
  ـيم الرحمـن الرحبسم اهللا

ِل قَمر نَِبي الْهدى واَوجد نُوره لَع ِفي شَهِر رِبيِع اْالَوِذي اَطْسبحان الَّ      

دى قَدر واَب ماِن كَما واَخْرجه ِفي آِخِر الز* داِق الْعالَِم وسماه محمقَبَل خَلْ

* فَوِلد ِبوجٍه اَخْجَل قَمرا وفَرقَدا * عةَ اْلجماِل الَِّتي لَم يلِْبسها اَحدا واَلْبسه ِخلْ

 اِلدا واستَغَاثَ ِبِهِه و وافْتَخَر ِبكَوِنيِه السالَم علَآدمسيدنَا ِه هو الَِّذي تَوسَل ِب اَالَ

ِه  ِابراِهيم علَي سيِدنَان الردى وكَان فِي صلِْبم فَنَجا ِميِه السالَوح علَ نُسيدنَا

ه آِمنَةُ ِحين هبها مخْمدا ورَأتْ اُم النَّاِر فَعاد وصار لَـيالسالَم ِحين اُلِْقي ِف

 وهم  علَيِهم السالَمِبياء ودخََل علَيها اْالَنْ *ماِء مدداَ الس ِئكَةِه ملَحملَتْ ِب

ِت شَمعضا ِاذَا ولَه قُولُونيمى فَسدالْهالْفَالَِح و سمحا يِه مقَاَل ا* دزلَّله ع 

عِنتُّم حِريص علَيكُم  ءكُم رسوٌل ِمن اَنْفُِسكُم عِزيز علَيِه ما لَقَد جآ( وجلَّ

 :ه قَاَلم اَنَّى الَّله علَيِه وسلَِّبي صلَّ ورِوي عِن النَّ) فٌ رِحيموين رُؤِبالْمْؤِمِن

 عاٍم ي ِبالْفَيِه السالَم علَ قَبَل اَن يخْلُقَ آدم وجلَّورا بين يدِي الَّلِه عزكُنْتُ نُ

بسذَِلي الَّله النُّح كبتُسو ور آل حاالْمِبيِحِه فَلَمِه خَلَقَ الَّلِئكَةُ ِبتَسلَيع مآد الىتَع ه

السملِْب آدفِي ص الَّله طَِنيبفِي ِطينَِتِه فَاَه النُّور اَلْقَى ذَِلك لَالَمع الَمِه السي ِالى 



لَِني فِي السعجِض وِه ِفينَِةاْالَرلَيلِْب نُوٍح عفِي ص لِْب السلَِني فِي صعجو الَم

ي ِمن باِر ولَم يزْل ينْقُلُنِِي ر النَّيِحين قُِذفَ ِبِه ِفالَم ِليِل ِابراِهيم علَيِه السالْخَ

ِمن  ى اَخْرجِني اُهللاحتَّرِة لطَّاِهِة اِكياِخرِة ِالى اْالَرحاِم الزمِة الْفَالْكَِري اْالَصالَِب

  * ولَم يلْتَِقيا علَى ِسفَاٍح قَطُّ اَبوي بيِن

 رِبيعِحي والْحِبيِب الْطَاَلشَِّفيِع اْالَْبالرَّسوِل ىعلَ الَموالسَّ ِبيالنَّ الَةُعلَىاَلصَّ
  

  بدوِرِب كَالْفِي الْكَواِكنَنَايطْلُع بتَ تَاَنْ

  امــا ِفيِهنَ رَأي ما  اَب  اَم تَ اُماَنْ

  افَاعِتك الصدا ِمن شَفَغَ ينَااَنْتَ منِْج

  دٍدصٍر وعغَيرحطَاِارتَكَبتُ علَى الْخَ

  طَشْكَْأِس حوِضك ِللْع  ِالىارجوانَنَِانَّ

  ِفقًاِة مشْيام فِي الِْق اب لَنَةَ هـفَاعاَلشَّ

لَ الَةُ اَلصاِئى النَِّبي كُلَّعقٍْت دو ام 

  

