
  ـمن الرحي الرحمـم اهللابس

  

وكَمَل السعود * ِذي شَرفَ اْالَنَام ِبصاِحِب الْمقَاِم اْالَعلَى      اَلْحمد ِللَِّه الَّ

 الْوجود  اْآلبآء والْجدود ومَألوشَرفَ ِبِه* ضالً ِباَكْرِم مولُوٍد حوى شَرفًا وفَ

ووضعتْه صلَّى * ملَتْه اُمه آِمنَةُ فَلَم تَِجد ِلحمِلِه اَلَما والَ ِثقَالً ح* ِبجوِدِه عدالً 

ِبينَا وِلد نَ و* اللَّه علَيِه وسلَّم مخْتُونًا مكْحوالً ِفي ِخلَِع الْوقَاِر والْمهابِة يجلَى 

ِبنُوٍر * ِبوجٍه ما يرى اَحسن ِمنْه وآل اَحلَى ه علَيِه وسلَّم محمد صلَّى اللَّ

* ى لَى واَغْلَوثَغٍْر فَاقَ درا ولُْؤلًُؤا بْل هو اَع* كَالشَّمِس بْل هو اَضوُأ واَجلَى 

* ى يا الَ مستَعلَِلى الدواِم مستَعوجعَل ِدينَه علَ*ملَّىواُسِري ِبِه لَيلَةَ اِْالسرآِء وتَ

ِذكْرلَوع هرمتْلَى ميو ركَراِم يقًا * ى  اْالَيشَر نَاِدسِلِدِه الْحوقَتْ ِلما اَشْربغَرو

ـَى الْمج*ووعرا وسهالً  * اِلِس خُضوعا وذُالوخَرتْ ِلموِلِدِه اْالَصنَام ِمن اَعل

 نَار وخَمدتْ* وان ِكسرى وهو جاِلس فَعِدم الْقَوم نُطْقًا وعقْالً وارتَجس ِاي

طَّلَع الْحقُّ ِدِه واوزخِْرفَِت الِْجنَان لَيلَةَ موِل* فَاِرس وتَبدد ملْكُهم جمعا وشَمالً 

  * وسهالً الًِت اَهالً وسهالً ثُم اَهى ونَادِت الْكَاِئنَاتُ ِمن جِميِع الِْجهاوتَجلَّ

ـِـَصل ـٍَّةى تِحواَزكَم يوةٌ وتسل  ِةى الْمختاِرخيِرالْبِريفَىالْمصطَلَع ي



  

  ىوره اْالَعـلَِبشَهِررِبيٍع قَـد بدى نُ

 ارقًا ومغْـِرباَنَارتْ ِبِه اْالَكْوان شَ

  ةًعـزا وِرفْ الـنُّوِر ِعس ثَوبواُلِْب

ـَا رآه  الْمولَ   ِهدر حار ِلحســِنب

  ِهوِر وجِهن نُورالشَّمِس ِمواُطِْفَئ نُ

ا مِلاَيوخْـتَاِر جالْم قَنَددتَّ شَـواد  

ا مدعس وِلِتـافْا ِبِقـيموٍدخَاٍر ِبـم  

ـاَلْسمحرِش يـرالْع ِهـنَا ِبنَا ِالَه  

لَيعلَوةُ اللَِّه ِه صمِت الصـبـا هاب  

  

احفَيالْـب ِبذَاك رـدـلَِحذَا بجى يىم  

اَهوـُل السا اَهبحرم ا قَـالُوا لَهالًم  

ا ِمفَمِفي ِخلْع ثْلُهسِن يسىتَجلَِة الْح  

جهب ِمنْه دشَاهوـقْـةً تَسالْع الَلُب  

ـها اَبفَِللَّه مِللَِّه مى  وىلَــا اَح  

  فَضالَ خَيِرمبعوٍث جِليٍل حوى الْىِالَ

سح نع رخَـب ـلَهتِْنـِه اَبا يلَـىد  

  الَِفر لَنَا ذَنْـبا ويجمع ِبِه الشَّمو يغْ

وا سم ح اِق ِالَى الْاٍد ارِبالنِّـيمالَع 
   

    الَىقَوتَع ا(: لُهنَِذيرا وشِّربما وشَاِهد لْنَاكسِانَّا اَر ا النَِّبيها * )يآ اَيشَاِهد اَي

وداِعيا ِالَى (* يرا ِلمن كَذَّب ِبالنَّاِرِللرسِل ِبالتَّبِليِغ ومبشِّرا ِلمن آمن ِبالْجنَِّة ونَِذ

سماه اللَّه  * )وِسراجا مِنيرا( اَي ِباَمِرِه )ِبِاذِْنِه(يِدِه وطَاعِتِه ِالَى تَوِح اَي )اللَِّه

