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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
                           

احلمدددددل هلل ال دددددم وا الة ددددديم لالاددددد ا لالسددددد ن ل دددددا الرحدددددنك اللدددددر  الددددد و ا ددددد ك اهلل  ةدددددم    ح ددددد  لا ددددد  لة دددددا   ددددد  

لظددددديم لل دددددا الددددد  لددددددا   ا(دددددل اندددددل اادددددل  راجدددددم بةدددددلق مدددددك نك ا دددددم الة دددددل الددددد ليل الرا دددددا الة دددددن لال نميددددد  جدددددن اا ددددد  

اجل يدددددددل السددددددديل ومدددددددل االدددددددا بدددددددن الدددددددن  ال دددددددي  ا مليدددددددل  ددددددددر  اهلل  ددددددد  ا   ددددددد  السددددددد يل  ا ددددددد  ادددددددم  دددددددم  اادددددددل  

ل ماددددددى ا ددددددد ا اهلل ل يدددددد  لحدددددد م جددددددن ا دددددد  الددددددحةم للر ددددددا بدددددد  دددددددمح   ا    لا اللددددددرن  ا  ددددددل  الحدددددد  ا(ددددددل ا مددددددم 

نه لاللدددددرن مك  دددددك  هلنا دددددم   مةجددددد لا لدددددن اه اال ح ي  ددددد  بددددد   ددددد  لف ل(دددددم مادددددر  ا   دددددا ا دددددم (م ب  دددددل  و اجلددددد

ااددددددل  ل ي دددددد  الددددددل   السددددددحي    جددددددل   دددددد  ال لدددددد  ل ددددددل  ةدددددد  ميدددددد  لددددددلا  اددددددم ل حددددددحي    ا ددددددر ج  ر دددددد  جددددددن اف ددددددر 

الةرلضدددددددي  ا ادددددددم  دددددددرا م ال ددددددديك بمحددددددد ملاه اءحددددددد م  النالدددددددل ل ر ددددددد  ا مددددددد   دددددددمها اف  يدددددددما ا(دددددددل اا مددددددددل حدددددددمال   

امحددددل الددددن ام   ال ءمدددديأل مجددددما  سددددت اءجددددل  حدددد  ا دددد م لضددددمح    الاددددل  ا  ددددما جددددل  ل ددددا  دددد  جددددل  حدددديلو

 دددددل حدددددر  جدددددن احلدددددرل  ا جم يددددد  حددددد ة  ابيدددددم  لحدددددر  اليدددددما الددددد و (دددددن ا م ددددد   سدددددة  ابيدددددم   دددددم ل ددددد  بةدددددل  كلي ددددد  

الدددددد و (ددددددن حددددددح  الددددددج لجددددددم  ني لا حددددددني لحدددددد ني جددددددن (جددددددرا  ددددددم  اارحدددددد ني ا اددددددم  ددددددم   دددددد ر  ددددددمه  ددددددم  حددددددح  الددددددج 

ني  ددددددل دددددددم  ح ددددددن  م اجددددددمن لالددددددل م اءحدددددد م  لاجددددددر  لحدددددد  الدددددد   كلي حددددددم الدددددد م السددددددم   م ةددددددل ا  ددددددمه لجددددددم  ني لحدددددد ة

حددددر  جددددن حرلمدددد  لددددن للددددلا جددددن ال  جدددد ع م ددددمك النالددددل افحدددد م   ضددددا اهلل لحدددد  حددددكل  الحدددد  ددددد ا اهلل ل يدددد  لحدددد م 

لثحددددما ل ددددر   لدددد  جددددرا ا جددددن جددددلح  م ددددمك ا  دددددمح   جة دددد  بدددد  للددددن جة حددددن  بدددد  لجلحدددد  جددددل  و دددد  ل دددد   لدددد  جددددن ا

ل ل ددددددم    لدددددد  بمل ددددددم ن لاحل ددددددرع لجددددددم للددددددن  مي ددددددم ا ال  دددددد  ا  ا ددددددا  دددددد ي ا جاددددددى ا ال لددددددرو م ددددددمك لدددددد   ددددددل 

اجر دددددمال بمادددددل  جلحدددددم  الحددددد  ل يددددد  الاددددد ا لالسددددد ن ل ادددددل لددددد  جحدددددم اادددددله ممدددددن جدددددلا  لددددد  ال دددددم ل  ا ددددد  ل ا دددددا 