فُ ْلباَشْرو ي اِمنْهسِدي خَييينَِّبالر 

  سيِدي خَيرالنَِّبي حسِنك قَطُّ يا َلثِْم

  يِبالنَّ يرِدي خَي يا س كمن لَنَا ِمثْلُ

اَشْكُو ِفيِه ي الَك سِدي خَيريِبالنَّ ي  

نَي ما ىِكتَاِب ِرشْويِدي خَسيريِبالنَّي  

اهالَنَ واعض ِان ايسيرالنَِّبيِدي خَي  

الَح نَجفِي الس مالنَِّبمرِدي خَييياس

        

         ادا اَرلَم نْهع الَّله ِضياِر رباْالَح بى كَعوالنُّوِر  ر ارِاظْه الىتَع الَّله

  الْج ازرِابوِن وخْزِر فَتَاٍة فـِي           الْمطِْن آِمنَةَ اَطْهب ِدالَّلِه ِالىبع كْنُوِن ِمنِر الْمهو



 اَمر ِرضوان علَيِه السالَم     -  وذَِلك فِي لَيلَِة الْجمعِة ِمن شَهِر رجبٍ       - الْعرِب

 *      انالِْولْدو ورنَِت الْحيتَزالِْجنَاِن  و ابواَب اِح      * فَفُِتحاْالَفْـر شآِئرقَّتْ بدو *

وناَدى منَاٍد فِي الـسمآِء واْالَرِض اَالَ ِان النُّـور          * وزهرتْ كَواِكب الصباِح    

ولَماانْتَقََل نُور نَِبينَـا محمـٍد      ،   بطِْن آِمنَةَ قَِداستَقَر   الْمكْنُون ِمنْه سيد الْبشَِر فيِ    

ى الَّله علَيِه وسلَّم ِمن عبِداللَِّه ِالى بطْـِن آِمنَـةَ ِاهتَـز الْعـرشُ طَربـا                 صلَّ

* وامـتََألِت الـسمواتُ اَنْـوارا    * وزاد الْكُرِسي هيبةً ووقَارا * واسِتبشَارا  

صبحتْ آِمنَةُ ِتلْك اللَّيلَةَ واْالَنْوار تَلُوح      فَاَ* وضجِت الْملَِئكَةُ تَهِليالً واسِتغْفَارا     

ِالنِْتقَـاِل   ِ وظَهرتْ* اِوِف الْكَاِمنَِة   واَِمنَتْ ِبِه ِمن الْمخَ   * فِي جبهِتها الْمْؤتَِمنَِة    

صلَّى اللَّـه    ولَما حملَتْ ِبِه       .وتَباشَرتْ ِبِه جِميع الْمخْلُوقَاتِ   * نُوِرِه اْآلياتُ   

 بشِّرتْ فيِِ شَعبان ِبنَيِل الْمنَى وِقيـَل لَهـا فـِي            *علَيِه وسلَّم فِي رجِب الْهنَا    

ـ     * اهِر ِمن الدنَِس والْخَنَ   رمضان لَقَد حملِْت ِبالْمطَ    واٍل وسِمعِت الْملَِئكَةَ فِي شَ

يِه السالَم فِي ِذي    ِابراِهيم علَ سيدنَا  يِة الْمنَى ورَأِت الْخَِليَل     ِر ِبغَا يبشِّرونَها ِبالظَّفَ 

الْقَع      اِر واِحِب اْالَنْوِشِري ِبصا اَبقُوُل لَهيوهِة ونَا   دالسقَاِر واَتَ* الْوا فِي ِذي   يوه

واَعلَمها ِبرتْبِة سيِدنَا محمٍد صـلَّى      * الَم   موسى الْكَِليم علَيِه الس    سيدنَاالِْحجِة  