وبشِِّر الْمْؤِمِنين ِباَن (ِسراجاِ الَنَّه يهتَدى ِبِه كَالسراِج يستَضآء ِبِه ِفي الظُّلْمِة 

ر الْمْؤِمِنين ِبالْفَضِل الْكَِبيِر  تَعالَى اَن يبشِّه اللَّهاَمر *)لَهم من اللَِّه فَضالً كَِبيرا

والَِّذين (: ِمن اللَِّه عز وجلَّ وقَد بين اللَّه تَعالَى الْفَضَل الْكَِبير ِفي قَوِلِه تَعالَى



ربِهم ذَِلك ون ِعنْد الصاِلحاِت ِفي روضاِت الْجنَّاِت لَهم ما يشآءآمنُوا وعِملُوا 

 اَي ِمن اَهِل مكَّةَ )والَتُِطِع الْكَاِفِرين(:  قَولُه تَعالَى* )الْكَِبيرهو الْفَضُل 

)نَاِفِقينالْمو( ِدينَِةِل الْماَه ِمن اَي )ماَذَيه عدالَ)و اَي دمحا مِه   يلَيع اِزِهمتُج

نْسذَا مهِة الِْقتَالِِ ولَى اللَِّه(وخٌ ِبآيكَّْل عتَوِلِه )وِبقَو هآنَسِه ولَيكُِّل عِبالتَّو هراَم 

ورِوي عِن النَِّبي * ومعنَى وِكيالً اَي حاِفظًا  * )وكَفَى ِباللَِّه وِكيالً(: تَعالَى

نْتُ نُورا بين يدِي اللَِّه تَعالى قَبَل اَن يخْلُقَ آدم صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم اَنَّه قَاَل كُ

ِباَلْفَي عاٍم يسبح اللَّه ذَِلك النُّور وتُسبح الْمآلِئكَةُ ِبتَسِبيِحِه فَلَما خَلَقَ اللَّه تَعالَى 

لَّه تَعالَى ِفي صلِْب آدم ِالَى اْالَرِض آدم اَلْقَى ذَِلك النُّور ِفي ِطينَِتِه فَاَهبطَِني ال

 ِهملَيع اِهيمرلِْب الْخَِليِل ِابلَِني ِفي صعجلِْب نُوٍح وِفينَِة ِفي صلَِني ِفي السعجو

ْل يـزي لَمقُِذفَ ِبِه ِفي النَّاِر و ِحين الَمالَِب نْقُلُِنالساْالَص ِة ي ِمنالْكَِريم

 ولَم تَّي اَخْرجِني اللَّه ِمن بيِن اَبويح*  ِالَى اْالَرحاِم الزِكيِة الْفَاِخرِة رِةاِهالطَّ

  *طُّ يلْتَِقيا علَى ِسفَاٍح قَ

ـَّهلَّاَل  هلَّاَل ـَّ هلَّ اَله لَّ اَل   ه اَلل ـَيِه  توكَّلُ    هُ لَّاَل  هلَّ اَله لَّاَله اَلل واعل

  ودٍدالَِب اَرباِب ساَصي ـِفلْتَ ـتَنَقَّ

  رفَـتِْريا ِفي بطُوٍن تَـشَرتَ سوِس

  نَـقَُّلكَما الشَّمـِس ِفي اَبراِجهـا تَتَ

عوِر الْمِه  ِفي اْالُمـلَيٍل عمُلِبـحو  



ـًا ِل   مهـٍم اَنْتَ ِفيِهـم وِمنْوقَـهِنيئ

  عتٌ  ِجْئـتَ ِفـيِه و طَال وقِْهو ِللَّ

ـُم سالَمــِه صلَيعلَ   هوةُ اللَّـِه ث

  دـيـآِء مـحمـِع اْالَنِْبِختَام جِمي

ِبفَج  وَل اللَِّه ِمنْكسا ري ـٍةدمحر  

ص لَـي كُلَّلِّ ِالَـِهولَي ٍم وـوٍة ي 

ِبالْج رـدب ى  ِمنْكدبساِل مـمبٌلر  

  ِبـٌللْوجوِد ومقْا يد علَى اَهـِل سِع

  ِزُلٍر  ِمن السحِب ينْداِد ما قَطْعِبتَ

ي ـوعباِم الـنَّاِس يِقـي مٌلوثُ اَو  

ِلعبرسـُوِب م ـٍْد اَِسيـٍر  ِبالذُّن   ٌلب

ملَى اَحلَعوخْتَاِر مالْم ُلى الْفَضآِئد 

  

     ِزيدي نعِتِه قَاومع نٍب عهِن وِد اللَّـِه ببِن عآِمنَ ب اَن عمالَتْ كُنَّا نَسةَ لَم 

 شَعرتُ اَنِّي حملْتُ ى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَت تَّـقُوُل ماحملَتْ ِبرسوِل اللَِّه صلَّ

