأَن ِظرتِدي  ِإنعو ازجن
يقُولُ افْتح فَقَد  يمِّذَا ِباْلباِب يطْرق والذِِّإو ي خدِّىجرت عٰل مٰداِمِع قَدوسحب الْ

ِعنِدي قٰالَ  كَانَ انَ ِعندك فَاْلٰباِرحةَ قَدٰك حِبيب قَدانَ الْنْ ٰكِإقَلِْبي  ىالَ صٰدٰز
حاْلٰبفَفَت لَه تفَد قُولُ ٰالابي وهلَ وٰل ِإخاُهللاِاالَّ ه دمحولُ مسلَّاِهللا  رِه اُهللا ى صلَيع 
لَّمسٰم و لَه قَفَقُلْت كأْناشتاَيِه طَيِّ الَ رجاْلو نسالً حجلَةَ راللَّيبٰالر  ِظيمِة عاِئح
ار وقَفَعلَيِه الْ صمت اٰذإِِو ُءآتكَلَّم فَعلَيِه الْبه ذَاإِِبيِن سهلَ الْخديِن اِجٰحزج الْ أَهيبِةالْ

لْوِطِق الْ حنقُولُ ٰهإِِمت الْ الْاذَذَا طَلَع ردبِنريم ذَاإِِو شىم ربنالْعو كالِْمس هِمن فُوحي 
قَالَ أَتقَبِّلُ يِدي وأَنت  يِهلَ يدنْ اُقَبِّأَدت رأَاِئحته فَٰر طْيب أَحسن وجهه وما أَاٰم

رِسلْت  أُِذيلَّا ناأَ علَي ِبك قٰالَ اُهللانت الَِّذي من أَفَقُلْت من على غَيِر ِديِني؟  
 ةً ِللْعالَِمنيمحاأَرن اَْأليِّس دو ِلنيآلْاوا أَِخِرينن دمحِبيِّمالن اِتمبِّـ خولُ رسرو ني 

 علَيِه اُهللا ى صلَّاِهللا  رسولُ محمد اُهللاِاالَّ هٰل ِإ علَيِه وسلَّم فَقُلْت ٰالاُهللا ىصلَّ ِمنيالْعالَ
 قَصرالْ ٰذاكنةُ وجالَ ٰهِذِه الْم قَ ثُي علَيِه وسلَّم وعانقَِناُهللا ىوسلَّم فَفَتح يديِه صلَّ

ِ ٰذِلك قٰالَا عٰاللَك فَقُلْت ٰم  هو فَبينما الَ صاِحب الِْحكَايِة تموت غَدا قَنْ أَمةُ
  ◦ يقُولُ اِئلٌا ِباْلٰباِب يطْرق وقَٰذإِِ ويثُِنيحدِّ

 االَ الشقَٰز ا وقَدنٰـا عالَ الْجٰفٰز  اٰقللِِّبا ِظيت يومانت حأَنْ كُنت ِإ
ـ  ِإِن ٰالتقُوٰال اا وهٰمالَ فَدخلَٰتؤۤالِء قٰالَ زوجِتي وابنِتي قَلَه من ٰه قُلْتفَ   اُهللاِاالَّ هٰل

دمحولُ مسلَّ اِهللا  رمٰ    اُهللا ى صفَقٰالَ لَه لَّمسِه ولَيع  فكُٰمي إِ ا كَيا قَ اناالَٰتم ٰنأَرـ  ي  ااه كَٰم
أَرٍن ويع أْير تانَنْ ٰكإِِي ِبقَص كدعٰنودعو ِن قٍَر فَقَديرلُ ِفيالَ فَٰما ِبقَصجالر ات 

ـ  اهللازوجته رِحمهـم     اتتاِلِث مٰ اتت ِابنته وِفي اْليوِم الثّٰ    اْلوقِْت وِفي الْغِد مٰ     ىاٰل تٰع
ِحمرِللّٰٰنو دماَلْح مهعلَٰن ِها معالَِّذي ج لَّأُا ِمنٍد صمحِة مـ اُهللا ىم  ا علَيِه وسلَّم كُلَّٰم



  ◦ اِفلُونَِذكِْرِه الٰغوغَفَلَ عن اِكرونَ كَره الذّٰذَ

 ن جهنم ِفي غٍَدخالَِئِق ِممنِجي الْ  ٍدـمحم   النِبيِّىعلَ صلِّ ربِّ يا
موِلِد الْ شهر رِبيع اْلقَلِْبى حٰيأَ

شۤاِئرِريِف بِلِدِه الشوِلم جۤاَءت 
 كَِثريةٌ  اته والْمعِجٰزاتــٰيآ

 ذِْإس الشممِرِه وأَاَلْبدر شق ِب
اَْألاوو شحٰجلْوشتدجقَدس ار لَه 

 طْعم جيشهأَ وى سٰقيِسِريوِمن الْ
ى واْلعلَ وِسيلَةُ واْلفَِضيلَةُولَه الْ

 ٰدادٰهاـتع ينتِهي فُه ٰماـٰاوصأَ
 داـاِصقَ اٰداِت ِجئْتكد السٰياسيِّ
لَّ ِبي ٰما قَدح  قَدعِمن تى ٰذأَالْ ِلم

 ي لَديك وِسيلَةٌ حبِّىٰوـماِلي ِس
 اٰي لُك والنِزيلُ لَديكي نِزينِِّإ
 اـنٰا كُلَّ وقٍْت ٰداِئملَيك ِمعفَ

 مِهجِميِع  الِْكٰراِم ابِتك  صٰحىوعلَ

 حمِدأَكِْر موِلِد اِم ِبِذٰنكُلَّ اَْأل  
 ٰداِت لَيلَةَ موِلٍدااِرق الْٰعوخٰو

 الْحسِد ا عقُولُٰهشِهدت ِبِصحِت
 يِر تردِدغه ردت ِببت لَرـغَ

لَيعـوعب نلَّمِدـِه قَدسهشت د 
تفَِدىحني لَم هِسرييفَوا واكْت  

 موِعِدلْومقَامه الْمحمود يوم ا
 مقِْصِدلْعن بلُوِغ ا الْمدح يقْصرفَ
 ب مقْصِد تخيِِّحٰماك فَٰال رجوأَ
ِديِد فَظُّالوِف الشعالضِعِدأَلِْم وس 

 سعِدأَفَضِل جوِدك فَامنن علَي ِب
رياِم ِبكُلِّـٰنأَالْ خٍدـ ختغٍر يي 
 السرمِد ِمِة مع السٰال الصٰالىزٰكأََ

التـوِر   اِبِعنييِبخ ملَه   ِدـفَاجه 
  دعـــــــــــــــاء

دماَلْح هِزيدٰكاِفئُ ميو همٰواِفي ِنعا يدمح بِّ الْٰعالَِمنيِهللا ر ِ◦  دمالْح لَك ماَللّٰه
 ِظيمِليِّ الْعةَ ِإالّٰ ِباِهللا الْعٰال قُولَ ووٰال حٰعانُ وتسالْم تأَنٰكى وتشالْم كِإلَياَللّٰ ◦و مه

ِبٰها  مٰنا وتسلِّ◦اِل واْلبِليٰاِتأَهٰوا ِمن جِميِع الْا ِبٰهةً تنِجيٰنمٍد صٰالِدنا محى سيِّٰل عصلِّ



 ِبٰها لَٰنا  وتغِفر◦ اِتٰئا ِمن جِميِع السيِّا ِبٰهرٰنوتطَهِّ ◦ٰفاِت آوالْ سٰقاِمأَِمن جِميِع الْ
ا ِعندك أَعلَى وترفَعنا ِبٰه ◦ِتاٰجاٰحِميع الْا جا ِبٰه وتقِْضي لَٰن◦ خِطيٰئاِتجِميع الْ
اِة وبعد اِت ِفي الْحٰياِت ِمن جِميِع الْخيٰراٰيا أَقْصى الْٰغا ِبٰهٰنغوتبلِّ ◦اِت الدرٰج
وسلُ ِالَيك ِباسِمك نا نتِإللَّهم اَ ◦ رياًِثم تسِليماً كَى آِلِه وصحِبِه وسلِّوعٰل ◦اِت الْمٰم
 عيوبوتستر الْ الذُّنوب ر عنانْ تكَفِّأَ ◦ ك الْعِظيِمووِليِّ كَِرِميك الْوِبٰجاِه نِبيِّ الْعِظيِم
ا دفَع عنٰنْ تأَو ◦ مٰالوتٰعاِفي اْآل امسٰقأَوتشِفي الْ رٰزاقأَع الْوتوسِّ قخٰالأَن الْوتحسِّ
 نعلَِدٰنأَوِل بِتٰنا ٰهذَ اهيبوا السم اِقعٰالن ٰالدواَء الْٰقاِمع ٰباَء اْلٰقاِطعاْلوو ِجيبم كِان 
ٰساِمع ◦ أَوٰنع ِرفصانْ ت ونَ وآلاالطّٰاعَءلْب ٰنا ِمنِصمعتبۤاَء ِإواْلوو ِركٰزاِل قَهن ◦ 
وتتِجحرِّ ٰنابش ِمن وِركوِِّبندرِّ ٰنا عشوِنولْعرِّ  الْمش ِمناِءوٰبالْ ووِنال واَ ◦ طّٰاع مللَّه
ِمن  نْ تِعيذَٰناأَلُك أَاَللَّهم ِانٰا نس ◦ تهِلكْٰنا ِبخٰطاٰياٰنا وٰال فْٰعاِلٰناأَ تٰؤاِخذْٰنا ِبسۤوِء ٰال

ِفردوس وتسِكنٰنا الْ ◦ عن ٰداِر اْلبٰواِر وتنِجيٰنا كْبِراَْأل فَزِع الِْمن تؤِمنٰناو عٰذاِب اْلقَبِر
آِمني  ◦  علَيِه وسلَّم وۤاِلِه اْالَبٰراِراُهللا ىصلَّ ِدٰنا محمٍدسيِّ قِِّبح ِمن ٰداِر اْلقَٰراِر

اِحِمنيٰالر محٰيا أَر ِتكمحلَّ ◦ ِبرصٰلاُهللا ىويِّى علِْقِه سِر خيٰل خعٍد ومحِلِه ى آِدٰنا م
≈⎯z ◦جمِعنيأَوصحِبِه  ysö6ß™  y7În/ u‘ Éb> u‘ Íο ¨“ Ïè ø9 $# $ ¬Ηxå šχθ àÅÁ tƒ íΝ≈ n= y™uρ ’ n? tã š⎥⎫ Î= y™ößϑø9 $# 

ß‰ôϑpt ø: $# uρ ¬! Éb> u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $#◦  

  مولد بــــــــدر

ijk 

دماَلْح الَِمنيبِّ الْعِة◦ ِهللا رِنيِفيا ِإلَى الِْملَِّة الْحٰدانها ِبالِْإٰمياِن ونلَيع معاَلَِّذي أَن ◦ 

(ô‰s: "وأَنهلَنا ِمن حميا قَوِلِه تعالَى s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ " ًةِنياٍت سا ◦كَأْسلَّنعو 

öΝ: "وِلِه تعالَىِمن أَقْٰداِح خصوِص قَ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 " ًةٰساِئغ



 وشرفَنا ِبحِبيِبِه وصِفيِِّه ونِجيِِّه الْمصطَفَى صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِمن الِْجِبلَِّة ◦هِنيئَةً 
 علَيِه وسلَّم اَلْمبعوِث ِبالدِّيِن الْحقِّ ،  سيِِّدنا وموٰالنا محمٍد صلَّى اُهللا◦الْبشِريِة 

 فَسبٰحانَ من شيد أَركَانَ ِديِنِه ِبالنِبيِّ صلَّى اُهللا ◦اَلْمؤيِد ِبالْآياِت الْباِهٰراِت الْعِليِة 
 مهنالَى ععاُهللا ت ِضياِبِه رحأَصو لَّمسِه ولَيالَىاَلَِّذي ◦ععِلِه تِبقَو مفَهصو ن :
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# · ô_r& uρ $Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄®∪ الَىعت لُهقَو ٰذِلكو اِهِدينجاِبِه الْمحأَص لَ ِمنفَضو :
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Zο t Ï øótΒuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $̧ϑ‹ Ïm§‘ ∩®∉∪  ٰداَءهم الشهلَ ِمنفَضو ِريِّنيدالْب

 مهنالَى ععاُهللا ت ِضيِه ◦رلَيلَّى اُهللا عوِل صسِللرالَى وعتو هانحبذَلُواِ ِهللا سب اَلَِّذين 
 وشرفَهم وجعلَ ِفي ِقٰراَءِة أَسٰماِئِهم والتوسِل ِبِهم فَٰواِئد ◦وسلَّم نفُوسهم الزِكيةَ 

ةً جِة ◦ِليِليالْع كَِتِهمرِن ِببيارِفي الد ا ِبِهمنفَعنو مهنالَى ععاُهللا ت ِضيلَّى ◦ رصو 
  ◦اُهللا تعالَى علَى سيِِّدنا محمٍد وآِلِه وصحِبِه وسلَّم تسِليماً كَِثرياً كَِثرياً 

 ) مرات٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء   رِضي اُهللا عـن  أَهـِل  بـدٍر



ِحيٰكى تأَزو ـِليمستـٰالةٌ وٍةـص  يٰتاِر خخطَفَى الْمصلَى الْمِةعِريِر الْب 

أَلَا الْحمد ِللرحٰمِن باِري الْبِريِة 
وكَرمنا فَضالً علَينا ِبأَحمٍد 

 ا الْكُفَّارعولٌ دسقِّ فَالْأُلَى رِللْح
ومن منعوا ِمنه فَأُردوا وأُهِلكُوا 
وأَيده ِبالْمعِجٰزاِت وِبالْأُولَى 
 مهفُوسوا نٰباعٰواٍل ووا ِبأَمٰجادو
 مهنيٰماُء بحلَى الْكُفَّاِر را عٰأَِشد
وفَضلَ ِمنهم أَهلَ حرٍب وصفٍَّة 

فرشا ونـٰه  ِمنهم أَهلَ بدٍر ِإل
اَء الِْكتاب وسنةٌ وِفي مدِحِهم ٰج

علَيِهم ِرضآٌء والْهنا وعِطيةٌ 
 وصلَّى علَى الْهاِدي وآٍل وصحِبِه

    لَى ٰمـا هِملَِّة    ـع ريا ِملَّةً خٰدان
اِحي الرِزيـِة   نِبيٍّ عِظيِم الشٰاِن مٰ   