* ونَاديها فِي محرٍم ِجبِريُل علَيـِه الـسالَم     * الَّله علَيِه وسلَّم وجاِهِه اْالَسنَى      



عِلمـتْ اَن  ةُ منِْزلَها فِي صفٍَر فَواصطَفَِّت الْمآل ئكَِ *  دنَاقَدِباَن وقْتَ ِوالَدِتها 

وِر قَدرالس ِعدومبقَر  نَا  ود *    ضِت اْالَرـاءِل اَضاْالَو ِبيـعـلَّ را هفَلَم

 وخَرج منْشُور * م لَما جاء وقْتُ الِْوالَدِة      ثُ* قَِت الْبيتُ والصفَا     واَشْر *والسما

تَلَْألََأ الْحقُّ  * وحان بروز شَمِس السعادِة     * مر الِْوالَدِة   وجد ِبآِمنَةَ اَ  * السعادِة  

اءا اَضىنُورضالر الَمِن اَعفِي الْكَو تْ لَهنُِشرِاذَا وـقَطَ     وقَدس ضيِبطآِئٍر اَب

         هبرا فَـضِرعسطِْن آِمنَةَ ملَى بِه عينَاحِبج رى فَموالْه لَـةَ     ِمنلَي خَـاضا الْم

يِن صـلَّى  لَها نَِبي الثَّقَدتْ صِبيحتَرِبيِع اْالَوِل وولَ اِْالثْنَيِن الثَّاِني عشْرِمن شَهِر

  *  وصحـِبِه اَجمـِعـينـِهوعلَى آِلم علَيِه وسلَّه اللَّ

لَ ايلِّ عص بى النَّرمحم نْ ـٍَدِبـينَِّجي الْخَالَِئمهفِي غَِق ِمْن ج ٍدم 
  

تَعالْم دـيالس ـِبيبالْح ِلـدوـبد  

  ِنِهنَصـِة حسـادى فِي مِريُل نَبِج

ذَا كَِحيُل الطَّهِف هطَفَىرصذَا الْم  

ِميُل النَّهذَا جِت هتَعرـذَا الْمىض  

  الَِبـسيِه مِذي خُِلعتْ علَـهذَا الَّ

  

  دوقَّـتَِه ياِتـنَن وجـور ِمـوالنُّ

هِنـذَا مالْكَو ِليحه ـذَا اَحـمد  

هـذَا جذَا السِف هصِزيُل الْودي  

  دح الْوجِه هذَا اْالَوحيِلـذَا مهـ

فَـنَنَ و ـِظـفَاِئسـوجالَي هيرد  



مآِء ِباَسلَِئكَةُ السِرِهـــقَالَتْ مم  

ىِ ُألمشْرِتبْؤيِهـــِه ِبرجِهِة و  

  احوالً كَما ومكْــونًتُخْه مدتْولَـ

 دىـالْهم علَ اه يى علَيك الَّلـصلَّ

ـُه الَيولَثْـِِبيب ومحد الْـوِل   دـل

  يم اْالَزيــداه الْعِظو الْجذَا ههـ

فِي الْخَب جآء قَدنَدسِحيِح الْمِر الص  

نَ امفِي الْغُ اح رطَي وِنص غَ يرد 

لَّم نُورا اَضاء  صلَّى الَّله علَيِه وسن آِمنَةَ رَأتْ ِحين وضعتْهورِوي اََ         

ا وضعتُه مددتُّ ورِوي اَن آِمنَةَ قَالَتْ لَم* لَه قُصور بصرى ِمن اَرِض الشَّاِم 

 الِْمخْدِع وهو مكْحوٌل مدهون مخْتُون يلَم اَره ثُم وجدتُّه ِفعيِنيِ الَنْظُر ولَِدي فَ

ملْفُوفٌ ِبثَوٍب ِمن الصوِف اْالَبيِض اَلْين ِمن الْحِريِر يفُوح الطِّيب ِمن جنَاِبِه 