ضِتي واَتَاِني ي اَنِّي اَنْكَرتُ رفْع حنِّسآء ِاالَّوالَ اَلَما كَما تَِجد الوالَوجدتُّ لَه ِثقَالً

آٍت والْيِم والنَّو نيقْاَنَا بْل شَعلِْت فَكَظَِة فَقَاَل ِلي همح ِت اَنَِّك قَدَأنِّي اَقُوُل الَ ر

ِبي الرحمِة وذَِلك يوم اَدِري فَقَاَل ِانَِّك قَد حملِْت ِبسيِد هِذِه اْالُمِة ونَِبيها نَ

 ِتي اَتَاِني ذَِلكنَتْ ِوالَدا دُل فَلَممالْح ِعنِْدي قَّنا تَيِمم ذَِلك ِن قَالَتْ فَكَاناِْالثْنَي

 شَر ِد ِمنماِحِد الصِبالْو ٍد اْآلِتي فَقَاَل قُوِلي اُِعيذُهسنْتُ قَالَتْ فَكُ* كُلِّ ِذي ح

 ِقيَل لَما اَراد اللَّه عز وجلَّ ظُهور خَيِر خَلِْقِه* وُل ذَِلك واُكَرره ِمرارا اَقُ

 ِجبِريَل اَن يقِْبض ِطينَتَه ِمن سيدنَا ى اللَّه علَيِه وسلَّم اَمر محمٍد صلَّسيِدنَا



وغَمسها ِفي اَنْهاِر * م طَافَ ِبها جنَّاِت النَِّعيِم ا ثُفَقَبضه* اِن قَبِرِه الْكَِريِم مكَ

ولَها عرقٌ يِسيُل * واَقْبَل ِبها ِالَى ما بين يدِي اللَِّه الْعِلي الْعِظيِم * التَّسِنيِم 

  اْالَنِْبيآِء خُِلقُوا ِمن نُوِرفَجِميع* فَخَلَقَ اللَّه ِمن ذَِلك الْعرِق نُور كُلِّ نَِبي جِليٍل 

 ِفي ظَهِر آدم واَلْقَى  اُوِدعت تِّلْك الطِّينَةُمى اللَّه علَيِه وسلَّم ثُ محمٍد صلَّسيِدنَا

رِبين م فَوقَعتْ هنَاِلك طَوآِئفُ الْمآلِئكَِة الْمقَقَادلَِّذي سبقَ فَخْره وتَِفيها النُّور ا

 آدم الْمواِثيقَ سيِدنَا آدم علَيِه السالَم ثُم اَخَذَ اللَّه تَعالَى علَى  ِلسيِدنَاسجدا

 ودهالْعآلِئكَةَ * والْم راَم ِحين الَمالس ِهملَيوِد عجِبالس لَه * ذَِلك وِدعالَ ي اَن

ِاالَّ ِفي اَه وِد النُّورالْجِم وطَ* ِل الْكَروِد اَلْمحالْجنَِس والد ِمن ِريناَل *ها زفَم 

حتَّى اَوصلَتْه يد * ُل ِمن ظُهوِر اْالَخْياِر ِالَى بطُوِن اْالَحراِر ذَِلك النُّور يتَنَـقَّ

ِد الْمبِن عِد اللَِّه ببكَاِرِم ِالَى عالْمِف واِشٍم الشَّرِن هفآِء * طَِّلِب بو اناَو ا آنفَلَم

* عهِدِه طَلَع ِفي اْالَكْواِن طَاِلع سعِدِه نُِشر علَم الْفُتُوِة ِلظُهوِر خَاِتِم النُّبوِة 

* الْمالَحِة واُلِْبس ثَوب * شْرقَتْ علَيِه اْالَنْوارواَ*  ِلعبِد اللَِّه اْالَبصارشَخَصتْ

نَاداه ِلسان الْمِشيَئِة يا عبد اللَِّه ما يصلَح كَنْزا ِلما * نَطَقَ ِبالْبياِن والْفَصاحِة 

*  الْمطَهرِة ِمن الدنَِس واْالَكْداِر  اَحشآء آِمنَةَ الْمِنيعِةحملْتَ ِمن الْوِديعِة ِاالَّ

ِاتَّصَل حبلُه ِبحبِلها ظَهر * ِاجتَمع شَملُه ِبشَمِلها * بِني النَّجاِر سيدِة ِنسآِء 



 النَِّبي نُور طَعا سِنيِنهلَى جع شآءِت اْالَحا ِانْطَوِقيِنهي فآءِدنَا صيلَّى سٍد صمحم

َل شَها اَوِبيِنهِفي ج لَّمسِه ولَيع نَاِم اللَّها ِفي الْما اَتَاهِلهموِر حشُه نَا ٍر ِمنديس

 الَمِه السلَيع مالَِم * آدلِّ الْعلَتْ ِبَأجما حا اَنَّههلَماَعو *الثَّاِني را ِفي اَلشَّهاَتَاه 