ح ددددل جدددد  جددددلححم   ا ممددددل لااناحددددم ا  لدددد  ل لدددد    لدددد  بماددددل  مددددكلج لددددلا  اددددم ل   هلددددنا  جسدددد  ل  ددددل دددددم    
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  دددددد  جددددددن جحدددددد  ا ددددددمل  ل يحددددددم اهان اهلل ل يحددددددم بددددددرع لاحسددددددم   لل ددددددا ااسدددددد مني لاحلمددددددل هلل    الةددددددماني رل ي دددددد ق الدددددد م 

السدددددم     جدددددل  احل يدددددت ال دددددمم  لاهلل احدددددكل  ا  عة ددددد  ج  دددددنف للرمددددد  لحدددددم بددددد  الظدددددم الدددددل  م  لا  للدددددن  لحدددددم حددددد  م 

   السيئم  ا   (ن اجلناه اللر  الرؤ  الرحيم .                    ل 



 5 

 



 6 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ق ال رضي اهلل عنه  
 شكـراً  يليق  ويكثر  هوهو  بالحمد  أجدر       وأشكـر  حمدت  إلهـي

 وأهدي  صالة  ال  تعـد  وتحصر      على صـاحب الخد الذي هو أنور
 ومبدؤ محمد  أصل  الكـائنات 

 ىلرد  محمد الهـادي الذي جـاء  بالهدى      وأظهـر دين الحق وانطمس ا
 رحيم بخـلق اهلل ذو المجـد والجدى       وأمداحه  تجلي القلوب من الصدى

 وذاك رسول اهلل للخلق منشأ
 رسول لكل الخلق قـد جـاء منذرا      من اهلل باألحكـام حاشاه ما إفترا

 رش قد سرا       وجـاز على حجب العلّي بال مرافكيف هو المختـار للع
 أمبر   كريم  نعم  من كل  عيب

 فذو الجـاه والعز الرفيع لقد حوى      جميع المزايـا كلها قط مـا غوى
 وقد خّص بالمعراج والتـاج واللوى      فطـوبى  لمن في حبه دائمـاً ثوى

 له  كل  خير  في  الجنـان  مبوأ
 ذو  إنـابة        فما مـال  للدنيا  نعم ذو عفافة نـبي  رؤف  عـابد 

 كثير العطايا  فـاق وكف  سحابة       جميل  المحيّـا خـاشع  ذو مهابة
 ألألوبدر  الدجـا  من  وجهه  يت

 أتيت  لبـاب  المصطـفى  أتوقع       فـأني  غريٌق  بالذنـوب  مولع
 ا أرجو  النجاة وأطمعفـأنت  لكـل  العـالمين  مشفع      ببدر  الدج

 سيدفع  عني  كل  كرب  ويدرأ
 فأرجوك يا كنزي  إذا كشف الغطا      فـإني  مقـٌر  بالمعاصي  وبالخطا

 معدك  يـا ذا العّز والعفو  والعطا       أجر عبدك  المكي  إن مالك سطا
 فأنت لكل الخلق كهف وملجأ 

 ورى من بالعروج  لقد دنامدحت حبيب اهلل  أحمد  ذا الثنـا       إمام  ال
 إلى ربه في  حضرة  القدس  والهنـا      رآه  بـال  شـك وقد بلـغ المنا

 وحاز  مقاماً ليس للغير  يوهب
 فقال  لـه  رب  الورى  يا  حبيبنـا      وسل تعط مـا ترضاه أنت كريمنا 
 اشرحنـا لك الصدر  المنـير  بذكرنا       وذكرك  مرفوع متى ذكـر  اسمن

 فأنت  أمين عندنـا ومقرب 
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 نبي  أتـى  بالبينـات  وأوضحـا        سبيل  الهدى  فالدين صار موضحا
 حا       به كل طغيـان كما جاء في الضحىانمفمن حيث باد بالكفر والبغي ف

 ثنـاه  عن  الرحمن  فهو  المحبب
 ورحمةة  فلواله  مـا  نلنـا  نجا        وفـاق لرسـل اهلل خلقـا وخلقة