 لْتُ اَنْظُرعفَج تُهبغَي ا كَانِن النَّاِس قَالَتْ فَمياَع نع نَاِدي اَخْفُوهنَاٍد يِاذَا مِه وِالَي

ولَما كُنْتُ متَحيرةً ِمن ذَِلك ِاذًا ِبثَلَثَِة نَفٍَر * وحضوره ِاالَّ كَلَمِح الْبصِر 

و اراَقْم مهوهجو كَاَن لَيخَلُوا عقَدد عمِة والِْفض ِريقٌ ِمنِاب ِدِهمِد اَحفِي ي

اْآلخَِر طَشْتٌ ِمن الزبرجِد اْالَخْضِر وفِي يِد الثَّاِلِث حِريرةٌ بيضآء مطِْويةٌ 

يحي خَاتَـم ا فَِاذَا ِهيهِني فَنَشَرَل ابمِة نُوِرِه حِشد ِمن النَّاِظِرين نياَع ر لَهنَاوو

ـِْلصاِحِب الطَّشِْت واَنَا اَنْظُر ِالَيِه فَغَ  عسلَه ِمن ذَِلك الْماِء الَِّذي فِي اِْالبِريِق سب



 ديسو ينالنَِّبي خَاِتم وِة فَهوِه ِبخَاتَِم النُّبكَِتفَي نيب اِحِبِه اخِْتمقَاَل ِلص ـُم مراٍت ث

ِل الساَه ِعينمِض اَجاْالَراِت وولَ* مع لَّى الَّلهص ِلدا وِقيَل لَملَّوسِه وت يدخَم م

 تِّلْكعب فَاِرس لَةَ نَارلَاللَّياِم ورالض دَل ذَ تَكُمتْ قَبدخَم اٍم نع ِباَلْفَـي ِلك

ضتْ بحيرةُ ةً وغَاع عشْرةَ شُرفَربنْه اَوان ِكسرى وسقَـطَتْ ِموارتَـج ِاي

باَصةَ واونَاستْ اَصنْحالد ا كُلُّـممآِء يالس ِمن اِطينِت الشَّيِميرةً ونْكُوسا مه

 ه كُلُّ كَاِذٍب  ورِويحقِّ وبطََل ما كَان يعملُج صبح الْواِقِب وانْبلَالثَِّبالشُّهِب 

ي ننَفَع ةَ اَنورِن عى ابيقَِدح نَاِمِهماَص نٍَم ِمنص ٍش كَانُوا ِعنْديقُر ا ِمنر 

 ونبشْريو اْكُلُونيو ورزِفيِه الْج ونرنْحي اِمِهماَي ا ِمنِعيد موالْي اتَّخَذُوا ذَِلك

لْعيو ونخُوضِه يلَيكَفُوا عع قَدِهِه وجلَى وا عوبكْبم وهدجِه فَولَيخَلُوا عفَد ونب

ع ذَِلك وا ِعنْداِلفَاَنْكَرح ِالى وهدرِه ولُوا ذَلَياِغٍر فَفَعص انِْقالَب ِه فَانْقَلَب ِلك

لُّما واَصبح الِْعيد الَِّذي َأ ذَِلك اَبدوا حزنًا وتَفَلَما رَأوا* ِقيم ثَالَثًا وهو الَيستَ

ن ِا سالتَّنَكُّ رد اَكْثَـ قَ هِرِث ما لَحويـمان بن الْفَقَاَل عـثْ*  مْأتَما وا ِفيِهكَانُ

  *هذَاِ الَمٍر حدثَ واَنْشَد وقَلْبه يصلَى ِبالنَّارِِ 

  



ـَص ةِِِريَّفَى الْمخْتَاِر خَْيِر الْبمْصطَى الْلَع ٍةيم واَْزكَـى تَِحيَّوتَْسِلوةٌ ل

  