 اللَّه سيِدنَا محمٍد صلَّىواَخْبرها ِبفَخِْر *  ِادِريس علَيِه السالَم سيدنَا الْمنَاِم

نُوح علَيِه  سيدنَااَلشَّهر الثَّاِلثَ اَتَاها ِفي الْمنَاِم * ِدِرِه النَِّفيِس علَيِه وسلَّم وقَ

 الَماِحِب* السلِْت ِبصمح ا ِانَِّك قَدقَاَل لَهالْفُتُوِح وِر واَلشَّ*  النَّصاِبعالر ره 

وذَكَر لَها فَضَل سيِدنَا *  ِابراِهيم الْخَِليُل علَيِه السالَم سيدنَا اَتَاها ِفي الْمنَاِم

 اَلشَّهر الْخَاِمس اَتَاها ِفي الْمنَاِم* محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ومحلَّه الْجِليَل 

* وبشَّرها اَن ابنَها صاِحب الْمهابِة والتَّبِجيِل * يِه السالَم  ِاسمِعيُل علَسيدنَا

واَعلَمها *  موسى الْكَِليم علَيِه السالَم سيدنَا اَلشَّهر الساِدس اَتَاها ِفي الْمنَاِم

سِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحِدنَا ميِة ستْبِظيِم ِبراِهِه الْعجو ا * لَّماَتَاه اِبعالس راَلشَّه

واَعلَمها اَنَّها حملَتْ ِبصاِحِب الْمقَاِم * داود علَيِه السالَم  سيدنَاِفي الْمنَاِم 

اَلشَّهر الثَّاِمن * الْمحموِد والْحوِض الْموروِد واللِّوآِء الْمعقُوِد والْكَرِم والْجوِد 

واَخْبرها اَنَّها حملَتْ ِبنَِبي آِخِر * سلَيمان علَيِه السالَم  سيدنَااَتَاها ِفي الْمنَاِم 

*  ِعيسى الْمِسيح علَيِه السالَم سيدنَا اَلشَّهر التَّاِسع اَتَاها ِفي الْمنَاِم* الزماِن 



َل لَها ِانَِّك قَد خُِصصِت ِبمظِْهِر الديِن الصِحيِح واللِّساِن الْفَِصيِح والنَّسِب وقَا

وكُلُّ واِحٍد ِمنْهم يقُوُل لَها ِفي نَوِمها يا آِمنَةُ ِاذَا وضعِت شَمس * الصِريِح 

تَد ِبها طَلْقُ النِّفَاِس ولَم يعلَم ِبها اَحد فَلَما اشْ* الْفَالَِح والْهدى فَسميِه محمدا 

فَِاذَا ِهي ِبآِسيِة * ِمن النَّاِس بسطَتْ اَكُفَّ شَكْواها ِالَى من يعلَم ِسرها ونَجواها 

مو نوعَأِة ِفررِبنْام ميرِت ِعممجو اناِن روِر الِْحسح ٍة ِمناع *قَد ِمن اَضآء 

جبفَذَه كَانالْم اِلِهنعَ ماِن ا تَنْه مزاْالَح ِمن ِجد*  

كُـنَّان لَنَاحيثُ وكُواعفُ عنَّاوعاِفنَا هِتك الستْر عنَّاتَعاِلم السر ِمنَّا الَيا

  

  

  

لَى ايلِّ عص بـالرمـحم ِبيٍدنمآلنِقِئِجي الْخ ِِفي غَ ِمن منهٍدج
  

  ورديـب وَ خَده مـتَـوِلـد الْحِب

  ده الَ يولَـب وِمـثْلُيـوِلـد الْحِب

  قَاا عِشـقَ النَّـوالَه مِذي لَوِلد الَّ

  اِذي  لَوالَه ما ذُِكـرتْ قُـبد الَّوِل

ِبه ِفـيـذَا الْوذَا اعـِدِه هِذيلَّه  

  ستْ علَيه مـالَِبـعهذَا الَِّذي خُِل

  

  دنُّور ِمـن وجـنَاِتـِه يتَـوقَّو ال

  ـوردد الْحِبيب وخَـده مــتَوِل

  ـدعهوالَ ذُِكر الِْحمى و الْمكَالَّ 

حالْم الَ كَانالً واَصصـقْصي بد  

  دلَاِح غُصـن اَمـده  يا صمن قَ

  دِظيـره الَ يـوجنَو نَـفآِئس فَـ



  اآلِئـكَةُ السمتْ مِذي قَالَا الَّهـذَ

  ِهِميِصـن كَان معِجز يوسٍف ِبقَِا

ِاب كَانشْـاَور ـِطياُع اِهـيمرهد  

يالْا م ِلدخْـتَاِر كَوِمم لَك ثَنَم ان  

  ـِهي حبيا عاِشـِقين تَولَّهـوا ِف

الص آِللَثُـمو لَى النَّـِبـيِهوةُ ع 

  ـدمـذَا اَحوِن هـهذَا ملـيح الْكَ

ـَـا الْمتَاللَِّه ذَ   دولُـود ِمـنْه اَزي

  ـدلُـود ِمنْه اَرشَوالْمـتَاللَّـِه ذَا

  ـدعلُـو و ِذكٍْر يـوجومدآِئـٍح تَ

  ردفْـمسن الْجِميُل الْهو الْحهـذَا 

 دوٍم ماِضٍئ و يـجــدي كُلِّ يِف

  