 لمن سلـك  الدين الحنيفـي  بنعمة       وللكـافر العـاصي عذابـاً ونقمة
 وذاك  رجـاء للمسئ  ومطلب 

 ويـا رب  سهـل  لي  زيـارة  قبره      ألحظـى  بهـا  بين  أربـاب بره
 أحط  ذنـوبي  إذ  بتقبيـل  أرضـه       وأنجو غـداً عند الحسـاب وكربه

 ئق  ترغببجاه  الذي فيه  الخال
 و يمـموا        وصـاروا  إلى نحـو البقيع وخيموعشاق ذاك القبر قـاموا 

 وإن    ذنـوبي   قيد تـني   عنهـم        هنيئـاً  لقلـب في  هـواه  متيم
 ينـال  به فوزاً من  النار يحجب 

 أنا المذنب البـاكي وجدت  قسـاوة       لقلـبي  تولى العمـر  مني  خسارة
 قدمـت  نفـسي   لمـوالي  طـاعة      فقـل لي  أيـا المكي  نلـت هدايةفما 

 فأنت من الناجين ال شك تحسب 
 الشـأن  يا أهل  وده        تنـالوا بـه أجـرًا وفـوزاً بقربه  اذ حوامداأال فـ

 هو  العاقب  المختـار  من  خلق  ربـه       أقـر   جمـع  األنبيـاء  بفضـله 
 ن مواله أرفع رتبةوقد نـال م

 هسمـد  تـوسل  بـانبي  عـال   فـوق  الطبـاق  بجسمه       وآدم حقـاً ق
 وقد  أوضح  الذكر  الحكيـم  بحلمـه      ومن  يـدره   غير  المعيـد  بعلمه

 وفي قلبه األنوار أرست وحّلت
 عفيـف  نعم  من  كل  عيـب  مبعد       منيـب إذا جـّن  الدجـا  يتهجد

 ترعد       هو العلم  الهـادي الشفيـع  محمد صن خشيـة المـولى الفرائـوم
 وملته  في الدهر  أحسن  ملة

 وأمتـه   قـد  شرفـت  بظهـوره       وضـاءت  جميع  الكـائنات  بنوره
 هلمـوا  أحبـائي  إهتـدوا   ببروزه      تعـالوا  ولـوذوا وأقتـدوا  بأموره

 لبريةهو العروة الوثقى لكل ا
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 فـلواله ما كـان الطواف تحتمـا       وال صـار للبطحـاء ركـب ويمما
 ودين الهدى  بالمصطفى قد  تتممـا      وزانـت  به  الغـبرا وثم كذا السما

 فذاك نجـى ذو حيـاٍء ورأفةٍ 
 حملت ذنوبـاً قد تزايـد ثقلهـا       فلم تخـش نفـس  بالمواعظ  كلها

 م حرهـا       مالئـكة الرحمـن جـاءت تجرهافكيف خالصي من لظى ث
 وإن عقول الخلق في الحشر ضلت

 بفضل الرسـول الهـاشمي الممجد      أروم  بـه  تمحـي  ذنوبي  وتهتدي 
 فكم من مسـئ  إلتجـا  بمحمٍد      به  فـاز  في الدنيـا هنـا ثّم في غدٍ 

 فقل  لي أيـا المكي نحظى  بثوبة
 ايد خـيره     وفـاق على كل  الخالئق  فخرهتز   قدمدحت  رسـوال

 من  الديـان من  يحصـى خيره رسول     نبي بدا من قبـل آدم سره  
 فـإني بفضل الهـاشمي أحّدث

 سراج أقـام الدين أعـال بنـاءه        وأسـدى  لكـل العالمين جداه
 وراءهومواله في التنزيل  أزكـى ثنـاءه         فإن جميع  الرسل  صّلت 

 فمنه جميع العز والفضل يورث
 ومن قد رقا للعرش واخترق السما        ومن قـد رأى الـورى وتكلما

 ومن لجميع  الخلق صـار  مقدمـاً       سواه  إلى  أن  صار فرداً مفخما
 معـاجزه في كل وقٍت ستحدث 

 ختـام لكـل  المرسلين  مكـمل        وأعظمهـم  عند اإللـه مبجل
 شـريف  بالغمـام مظلل        فمن نوره بدر الدجا ذاك يخجل ظريف 