  هِذي صفَّ حولَم الِْعيِد الَّاَيا صنَ

  ا قُْل لَنَا ذَاكوبا فَمـنَكَّستَ مقْلُتَ

  انَـِانَّا فَنَيٍب اَتَن ذَنْـفَِان كُنْتَ ِم

  صاِغرا كِّستَونُوباغْلُتَ موِان كُنْ

  وِرِهنُـمولُوٍد اَضآءتْ ِبـتَردى ِل

  هلَار جِميِع الْفُرِس قَد خَمدتْ ونَ

 مفَيا لَقُصيٍّ ارِجعوا عن ضالَِلكُ

  

  رٍبن قُـن وفٍْد بِعـيٍد وِمصنَاِديد ِم

ح ِننَفَِمنِبا قَز ريِت الْعرِبد دحالس  

  ِبذَّنْالِن ِوي عـلْـراٍر ونَِاقْنَبوء ِب

  ربيِد الفِي اْالَوثَاِن ِبالستَ ما اَنْفَ

  رعِبال ِمنجِميع ِفجاِج اْالَرِض خَوفًا
  

قَدالْفُو اتَ شَاهظَِم الْكَبِس فِي اَعِبرر  
  

هوباِْالس نِْزِل الوا ِالىالْمِبالَِم وحر

  

      حِاس نقَاَل ابقَ لَما كَان قَامطَِّلِب والْم دبع هدج نْهع حذَب اِبعالس مـوالْي 

عبد وا يا ا قَالُو واَكْرمهم فَلَما اَكَلُا واَطْعمهمشًِه كَما يِجب ودعا قُريِباَمِر

ما سطَِّلِب مالْمتَ ابقَي نَكماَل سم تُهيما حالُفَقَ* دِغبر وا قَدمآِءتَ عاَس ن  اِئكآب

ـْغَـردتُّ اَن يحمده من علَاَل اَقَ   *بـرآِء ى ال

  دىهـِبي الْـوا نَـم س محمـدا

ــصم ِه الَّلهلَيقَـلَّى عتْا اَشْـر 

و مـقُّ الـنَّــاِس ِبالْحاَح وِده  

 ِدسعحى فِي ذَِلـك اللضس اـمشَ



فِي ينَما آِمنَةُ وِاشْراقُ الْكَوِن ِباَنْواِرِه فَبراِرِه ما كَان وقْتُ ظُهوِر اَسفَلَ       

بيِتها وِحيدةٌ مستَْأِنسةٌ ِببركَاِتِه وِهي فَِريدةٌ ولَم تَشْعر ِاالَّ وقَد اَشْرقَ فِي بيِتها 

 النُّور *همعا الْفَو وررالسو حر * ورالْحلَِئكَةُ ولَِت الْماَقْبو *حا وتَهرجفَّ ح

* دوِم الْحِبيِب همسا ِبقُ مواحِتفَاِلِه م ِ الزِدحاِمِه عوِهي تَسم* الطُّيوِر واع اَنْ

  *وكَيفَ الَ وسيد الْعالَِمين فِي بيِتها اَمسى 

بَّـصل لِّ رع الَـِمـينـِد ىـَ الْعـيـْو الْكَ سالسِجنَْيـِن وـر

  

يب ـاِكــنُـتَ ـتًا اَنْـِانسه  

جح احضالْـو ـكـهجاتُـنَـو  

ا  وـِريـضم ـِئااَنْـتَ زهر  

  هـيـتَغْتَ ِبـنْفَاز من قَـد كُـ

  هجـتَاِذالً ِفي الْـحـب مهـبـ

  هــتُ راح  الْجـوِدميـا كَـِري

  ـرِقنَا ِمـن الْحـيتَ مـنِْجـْاَن

  اعـنَنَـ لَـيـمـ"ماِحي"نَا ـبذَنْ

  