م وهو مكَحُل الْعيوِن مقْطُوع     ى اللَّه علَيِه وسلَّ   صلَّ فَوضعِت الْحِبيب محمدا      

وعرفُوا ِبِه اَهَل   * قْطَاِر  السر مخْتُون اَخَذَتْه الْمآلِئكَةُ فَطَافُوا ِبِه ِفي جِميِع اْالَ        

لَى اُمِه آِمنَةَ   ورجعوا ِبالْمفَضِل علَى الْكَونَيِن اِ     *السمواِت واْالَرِض والِْبحاِر    

 عرِفي اَس              ـشآِئرقَّـتْ الْبلُوِمـِه دع الَماِن اَعٍن خَفَقَتْ ِفي اْالَكْويفَِة عطَر ِمن 

 وِمِه جل الِْغنَى ِنلْنَا        ِلقُدصنَا حاَل الْعنَا زالْه ـ     آء رِت الْمنَى طَابِت الْقُلُـوب غُِف

  وِبمحبِدنَا محمٍدالْحِبيِب الْآِء سيعيوب كُِشفَِت الْكُروب ِبِلقالذُّنُوب سِترِت الْ

  

  ـد والْـمـرادصــحصَل الْـقَ

ـَـِبـ و  ـٍدــما مـحــرْؤي

  تُ والْــِودادـوصـفَـا الْوقْـ

 س الِْعــبـاِدـفُــتْ اَنِْرحـفَ

  



ذَا فَرقُه فَِا* رمقَتْ آِمنَةُ سيدنَا محمدا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالْبصِر     

ووجهه اَضوُأ ِمن * اعتَكَر  وشَعره كَاللَّيِل ِاذَا سجى و* اَسفَركَالصبِح ِاذَا 

 راَنْوِس والشَّم * رالْقَم فَ انْشَقَّ لَهتَ كَيِمعا سا* اَمالْح جُل اَزِن اَكْحيِجب

نَّه عنُقُه كَاَ* بسم عن نَِضيِد الدرِركَاَنَّما يتَ *اْالَنِْف دِقيقُ الشَّفَتَيِناَقْنَى  *الْعينَيِن

ِابِريقُ ِفضٍة ولَه ِجيد فَاقَ علَى ِجيِد الْغَزاِل وقَده اَرشَقُ ِمن الْغُصِن الرِطيِب 

ب ِاذَا خَطَركَِتفَي نالي ِه خَاتَمنُّـب نَظَرو نَهايع نم زا فَوِة فَيو * ةٌ ِمنِذِه ِقطْعفَه

  .ِه فَالَ يحد ِلواِصٍف والَ يحصرما كُلُّ كَماِلبعِض اَوصاِف جماِلِه واَ

  ذَر الْعشَّاقُـك تُعـِفي ِمثِْل حسِن

 وجوِد ِباَسِرِهـك ِللْـقَد فَاقَ حسنُ

  ك اْالَعنَاقُـد خَاِضعــةً لَمـو تُ

ى تَّـح ِبـنُـوِرك ـاءاْآلفاقُاَض  

  

نبدمحى مورو نِعيٍدعِل ساَه ٍة ِمناعملَتْ جماحآِمنَةَ لَم وِل اللَِّه  الِْعلِْم اَنسِبر

واَنَّه لَما * لَه مشَقَّةً والَتَعباوجدتُِّلقْتُ ِبِه فَماعِه وسلَّم قَالَتْ لَقَديصلَّى اللَّه علَ

بين الْمشِْرِق والْمغِْرِب وما* ه قُصورالشَّاِماَضآءتْ لَخَرج معه نُورفُِصَل عنْها

ووقَع علَى اْالَرِض معتَِمدا علَى يديِه راِفعا بصره ِالَى السمآِء صلَّى اللَّه علَيِه 

 وهٍب عن عمِتِه يِزيد بن عبِد اللَِّه بِنوروى * ده فَضالً وشَرفًا لَديِهوسلَّم وزا

اَن آِمنَةَ لَما وضعتْ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم اَرسلَتْ ِالَى جدِه عبِد 



 رنَةَ ولَدتْ غُالَما فَسفَاَخْبره اَن آِمروهو جاِلس ِفي الِْحجِرالْمطَِّلِب فَجآءه الْبِشي