 سجاياه ال تقضي مدا الدهر تبحث
 هو الرحمة  المهدات في البر والبحر        أتى من  إله  الخلق بالنهي واألمر

 خصال كمال  فيه  مجموعة  فـادر       فنوق  جميـع العاشقين إلى الفجر
 ثمن  الليل  تغدوا  نحوه  وتحث

 فيا سعد من قـاد الزمام  ويممـا       حمـاه وعند البـاب نـاخ وسلما
 وزار وقد حط الذنوب  وسار  ما       عليه  من  األوزار  شئ كما أحتما

 به إنه في العهد حـاشاه ينكث
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 وإني   مرهـون   بذنـبي  مقيـد      وفعلي  قبيح ليس في الحشر يحمد
 أطرد      فقل  لي  أيـا المكي تحظى وتنجد إليك  وقيع  في الحمـا  لست

 وال سيما يوم الخالئق تبعث
 هو القبلة  الغرا  لكل من إقتدى       ح  خير العـالمين  محمـداسـأمد 

 دداؤ لقد نال في الدارين جاهاً وس    جالء قلوب  المؤمنين  من  الصـدا   
 نبي عظيـم بالوقار متوج

 ه       ومـواله  من  بين األنـام أحبهرحمنا بمن  قد شق جـبريل صـدر 
 ويوم الحساب ينظـر النـاس قدره       فيعطيـه ما يرضيـه حتى يسره

 رجفيـا في  الحساب ماإمام  البر 
 علوم جميع  األنبيـاء من  علـومه       وفهم  جميع  الخلق إذ من فهومه

 هوقد  طـويت حجب العلي لقدومه       لكـل حزين كـاشف  لهموم
 جميل المحيا أكحل الطرف أبهج

 هو الصادق  المأمون  حقـا بال مرا       وضاءت به الخضراء ثم كذا الثرا
 فلواله  ال لـوح وال  قلم  جـرى       علمنـا  يقينـاً  أنه سيد الورى

 أتى هاديـاً للخلق والديـن أبلج
 وهو مقدمهو الحـاشر المقصـود ذاك المعظم        من  الرسل  واألمالك 

 وأسـرى   بليـل والبصـائر  نوم        فمـا نـاله ما نال موسى وآدم
 كسى وجهـه نوراً  به  يتبلج 

 وأكثر عمري في المعاصي لقد مضى      وعن كـل فعل الخير قلبي أعرضا
 وضاق بذنبي  ذاك  متسع  الفضـا       فـأرجو من الرحمن يمنحني الرضى

 زعجأنا  أ وأحمـد أرجـوه إذا
 خجلتي يوم الحسـاب وحسرتي       مالئكـة  الرحمن  تحصى  لزلتي فوا

  ةهو  المرتجى في كل هوٍل وشد    فكيف خالصي في ممـاتي  وحشرتي    
 فقل  لي  أيا  المكي  همك  يفرج

 أال أيها العشاق قومـوا وبـادروا      إلى طيبـة خـير األماكن هاجروا
 اهر       بذكر  إله الخلق  في الليل ساهروااك  وطـز بها سيد السـادات 

 فؤادي  بحب  الهـاشمي جريح
 
 



 11 

 له منصـب ال يرتقيـه  مقـرب       وقد حـاز علـم  األولين المحبب 
 وشـاهد أشياء  فحاشـاه  يحجب      وأمتـه  من  حوضه  وهي تشرب

 وإن  مقـالي في الرسول صحيح
 إلي القـوم حصن إن أتتهم نوائب  هو الشمس والرسل الكرام كواكب      

 ورحمتهم  إن  أدركتهـم  مصـائب       وجـاء  لهم  بالذكر فيه  عجائب
 له الشـرف األعال رؤف  سموح

 نعم قد سعدنا  بالمفخم  في  الدهـر       وأنـقذنا الرحمـن من ظلمة الكفر
 ي الحشر والقبركثير الحـيا وهـو  المؤيـد  بالنصر      نجاة  إلى  العـاصين ف

 وذو عصمـة إذ للعباد نصوح
 هو الشـاهد المقبول في يوم  نحشـر      إمـام  الهـدى مـن  بالتقى  متأزر

 فلوذوا  بمـدح  الهـاشمي  ستؤجروا       سـراج  منـير لألنـام  مـبشـر
 به قد نجـى موسى الكليم ونوح
 كـل وقـت  تشـاهد  أيـا من  لـه  شم  الجبـال  تراود       وآيـاته في