وه اهتدوا والْفَوز نالُوا ِبجملٍَة     قَفَ
ِبأَنٰواِع تعِذيٍب وأَصناِف ِنقْمـٍة     
ـِٰه ِبنـصرٍة       هم شيدوا ِدين الِْإل
ِلِديِن الْهٰدى ِفي كُـلِّ مـوِطٍن       
فَضآِئلُهم تعلُو علَى كُلِّ رتبـٍة      
 فَهم بين أَنصاٍر وأَصحاِب ِهجرةٍ    
ِبأَنـواِع آآلٍء وأَعلَـى مِزيـٍة      
كَفَاهم عالً نص الِْكتاِب وسـنٍة      
وأَوفَى هِدياٍت وأَزكَى التِحيـِة     
 صـٰالةً مع التسِليِم رب  الْبِريِة
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t ô_r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9  ِإنَّ شهدآَء بدٍر -رِحمهم اُهللا تعالَى-قَالَ علَمآُء السِّيِر " ∪⊆∠⊆∩ #$

-مهناُهللا ع ِضير- رشةَ ععِإلَّا ِبض مهلْ ِمنقْتي لَم ◦ورأْجاقُونَ مالْبو  مونَ ِمثْلَه◦ 
فَكَانوا كُلُّهم ِمصٰداق ٰهِذِه الْآيِة الشِريفَِة ِبالْأَحاِديِث الْٰواِضحِة والْحجِج 

 أَو ◦ وأَما عددهم فَثَالَثَةَ عشر أَو أَربعةَ عشر أَو خمسةَ عشر وثَالَثُِمائٍَة ◦الْقَاِطعِة
لَى أَقْٰواٍل ثَلَاثُِمائٍَة وونَ عِستةٌ ◦ثَالَثَةٌ وفَكَِثري مهاِقبنا مأَما ◦ وهذَةً ِمنبن وِردلْنو 

 اِبيعنا ينلَيع بصأَنْ يو كَاِتِهمرب ا ِمننلَيالَى ععتو هانحبزِّلَ اُهللا سنجآَء أَنْ ير
 اِتِهمفَحٰوى◦نا ٰما رهٰراِم  فَِمنِت اِهللا الْحيِإلَى ب جالْح ِريدي جرخ هأَن مهضعب ◦ 

 ◦ ِفي ِقرطاٍَس وجعلَه ِفي أُسكُفَِّة الْباِب-رِضي اُهللا عنهم-فَكَتب أَسمآَء أَهِل بدٍر 
 دوا ِإلَى السطِْح سِمعوا فَلَما صِع◦فَجآَءِت اللُّصوص ِإلَى بيِتِه ِليأْخذُوا ٰما ِفيِه 

 ◦ فَرجعوا وأَتوا اللَّيلَةَ الثَّاِنيةَ والثَّاِلثَةَ فَسِمعوا ِمثْلَ ٰذِلك ◦حِديثاً وقَعقَعةَ السِّٰالِح 
  حتٰى جآَء الرجلُ ِمن الْحجِّ فَجآَء رِئيس اللُّصوِص وقَالَ لَه◦فَتعجبوا وانكَفُّوا 

 قَالَ ٰما صنعت ِفي ◦سأَلْتك ِباِهللا أَنْ تخِبرِني ما صنعته ِفي بيِتك ِمن التحفُّظَاِت 

… Ÿωuρ: "بيِتي شيئًا غَير أَنِّي كَتبت قَولَه تعالَى çν ßŠθä↔ tƒ $uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδuρ ’Í? yèø9 $# 

ÞΟŠ Ïà yèø9  فَٰهذَا ٰما جعلْت ِفي -رِضي اُهللا عنهم-هِل بدٍر  وكَتبت أَسمآَء أَ◦"  #$

الَِمنيبِّ الْعِللَِّه ر دمالْحو كَٰفاِني ٰذِلك ٰداِري فَقَالَ اللِّص◦  

 ) مرات ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء    بـدٍر رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 
 علَى حِبيِبك  خيِر  الْخلِْق  كُلِِّهِم  أَبداً  مـاًموٰالي صلِّ  وسلِّم ٰداِئ
س نع بِّيآُء رٰرا ـِرضا الْكُباٰداِتن

هم جند فَضٍل وِإحساٍن ومكْرمٍة 
ِمن شهٰدا أَرِض بدٍر عد رمِل ثَٰرى         

هم شيدوا ِملَّةَ الْمختاِر ِمن مضٰرا      



ٰدى بِديِن الْه وسما ـشِملَِّتن ورد
هم شجع الْقَلِْب ِفي حرٍب ومعركٍَة 

 م ِرقَاب الْكُفِْر واضطَربتٰدانت لَديِه
وسلْ حنينا وسلْ بدراً وسلْ أُحداً 
هم الرِّجالُ بلَى هم الِْجبالُ بلَى 
 ماِئلُهفَض تمةً تيِفت ِبِهم أَكِْرم

سـفَنالْأَن ـالَّقـأَلُ اَهللا خ اِم ِبِهم
 وِمن الْ وأَنْ ينجِّي ِمن كُلِّ الْبالَ

الص آ الَةُ ـثُمِبيِّ  والن ـٰه  علَى ط

ٰيا حبٰذا الْقَوم حقا ٰما لَهم نظَـٰرا        
ودفُه  ٍف عتٰرا   ـ حالْأُملَى الْكُفَّاِر و
ٰرا      ِلصـصالْبطَـالُ والْأَب مهلٍَة ِمنو

 أَنٰواع تعِذيِبِهم والْحتف كَيف جٰرى    
كَالدهِر ِفي ِهمٍة بلْ سادةٌ كُبـٰرا       
وعم آآلؤهم ِللْخلْـِق دونَ ِمـٰرا       
 والسيِِّد الْمصطَٰفى أَنْ يقِْضي الْوطَٰرا    

   نالدقَٰرا   آفَاِت ِفي الدِّيِن وس ِمنا وي
 ٍل والصحابِة ٰما بدر السمآِء سٰرى
 ◦وذَكَر بعضهم أَنه كَانَ ِلي ولَد ِمن أَحبِّ الْخلِْق ِإلَي وكَانَ ٰذا ِعفَّـٍة وِدٰيانـٍة                 

 فَجعلْـت   ◦أْخذْه ِلي أَحد     فَطَلَبت ثَأْره فَلَم ي    ◦فَقَتلَه ِابن الْوِزيِر ظُلْماً وعدٰواناً      
 وأَستِجري ِبِهم فَي    ◦ صٰباحاً ومسآًء    -رِضي اُهللا عنهم  -أَسأَلُ اَهللا تعالَى ِبأَهِل بدٍر      

  فَبينٰما أَنا نآِئم لَيلَةً ِمن     ◦ حتى ٰضاق صدِري وأَِيست ِمن أَخِذ الثَّأِْر         ◦أَخِذ الثَّأِْر   
 وقَـاِئالً يقُـولُ     ◦اللَّٰياِلي ِإذْ رأَيت ِفي النوِم ِرٰجاالً ِفي هيئَِة سِنيٍة وٰحالٍَة مرِضيٍة            

فَقُلْت ِفي نفِْسي سبحانَ     ◦ فَتقَدموا كُلُّهم    -رِضي اُهللا عنهم  -هلُموا يا أَهلَ بدٍر     
 فَجعلْـت أَِسـري     ◦ فَواهللا لَـأَتبعنهم     -رِضي اُهللا عنهم  -ٰهؤآلِء أَهلُ بدٍر    !!! اهللا

 وجلَس كُلُّ ٰواِحٍد ِمنهم علَى كُرِسيٍّ       ◦خلْفَهم ِإلَى أَنْ وصلُوا ِإلَى مكَاٍن مرتِفٍع        
 فَقُلْت ِفـي    ◦ِهم أَحوالَهم    ورأَيت أَقْواماً يدخلُونَ علَيِهم ويشكُونَ ِإلَي      ◦مٍّن نوٍر   

 فَقَالَ  ◦ فَتقَدمت ِإلَيِهم وأَخبرتهم ِبِقصِتي      ◦نفِْسي ٰماِلي ٰال أَشكُو ِمن قَتِل ولَِدي        
نَ معه   ثُم الْتفَت ِإلَى من كَا     ◦ٰواِحد ِمنهم الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباِهللا الْعِليِّ الْعِظيمِ         



 فَذَهب ٰواِحد ِمنهم لَم يكُن غَير هنيهٍة ِإذَا ِبِه          ◦وقَالَ أَيكُم يأِْتيِني ِبخصِم ٰهٰذا؟      
     هعم ِرميالْغلَ وأَقْب قَد◦             ـمعِل؟ قَالَ نجٰهذَا الر نِاب لْتالَِّذي قَت تأَن فَقَالَ لَه ◦ 

  لَكما حمٰواناً       قَالَ ودع؟ قَالَ ظُلْماً ولَى ٰذِلكِض       ◦ علَى الْأَرع ِلسِاج فَقَالَ لَه ◦ 
  لَسفَج◦            كلَدلَ وكَماَ قَت لْهفَاقْت كراً فَقَالَ ٰهٰذا غَِرميجٰطاِني ِخنأَع ثُم ◦  هذْتفَأَخ 
  هتحذَبِمي    ◦وون ِمن تهبتان ثُم ◦  با أَصةً أَنَّ       فَلَمِظيمةً عحيص تِمعس احبالص ح

           قَاِتلُه لَمعي لَملَى ِفٰراِشِه ووحاً عذْبم حبأَص ِزيِر قَدالْو ناب◦    هانحـبـا اُهللا سنفَعن 
ِعنيمأَج مهناُهللا ع ِضيِة رابحِبسآِئِر الصِن وايرِفي الد الَى ِبِهمعتو◦  

 ) مرات ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء    بـدٍر رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 
ـٰـٰال ـٰـه  ِإالَّ اُهللا ه ِإالَّ اُهللا  ِإل ـٰـه ِإالَّ اُهللا ٰال ِإل  محمد  رسولُ  اهللا ٰال ِإل

ٰيا من ِبِه حلَّ الردى 
 غَمو بِبِه كَر نٰيا م

نـالَ ٰيا مالْب ـرِبِه م 
ٰيا ٰهـؤالَِء الْخلَـفَا 
ِنلْتم ِبصحبِة الرسولْ 
فُزتم ِبِنعٍم والِْجنانْ 
 ِهكُمجِفي و اكُمِسيم
عالَ الْجمالُ والْبها 
ادالِْعب بر كُمصتِاخ 

 ِصنيح نا ِحصلَن متأَن
ِج ِبجفَر كَم  ـاِهكُم
 الْمـٰنى  آِت  نا  ربٰيا

  

 ِرفَنا اصنا عنبٰيا ر

ومـن ِبهمٍّ نِكدا 
 لَِهمدم طْبلَّ خجو

الً ـوضاق قَلْب وِج
يا كَاِملُونَ الشرفَا 

  سولْلَّوغَزِو بدٍر كُ
 حقّاً وخيٰراٍت ِحسانْ

 م ـن طَاعٍة ِلربِّكُـِم
  

ِمنكُم علَى أَيِن السها 
شالرٍر ويـاِبكُلِّ خد 

 ِليِس اللَِّعنيرِّ ِإبش ِمن
وكَم فُتوحاٍت تِجي 
واجلُ الْبالَيا والْعنا 
 نالِْمحٰداٰيا وكُلَّ الر

قُلْ ناِدياً مستنِجـدا 
 مؤقَـد تقُلْ الَِجئاً و
 قُلْ مسِرعاً مهـرِوالَ 

  

ه الْمصطَفَى ٰيا صحب ۤط

ـزٍر الَ يكُلَّ فَخولْ و
 ٰما مسها ِإنس وجانّْ

نانَ محبس  أَكُمشأَن  
  

 والْمدح ِفيكُم قَد زها
ادنِم التوِل ِفي يالْفَضو 

 السِِّننيى ولْوكُلِّ بو
ِلكُـرٍب وحــرٍج 
وفَـرِّحـنا ِبالْهـنا 
 نماِت الزِلمم فَعارو

ٰدا ٰيا أَههِر الشدلَ ب
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 

ٰدا ٰيا أَههِر الشدلَ ب
أَهلَ بدِر الشهٰدا ٰيا 

ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 
ٰيا أَهلَ بدِر الشهٰدا 

ٰدا ٰيا أَههِر الشدلَ ب
ِبأََهـِل بدِر الشهٰدا 
ِبأََهـِل بدِر الشهٰدا 



 اِغِبنيقّاً رح اكِجئْن
 ظَـمأَع بر تأَنو

ـلَّى  ِإلَِهي سداًصمر 

يأَت قَدو ا طَاِلِبنين
 مأَكْر ـرب تأَنو
 علَى الرسوِل  أَحمٰدا

 اِئِبنيا خندطْرالَ ت
 محا أَرا يلَن محفَار

  هم نجم الْهٰدىوالْآِل

ِبأََهـِل بدِر الشهٰدا 
هـِل بدِر الشهٰدا ِبأََ
ِر ِبأََهدٰدا ِل بـهالش 

   ِد بيز نع ِكيحٍل   وقَياهللا -ِن ع هِحمِب ِفـي         -ررِض الْغِبأَر طَِريق تقَطَعقَاَل ِان هأَن 
 فَٰما يخطُو أَحد ِمن ٰهِذِه الطَِّريِق       ◦بعِض السِِّنني ِمن ِسباٍع ضاِريٍة ولُصوٍص عاِديٍة        

حن جلُوس ِفي بعِض الْأَيـاِم ِإذْ أَقْبـلَ          فَبينٰما ن  ◦ِإالَّ هلَك ولَو كَانَ ِفي عدٍد كَِثٍري        
 وهو يحـرِّك شـفَتيِه      ◦رجلٌ ِمنها ومعه ِتجارةٌ عِظيمةٌ ولَيس معه أَحد غَير عبِدِه           

 ونظَرنـا   ◦نا عِظيماً    فَتلَقَّيناه وقُلْنا ِإنَّ ِلٰهذَا الرجِل لَشأْ      ◦كَالَِّذي يتلُو بعض أَسمآٍء     
كَيف سـِلمت ِبِتجـارٍة     !!  فَقَالَ لَه ٰواِلِدي سبحانَ اهللا     ◦خلْفَه فَلَم نر غَير عبِدِه      

 ◦عِظيمٍة وأَنت وحدك وٰهِذِه الطَِّريق مقْطُوعةٌ منذُ ِسِنني ِمن اللُّصوِص والسِّباِع؟            
  ـِه              فَقَالَ ِإنِّي دلَيـلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسا رنيِّدلَ ِبِه سخٍش ديِبج ٰهِذِه الطَِّريق لْتخ

 فَقَالَ لَه ٰواِلِدي أَي جيٍش أَدركْـت        ◦وسلَّم ولَِقي ِبِه أَعٰداَءه ونصره اُهللا تعالَى ِبِه         
 وأَدخلْتهم مِعـي ِفـي      -رِضي اُهللا عنهم  -دٍر   قَالَ أَدركْت أَهلَ ب    ◦ِمن الصحابِة؟   