ا ِبذَِلكا كَِثيروررس *را فَاَخْبهلَيخََل عفَد هعم نمو وه قَاما ومو اَتْهارِبكُلِّ م تْه

 وقَام ِعنْدها يدعو ةَطَِّلِب واَدخَلَه الْكَعباُِمرتْ ِبِه فَاَخَذَه جده عبد الْمِقيَل لَها وما

ـَزاللَّ ـُره ع   * وجلَّ علَى ما اَعطَاه ورِوي اَنَّه قَاَل يومِئٍذ ِشعرا ه ويشْك

ـَِّه الَّحـاَلْ   يطَاِنــِذي اَعمـد ِلل

ِد عهِفي الْم ادـلِْغى الْلَـقَدساِنم  

  اِناِلـغَ الْـبـيـحـتَّى اَراه بـ

  عـينَاِنن حاِسـٍد مضطَـِرِب الِْم

  نَاِنلِْجا علَى اتُـوبـاَحـمـد مكْ

اَحــماِْالع و ـرِفي الس هالَِند 

  اْالَرداِن يب هـذَا الْـغُـالَم الطَّـ

  بـيـِت ِذي اْالَركَاِنذُه ِبالْـاُِعـي

  اِنذُه ِمـن شَـر ِذي شَـنْـَئاُِعي

  رآِني الْقُتَ الَّـِذي سـمـيتَ ِفاَنْ

  ِفي اْالَحـياِن ه  اللَّى عـلَيكصلَّ

اِْاليح ـْالَِم و  ـماِنقا عـلَى اِْالس

  

فَما اَجملَها * فَسبحان من اَبرز ِفي شَهِر رِبيِع اْالَوِل طَلْعةَ قَمِر الْوجوِد        

حملَتْ ِبِه آِمنَةُ * ها وما اَحسنَها ِمن محاِسن واَحالَ* ِمن طَلْعٍة واَبهاها 

واَتَاها *  نُوح علَى باِبها ونَاداها سيدنَا ووقَفَ* آدم وهنَّاها  سيدنَافَجآءها 

  موسى الْكَِليم فَسلَّم علَيهاسيدنَا وقَصد ِحلَّتَها* الْخَِليُل يبَِشِّرها ِبما اَتَاها  سيدنَا

ِ الَجِل هذَا الْمولُوِد الَِّذي * وحياها  ـَكُلُّ ذَِلك * راها تَشَرفَتْ ِبِه اْالَرض وث



وخَرجِت الْحور الِْعين وعلَيِهن ِخلَع * وجآءِت الطُّيور ِمن اَوكَاِرها وِفنَاها 

فَقَاَل *  الِْبقَاع وكَساها ا النُّور الَِّذي ملََأما هذَوهن ينَاِدين * السروِر وحالَها 

وخَرتْ ِلموِلِدِه * جِِبِريُل علَيِه السالَم قَد وِلد من فَاقَ الْبِريةَ وما عداها  سيدنَا

ِجبِريُل علَى  سيدنَاوحملَه * اْالَصنَام وتَهدمتْ صواِمع الْكُهاِن وزاَل ِبنَاها 

قَبي وهِه ويدقُـييِه ونَييع نياَنْتَ حـوُل لَُل ب اَنْـت يس  * مه  * اَنْتَ طَـه

ـْـفُـوِس الْـمنُّتَ وِلي الاَنْ*    *تَ موالَها ـْؤِمنَِة اَن

مسلِّ وص الَيو ـِّم ـَ داا اَبـمدآِئل ِمِهـلِْق كُلِّخالْ ِريخك يِبى حِبعل
  

  ِرٍع طَلْعةُ الْقَـمـي رِبيبدتْ لَنَا ِف

  هالَك تَحجباْالَم وِن ووه ِفي الْكَجلَ

  دهذَا الشَّهـِر موِلِل هوكَان ِفي ِمثْ

متَجالْح اِحعو ـوِفيِه  فَه ـنسهد  

اسي هعبى رتَى اَرمعو د لَاس عه  

 هرقَب راَز لَم ِانمِفي ع دعا سِريي  

  ٍةاِرحــسم الْحـب ِفيِه كُلَّ جتَقَ

 تْدعه الْعرِش ما صصلَّى علَيِه ِالَ

  

  حضِرن وجِه من فَاقَ كُلَّ الْبدِووالِْم

  ِريِه والْحفَ طلَعِة الْحسِن بين التِِّفي

  ِريِر الْخَلِْق و الْبشَِد خَ ِبمـوِلِرماَكْ

  وِرتْ علَى الصورٍة فَاقَي صوه ِفجلَ

ْل سْأِس بلَي الراعيععلَي ساعِريصالْب 

  ِرةَالْعـمضيع ا واهذَا الْجفَن بعِد ِم

جفَالْو ـقَلْـلِْلدهِللس فَاناْالَج ِرِب و  

 ِركَي اْآلصاِل و الْبرِق ِفوحماِئم الْ



   فَلَم ِلِدِه الْكَِريِما آنوم اناَو  * همقْدم انحوِظيمشَ* الشَِّريفُ الْع احص اُؤس