  رِجســ الا ِالىـيس محـتَاجلَ

  ِججـالْحـاس ِبْأِتـي النَّ ي وميـ

  رِج الَّلـه ِبـالْـفَـ ـاهد اَتَقَـ

  درِجوســما ِفـي اَرفَـِع الـ

  هـِجا ِبالـروِح والْـمـحساِمـ

  ِجلْـبحر واللُّـجتَ افَـيــكَـفَ

  ِجلنَّـاِر واْالَجِب اِمـن لَـِهـي

  ِججـِع والْعـن ذُروِف الدمِمـ



ـحِفي قَـلْـِبـب نَكُمحـــا مو  

  بِْــِه لَـم يـِخم والَّلصـبـكُ

  ـنَاِعاِفـــشَـو ِلرجـنَا نَـِانَّ

نَـج ـوهلْـانَا ـوالْـب ىِمـنو  

بر قْـنَ  وزتَـارـارـا ِزيه  

 اِديالْهـ ىـصـلِّ يا رب علَ

  رِجِب والْحــذَّنِْن الـين رِئِمـ

  ِجبـهـسِن والْـكَمـاِل الْـحِل

  ِجـالَِح الـديِن والـنَّـهـصِل

  ِم اْالَرِجِطـيبـه فِي الْـعـالَـ

  رِجخَوالْ روِح ِض البـَل قَبقَـ

 ـرِجفَـحقِّ والِْبـيـِل الْسـِل

ي ن ِالى جاِنِبي رجٌل ِذمـقَاَل عِلي بن زيٍد رِحمه الَّله تَعالى كَا          

ِل اَدِبيِع اْالَوِر ركُنْتُ فِي شَهووا الْفُقَرآءا ِللنَِّبـعِلدوُل مماَعو  لَّى الَّلهص ي

م تَفْعُل فِي هذَا الشَّهِر دون غَيِرِه فَقُلْتُ م فَقَاَل لِي ذَِلك الذِّمي ِلـعلَيِه وسلَّ

و الَنَّه ِ لَّمسِه ولَيع لَّى الَّلهوِل اللَِّه صسِلِد روا ِبمحَل فَرعِر فَجذَا الشَّهفِي ه ِلد

فَلَما ِنمتُ فِي ِتلْك * ي ذَِلك ووجدتُّ ِمن ذَِلك اَمرا عِظيما ِبي فَعز علَ يهزُؤ

سِه ولَيع لَّى الَّلهوَل الَّلِه صستُ رَأيلَِة رنَاِم فَقَاَل ِلاللَّيفِي الْم يلَّم ا ِبكم 

فَاَخْبرالذِّم عِري مِبخَب فَقَاَل الَتُه فَِانَّ ي نزـتَحْأِتي ِالَيي ه ْؤِمنم وها وغَد ك

 الْمداِمِع قَد ا اَنْتَِظر ِانْجاز وعِدي وسحبد وجِدي واَنَتَّزاي قَاَل فَاستَيقَظْتُ وقَد



لَى خَدتْ عرطْجاِب يِاذًا ِبالْبي والذِّمقُ ور ا قَلِْبي ِانداَل صز فَقَد قُوُل ِافْتَحي ي

دخََل ه الْباب فَن ِعنِْدي قَاَل فَفَتَحتُ لَكَان الْحِبيب قَد كَان ِعنْدك فَالْباِرحةَ قَد كَا

لَّيلَةَ ما شَْأنُك قَاَل رَأيتُ اله  محمد رسوُل الَّلِه فَقُلْتُ لَ الَِالَـه ِاالَّاُهللاوهو يقُوُل

ِه طَيب الراِئحِة عِظيم الْهيبِة اَزج الْحاِجبيِن سهَل الْخَديِن ِاذَا وجرجالً حسن الْ

مِاذَا صو اءهِه الْبلَيفَع تَكَلَّملْوح قَارِه الْولَينِْطِق ِاذَا طَتَ فَعتَـلَ الْم ذَا عقُولُُ ه

 ِنيرالْم ردا * الْبمو ههجو نسا اَحم رنْبالْعو كالِْمس ِمنْه فُوحشَى يِاذَا مو

َل يِدي واَنْتَ علَى غَيِر ِديِني ـبـاَطْيب راِئحتَه فَاَردتُّ اَن اُقَبَل يديِه قَاَل اَتُقَ