 فَقَالَ لَه ٰواِلِدي سأَلْتك ِبـاِهللا       ◦ فَما كُنت أَخاف ِلصا والَ سبعاً        ◦الطَِّريِق الْمخوفَِة   
      ِتكِقص نِلي ع كِْشفالَى أَنْ تعتو هانحبس◦     لَمِاع فَقَالَ لَه -   ـكِحمأَنِّـي   -اهللار 

كُنت كَِبري قَوٍم لُصوٍص نقْطَع الطَِّريق وٰال تمر ِبنا قَاِفلَةٌ ِإالَّ نهبناها وٰال ِتجـارةٌ ِإالَّ                
 فَبينما نحن جلُوس ِفي لَيلٍَة ِمن اللَّياِلي ِإذْ جاَءت جٰواِسيسنا وأَخبرونـا             ◦أَخذْناها  

 فَلَمـا   ◦ التاِجر خرج ِبِتجارٍة عِظيمٍة وما معه ِإالَّ خمسةَ عشر رجـالً             ِنفُالَناً  أَنَّ  
 ثُم أَقْبلَ علَينا التاِجر     ◦سِمعنا ٰذِلك حملْنا علَيِهم فَقَتلْنا ِمن أَصحاِبِه عشرةَ ِرجاٍل          

    ا حَآلِء ما ٰهؤونَ؟ فَقَالَ يِريدا تمو كُمتاج◦  جةَ فَـانارذَ ٰهِذِه التِّجأْخأَنْ ن ِريدا نفَقُلْن 
      اِبكحأَص ِمن كُمعم ِقيب نٍر         ◦ِبمدلُ بِعي أَهمو لَيونَ عقِْدرت فكَيقَالَ و - ِضير



 مهن؟    -اُهللا ع◦  لَ بأَه ِرفعالَ ن نحا نٍر  فَقُلْند-مهناُهللا ع ِضيفَقَالَ◦ -ر  : راَُهللا أَكْب
 ◦ فَأَخذَنا الرعـب ِعنـد ِتالَوِتهـا وانهزمنـا    ◦ثُم أَخذَ يتلُو ِفي أَسمآٍء الَ نعِرفُها     

 ◦شِتباك الرِّمـاِح     وسِمعنا دقْدقَةً وقَعقَعةَ السِّالَِح وا     ◦وخرجت علَينا ِريح شِديدةٌ     
 فَنظَرت ِرجـاالً  ◦ ِبصبٍر جِميٍل   -رِضي اُهللا عنهم  -وقَاِئالً يقُولُ ِاستقِْبلُوا أَهلَ بدٍر      

        الرِّيح ِبقسوٍل تيلَى خاِن عاٍل كَالِْعقْبِرج ا    ◦أَياطُوا ِبنفَأَح ◦     ٰذِلـك تنايا عفَلَم 
 فَقَالَ تبت ِإلَى اِهللا عـز       ◦ى صاِحِب التِّجارِة فَقُلْت أَنا ِباِهللا تعالَى وِبك         بادرت ِإلَ 

 فَتبت علَى يديِه وقَد قُِتلَ ِمن أَصحاِبي ِبِعدِة من قُِتلَ ِمـن             ◦وجلَّ ِمن ٰهِذِه الِْفعاِل     
-الِْانِصٰراف عنه سأَلْته أَنْ يعلِّمِني أَسمآَء أَهِل بـدٍر           ثُم ِإنِّي لَما أَردت      ◦أَصحاِبِه ِ 

  مهناُهللا ع ِضيا   ◦ -رِنيهلَّملْـِق           ◦ فَعالْخ ٍد ِمنِة أَحفَارِإلَى خ جتأَح ا لَمهفْترذُ عنفَم 
 فَكُـلُّ مـن     ◦ الطَِّريِق كَما رأَيتِني      وِبها ِجئْت ِمن ٰهِذهِ    ◦ٰال ِفي الْبرِّ وٰال ِفي الْبحِر       

دمطَِريِقي فَِللِّٰه الْح نع ٍع ٰحادبس ِلصٍّ أَو آِني ِمنر◦  

 ) مرات ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء    بـدٍر رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 
 ن جهنم ِفي غٍَدخالَِئِق ِممنِجي الْ  ٍدـمحم   النِبيِّىعلَ صلِّ ربِّ يا

 كْثُرا تقِش حرالْع بر اتفَحن
بركَاتهم وعطَاؤهم وسماحةٌ 
أَسمآؤهم كَهف الْوٰرى وسالَمةٌ 
كَم ِمن خٰواِرِق عادٍة وعجاِئٍب 
فَلَهم كَماالَت الْعٰلى وكَرامـةٌ 

اِئِهٰيا ٰذاِكِري أَسثَنو ــمآِئِهم م
ٰيا حاِضـرونَ توسلُوا وتشفَّعوا 

         ـذْكَرٍر تـداُء بمِضٍع أَسوِفي م
     ـرظْهتِضيُء وت مهتحِمنٰرى وتت
      ركْــدا يِٰممـٍة وكُلِّ ٰداِهي ِمن
     ردصتِجيُء وِد ِذكِْرِهِم تِعن ِمن
      ـرـصحاِهللا ٰال ٰال تت ـاِقبنمو

ـ     ِنعاٍت وـريِبخ متفُز   رـزغٍم ت
ِبعالَِئِهم ِفي كُلِّ شيٍء تظْفَـروا      



ٰيا رب ٰيا رحٰماننا نتوسـلُ 
أَوِزع ِلنشكُر ِنعمةً أَنعمتها 
وابذُلْ وِزد ِعلْماً ووفِّقْنا علَى 
وادفَع جِميع مضرٍة ومِلمٍة 

 ـٰه  وآِلِه لَى النِبيِّ ع صـلَّى الِْإل

    ـِصرنتسن اِهِهمِبجطَفَى وصِبالْم
      ـرأَكْب بر تا أَننلَيـالً عفَض
      ـرجهت ِركيِغلْ ِبغشالَ تٍل ومع
    رضحتسقَاِصـٍد يم ِميعأَِنلْ جو

ظْهي رـدبو  ِمرِّيخ ٰمـا ٰدارـر 
 ِإنه أُِسر ابن عمٍّ ِلي ِفي ِبـالَِد         -رِحمه اُهللا تعاىلَ  –قَالَ الشيخ ابن حجِر الْعسقَالَِني      

  ِرِكنيشالْم◦           طآَءهِإع ِطقن االً كَِثرياً فَلَمِفي ِفٰداِئِه م ومالر ـِه    ◦ فَطَلَبا ِإلَيلْنسفَأَر 
 ◦ ِفي ِقرطَاٍس وأَوصيناه ِبِحفِْظها والتوسِل ِبِهم        -رِضي اُهللا عنهم  - أَسمآَء أَهِل بدرٍ  

 قَالَ لَما ◦ فَلَما قَِدم علَينا سأَلْناه عن ٰذِلك   ◦فَأَطْلَقَه اُهللا تبارك وتعالَى ِمن غَيِر ِفدآٍء        
 ◦ِتي ِفيها الْأَسـمآُء فَعلْـت ِفيهـا كَمـا أَوصـيتِني             وصلَت ِإلَي ِتلْك الْورقَةُ الَّ    

 وكَانَ كُلُّ مِن اشتٰراِني تِصيبه مِصيبةٌ فَنِقـصت         ◦فَاستٰشاموِني فَٰصاروا يتٰبايعونِني    
       اِنرينِة دعبوِني ِبسى ٰباعٰتِن حرٰ     ◦ِفي الثَّمتِن اشلَى مٰضى عا مِإالَّ ثَٰالثَةُ     فَم اِني ِبٰذِلك

 ويقُولُ ِلي أَنـت     ◦ فَأَخذَ يعذِّبِني ِبأَنٰواِع الْعٰذاِب      ◦أَياٍم حتٰى أُِصيب ِبأَعظَِم مِصيبٍة      
رمحته  فَما لَِبثَ ِإالَّ قَِليالً حتٰى ◦ساِحر وأَنا ٰال أَِبيعك بـلْ أَتقَرب ِبقَتِلك ِللصِليِب    

 ◦ فَأَخذَِني ِابنه يعذِّبِني ِبـأَنٰواِع الْعـٰذاِب         ◦ٰدابته فَهشمت وجهه فَمات ِمن ِحيِنِه       
 ◦ فَأَٰبى ِإالَّ قَتِلي◦ فَقَالُوا لَه أَخِرج ٰهذَا الْأَِسري ِمن بلْدِتنا        ◦واشتهر خبِري بين الناِس     

ى ِإالَّ ثَٰالثَةُ أَياٍم حتٰى جاَءهم خبر أَنَّ سِفينةَ الْمِلِك قَد ضاعت وكَانَ ِفيها              فَما مضٰ 
    ٰمالٌ كَِثريو هنِميِع ٰمـا             ◦ِابِبج وهربأَخو ِلكا الْمووِم أَتِإلَى الر ربالْخ لَغَ ٰذِلكا بفَلَم 
ا لَه مٰتى مكَثَ ٰهذَا الْمسِلم ِفي أَرِضنا هلَكْنـا ونحـن ٰال              وقَالُو ◦كَانَ ِمن شأِْني    

           ِهملَيع هٰالمسالَى وعاِهللا ت لَٰواتاِء صِبيٰالِد الْأَنأَو ِمن هأَن كشن◦    ِلكالْم لَ ِإلَيسفَأَر 



 فَٰهذَا سـبب خٰالِصـي ِمـن    ◦ ِإلَى ِبٰالِدي وأَطْلَقَِني وأَعطَاِني ِمائَةَ ِديناٍر وجهزِني   
  ◦ خلَّصنا اُهللا سبٰحانه وتعالَى ِبِهم ِمن أَسِر الذُّنوِب والْخطَاٰيا◦الْأَسِر

 ) مرات ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء    بـدٍر رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 

ٰراِدي  ٰيا  مٰراِدي  ٰيا  مٰراِدي  ٰراِديمٍر   ٰيا مدلَ  بٰراِدي   أَهم 
نِسيم تِحيِة الْمولَى الْعِليِّ 
خصوصاً أَهلَ بدٍر ِمن ِكـٰراٍم 

م هــٰداةٌ هم الْأَبٰرار أَعٰال
ـِٰه وقَـد بٰراهم فَسبٰح انَ الِْإل

حووا ِعزاً وفَضالً ٰذا كَٰماٍل 
ِه غَزٰواٍت وأَعلَوا غَـزوا ِللّٰ

ٰداُء أَهـهـٰراةٌ شلُ ِبـرٍّ ـس
فَكَم فَـرٍج يِجيئُ ِإٰذ توسِّـلْ 
ـٰه ِلكَشِف ضرٍّ  ِبِهم نرجو الْإل
 فُـوحـةً تـالةُ اِهللا ٰداِئمص

 ما توســلْ وآٍل والصحـابِة 

   لَى أَصطَِحيِّ   عٰحـاِب ۤطـٰه الْأَب
اٍر ِمن ذَِوي الْفَضِل الْجِلـيِّ      ِخٰي

نفُوســـهم فَـــدوٰها ِللنِبــيِّ 
وأَوٰالهم ذُرى الْمجِد الـسِميِّ     
ِبصحبِة خاِتـِم الرسِل الْبِهـيِّ     
ِببـدٍر كَِلمــةَ اِهللا الْعــِليِّ      
عـالَةٌ أَهـلُ ِإكْـٰراٍم حـِفيِّ    

ـ     اٍل سـِنيٍّ   ِبِهم والْفَتح ِفي حـ
ونيِل مطَاِلِب الْقَلْـِب الـشِجيِّ      

ـٰه النِبـيِّ الْهــاِشِميِّ     علَى طۤ 
 ِبأَهـِل  الْبدِر   ذُو خوٍف  عِليٍّ

              لْـقا خكَانَ ِفيهٍة وٍة كَِبريِفيناِفراً ِفي سسم تجرِة قَالَ خبارغِض الْمعب ني عورو
  فَٰها ◦كَِثري         ٰواجِت الْأَمظُمعو ِت الرِّيحدتاشو رحا الْبِبن لَـى      ◦جا عفْنـرى أَشٰتح 

 فَقَالَ ِلي بعض أَصحاِبي ِإنَّ ِفـي الـسِفينِة          ◦الْغرِق فَكُنا بين ٰداٍع وٰباٍك ومتضرٍِّع       
 فَقُلْت ِفـي    ◦ فَذَهبت ِإلَيِه فَِإٰذا هو ناِئم       ◦رجالً مجذُوباً فَهلْ لَك أَنْ تذْهب ِإلَيِه؟        



نفِْسي ِإلَى ٰهذا أَرسلُوِني؟ لَو كَانَ ِلٰهذَا الِْمسِكِني عقْلٌ ٰما  ٰنام ونحن ِفـي ٰهـِذِه                 
 مع اسِمِه شيٌء     ثُم وكَزته ِبِرجِلي فَأَفَاق وهو يقُولُ ِبسِم اِهللا الَِّذي ٰال يضر           ◦الْٰحالَِة  

         ِليمالْع ِميعالس وهمآِء وٰال ِفي السِض واهللا أَٰما تٰرى ٰمـا          ◦ِفي الْأَر دبٰيا ع لَه فَقُلْت 
 ◦ فَقَالَ ٰهاك ٰهذَا الِْقرطاَس      ◦ فَكَلَّمته مرةً ثَاِنيةً     ◦ فَسكَت ولَم يِجبِني     ◦نحن ِفيِه؟   
لْهعِة     فَاجِفينِم السقَدأِْتي         ◦ ِفي مثُ تيح ِبِه ِإلَى الرِّٰياِح ِمن أَِشرو ◦  ـهلْتعجو هذْتفَأَخ 

 فَِإٰذا ِرٰجالٌ أَخذُوا ِبأَطْٰراِف     ◦  فَكَشف اُهللا سبٰحانه وتٰعالَى عن بصِري         ◦كَما قَالَ   
 وقَد تكَسرت ِفي ٰهِذِه اللَّيلَـِة       ◦ وركَزوها ِفي الرمِل     ◦السِفينِة وجروها ِإلَى الْبرِّ     

 فَأَخرجنا السِفينةَ ِمن    ◦ فَلَما كَانَ ِمن الْغِد ٰجاَءتنا ِريح طَيِّبةٌ         ◦سفُن كَِثريةٌ غَير ٰهِذِه     
ِس أَسمآُء أَهِل بدٍر رِضي اُهللا تعـاىلَ         والَِّذي كَانَ مكْتوباً ِفي الِْقرطاَ     ◦الرمِل وِسرنا   