 ) ةً ِللْعالَِمينرحمومآاَرسلْنَاك ِاالَّ (* ِ الَهِل اْالَرِض اَجمِعيناِْالشَارِة ِبالِْبشَارِة

ِه آِمفَِعنْدفَّتْ ِباُمح ذَِلك اررآلِئكَةُ اْالَبا* نَةَ الْمهبجِت تَحِنحِن ِباَجياَع نا عه

 سيدنَا وبين يديها * عليه السالم  ِميكآِئيُلسيدنَا فَوقَفَ عن يِميِنها* اْالَغْياِر

 ِللْمِلِك الْجِليِل تَّقِْديِس والتَّهِليِللتَّسِبيِح والولَهم زجٌل ِبا *  عليه السالمجبرآِئيُل

واَقْبلَِت الْحور الِْعين ِالَى اُمِه آِمنَةَ تُبشِّرها ِباَنَّها ِمن جِميِع الْمخَاِوِف آِمنَةٌ * 

بِديِة والْغُرِة الْقَمِريِة وتُبشِّرها ِبالسعادِة اْالَ* وتَنُوب عِن الْقَواِبِل الْبشَِريِة 

صلَّى اللَّه  نَِّبيدِت ال واشْتَد ِبها آالَمه فَولَاَخَذَها الْمِخَاض* والطَّلْعِة الْمحمِديِة 

لَّمسِه ولَيعِفي تَـم رـدالْب ِه اِم كَاَنَّـه*  

م علَيكُه اللَّواتُ صلَيكُم يا حِبيب سالَم علَيكُمسالَم علَيارسوْل  م  علَيكُمسالَي يانَِب

  ادرعلَيـنَبرقَ الْاَشْ 

   رداَنْتَ ب ساَنْتَ شَم 

ي  دـمحا مِبيِبى ياح 

  دعسي كهجاَىور نم 

 ماراَينَا الِْعيس حنَّتْ  

 اََتَاك و الْع كِ وبي ى د

  بدورفَتْ ِمنْه الْفَاخْتَ

 اَنْتَ نُور فَوقَ نُوٍر

 وسراعِن ـالْخَاِفيقَي

 ديِنـِريم الْواِلـيا كَ

 ـكى ِاالَّ ِالَيـرِبالس

ـكيدي نيتَذَلَّْل ب و 

   اِنك ما رَأيـنَسل حِمثْ

 ير وغَاِلى ـاَنْتَ ِاكْسِ 

    دجما مي ـدـَؤيا مي

  درباِفى الْمالص كضوح 

ـَلَّتْ  ـالْغَ و  مام قَد اَظ

 واستَجارتْ يا حِبيِبى  

  روِره السوج ايطُّ قَ

 دوِر ِمصباح الصاَنْتَ

يا ِامام الْـِقبـلَـتَيِن 

 ِوردنَا يـوم النًُّشُوِر

 كلَيا علَّوالَ صالْم و

النَّفُور يالظَّب كِعنْد 



 ين ما شَدوا الْمحاِملَ   ِح

   و تَحمـْل ِلى رساِئْل

  

  كُلُّ من ِفى الْكَوِن هاموا
  

 عنِِاـِفى م اَألنَام يك 

 عبدك اْلِمسِكين يرجو  

   رِنى اَِجثِْنى وـفَاَِغ
  

   مـلَّىـفَاز عبد قَدتَّ
  

  لَيس اَزكَى ِمنْك اَصالً
  

 لِ يا و  ـنَاِتالْيسح 

 فَّار الْخَطَايـا  اَنْْتَ غَ 

 رالس اِلماَخْفَى ع و 

ا ِلـتَ ووِحيِلـلنَادر 

 اَيها الشَّوقُ الْجِزيُل

ـِبيناِهى الْجابي ِفيك 

اِئِرينتْ حـدقَـدتَّب 

الْغَِفير ـمالْج لَكفَض 

يا مِجير ِمن سـِعيِر 

 وممالْه نْهلَى عانْجو

قَطُّ يا جد الحسـنَيِن 

 يا رِفيـع  الدرجاِت

موِبقَاِت والـذُّنُوِب الْ

مستَِجيب الدعـواِت

 

ِجْئـتُهم والدمع ساِئْل   

ـونَاِزلِ  نَحالْم اِتيكه  

   امغَـر ِفيك ـملَه و 

  ِل ِخـتَامساَنْتَ ِللـر 

 ِفيك قَد اَحسنْتُ ظَنِّى   

ياِغـياِثى يا مـالَِذى   

  دا بي لَّى  ِفيـكتَـج ر

فَعـلَيـك اُهللا صـلَّى   

 كَـفِّرن عنِّى ذُنُوِبى  

اَنْتَ ستَّار الْـمساِوى   

و بر اارِميعنَا جمح  

  