اَنْتَ افَقُلْتُ م لَـنع الَّلـه نةً لَِّذي ممحِسلْتُ رقَاَل اَنَا الَِّذي اُر ِبك لِّلْي الَِمينع

ِبيين ورسوُل رب الْعالَِمين فَقُلْتُ اَنَا سيد اْالَوِلين واْآلِخِرين اَنَا محمد خَاِتم النَّ

 وذَاك ةُجنَّفَفَتَح يديِه وعانَقَِني ثُم قَاَل هِذِه الْ* ِه لَّلمحمد رسوُل اه الَّل ِاالَّه الَِالَ

ِة فَبينَما غَدا قَاَل صاِحب الِْحكَايتُ ما عالَمةُ ذَِلك قَاَل اَن تَموتَ الْقَصر لَك فَقُلْ

دحي وطْهاِب يِاذًا ِبالْبثُِني وقَاِئــٌل يقُ ووُل ــقُـر *  

 اد زاَل الشَّـقَا وقَنَّزاَل الْجفَا ع اقَـا ِباللِِّظيتَ يومـتَ اَنْتَ حِان كُنْ



 ه ِاالَّالَ وهما يقُوالَِن الَِالَفَقُلْتُ لَه من هُؤالَِء قَاَل زوجِتي وابنَِتي قَاَل فَدخَ      

هما كَيفَ ِايمانُكُما قَاالَ رَأينَاه كَما رَأيتَ رْأي عيٍن ِه فَقَاَل لَالَّله محمد رسوُل الَّل

رجُل فِي الْوقِْت وفِي اَل فَماتَ الوِان كَان وعدك ِبقَصٍر فَقَد وعدنَا ِبقَصِريِن قَ

ا تَعالى ورِحمنَه ِحمهم الَّلتْ زوجتُه رِث ماتَغَِد ماتَتْ ِابنَتُه وفِي الْيوِم الثَّاِلالْ

ِ لَّل دماَلْح مهعمحِة ماُم لَنَا ِمنعلَّى اهللاِه الَِّذي جٍد صـلَّمسِه ولَـيا عكُلَّم م 

 ِذكِْرِه الْغَاِفلُون نغَفََل عو ونالذَّاِكر هذَكَـر*  

لَ ايلِّ عص بِبـنَّى الرحم ٍدمَّـي هنِْجي الْخَالَِئِق ِمْن جفِي غَم ٍدنَّم

  

ِبـياَحى ريعِل الْقَلِْب شَهوالْم ِدـر  

  رشآِئـِريِف بشَّـِدِه الوِل ِلم جاءتْ

الْاتُآيو ـهماتُ ِجــعةٌكَـِثزـير  

  س ِاذْماَمـِرِه والشَِّبقَّ اَلْـبدر شُ

  هدتْ لَـسجدقَ وحشُ واْالَشْجاروالْ

  هيشَم جعـيِسيِر سقَى واَطْن الْوِم

  ىفَِضيلـةُ والْعلَوالْ ةُ ـيلَوِسولَه الْ

  