  مهنع◦      لْٰنا ٰساِلِمنيصى وٰتح ممآَءهلُو أَستا ننـةُ    ◦ فَِسرِريبالْغ ـاتفَٰهـِذِه الْكَٰرام 
يآِء صلَٰوات اِهللا   والْمناِقب الْعِجيبةُ ِاقْتبسوها واستمدوها ِمن نوِر من هو أَعظَم الْأَنبِ         

 لَوالَه ما خلَق اُهللا تعالَى خلْقـاً        ◦تعالَى وسالَمه علَيِهم قَدراً وأَكْبرهم ِهمةً وفَخراً        
    ◦والَ فَلَق صبحاً والَ فَجراً

 )ت مرا ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء    بـدٍر رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 

 اهللاـِب   الَّ ِإ  ةَوــــ قُ ٰال   اهللااَءــــٰش ا ـهللا ٰمهللا اَاَ
اَلصبــح بـٰدا ِمن طَلْعِتِه 
فَاق الرسلَ فَضالً وعــالً 
كَنـز الْكَرِم مـوِلي النِّعِم 
أَزكَى النسِب أَعلَى الْحسِب 
 رجالْح طَقن ـرجِت الشعس

واللَّيلُ دجا ِمـن وفْرِتـــِه        
لَِتـِه  أَهـدى الســبلَ ِلدالَ  

ٰهـاِدي الْأُمـِم ِلشـِريعِتـِه   
كُلُّ الْعــرِب ِفي ِخدمِتـِه    
شـق الْقَمـر ِبِإشـــارِتِه    



ـٰرا ِجبلَـةَ ِإسـِريـلُ أَٰتى لَي
نالَ الشـرف واُهللا عــفَا 
 جــرٰزالَ الْح جٰجاَء الْفَر
كَم أَكْرمنا ِبهـدى وسـنا 

ا خلَق الْكُـرٰما لَوالَه لَٰم
ٰغاضت ٰساوة بحر عـٰداوة 
ٰجاِلي الْكُـرِب ٰناِفي الْعطَِب 

اِحي الـزلَِل ٰشـاِفي الِْعلَِل ٰم
ٰعـاِلي الذِّكِْر ٰسـاِمي الْقَدِر 
 ــرصلَّ النح رلَّ الْفَخج
والْفَضـلُ لَٰنا ِلتكَـرِمٰنا 
فَمحمـدٰنا هو ســيِّدٰنا 
 وعلَيــِه صــالةُ  اِهللا  ِوالَ

والرب دٰعـاه ِلحـضرِتــِه    
عـما سـلَف ِمن أُمِتـــِه     
وبـدا النهــج ِبِهــٰدايِتِه     

ـا ِبعِطيِتـــِه   ويهـنِّـئُـٰن
 و بِتــِه    رِنقْم ـٰمى ِمـنح

فَاض سـٰماوة ِبِوالَدِتـــِه    
قَـاِضي الْأَرِب ِبسـٰماحِتـِه   
يـوم الْحشـِر ِبـشـٰفاعِتِه    
منِجي الرسـِل ِبشــٰهادِتِه   
فُلَّ الْكُفْـر ِبـشـٰجاعِتـِه     
وتعظُِّمٰنـا ِبجــاللَِتـــِه   

  لَٰنــا ِلِإٰجاب ِتــِه فَالِْعــز
 وعـلَى  بدِريِتــــِه آٍل 

 اِنيوالد خيالش ذَكَرأَنَّ )١(و مهناُهللا ع ِضيِديِث راِيِخ الْحشم ِمن ِمعس هاهللا أَن هِحمر 
رجقَالَ مو مهناُهللا ع ِضيٍر ردِل بمآِء أَهِذكِْر أَس دِعن ٰجابتسعآَء مالدقَالَ ◦بو 

 مآِئِهمةُ ِإالَّ ِبِقٰراَءِة أَسالِْوالَي ملْ لَهصحت لَم مهناُهللا ع ِضياِء رِليالْأَو ا ِمنِإنَّ كَِثري هرغَي
مهناُهللا ع ِضير ِل ِبِهمسوالتو◦  

مام السيد جعفر بن حسن لإل" جالية الكرب بأصحاب سيد العجم والعرب"وهكذا رأيت في كتاب ) ١(
وأما خواص أسمائهم فقال ابن البرهان الحلبي ":  ونص كلمته٦البرزنجي نور اهللا مرقده في صفحة 

في سيرته وذكر الدواني أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم يعني أهل بدر مستجاب 
  ) بوناد  ،حسين الباقوي(" .وقد جرب ذلك انتهى



 سبحانه وتعالَى ِبنِبيِّنا وسيِِّدنا محمٍد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِبسيِِّدنا فَنسأَلُ اَهللا
أَِبي بكٍْر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عثْمانَ رِضي اُهللا 

ي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا طَلْحةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الزبيِر عنه وِبسيِِّدنا عِليٍّ رِض
رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد الرحٰمِن رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سعٍد رِضي اُهللا 

نا أَِبي عبيدةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عنه وِبسيِِّدنا سِعيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّد
الْأَخنِس رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْأَرقَِم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَنسةَ رِضي اُهللا 

هناُهللا ع ِضيا ِإٰياٍس ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ِإٰياٍس ريِِّدنِبسٍس ويا أُنيِِّدنِبسو هنع 
 هناُهللا ع ِضييٍّ را أُبيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍس را أَنيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
وِبسيِِّدنا أَسعد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَوٍس رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَوٍس 

 عنه وِبسيِِّدنا ِبالٍَل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا بجيٍر رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا
وِبسيِِّدنا بحاٍث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا بسبسةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْبٰرآِء 

 رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِبشٍر رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا بِشٍري
 ِضيِميٍم را تيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِميٍم را تيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِميٍم را تيِِّدنِبسو

لَبا ثَعيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ثَقٍْف ريِِّدنِبسو هنا اُهللا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ ر
 هناُهللا ع ِضيا ثَاِبٍت ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ثَاِبٍت ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيثَاِبٍت ر

علَبةَ وِبسيِِّدنا ثَاِبٍت رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ثَاِبٍت رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ثَ
 هناُهللا ع ِضيٍر ربا جيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ رلَبا ثَعيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
 ِضيا ٰجاِبٍر ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍر ريبا جيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰجاِبٍر ريِِّدنِبسو

ِدنا جبٰاٍر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا حمزةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا اُهللا عنه وِبسيِّ
 ِضيِن ريصا الْحيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰحاِطٍب ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰحاِطٍب ر



هناُهللا ع ِضيا الْٰحاِرِث ريِِّدنِبسو هناُهللا ع هناُهللا ع ِضيا الْٰحاِرِث ريِِّدنِبسو 
وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
 الْٰحاِرِث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث
رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْٰحاِرِث رِضي اُهللا 
عنه وِبسيِِّدنا ٰحاِرثَةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰحاِرثَةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

ِبسو هناُهللا ع ِضيالْٰحاِرِث ر ِضيٍث ريرا حيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا الْٰحاِرِث ريِِّدن
 هناُهللا ع ِضيِبيٍب را حيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰباِب را الْحيِِّدنِبسو هناُهللا ع

ناُهللا ع ِضيةَ رزما حيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰراٍم را حيِِّدنِبسو ه◦  

علَيِهم ِرضآٌء والْعطَايا ورحمةٌ 
ةٌٰالـصستـ وِليم  ٰكأَوٍة ى زِحيت  

  عـرسقِّ تالْح آالٌَء ِمنو مِنعو
 ِةبِرياِر خيِر الْمخٰتالْى مصطَفَ الْىعلَ
با خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰخاِلٍد ريِِّدنِبساٍب وبا خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍب ر

 هناُهللا ع ِضيٍم ريرا خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍس رينا خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
يِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍت رٰوا خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِلٍي روا خيِِّدنِبسا ِخٰداٍش و

 هناُهللا ع ِضيةَ را ٰخاِرجيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ِخٰراٍش ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
وِبسيِِّدنا خالٍَّد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا خالٍَّد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا خالٍَّد 

ِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضيا ٰخاِلٍد ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيالٍَّد را خيِِّدن
وِبسيِِّدنا خلَيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا خِليفَةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا خبيٍب 

 ِضيِن را ِذي الشِّٰمالَييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياُهللا ر ِضيا ذَكْٰوانَ ريِِّدنِبسو هناُهللا ع
عنه وِبسيِِّدنا رِبيعةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِربِعيٍّ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِرفَاعةَ 

ٍع رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰراِفٍع رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰراِف



 ِضيا ٰراِفٍع ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰراِفٍع ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰراِفٍع ريِِّدنِبسو
 اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِرفَاعةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِرفَاعةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا

ا الريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰراِشٍد ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ راُهللا ِرفَاع ِضيِبيِع ر
عنه وِبسيِِّدنا رخيلَةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا زيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا زيٍد 

ِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضيا ِزٰياٍد ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد ريا زيِِّدن
 ِضيٍد ريا زيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ِزٰياٍد ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ِزٰياٍد ريِِّدنِبسو

ِدنا زيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا اُهللا عنه وِبسيِِّدنا زيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِّ
السٰاِئِب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰساِلٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سبرةَ رِضي اُهللا 

و هناُهللا ع ِضيٍل ريها سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍن را ِسنيِِّدنِبسو هنا عيِِّدنِبس
سويِبٍط رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سعٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سعٍد رِضي اُهللا 
عنه وِبسيِِّدنا سعٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سعٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سعٍد 

و هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضيةَ رلَما سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد رعا سيِِّدنِبس
وِبسيِِّدنا سلَمةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سلَمةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰساِلٍم 

هناُهللا ع ِضيٍل رها سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضيٍل رها سيِِّدنِبسو 
وِبسيِِّدنا سهٍل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سهٍل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سهيٍل 
 هناُهللا ع ِضيٍد رعا سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد رعا سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
 ِضيٍد رعا سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد رعا سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد رعا سيِِّدنِبسو
اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِسٰماٍك رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سفْٰيانَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

ناُهللا ع ِضيٰراقَةَ راُهللا س ِضيٍم رلَيا سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰراقَةَ را سيِِّدنِبسو ه
عنه وِبسيِِّدنا سلَيٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سلَيٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سلَيٍم 



 عنه وِبسيِِّدنا ِسناٍن رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سِليٍط رِضي اُهللا
وِبسيِِّدنا سٰواٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا سٰواٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا شٰجاٍع 

ِضيِريٍك را شيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍس رٰما شيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع 
وِبسيِِّدنا صفْٰوانَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا صهيٍب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا صِبيٍح 
 هناُهللا ع ِضياِك رٰحا الضيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِفيٍّ ريا صيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

ا الضيِِّدنِبسا ويِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ ررما ضيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياِك رٰح
طُلَيٍب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الطُّفَيِل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الطُّفَيِل رِضي اُهللا 

هناُهللا ع ِضيِل را الطُّفَييِِّدنِبسو هنع ◦  

 علَيِهم ثَنآٌء والْهنآُء وِعــزةٌ
ةٌٰالـصستـ وِليم  ٰكأَوٍة ى زِحيت  

 ـعلْمتِضيئُ وٰواٌء تأَضو ورنو 
 ِةبِرياِر خيِر الْمخٰتالْى مصطَفَ الْىعلَ

رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عميٍر اِقٍل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبيدةَ وِبسيِِّدنا ٰع
 هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍر ريما عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

سيِِّدنا عبِد وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِب
اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا 
عنه وِبسيِِّدنا عثْٰمانَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عقْبةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عقْبةَ 

ي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عكَّاشةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰعاِمٍر رِضي اُهللا عنه رِض
وِبسيِِّدنا ٰعاِمٍر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰعاِمٍر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٰاٍر 

و رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍر
وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍرو 

ا ٰعاِمٍر ريِِّدنِبساُهللا و ِضيا ٰعاِمٍر ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضي



عٰمارةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عويٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِعٰياٍض رِضي اُهللا 
با عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍد ريبا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍد رٰبا عيِِّدنِبسو هنٍد عي

 رِضي اُهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبيٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد الرحٰمِن
عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

ُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي عبِد اِهللا رِضي ا
اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰعاِصٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰعاِصٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

ٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عوٍف رِضي اُهللا ٰعاِصٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰعاِص
عنه وِبسيِِّدنا عميٍر رِضي اُهللا عنه  وِبسيِِّدنا عميٍر رِضي اُهللا عنه  وِبسيِِّدنا 

نا عبيٍد رِضي اُهللا عميٍر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عٰمارةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّد
عنه وِبسيِِّدنا عبِد ربِِّه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبدةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
 ِضيٍرو رما عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربع

 عنه  وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه  وِبسيِِّدنا اُهللا
عمٍرو رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا عنه  وِبسيِِّدنا عمٍرو رِضي اُهللا 

ِضيا ٰعاِمٍر ريِِّدنِبسو هنا ٰعاِمٍر عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰعاِمٍر ريِِّدنِبسو هناُهللا ع 
 هناُهللا ع ِضيةَ رما ِعصيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰعاِيٍذ ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبٰاٍد وِبسيِِّدنا عصيمةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبٍس 
 هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ رٰبادا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

سيِِّدنا عبِد وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِب
اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا 
عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عبِد اِهللا رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 



بع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ر
 هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِد اِهللا ربا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع

 ِضيالَِن رجا الْعيِِّدنِبسةَ وبتا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰبانَ را ِعتيِِّدنِبسو هناُهللا ع
 هناُهللا ع ِضيةَ ربتا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ ربتا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

 رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عِديٍّ رِضي وِبسيِِّدنا عقْبةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا عقْبةَ
 هناُهللا ع ِضيةَ رِطيا عيِِّدنِبسو هناُهللا ع◦  

 علَيِهم سرور والْفَٰخار وتحفَةٌ
ةٌٰالـصستـ وِليم  ٰكأَوٍة ى زِحيت  

 فَعرتو ِزيدٰســانٌ تِإحو ودجو 
 ِةبِرياِر خيِر الْمخٰتالْى طَفَمص الْىعلَ

وِبسيِِّدنا غَنٰاٍم رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْفَاِكِه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا فَروةَ 
 عنه رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا قُٰدامةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا قَتادةَ رِضي اُهللا

 ِضيٍس را قَييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍس را قَييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ را قُطْبيِِّدنِبسو
اُهللا عنه وِبسيِِّدنا قَيٍس رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا كَعٍب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

اُهللا ع ِضيٍب راُهللا كَع ِضيٍع رجا ِمهيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ ردا ِلبيِِّدنِبسو هن
عنه وِبسيِِّدنا ٰماِلٍك رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰماِلٍك رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