قُلْتُ ِقفْ ِلى يا دِليُل 

 ِفى الْعشَايا والْبكُوِر

وـِنينحاقٌ واشِْتي  

لَى شَكُورواَنْتَ ِللْم 

 ا نَـِذيري ِشيـرا بي

ِفى مـِلماِت اُألموِر 

ِسينفُ الْحصالْو فَلَك 

  داِئما طُـوَل الدهوِر
  

 و اغِْفرن ِلى سيَئاِتى 
  

 و مـِقيُل الْعـثَراِت

   يِع الصاِلحاِتِبجِمـ

   

 

  ــاءالـــّدعـ

 اَللَّهم صلِّ وسلِّم علَى سيِدنَا محمٍد وعلَى آِل سيِدنَا و* ِه رب الْعالَِميناَلْحمد ِللَّ

ماكَِريمٍديمحالَنَاملْنَا* وعاج مِجاَللَّهتَوسي نِمم ماهِايتَِجي ِبِه وريو تَهشَفَاع ب ِمن

ْأاللَِّه ررو تَهمح فَتَهمالْحوالَِمينالْع بِللَِّه ر د*مرِبح مالْكَِريِماَللَّه ذَا النَِّبيِة ه*و 

اِبِه السحاَصِجِه الْقَِويِمآِلِه وِلنَه نَا*اِلِكينتُراسِتِه واِراُمِخي لْنَاِمنعِتِه ِبِاجمرِل حذَي



ِكين مستَمِسواَحِينَا*اَلِْسنَتَنَاِفي مدِحِه ونُصرِتِهِمْل واستَع*مرِتِهي زِفواحشُرنَاغَدا

الَلَّهم اَدِخلْنَا معه الْجنَّةَ فَِانَّه اَوُل * واَِمتْنَاعلَى سنَِّتِه وجماعِتِه* ِبطَاعِتِه ومحبِتِه

وارحمنَا ِبِه * ُل من ينِْزلُها  ِفي قُصوِرها فَِانَّه اَومعهواَنِْزلْنَا * من يدخُلُها 

تَشِْفعسي موايهمحنَااَ* ِبِه الْخَآلِئقُ فَتَررضح ِانَّا قَد مالْكَِريِم للَّه كنَِبي ِلدوْأنَا مقَرو

الِْعز اسكَِتِه ِلبرنَا ِببلَيع التَّفَاَِفضِكنَّا* كِْريِمواَساِرالنَِّعيِمِبواِرِه ِفي دنَا * ِجومنَعو

اَللَّهم ِانَّا نَسَألُك ِبجاِه هذَا النَِّبي الْمصطَفَى وآِلِه اَهِل * ِفي الْجنَِّة ِبالنَِّعيِم الْمِقيِم 

ك ِمن الْجنَِّة غُرفًا وارزقْنَا ِبجاِهِه ِعنْدوبوْأنَا اومسِعفًالصدِق والْوفَا كُن لَنَامِعينًا

واَصحاِبِه *وآِلِه اْالَطْهاِر*لَيك ِبنَِبيك الْمخْتَاِرِااَللَّهم ِانَّانَتَوسُل *قَبوالًوِعزاوشَرفًا

اِر*اِراْالَخْيرِةاْالَباداَلس*كَفِّرعارزاْالَوو نَا*نَّاالذُّنُوبسراحِميِعوج خَاِوِف ِمنالْم 

اَعماِلنَا وتَقَبْل ِمنَّاماقَدمنَاه ِمن يِسيِر* بينَنَاوبينَه ِفي داِرالْقَراِرواجمع*واْالَخْطَاِر

 اَنْتَ حمِتك واغِْفرلَنَاِبمغِْفرِتك ِانَّكِبروارحمنَا*ِفي اِْالعالَِن واِْالسراِر

فُوالْعالْج اَلْكَِريم تَّارالس ِحيماَلر الْغَفَّارارالْقَه اِحداَلْو ارِفي*ب عالَ تَد مقَاِمنَا اَللَّهم 

تَه والَغَاِئبا يِاالَّاَدجتَه والَدينًا ِاالَّفَرا همالَستَرتَه وِاالَّغَفَرتَه والَعيبا ِاالَّهذَا ذَنْبا 

 حواِئِج حاجةً ِمنبيتَه واَصلَحتَه والَرِاالَّاَجبتَه والَِطفْالًِاالَّرددتَه والَسآِئالًِاالَّ

    ينوالْحمد ِللًَِّه رب الْعالَِم* اَرحم الراِحِميناحمِتك يرِبقَضيتَهاِاالَّرِة الدنْياواْآلِخ
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