  ِدِد اَحـموِلِذكِْر مِب  األنَاِم كُلَّ

  وِلٍديلَـةَ م لَ اداِتعوخَواِرقُ الْ

  ِدِتها عقُوُل الْحسِصحـِدتْ بشَِه

  ردٍدِر تَـيتْ لَه ردتْ ِبغَـربغَ

عِه قَلَولَّ دـيستَم ـدعب ـٍدنشَه  

  ِدفَـم ينْيره لَيِس و اوحتَّى اكْتَـفَ

موحالْم ـهقَاممي ِعودوالْم مِدـو  



افُهصأوـنْـتَ مي تَـِها يهادداع  

ـييا ساِت ِجدادقَاِصتُْئـ الس اكد  

  ى ِبي ماقَد عِلمتَ ِمن اْالَذَ قَدحلَّ

ـْبي لَوى حماِلي ِس   ةٌيلَك وِسدي

  اك يديُل لَـِزينَّي نَـِزيلُك والِانِّ

  اٍت دآِئـما كُلَّ وقْفَعـلَيـك ِمنَّ

علَوحِميِعِهى صاِم جالِْكر ِتكابم 

 حدفَالْم قْيب نع رقِْص لُوِغصِدالْم  

   ِحماك فَالَ تُخَيب مقِْصِديَأرجو

عالضالظُّلِْم وِعِدِد فَِديِف الشَّواَس  

  ِدضِل جوِدك اَسعفَي ِبنُن علَامفَ

خَي كُلِّ خَ ِباألنَاِمريِديتَـغٍْر ي  

  ِدع السالَِم السرمِة م الصالَأزكَى

 ِد فَاجهيٍرخَـن لَـهم ِبيِعاِبتَّوال

  

  ـم مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتـ

 الدعــاء 

وموالَنَا عالَِمين اَللَّهم صلِّ علَى سيِدنَا محمٍد وعلَى آلِِ سيِدنَا اَلْحمد ِللَِّه رب الْ

ِميِع وتُسلِّمنَا ِبها ِمن ج* اِتِع اْالَهواِل والْبِليصلَوةً تُنِْجينَا ِبها ِمن جِمي* محمٍد

ا ِبها جِميع نَوتَغِْفر لَ*ِع السيآِترنَا ِبها ِمن جِميوتُطَه* اْالَسقَاِم واْآلفَاِت

لَى وتَرفَعنَا ِبها ِعنْدك اَع* ـقِْضي لَنَا ِبها جِميع الْحاجاِتوتَ* الْخَِطيئاَِت

نَا ِبها اَقْصى الْغَاياِت ِمن جِميِع الْخَيراِت ِفي الْحياِت وبعد غُتُبـلِّو* الدرجاِت



ووِليك * وِبجاِه نَِبيك الْكَِريِم * يِم ك ِباسِمك الْعِظهم ِانَّا نَتَوسُل ِالَياَللَّ* الْمماِت

وتُحسن اْالَخْالَقَ وتُوسع * تُر الْعيوب وتَسفِّر عنَّا الذُّنُوب اَن تُكَ* الْعِظيِم 

ِل بلَِدنَا واَن تَدفَع عنَّا وعن اَه* وتُعاِفي اْآلالَم * وتَشِْفي اْالَسقَام * اْالَرزاقَ 

واَن * ك مِجيب ساِمع ِانَّلسم النَّاِقع والدآء الْقَاِمع والْوبآء الْقَاِطع  اوبيِتنَا هذَا

* ِرك والْوبآِء ا ِمن ِانْزاِل قَهوتَعِصمنَ* ون والْبآلء ا الطَّاعتَصِرفَ عنَّ

* وِمن شَر الْوبآِء والطَّاعوِن * ا وشَر الْملْعوِن واحتَِجبنَا ِبنُوِرك ِمن شَرعدونَ

َألُك اَن تُِعيذَنَا اَللَّهم ِانَّا نَس* تُهِلكْنَا ِبخَطَايانَا َ ا ِبسوِء اَفْعاِلنَا والِخذْنَتَُؤاَ اَللَّهم ال

ع ِر ِمنِر* ذَاِب الْقَبِع اْالَكْبالْفَز تُْؤِمنَنَا ِمناِر* وواِر الْبد ننَا عتُنِْجيو *

ه علَيِه وسلَّم ِدنَا محمٍد صلَّى اللَِّبحقِّ سي* راِر قَوتُسِكنَنَا الِْفردوس ِمن داِرالْ

  .ِه اَجمِعينـى آِلِه وصحِبمٍد وعلَـيِدنَا محى اللَّه علَى سلَّوص* وآِلِه اْالَبراِر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	بسم الله الرّحمـن الرّحـيم