 ِضيٍب رعصا ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيالٍَج راُهللا ِمد ِضيٍر رمعا ميِِّدنِبسو هناُهللا ع
عنه  وِبسيِِّدنا مرثٍَد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الِْمقْٰداِد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 

ا ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيوٍد رعسا ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيطٍَح رِمس ِضيِرٍز رح
اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معتٍِّب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معٍن رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
مبشٍِّر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا محمٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْمنِذِر رِضي اُهللا 

ِبسو هنا ٰماِلٍك عيِِّدنِبساُهللا و ِضيا ٰماِلٍك ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِذِر رنا الْميِِّدن



رِضي اُهللا وِبسيِِّدنا معٍن رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معتٍِّب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
نا مسعوٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معوٍِّذ رِضي اُهللا معتٍِّب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّد

عنه وِبسيِِّدنا معوٍِّذ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا مٰعاٍذ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا مٰعاٍذ 
و هناُهللا ع ِضيٰعاٍذ را ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضيٰعاٍذ را ميِِّدنِبس

وِبسيِِّدنا مٰعاٍذ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰماِلٍك رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ٰماِلٍك 
 هناُهللا ع ِضيا ٰماِلٍك ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيا ٰماِلٍك ريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
وِبسيِِّدنا مسعوٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا مسعوٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
 ِضيذَِّر رجا الْميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيوٍد رعسا ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيوٍد رعسم

ي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معبٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا اُهللا عنه وِبسيِِّدنا معبٍد رِض
معِقٍل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا الْمنِذِر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا محرٍر رِضي اُهللا 

ا نيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍل رلَيا ميِِّدنِبسو هنٰماِن ععا النيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٍر رض
 هناُهللا ع ِضيٰماِن رعا النيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰماِن رعا النيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير

 عنه وِبسيِِّدنا وِبسيِِّدنا النعٰماِن رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا النعٰماِن رِضي اُهللا
 ِضيٰمانَ ريعا نيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰماِن رعا النيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيٰماِن رعالن

 هناُهللا ع ِضيفٍَل روا نيِِّدنِبسو هناُهللا ع◦  

 علَيِهم تِحيات وفَوز وِمنـةٌ
ةٌٰالـصستـ وِليم  ٰكأَوٍة ى زِحيت  

 طَـعستو فحت ِإكْٰراملٌ وفَضو 
 ِةبِرياِر خيِر الْمخٰتالْى مصطَفَ الْىعلَ

وِبسيِِّدنا ٰواِقٍد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا وهٍب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا وهٍب 
سيِِّدنا وِديعةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ودقَةَ رِضي اُهللا عنه رِضي اُهللا عنه وِب

وِبسيِِّدنا ٰهاِنٍئ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا هبيٍل رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا ِهالٍَل 



ناُهللا ع ِضير ِزيدا ييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير هناُهللا ع ِضير ِزيدا ييِِّدنِبسو ه
 ِضير ِزيدا ييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير ِزيدا ييِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير ِزيدا ييِِّدنِبسو

ه وِبسيِِّدنا  عناُهللا عنه وِبسيِِّدنا يِزيد رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي ِسٰناٍن رِضي اُهللا
 رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي مخِشيٍّ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي أَِبي مرثٍَد

كَبشةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي سلَمةَ رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي سبرةَ 
اُهللا ع ِضياُهللا ر ِضيِقيٍل را أَِبي عيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيفَةَ رذَيا أَِبي حيِِّدنِبسو هن

 هناُهللا ع ِضيٍل رلَيا أَِبي ميِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيثَِم ريا أَِبي الْهيِِّدنِبسو هنع
اُهللا ع ِضيةَ را أَِبي لُٰبابيِِّدنِبسا أَِبي ويِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ رنا أَِبي حيِِّدنِبسو هن

 ِضيٍخ ريا أَِبي شيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضياٍح ريا أَِبي ضيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ ربح
سيِِّدنا أَِبي طَلْحةَ رِضي اُهللا عنه اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي دٰجانةَ رِضي اُهللا عنه وِب

وِبسيِِّدنا أَِبي الْأَعوِر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي أَيوب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا 
نا أَِبي خالٍَّد أَِبي حِبيٍب رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي قَيٍس رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّد

 ِضيةَ رما أَِبي ِصريِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ راِرجا أَِبي خيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير
 هناُهللا ع ِضيةَ رادا أَِبي قَتيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيةَ رميزا أَِبي خيِِّدنِبسو هناُهللا ع

يِِّدنِبسا ويِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضيِليٍط را أَِبي سيِِّدنِبسو هناُهللا ع ِضير ودا أَِبي ٰداو
أَِبي حسٍن رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي الْيسِر رِضي اُهللا عنه وِبسيِِّدنا أَِبي 

 هناُهللا ع ِضيوٍد رعسم◦  
 م والْهٰداٰيا وبهجةٌعلَيِهم سالَ

ةٌٰالـصستـ وِليم  ٰكأَوٍة ى زِحيت  
 طْلُعتِري وجت سمى الشدِوالًَء م 

 ِةبِرياِر خيِر الْمخٰتالْى مصطَفَ الْىعلَ
 مهنٰعالَى عٰوانُ اِهللا تِعني ِرضمِة أَجٰحابِبٰساِئِر الصالَِئ◦وِبالْمو  كَِة الِْكٰراِم الَِّذين



 المالسالةُ والص ِهملَيٍر عدِفي ب لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيوا النرصأَنْ ◦ن 
 وأَنْ توِرثَٰنا ِبقَٰضاِء ٰحاٰجاِتنا الْفَرح ◦تحفَظَٰنا ِمن جِميِع الْبالَٰيا والشروِر 

 وصلَّى ◦جعلَٰنا ِمن ِعٰباِدك الصٰاِلِحني يوم الْقَضآِء والنشوِر  وأَنْ ت◦والسروِر 
اُهللا تعالَى علَى سيِِّدٰنا محمٍد وعلَى آِلِه وصحِبِه كُلَّٰما ذَكَره الذّٰاِكرونَ وغَفَلَ 

    ◦عن ِذكِْرِه الْٰغاِفلُونَ 

 ) مرات ٣(رِضي اُهللا عِن الشهٰداِء   ٍر بـد رِضي اُهللا عـن  أَهـِل 
 س حِبيِب اهللاعلَى ٰي م اهللاةُ اهللا سٰالصٰال  رسوِل اهللاٰهعلَى ٰط م اهللاةُ اهللا سٰالصٰال

ا ِبِبسلْنسوِم اهللا ـت
ـلِِّم الْأُمة ـِإٰلِهي س

 اكِْشفا وجِّنِإٰلِهي ن
 بفِِّس الْكُرِإٰلِهي ن

كَم مِّن ِحميٍة حصلَت فَ
وكَم أَغْنيت ذَا الْفَقِْر 
 لَقَد ضاقَت علَى الْقَلِْب

نيا طَاِلِبي الـرِّفِْد ـأَت
فَالَ تطْرد مع الْخيبة 
وِإنْ تردد فَمن نأِْتي 
ِإٰلِهي اغِْفر وأَكِْرمنا 
ِإٰلِهي أَنت ذُو لُطٍْف 

 البرِّ النِبي  وصلِّ علَى 

سِبالْٰهاِدي روِل اهللاـو  
ِمن اْآلفَاِت والنِّقْمِة 
 ِرفاصٍة وأَِذي ِميعج
 طَبالْعو اِصنيالْع ِ عن
 ِذلٍَّة فُِصلَت ِمن كَمو
وكَم أَولَيت ذَا الْعسِر 
 جِميع اَْألرِض مع رحِب
وجلِّ الْخيِر والسعِد 

ة ببلَى الطََّيا علْنعِل اج
ِلنيِل جِميِع حاجاِتي 
 ِبنيـِل  مطَاِلٍب مِّنا

وذُو فَضٍل وذُو عطٍْف 
ٰال  ـِبٰال حٍر دٍّ  وصح 

ِ ـوكُلِّ مٰجـاِه ِهللا ٍد
وِمن همٍّ وِمن غُمة 
 الْطُفى والِْعد كَاِئدم
ـَا  وكُلَّ بِليـٍة ووب

م ِمن نِّعمٍة وصلَت وكَ
وكَم عافَيت ذَا الِْوزِر 
فَأَنِج ِمن الْبالَ الصعِب 

 سِّعةَ  فَوحِدي  ِمنالْأَي  
زِّ والْهيبِة ـأَيا ذَا الِْع

أَيا جاِلي الْمِلماِت 
ودفِْع مسـآَءٍة عنا 
وكَم مِّن كُربٍة تنِفي 

 ـرٍّـغُ دٍة سـا وآٍل 

وأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر يا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا 
 ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا
 ِبأَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا

أَهِل الْبـدِر ٰيا اَهللا ِب
ِبأَهِل الْبـدِر يا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر يا اَهللا 
ِبأَهِل الْبـدِر يا اَهللا 

أَهِر ٰيا اَهللاـوـدِل الْب 

  دعـــــــــــــــاء
هِزيدٰكاِفئُ ميو همٰواِفي ِنعا يدمح بِّ الْٰعالَِمنيِللِّٰه ر دملِّاَللّٰ ◦ اَلْحص مهيِّٰل عا ى سِدن

ِبٰها ِمن جِميِع  مٰنا وتسلِّ◦اِل واْلبِليٰاِتأَهٰوا ِمن جِميِع الْا ِبٰهةً تنِجيٰنمحمٍد صٰال



ع جِمي ِبٰها لَٰنا  وتغِفر◦ اِتٰئا ِمن جِميِع السيِّا ِبٰهرٰنوتطَهِّ ◦ٰفاِت واْآل سٰقاِماَْأل
 ◦اِتا ِعندك أَعلَى الدرٰجوترفَعنا ِبٰه ◦ِتاٰجاٰحا جِميع الْا ِبٰه وتقِْضي لَٰن◦ خِطيٰئاِتلْا

نا ِإللَّهم اَ ◦اِت اِة وبعد الْمٰماِت ِفي الْحٰياِت ِمن جِميِع الْخيٰراٰيا أَقْصى الْٰغا ِبٰهٰنغوتبلِّ
كلُ ِالَيسوتِظيِمنالْع ِمكِبيِّ  ِباسِبٰجاِه نالْو دآء  كَِرِميكهِبالشو لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص

 مهناُهللا ع ِضير ِعنيمِة أَجابحِبسآِئِر الصو مهناُهللا ع ِضير ِريِّنيدكَفِّأَ ◦الْبانْ تنع ر 
وبالْ الذُّن رتستووبيع تسِّواَْألح ٰالنخسِّ قوتاَْألو عٰزاقٰق راْالَس ِفيشتوٰع امتو اِفي

 اَء الْٰقاِمعوالدٰ النٰاِقع موبيِتٰنا ٰهٰذا الس اهِل بلَِدٰنأَا وعن نْ تدفَع عنٰأَو ◦ مٰالآلْا
ٰباَء اْلٰقاِطعاْلوو ِجيبم كِاناَللَّ ◦  ٰساِمع ِتكِملْ ِبطَاععتاسا ونِبالِْعلِْم قُلُوب وِّرن مه

 اَللَّهم اغِْفر لَٰنا ٰما ◦أَبٰداننا وخلِّص ِمن الِْفتِن أَسٰرارانا واشغلْ ِبالِْاعِتٰباِر أَفْكَارٰنا 
 فْٰعاِلٰناأَللَّهم الَ تٰؤاِخذْٰنا ِبسۤوِء اَ ◦ا سلَف ِمن ذُونوِبنا واعِصمٰنا ِفيٰما بِقي ِمن أَعٰماِرٰن

 ِمن وتؤِمنٰنا ِمن عٰذاِب اْلقَبِر نْ تِعيذَٰناأَلُك أَاَللَّهم ِانٰا نس ◦ تهِلكْٰنا ِبخٰطاٰياٰنا والَ
 قِِّبح ردوس ِمن ٰداِر اْلقَٰراِرِفوتسِكنٰنا الْ ◦ ن ٰداِر اْلبٰواِر ِميٰناجِّوتن كْبِراَْأل فَزِعالْ
 ◦ مهن ع اُهللايِض راِرٰيخأَ الِْهاِبٰحصأَ وبٰراِر علَيِه وسلَّم وۤاِلِه اَْألاُهللا ىصلَّ ِدٰنا محمٍدسيِّ

 اِحِمنيٰالر محٰيا أَر ِتكمحِبر لَّ ◦آِمنيصٰلاُهللا ىويِّى علِْقِه سِر خيٰل خعٍد ومحى ِدٰنا م
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  -رمحه اهللا-البوصريي لإلمام شرف الدين أبي عبد اهللا حممد بن سعيد ِ املباركةِردة

ijk  
  يف الغزل وشكوى الغرام

  الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر   ىعٰل  داًأَب  اًماِئٰد م لِّ  وسلِّص ي مـوٰال

 دِمـِب لٍَةمقْ  ى ِمنٰر جعاًجت دممز    سـلَِم  يِذ ِب اٍنٰريـِر ِجِمن تذَكُّأَ



ِتأَمبالرِّ  ه  يح ٍةٰك اِءٰقلِْت  ِمناِظم 
 اٰتهم  ااكْفُٰف ت قُلْ ِانْإ كينا ِلعيٰمفَ
 مكَِتمن  بحنَّ الْب أَ الصبسحيأَ
 ٍلطَلَ ىلَ ععاًم تِرق دمى لَوه الْالَولَ
 ِهدتش  اٰمدعب اـبر حف تنِكيكَفَ
الْثْأَو تبجوخ دٍة  طَّيربع  وىضن 
معنى طَٰرـ سينم أَف قَِنيأَفَ  ىٰوهر 

  

الْ ي ي ِفِئِما ٰاليهذِْريِّى الْوع  عةًِذمر 
 مستِتٍرِب ي ِسرِّ ٰالياِلـك ٰحعدتـ

 معهسأَ  تِكن لَسمحضتِني النصح ٰل
 عذٍَل يالشيِب ِف يح ِصن ي اتهمتنِِّإ

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّ  وسلِّـص ي مـوٰال

أَوالْ و ضمبرٰمي الظَّلْ  فِ ق ِم إِ اِء ِمنض 
لْقَا ِلٰمو لْ قُنْإِِِبكاس تِفقِهــِم تي 
 طَـِرِممضو  هنِجٍم ِمسن م نيا بـٰم
أَ ٰالو اِنٰبالْ ِذكِْر   لِ  ِرقْت   لَالْوِمـع 
 قَِمالسو  عِِمولُ الد دـ ع كيلَع  ِهِب
 عنـِمالْو  كخدي ى لَ ع اِربٰهلَ الْثِْم
اولْحي باللَّع ـِرضأَلَـِمالِْب اِتذّٰت 
 ِمتلُ  ت لَمفْـنص أَوـلَ وكيلَِإي ِمنِّ
ٰش الْ ِنعو ِب  ياِئ دٰ ٰالاِة ونِســِممح 
 صمـِم  يِفاِل  ذّٰعالْ ِنِحب ع لْمنَّ ا ِإ
أَو بيالشِفب دعٍح عصِم ِنـي نهالت 
الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر   ىعٰل

  

  النفس يف التحذير من هوى
 اتعظَت  اوِء مالس ِب ارِتيمٰنَّ أَِإـفَ

 ى ِقٰر  أَعدت ِمن الِْفعِل الْجِميِلوٰال
 رهـأُوقِّ اـي ٰمنِّـم أَلَعت أَن كُولَ
مدِّ ِلناٍح ِجٰمي ِبر غَٰو   ِمنـاايِته 
 اٰهوِتهش ي كَسراِصٰعمالْ ِب رم ت ٰالفَ

 ِملْههكَالطِّّفِْل ِإنْ ت فْسالنلَى وع بش 

 يهتولِّ  أَنْ  اِذرٰحا واٰهٰو هاصِرففَ
ٰرواِعها وِفه أَالْ ي يةٌٰس  اِلٰمعاِئم 

  ِمن  ج ا بِ ِلههيِرِذن ِبالشي  ِمالْوـره 
يٍفض ِب أَلَـم غَ ي ِسأْرير  حـ م ِشِمت 
 ِمتـكَالِْب هني ِمِل ا بـٰدارت ِسمتكَ
 جِماللُِّب  ِليخالْ  حاِجٰم رد ـا يٰمكَ
 ِمـالنِه ةَوـهـي ش وِّام يقَ ٰعنَّ الطَّ ِإ

 ه ينفَِطـمِ اِع وإِِِنْ  تفِْطم   حبِّ الرضٰ 
 ِميِص وأَ ِم ـيصى ا تـولَّى مٰوهنَّ الْإِِ
 ِمِست ٰالى فَٰعمرتحلَِت الْنْ ِهي اسِإو



 اِتلَةًٰق ِءرـملْنت لَـذَّةً ِلسح  مكَ
ٰسوالد شاخِمن اِئسج ِموٍع وٍع نِشب  

  

وفْاستِرِغ الدِمم عنع لَ ِدٍن قَيتأَامت 
ٰخوفْاِلِف النو سالشانَطَي واِصِهٰماع 
ٰالو ِطعِم  تنٰمها خماًصٰال و اً كَمح
اَهللا ِمأَس ـِفرغـت ٍل ِبٰالقَ نٍلومع  
 رت ِبِه ائْتم اِكن مٰلير رتك الْخمأَ

 ـاِفلَةًلَ الْموِت  ٰن تزودت  قَبوٰال
 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّ  وسلِّـص ي مـوٰال

ِمن ح ثُ لَ يم  فِ   ي مِر أَنَّ السِم يدسالد 
م بفَرخصــمٍة شِمن ِم رـخالت 
ا ِمن اِرِم  ٰحلْم و  مالْز ِحمِم  ةَيـدالن 
ِإوٰضٰمنْ هحـا م اك صالنِهافَ  حِمت 
 ِمحكَالْو  ِمخصد الْيف كَِرع تتنأَفَ
 ِذي عقُِمِل ِه  نسـالًد نسـبت ِبلَقَ

 وِلى لَك  استِقمِ   ا قَ وما استقَمت فَمٰ  
 أُص لَمـمِ   ى فَ ٰولِّ سِ وأَص  لَمٍض ور 

 الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر عٰلى 
  

  رسلني صلى اهللا عليه وسلميف مدح سيد امل

 ىلَِإ  مٰالا الظَّيحأَ  نةَ منت سمظَلَ
وـشِمن ٍب أَدغس ٰشحـاَءه ىطَٰوو 
اٰروتدالْو ٰبِجهالُ الشمٍب   ِمنذَه 
أَوتكَّدهِف ز هايٰهد ـضرتورـه 

 ا ضرورةُ منوكَيف تدعو ِإلَى الدنٰي
محم د يِّس كَالْ دوِنين   قَلَالثَّوـ ي
نِبيـآِما الْنٰالن ـ  ٰالاِهي فَـرأَحد 
هالْو ِبحِذ الَّ بري تىج  ٰفشهتاع 
 ـِهبِِ  كُونَسِِتمسمالْى اِهللا فَلَِإا دٰع
 خلٍُق  يِفخلٍْق و ي  ِف نييِّّالنِب اق فَ

 ورِم  ِمن  اه الضر ـٰمدتكَت قَ ِن اش أَ  
تالْ ح ٰجِحتـحاً ارِة كَش فرتِمالْ مأَد 
ـعن ٰرـأَ فَ ِسـِهفْ نٰمأَ ا  اهِم  ايمش 
 ِعصِمالْ ىلَدو عـع تةَ ٰالوررنَّ الضِإ

لَوٰاله لَم  تخرِج  الـدنيا ِمن الْعـدِم         
 ِمعج ِمنٍب ورع   ِمن ِنييقَِرفَالْو ِن
  نعـمِ  الٰ  و ـهنِم ِل الٰ وقَ ي   فِ  بـرأَ
ـ تمقْ اِلٰوهأَالْ نوٍل ِمه لِّكُـِل ـمِِح 

سممتِسكُونَ ِبحغَ ٍل برِِي  نفَِصـِمم 
ـلَوـٰدمِف ي وهٍم  ِعلْ يان ِم ٰالوكَر 



ومـ ِمكُلُّهنر لْ اِهللا وِل سمِمست 
ونَـاِقفُٰوو يِع ـِه لَد ـندِّ  دِهِمح 
فَهيِذـ الَّ و م مت ٰنعاه  وصهتور 
نمع هزن  ييٍك ِفِرش ِنِهاِســٰحم 
عدـ متعـا ادالن ٰصهِبيِّ يِف ىارِهِمن 
وان بِمئْا ِشاِتِه ٰمى ٰذلَِإس تن رٍفش 
ـُلَ رـنَّ فَضِإفَ  هلَ سـَيوِل اِهللا لَس
 ِعظَمـاً  اتهدره آٰيبت قَـاسٰن  ولَ
 ِهِب ولُقُعا الْيـ تع ـاٰما ِبنٰتِحم يملَ
 ىيٰر سيلَ فَ اهٰنعى فَهم مٰروا الْيعأَ
 عٍد  بِمن نيِن يعلْهر ِلظْ تِسمالشكَ
كَويي فِفد ي ِرك الداٰين ِقحـيقَته 
 ربشـ هـن أَيِهِم ِفلِْعـغُ الْـمبلَفَ
أَ لُّ آٍي كُوتسِكٰرلُ الْى الراِبٰه  ام 
 ااِكبٰهٰوكَ  مفَضٍل ه س منه شِإـفَ
 خلُـق  هانٰز  يٍِّب ن ِقخلِْرم ِبـكْأَ
 شرٍف يِر ِفدبالْرٍف وتي ِر ِفالزهكَ
 لَِتــِهٰالج  و فَرد ِمنـهو نه أَكَ
 صدٍف يونُ ِفـمكنلُؤ الْؤنما اللُّأَكَ
 ظُمهعأَ  ضماًبرـِدلُ تيب يع ِطٰال

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّـلِّ  وسص ي مـوٰال

 يِمالدِّ ِمن فاً  رشوِر أَحبالْ  ِمن اًغَرف
قِْمنِم أَـلِْعطَِة الْ نوكْلَ ِمنكَِمِحالْ ِة ش 
 النســِم  ئاِرٰبيباً ِباه حٰفطَ اصمثُ
 ِمقَِسنم  ري غَيِه ِف ـِنحسهر الْوجفَ
واحئْا شِ ٰم بِ كُم  تميِهحاً فِ د  وِكِماحت 
وانبِرِه   ىلَِإ سمِ ئِْش اٰم قَد تِعظَـمِ  ن 

عفَي ـدحع ـِربن ـاِطٰنهِمـِبفَ ق 
 مِمالرِّ اِرسى ٰدٰع يدنيمه ِحا اسيحأَ

اً  صِحر لَعلَا فَ ٰنيم  نرت  ب لَوِهِم  من 
 فَِحِممن ريغَ ِهـيِد ِفبعالْقُرِب وي الِْف
ِغصريِكـلُّ الطَّةً وتفر ـِم  ِمنأَم 
 حلُِمالْ  بِ  هنع ا  وــام تسلَّ وم ِنيٰ قَـ
وأَن خ هـي  ر ِهِمكُـــلِّ  ِق اهللاِ لْخ 
 ِمِبِه  وِرِهن  نـِم صلَت  ات ـامنِإفَ
 الظُّلَِم ي فِ  اِسلنٰارها لِ ٰونأَ رنَ  ـِهيظْ
 ِممتِس  ِبشِرالْ ِب تِمٍلشم ِن حسالْـِب
الْوـبي كَِر ِفحٍم ورالدِم يِر ِفهِهم 
 حشِم يِف واهـٰقلْت ني كٍَر ِحسي عِف
ِطِمننم يِدنعٍق ِم مـنه  ومبسـِمت 
 ِمتِثـلْمو   هنِم  تِشـٍق  منِل  ى  وٰبطُ
كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر الْخلِْق    ىعٰل
  



  يف مولده عليه الصالة والسالم
 صِرِهنع ِب ِطينـده عـِلوانَ مٰبأَ

 منهأَ  سفُرالْ  ِهيِف رس ـم تفَويـ
ٰبو ٰويإِِاتىٰرانُ ِكس هوو ِدعصنم 
وٰخالن ةُ الْارأَاِمدٰفنـاِس ِمن ٍفأَس 
ةَ ٰساَء ٰسونْ ٰغأَ  اوتاض  يحبهتار 
 ٍلبلَ نـِم اِء ٰمالْ ِب اـاِر ٰمالنأَنَّ ِبكَ
ـِجالْو ن هتو أَالِْتفٰونٰس  ارةٌاِطع 

وا وموا فَعمِإصنُ الْٰالعلَ  اِئِرٰشبم 
ِمن  بعا أَِد مخٰوقْأَالْ  ربكَ اممهاِهن 
وبعا ٰع ٰمدوا ِفايقِِأُفْي الْن ٍب ِمنهش 
حٰدى غَتا عيِق الِْر طَنحِيو نمِزمه 
 ـٍةـبرهأَ  الُطَب أَهربـاً  نهمأَكَ
 اِنِهٰمِببـطْ  يٍحـِبسد ت بع ِهِباً نبذ

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّـلِّ  وسص ي مـوٰال

 تـِمـتـمخو هـن ِمٍإدتب مبا ِطيٰي  
 قَِمالنِّو  ِسبؤالْ ِبحلُوِل  ِذروا  أُن دقَ

مِل أَكَشٰحصى غَٰراِب ِكسيلْ رِئِممت 
لَعِهيو النٰسه ِن  الْياِهريع ِم  ِمندس 

 ظَـِمي  نيِح غيِظ الِْب ا اِردهورد ٰو
اً ونزٰمالِْبحا ِباِء مـِم  اِرالنِم  نرض 

الْوحي ظْقهِمن رم ع ىن وكَـِلِم ِمن 
ستو عِإاِرقَةُ الْـٰبملَ اِرٰذن م  شِمـت 
 يقُـِم مـ لَ ـوجمعالْ هم يننَّ ِدأَِب

 صنِم  ِمن  ِضرأَي الْ ِفاق ٰمفْومنقَضٍة 
ِمنِنياِطٰيـ الش ِاثْ وفُقْ ي ـِزِم رنهم 
 رِمي ِهاحتيٰر حصى ِمنالْكَر ِب عسوأَ

 ِمـاِء ملْتِقٰش أَحِح ِمنـنبذَ  الْمسبِّ
  الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر  ىعٰل

  يف معجزاته صلى اهللا عليه وسلم
 اِجدةًٰس  ارٰجشأَوِتِه الْدعِل  تاَءٰج
 كَتبت ا ِلٰمراًطْرت سـطََّا سنٰمأَكَ
 ـاِئرةًٰس  ارأَنى ٰس امِة ـٰمغلَ الْثِْم

ـشنِر الْمِبالْقَم  تمأَقْسقِّ ِإنَّ  لَه 
وما حٰغى الْوِمن ارخ ٍر يوٍم ِمنكَر 

  تلَِإِشـي  مِهي  ِم  ٰالِب  اٍق  ٰس ىلَعقَد 
 ـقَِماللَِّب خطِّالْ  ِعـيِد ب ا ِمن فُروعٰه
 حِمي ِريهِجـلِْل ِه حر وِطيـٍس    تِقي
 سـِمرورةَ الْقَ سـبةً مب ن قَلِْبـِه نِ  ِم
لُّكُو ٍف ِمناِر فَّكُالْ  طَر عنِمي  هع 



 يِرما م لَ يقدِّالصِّاِر وٰغي الْدق ِفالصِّفَ
 ىلَع وتبكَنعنوا الْظَام وٰمحنوا الْظَ
 ٍةـاعفَـمٰض ننت عغْ أَ ايةُ اِهللاـِوقَ
 ِبِه تجرتاساً ومير ضامِني الدها ٰسٰم
الْالَو متسِن ِمنيارى الدِغن ت ِدِهـي 
 لَه  نَِّإاه ٰي رؤي ِمنـوحِر الِْك تنٰال
ِحٰذو ـاكلُ نيِتــ وٍغ ِمن بوبِهن 
اُهللا ٰبت كٰم ارحـا وكِْب يـٍبمست 
 احتهٰر ِسماللَِّب برأَت وِصبـاً أَمكَ
ويِتأَحةَ السن الش اَءٰبه  عـدهتو 
 اٰهِب ِبطَاح الْ ِخلْتوأَ اد اِرٍض ٰجٰعِب

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّـلِّ  وسص ي مـوٰال

ومهــاِر ٰغالِْبا  ٰمونَولُقُ يأَِرِم  ِمن 
ـخِرِر الْيبـِة لَيمنت سو لَجِم  محت 

 أُطُِمالْ  ِمن اٍل  ٰعنعو ِمن الدروِع 
 ِمـضي ملَ  هـنِم اراً ٰوت ِجلِْن والَّإِِ
 تلَِممس  ِريخ  تلَمت الندى ِمن  اس الَِّإ
 ينـِم مـاِن لَنيعامِت الْا نذَِإباً ـقَلْ
 ـِمتِلمح  الُ ٰح ـكَر فيِه ين سيلَفَ
ٰالوـِب نع ى غَلَـيِب  ٍبيـِمـمهت 
أَطْأَو لَقَتِرباً ِمناللَّ ِةـقَـ ِربِمـم 
حةً ِفتغُر كَتي الْى حِرأَعص هِمالد 
بسالْـ ِماًي نأَمِّي الً  ويس ِرِمالْ  ِمنع 
 الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر   ىعٰل

  يف شرف القرآن ومدحه
عدصوآِني و ِفيلَ  اٍتيظَ  هتره 
 تِظممن وه و ـناًاد حسٰدز يالدرفَ
 ىلَِإ ِديِحـماِل الْآم ا تطَـاولُٰمفَ
آيح ا ِمقٍّـات لنرِنٰمح  حثَـمةٌد 
 ــاِبرنتخ وهي اٍن ٰمزتِرن ِب تقْملَ
 ِجزٍةمع لَّ كُاقَتفَـا فَنيدامت لَٰد

 شـبٍه ني ِمنـِق تب اٰمات فَـمحكَّٰم
متوِربٰع  الَِّإ  قَطُّا حِمن ٍب ادرح 

 ِملَع  ىلَ ع ـالًيِقرى لَاِر الْهور نظُ  
لَويسـنقَ ي قُصغَ راً دير نمِظِمـت 
 ِميالشِّو ِقٰالخأَالْ  كَرِم    ِمن يـِها فِ ٰم
 دِمِقالِْب  وِفصومالْ ةُ ـةٌ ِصفَـميِدقَ

 رِمِإ  نـعو اٍد ٰععناِد وـمٰععِن الْ
 تـدِم  مـلَاَءت و ٰجني ِاذْيِِّمن النِب

 كَِمح   ِمنِغنيا تبٰموِشـقَاٍق ي ِذِل
ى الْ أَعلَِإ  اِديٰعأَدلْ اٰهيملَِم  ِقيالس 



درب غَٰالتهتعٰع  ىٰوا دـاماِرِضه 
 دٍدم يِر ِفحبوِج الْاٍن كَما معـٰهلَ
 اِئبهـاـٰجع صى تح ٰالعد وا تفَٰم

 هلَ  تقُلْا فَاِريهن قَـيع ا ٰهقَرت ِب
 ىِإنْ تتلُها ِخيفَةً ِمن حـرِّ ناِر  لَظَ

 ِهِب  وجوهالْ  يضض تبوحا الْنهأَكَ
اِط ٰرالصِّكَو اِنٰزـيِمالْكَو  علَـمةًد 
 ِكرهـاين  احوٍد ٰرـسجبن ِلح تعٰال
 رمٍد ِس ِمنمن ضوَء الشيعِكر الْند تقَ

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّ  وسلِّـص ي مـوٰال

 رِمحالْ  ِنـع اِنيٰجالْ د  غيوِر ي رد الْ 
فَوو  ق وِرِه فِ جالْ ي  هسِنح  ِمالْوِقي 
سٰ ٰالوت ام  ِب   اِرٰثكِْإالْ ى  لَ عأَِمـالس 
 تِصِمـاعفَ  ِهللاحبـِل اِب ت ظَِفردقَلَ

 ح لَظَ أَطْفَأْت ِبمِ      را  الـشِدهِور  ى ِمن 
 حمـِمالْكَ  اؤوه جٰ دقَاِة و عٰصِمن الْ 

 يقُِم ماِس لَي النِرها ِفي غَطُ ِمنِقسلْافَ
الًٰجتاههو و ـعي فَِهِمالْ اِذِقٰحالْ ن 
ونالْي ِكرطَ  فَمع ٰمالْ مـ  اِء ِمنقَِمس 
  الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر  ىعٰل

  يف إسرائه ومعراجه صلى اهللا عليه وسلم
 ـاحتهٰس افُونَٰع يمم الْر منيا خٰي
ونمالْ ه والْ ـةُآي ِل  ىٰركُبعِبمٍرت 

يرِمس ـتن  ٍم لَحرِم  ىلَِإ الًيرح 
وت ِبتِنلْ نْى أَلَِإقَى ر ت  نةًِزلَـم 
وكتمقَـد ِم ج أَالْ يعِب  ِءآيِبناـه 
أَونخت تالس ِرقـتالطِّب ٰبعِهِب  اقم 
حا لَٰذِإى تمت ش عِل  أْواًـدسِبٍقمت 
كُخ تٰق  لَّفَضذِْإ  ِةـافَٰضِإالْاٍم ِبـم 
 ــتِتِرمس يٍِّل أَِبوص وز ا تفُٰميكَ

زكُفَح اٍر غَفَٰخ لَّ تير  شٍكمرـت 

  ساًيعو فَووِن الْ  قتِقمنـِم  أَيسالر 
وـمالنِّن وه عظْ الْ ةُمىٰمع  غِنِمِلمت 
 الظُّلَِم اٍج ِمني ٰدر ِفبدرى الْا سٰمكَ
قَ اِب قَِمنوِن لَسيم  دتو كرلَم ِمتر 
وسالرِدقِْل تم ميخدِم ىلَوٍم عـدخ 
 علَِمالْ اِحب صٰ ِهـيِفت  ِكٍب كُن ي مو ِف

 ِنِمـتس  ِلم  قىرـ م ٰال و وِّدنـِمن ال 
 عـلَِمالْ رِدمفْلَ الْ ثِْم ِع  رفْالنوِديت بِ 

ِن الْـعيوِنع  كْ يِّأَ ِسـرٍّومـتِمت 
كُـو تزٰقجغَ اٍم ـلَّ مير زِممحد 



ولَّ ِمقْج ارلِّٰم دا ويت ٍب   ِمنتر 
شى لَٰرـبنعا مشِإ الْ رلَ نَِّإِم ٰالسان 
 اعِتِهطَِل  ايناِعٰد ى اُهللا ــا دعملَ

  ٰاليـوم سلِّ  وـص داً  ٰداِئماً  لِّمأَب 

و زِإعٰردم اكا أُوِليت ــ  ِمنِمِنع 
 ِدِمهنم  ريـاً غَنركْ ايـِة ـِعنِمن الْ

 أُمـِمالْ  رمكْ أَ اِل كُنِم الرسركْـأَِب
  ِمـحِبيِبك  خيـِر الْخلِْق  كُلِِّه عٰلى 

  يف جهاد النبي صلى اهللا عليه وسلم
 ثَِتِهِبع  ُءـآبنأَ اِعـٰدوب الْلُاعت قُٰر
 رٍكـتمع لِّي كُـِف اهمقَلْالَ يا ٰزٰم

 ِهِب ِبطُونَيغ ادوا ـٰكار فَِفٰرودوا الْ
مياِلٰيِضي اللَّت ٰال ودونَ يِع  رهتاد 
 احتهمسٰٰ  ضيف حلَّ ين نما الدِّأَكَ

ب رجيحريٍسِم خ فَو ٍةـٰس  قاِبح 
 ٍبتِسمح ِهلّٰتِدٍب ِلنم   لِّكُ  نـِم
حِملَّةُ ت تِإالْ ى غَدالَسيهِهِب ِم وم 
 أٍَب ِرخيِب  ـمهنـداً ِمبأَ ةً ولَفُمكْ

 اِدمهممٰص مهنلْ عفَس الُ ٰبِجهم الْ
نلْ حسوسناً ولْيسراً ودداً لْ بأُح 

 وردت ا مدعاً برِبيِض حمِدِري الْصملْاَ

اِتِبٰكالْونيِبس طِِّر الْماٰم  خ كَترت 
 زهمتميِّ  ِسيمىمهِح لَٰالاِكي السِّٰش
هلَِإِدي تيـٰي ِر كصالن ِراح مهرشن 
 ربـاً نبت خيِلوِر الْي ظُهنهم ِفأَكَ

  بغُفْـالً  أٍَةكَن فَلَتـ مِ  أَجـِمالْ ننغ 
حا بِ  تكَوالْى حقَن ماًا لَح  ىلَ ع ضِمو 
 الرخِمو ـاِنٰبقِْعالَت مع الَْء ٰشآلشأَ
 رِمحالْ  هِرشأَاِلي الْٰي لَ ِمن تكُنما لَٰم
 ِرِمـقَـ  اِعٰدِم الْ لَح ىلَِإ   قَرٍمكُلِِّب
تي بِ ـِمروٍج مِ مأَالْ  ناِلطَب  لْمِطِمت 
سطُو بِ يسأْمِركُفْلِْصٍل لِ ت  صِمطَـلَم 
ِمن عب  ِد غُر ا مِتهبوِحـِم ةَـولَصالر 
خـوي عِر ب  تيت ِئـمِ   ٍل فَلَمت  لَـمو م 
ا لَِقي ِماٰذمنهلِّي كُِف  م  ـصِمـطَمد 
ولَفُص تح  ٍف لَهأَ م ٰهد ِمالْ  ى ِمنخو 

 مــمِ للِّا   ِمن ودٍّـا كُلَّ مس  ٰدـِعِمن الْ 

 عِجِمـمن ريٍم غَمهم حرف ِجسٰالقْأَ
الْوي درومِبت ِنالسِّازى عـلَِم يمالس 
 كَِمي  اِم كُلَّٰمكْأَ الْر ِيفب الزهستحفَ
ِة الْ  شِ ِمنِم الٰ دزح ِمن   ِةشالْ  دزِمح 



 اًفَرق ِسِهمأْ با ِمنِعٰدوب الْلُارت قُطَ
ونمكُنِب   تراِهللا ـوِل س صنـهتر 
ولَنرى ت ِليٍّ ِمنغَ و ير  مِصـٍرنت 
ِفأَح ـهتِزـلَّ أُمِملَِّتــِه  ي ِحر 
 ٍلجِد  ِمنات اِهللادلَت كَِلٰمج  مكَ
 زةًـِجمع  يِّأُمِّي الِْم ِفلِْعالِْب اك فَكَ

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّ  وسلِّـص ي مـوٰال

 بهـِمالْو  بهـِمالْ  نيق برِّـ تفَ اٰمفَ
 تِجِم  اِمهاي آٰج ِف دـأُسه الْـ تلْقَنِْإ

ٰالِبِه ووٍّ ِمنــدـغَ   عير نِمقَـصِ م 
 أَجِم اِل ِفي ٰبـشأَيِث حلَّ مع الْ   اللَّكَ
 خِصِم  انُ ِمن ٰهبر خصم الْ  مكَ و يِهِف
 يتِمالْ يِف  يِبِدأْالتو ِة  ـيِلاِهٰجي الْ ِف
 الْخلِْق  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر   ىعٰل

  

  يف التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وسلم

تمدِبـخ هيٍح أَِدـمِقيسِبـِه  لُــت 
 اِقبـهٰوع  شـى تخ ااِني ٰملَّٰد قَذِْإ

الصِّأَطَع غَي ا ِفتِنٰحالْ يبيالَت وام 
 ارِتهـاـِتٰج  يارةَ نفٍْس ِفا خسٰيفَ
ونِبمآِجـالًـ ي ِمع ناِجِلـِهـٰعِب  ه 

 تِقٍضمبن  ِديعه ا ٰماً فَذَنب ِانْ آِت 
 ـِميِتيتسِب هــنِم ةً ـِذم ي ِانَّ ِلفَ
 ِديـِبي اِدي آِخذاًي مٰع ِفنكُ يمنْ لَِإ
 كَاِرمهـم  م الراِجيحِرنْ ي أَ اهاشٰح
ونذُم  تمٰد اِريكَفْ أَ أَلزمـاِئحه 
ولَن فُوتى ِمالْ  يِغننـهداً ي تِربت 
ولَمهز أُِرد ةَ الدرناقْ يِتالَّ ايطَفَتت 

 داًأَب  اًماِئم ٰدلِّ  وسلِّـص ي مـوٰال

  رٍ ذُنمع ى فِ  وبضي الشِّ مِرع ِمالْوِخد 
 النعِم  نـدي ِمـا هٰمي ِبِهـِننأَكَ

 دِمـالنـو اِمآثَالْ ىلَع  الَّإت حصلْ
لَمشِر الدِّ تت ِب ينـالدنيلَا وم  سِمت 
ِبيلَ نالْ ـهبِفـغ نيٍع ي ب لٍَم يِفوس 

 صــِرٍممنِب  ِليحب  ٰالو  يِِّمن النِب
محداً وأَم وهفَى الْوالذِِّب ِقلْخِمـم 

 دِمـقَالْ  ا زلَّةَـلْ ٰيفَقُ  الَِّإو  فَضالً
ِج أَورالْجٰ ي ٍم    عـرتحم ـرغَي هِمن ار
جـو  هدت ـِزٍم     الَِلخلْتم  ريِصي  خ
 ِمأَكَالْ يِف ار هزأَِبت الْـا ينحيِانَّ الْ
 ٍمهـِر  ىلَـع نىثْا أَٰمهيٍر ِبا زٰديـ
  كُلِِّهِم حِبيِبك  خيـِر الْخلِْق   ىعٰل



  يف املناجات وعرض احلاجات

 ِهِب وذُـلُ أَي منا ِلِق ٰملْخرم الْكْا أَٰي
ولَنر ِضيقي ولَ اِهللا ٰجسكيِب اه 

ضٰيا ونالد  ـوِدكج ٰها ـفَِإنَّ ِمنتر
 عظُمت  زلٍَّةنِطي ِمن تقْ ٰالنفِْسا ٰي
 اِسـمٰهيقْ  نيـي ِحمةَ ربِّعلَّ رحلَ
 عِكٍسمن رياِئي غَٰجعلْ راج وا ربِّٰي
ِبالْو طُفبِفع ِدكٰيِني الدنَّ ِإار لَه 
ائْوِب صحمِّ ٍةٰالـذَنْ ِلسٍةٰد كناِئم 
 اصٰب يحاِن ِرٰباِت الْا رنحت عذَٰبٰم

 عمِر عنٍر وي بكِْب أَا عنٰضثُم الرِّ
سعـٍد سِعيٍد زبيٍر طَلْحٍة  وأَِبي 

الْوحِبآِل والص ٰالت ثُماِبِعني مفَه 
واغِْفر ِإٰلهي ِلكُلِّ الْمسِلِمني  ِبٰما 

ناِه مِبج  مـرٍة  حبِفي  طَي هتيب
ردةُ الْمخـٰتاِر قَد خِتمت ب وٰهِذِه

د أَتت ِستِّني مـع ِمـائٍَة ـأَبٰياتٰها قَ
 بلِّغْ   مقَاِصدنا ٰيا ربِّ  بِالْمصطَفَى

ص ٰاليـوٰداِئماًـم لِّمسداً  لِّ  وأَب 

 عِمِمالْ اِدِثـٰحوِل الْد حلُاك ِعنِسٰو  
 تِقـِممن ِماسى ِبمي تجلَِّركَا الْذَِإ

وِمن علُـوِمك ِعلْم اللَّوِح والْقَلَِم 
 مِماللَّكَ  اِنٰرـغفْي الْاِئر ِفكَٰبنَّ الِْإ
 ِقسِمالْ يِف اِنٰيصِعالْ حسِب ىلَع ِتيتأْ

و كيلَداجاِبي غَلْ ِحٰسعير نِرِممخ 
بٰتصراً مدى تالْع أَهالُٰوه ينِزِمـه 
ىلَع  ـلٍّ ِبيِّالنهنِبم  ونـِجِممس 
الْأَطْو بٰحر ِب ِعيِساِدي الِْعيسِمالنغ 
ونِليٍّعع و نعِمالْ  انَ ِذيٰمثْ عكَر 

عبيدٍة وابِن عوٍف ٰعاِشـِر الْكَرِم 
 كَرِمالْو ِحلِْمالْى والنٰقى ولُ التٰقهأَ

ِفي الْم لُوهتِميرِفي الْحِجِد الْأَقْٰصى وس 
وِاسمه قَسم  ِمن  أَعظَِم الْقَسـِم 

 ِ دمالْحٍم وـتِفي خٍء ودهللا ِفي ب
ٰنا ٰيا ٰواِسعبِبـٰها كَر ِم   فَرِّجالْكَر

واغِْفر لَٰنا ٰما مٰضى ٰيا ٰواِسع الْكَرِم 
 لِِّهِم كُ خيـِر الْخلِْق  حِبيِبك  عٰلى
  



  دعـــــــــــــــاء
  

          هِزيدٰكاِفئُ ميو همٰواِفي ِنعا يدمح بِّ الْٰعالَِمنيِللِّٰه ر دملِّ ◦اَلْحص ملى اَللهع 
  ِبـالْحقِّ  ِدنا محمٍد الفَاِتِح ِلما أُغِْلق والْخاِتِم ِلما سبق ناِصـِر الْحـقِّ           سيِّ

وعلى آِلِه وصـحِبِه حق قَدِرِه وِمقْداِرِه       ◦ىل ِصراِطك الْمستِقيم    والْهاِدي إِ 
 اَللّٰهم ِإنٰا قَد حضرٰنا ◦ الْعِظيم ِفي كُلِّ لَمحٍة ونفٍَس عدد ما وِسعه ِعلْم اهللا

      يِِّدنس ِبيِّكِح ندِة ِفي مدرةَ الْبأْٰنا قَِصيدقَرو        ـلَّمسـِه ولَيلَّى اُهللا عٍَد صمحا م
 اررالْأَب عا مفَّنوتا وِيئَاِتنا سنع كَفِّرا ونوبا ذُنِبه اغِْفرا ولْ ِمنقَباِه ◦فَتِبج ماَللّٰه 

 الْقَِصيدِة الْمباركَـِة    نِبيِّك سيِِّدنا محمٍد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِببركَِة هِذهِ        
يِّ رِيوِصبالْ يِدِع سِن بِدمح م اِهللاِدبي عِب أَيِن الدِِّفرشوِبجاِه ناِظِمها الِْإماِم 

 ٰال تدع لَٰنا ذَنباً ِإالَّ غَفَرته وٰال عيباً ِإالَّ سـترته وٰال همـا ِإالّٰ                -رِحمه اهللا -
هتجةً               فَرٰال ٰحاجو هتبٰال ٰساِئالً ِإالّٰ أَجو هتددٰال ٰغاِئباً ِإالّٰ رو هتيناً ِإالّٰ أَديٰال دو 

           الْٰعـالَِمني بٰها ٰيا رتيِة ِإالّٰ قَضاآلِخرٰيا ونالد ٰواِئجح ِمن◦     حـراش ـماللَّه
وذُنوب واِلِدينا وأَسـاِتيِذنا وجِميـِع      ر ذُنوبنا   صدورنا واستر عيوبنا واغْفِ   

للَّهم آِمن خوفَنا واخـِتم ِبالـصاِلحاِت أَعمالَنـا         اَ ◦الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت   
ـ    خوف علَيِهم والٰ   واجعلْنا ِمن ِعباِدك الصاِلِحني الَِّذين الٰٰ      نزحي مونَ   ه◦ 

ا صـِريخ   اِم يٰ ِإكْٰرِل والْ ا ذَا الْجالٰ  أَرِض يٰ واِت والْ اٰمـِديع الس ـا ب ٰيم    هللَّاَ
  ِرِخنيصتساٰيالْم    ِغيِثنيتساثَ الْموِء    اٰي ِغيالس اٰي كَاِشف    ِبك اِحِمنيالر محأَر 

ِزلُ  نٰوناحنا فَ    اِئجِبه لَمأَع تأَنا   واٰياقِْضه   باٰي ر طَهِّ للَّاَ ◦  كَِرمي مقُلُ ه نا ـروب
 وصٍف يباِعدنا عن مشاهدِتك ومحبِتـك وأَِمتنـا علـى الـسنِة             ِمن كُلِّ 



 ِة واعمالْجوِق ِإلَ والش   ذَا الْ  اٰيى ِلقَاِئك الْ جاِمالِل وٰيـا      .ِإكْر ِتكمحِبر آِمني 
أَر   اِحِمنيٰالر ملَّ ◦حصلٰ اُهللا ىويِّ   ى علِْقِه سِر خيـ    خ ِلـِه  ى آ ِدٰنا محمٍد وعٰل
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 أم المباركة عنقصيدة الهذه ) نحن أعضاء جمعية الدعوة اإلسالمية(  نهديأخيراًو
 خديجة الكبرى رضي اهللا عنها متبركين بها إلى روح والدينا المؤمنين سيدتنا

أو تأدبنا عليه أدبا ، أو وأساتيذنا وكل من تعلمنا منه حرفا ، أو تلقينا عنه علما ، 
.  ونسأل اهللا القبول والتوفيققرأنا عليه قرآنا ، أو جلسنا مجلس حديث عنده

–للسيد عبد القادر جيالني ابن سالم الخرد " األمهات"والقصيدة مقتبسة من كتاب 
  .-حفظه اهللا

اٰماتِك الْكُبٰرى علَوِت فَلَم تـدرك مقَ
وكَم ِفي ِنٰسـاِء الْٰعالَِمني عِظيمـٍة 
 تفَرسِت ِفي وجـِه النِبيِّ ِفٰراســةً

رأَيِت ِبِه نـور النبـوِة ٰســاِطعاً 
ِبميسرٍة قَـد يسـر اُهللا كُلَّ ٰمــا 
رِبحِت رســولَ اِهللا ِحني خطَبِتِه 
وأَصبحِت مهـداً ِللرِّٰسـالَِة ٰحاِضناً 
 ــهِت ۤطـٰه ِبأَنـأَنِت الَِّتي طَمأَنو

ثَّــرلِْتـِه ، دمزقَــٍة ورِلوِتِه ، و
ولَما أَٰتى ِجبِريلُ قُمِت ِبخلِْعـِك الـ 
كَتبِت حـروفاً ِمن حٰيـاِة محمـٍد 

 ِإنه الـ  وقَد شكَر الْمـولَى صِنيعِك
 ـهٰالمس ــٰالمٰالِك السوٰداِك مفَأَه

  

 كُبٰرى -وِإنْ عظُمت-فَغيرِك ٰال تدٰعى
ِبِك فَالص تٰها ِإنْ قُـوِرنٰلِكنٰرى وـغ

عرفِْت ِبٰها ٰما كَانَ ِمن أَمـِرِه ِسراً 
فَأَسرعِت نحو النوِر فُزِت ِبِه مهـراً 
تِريِدينه فَالْيسـر قَادِك ِللْيســٰرى 
فَكُنِت لَه مأْوى ، شـددتِّ لَه أَزراً 

 لَتزِحِني ٰمـا ن ِتٰها ِمـنلَقَّيِإقْٰرا"ت "
ى ِمـن اِهللا الرِّٰســالَةَ والذِّكْٰرى تلَقَّ

ذَهبِت ِبـِه يتلُو علَيــِه الَِّذي يقْٰرا 
ـنِّقَاب فَلَم يمكُثْ فَأَعلَنِتٰها بشٰرى 
فَأَصبحِت ِفي أَعـلَى صٰحاِئِفٰها سطْٰرا 
 ـشكُور،وٰهذَا الِْفعلُ يستوِجب الشكْٰرا

  الِْفردوِس ِمن قَصٍب قَصٰراوأَعطاَِك ِفي



مـٰراِتب ٰال يعلَى علَيٰها وِرفْعــةٌ 
ترعرع ٰهــذَا الدِّين ِفي بيِتكُم كَأَ 
فَأَولَيِتـِه حـبا وِصـدقاً وطَاعــةً 
وأَولُ مــن صلَّين خلْف محمٍد 
وٰعاشرِت خير الرسِل ِعشِرين ِحجـةً 
وكَم لَِقي الْمختــار بعدِك ِمن عٰنا 

صطَفَى لَم يِضق ِبٰها موٰلِكن صـدر الْ
 لَّ وِفـيا سـيِّد الرســِل ٰذاِكراًوظَ

 هـدـةَ ِعنِدجيماً خـوي تِإٰذا ذُِكر
وٰعاِئشــةٌ لَما ادعت أَفْضِليــةً 

دةَ زينب وٰشـاهد ِفي بــدٍر ِقـٰال
ه الـ الَت ِمـن الدمِع عينفَرق لَٰها ٰس

 ـكَّنمِبيِّ مــِك ِفي قَلْـِب النبفَح
تٰهـِذي ان ـهِتـِه؟ أَِرقَّتوم ـدعب ته

يلَّٰنا فَهفَلَع هــدـا اذْكُــِريٰنا ِعن
حنـانيك ٰيا أُمٰــاه هيا ادخِلي ِبٰنا 
 هدــرٰال ي ٰباِبكُم ِمن ٰجـاَءه ـنفَم

م أَهـِل الْبيِت جـوِدي ِبنظْـرٍة فَٰيا أُ
 ـعتٰهـالَِة رِب الْجـِك ِفي ثَـوٰناتب
ولَيس ِلٰهـذَا الْخطِْب غَيـر خِدجيٍة 
حٰنانيــك ٰيا أُمٰــاه ِإنَّ دمـوعٰنا 
ومن يمسح الدمع الْغِزير ِإذَا جٰرى 

فَاُهللا أَع تصِّصخ ٰرا لَكُمقَــد ٰالكُم
نه التـوأَم الروِحي ِلفَاِطمـِة الزهٰرا 
وأَحببِتـِه نهيـاً وأَحببِتـِه أَمــراً 

فْن ظُهراً وٰال عصـراً وغَيرِك لَم يعِر
م يـٰالِق ِبٰها عســٰرا وِبضِع ِسِنني لَ

هموم ِبٰعاِم الْحزِن قَد أَقْبلَت تتـٰرى 
فَقَــابلَٰها ِبالِْحلْـِم وادرع الصبٰرا 
 ِوٰدادِك ِفي الْأَصٰحاِب حتى قَضى الْعمٰرا

د مشتـاقاً وأَعجبه الِْإطْــٰرا تنهـ
فَى الطُّهِر واحمرٰا تغير وجه الْمصطَ

 وقَد أَرسلَتٰها تفْتِدي الزوج ِفي الْأَسٰرى
ةُ لَما حـركَت قَلْبـه الذِّكْٰرى شِريفَ

هِنيئاً فَقَد حزِت السٰعادةَ والْفَخـٰرا 
أَلَم يك ِفي الدنٰيا رِحيماً وِفي الْأُخٰرى 

 ِمن ـههجٰرى وٰرا نلَ الْقَبخدِل أَنْ نقَب
لَى الْمـعع لَّ لَهطَفَى قُوِلي لَعذْٰرا ص

ويوِف لَه كَيالً ويعِظم لَـه أَجــٰرا 
ِإلَينا فَِإنـا نشتِكي الْبـؤس والضرٰا 

ـده أَدٰرى ـٍة ربِّي ِبٰها وحوِفي ٰحالَ
جأْٰنا ِإلَى الْكُبٰرى تِإٰذا كَبر الْخطْب ِالْ

يلُ ِمن التفِْريـِط بلَّلَِت النـحٰرا تِس
ِمن الِْابِن غَير الْأُمِّ فَهي ِبـٰذا أَحـٰرى 



ـاهٰٰيا أُم ـكيٰنانِفِري لَٰنا الْـ حغتفَاس 
ومدِّي ِإلَى الْمولَى يـديِك ِبدعـوٍة 
وصـلَّى علَيِك اُهللا بعــد محمـٍد 

 لٌقَاِئمع الْآِل والْأَصٰحـاِب ٰمـا قَالَ 

ـٰه ، لَعلَّ اَهللا أَنْ يسِبلَ السِّــتٰرا  ِإل
ـِٰهي أَنْ يردهٰما ِصفْــٰرا  فَٰحاٰشا ِإل

 ٰدا أَوح ٰما ٰحاد لَّمسٰرا وٰال ِشــعت
 .علَوِت فَلَم تدرك  مٰقاٰماتِك  الْكُبٰرى
 
Kxxm);î 
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 الراجي لعفو ربه الكريم حسين الباقوي غفر اهللا له ولمن ساعده في إصداره طبعه على الكمبيوتر
  ولجميع المسلمين آمين وألهليناولوالدينا وألساتيذنا

 
 

rj*xksm YelGÒrdxjH TO txjuisruk; QlG)kd. 
cG%Cd[frlu L#l|k سبحانه وتعالى TO aOhjpkdxksmuk; Liuksm 

gvujfl)xksmuk; |~J~lu r~j صلى اهللا عليه وسلم uksmuk; 
~G)\ksdl![ rS+uk; r+ksm alflejfl)Sxuk; Kc[flpkalSguk; 
>lgUa)Sxuk; doMkdkmk;~*Sxuk; t#l akc[hjaJ*Sxuk; YeSfUdj&[ 
TfjsRy ej^jH YeiG\j&isguk; Tfk elglun; sv$k^iSguk; 

LisRy cIGzShld\[ Qgkaj&kdoMj LrkYz|j)SM آمين 
 

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم بمنه وكرمه وآخر دعوانا أن 
.الحمد هللا رب العالمين  

 

Tf[ YejRy[ sv$k^fk; Sdlejsumk\[ ijfgn; sv$k^fk; ekc[fd 
goe\jH eky\jy)k^fk; cSÔl<alsn^k;  Leldfdxk; 
Selglu[adxk; flsqukxx T-saujhjhosm Lyjuj)nsa^k; 

LSeÊj)k^k.  
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