 زمام لكـل  النـاس للخلد  قـائد       علينـا وكـل  الخلق  إذ  هو شاهد
 إذا نحـن من شؤم الذنوب ننوح

 مديحك كـنزي يا إمـامي ذوي البر       بـه كم  مسـئ قد  نجا  نال  للخير
 بجاهك ال أخشى  من  الهول والحشر       محمـد  المكي  عبـدك  يـا ذخري 

 ما النار جاءت تصيح ن لي إذافك
 تعلقت  بالمختار من  قبـل  نشـأتي       وقد قـّل صـبري  ثم  زادت  محبتي

 شفاء ألمراضـي وروحي  وجنـتي       به  اهلل  أحيـاني  وأحسـن  صورتي 
 ومن جوده الدنيا وأخرى وبرزخ

 و فصاحةيا أحمد  قد  نـلت  كل  كرامـة       من  اهلل  أنت  المرتـضى ذ
 حـاشا إلى ذي خصاصة      مكـين  أمـين  قـد أتـى  برسالة فما قال ال

 وشتت رأي الكفر للغي ينسخ
 هو المنتقى للعز والفخر قد  حـوى      وفي حضـرة القـدس المكرم قد ثوى

 رأى اآلية الكبرى من اهلل  قد  روى       فحـاشاه  ما قد كان ينطق  عن هوى
 ه نحن نشمخوصرنا خياراً إذ ب
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 ببعثتـه  الكهـان والجن  أخـبرت       فكـم آيـة في  ذلك اليوم  أظهرت
 ونكست   األصنـام  ثم  تعطـلت        كـذاك لـه زهر  النجـم لقد دنت

 به قد سعدنا ليس بالذنب نمسخ 
 وقد جاءنـا مختونـاً  نقيـاً  مطهراً       ومـا خط حرفـاً ال وال كان قد قرا

 علوم  اهلل  وهـي  بهـا  درا       وأيقـظ أهل الشـرك من سنة الكراوكل  
 نسختللشرائع  شريعته إذ

 ترعد       فهل  أحـد  في  الحشر  غيرك  يقصد  صأتيت  حزينـاً  والفرائـ
 ي  كذاك وأسعدنأنا عبدك المكـي ما  زلت  أنشـد       بكـم  أرتجـي  الحس

 فأنت شفيع للعصاة ومصرخ
 ا منقدي جنت      وعن كـل فعـل مهلك وهي ما ونتيرتي  بالسـوء اوأمـ

 كـل  الشدائد لي جرت  ا الشمس كورت      أنـادي  إذافكيف خالصي عندم
 فكن لي مجيراً يوم في الصور ينفخ

 ن  المخلدابمدح   النـبي  في  الجنـ       أال يا ذوي  العقل  السلـيم  تـزود
 مفـرد      كـريم  السجـايا خـاشع  متـعبدعظيم مهاب وهو  بالحسـن  

 ويسجـد  تحت  العرش  هلل  يحمد
 يظلـل كـل المرسلـين لـواؤه     هو المرتـضى عـم األنـام  عطاؤه

 نـاؤه      فـإني في  الدارين  أبغـي  حمـاؤهغوكم من فقير أنت حقـاً 
 أللقي  به كـل  النعيم  وأسعد

 نفـاها  فلـم  يقـبل  وربي أجله     وإن كنوز األرض قد عرضت لـه 
 أروني ومن في األرض يا صاح مثله      وقـد سـاد للماضيين والرسل قبله

 له عند مواله هنالك مقعد
 كم  أبرأت  لذوي  الضنـا       ودعـوية  في الحشـر  أخرهـا لنا وراحته 

 ن لناشتـداد الهول والخوف مايم وهو كـاشف كربنـا       ويوم شكور حل
 بغير رسول اهلل من هو يقصد

 المؤمنين  من النار  ةعصـا  وقد تّم  معنـاه  وصـورته البـاري      شفيـع
 وإن إله الخـلق وقـاه  في  الغـار        كثير األيـادي وهـو محسن  بالجار

 ورحمـة  كل العـالمين  محمد
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 تجي فضل سيدي ويا رب فـأغفر لي  بجـاه  محمـد       فـإني  مسـئ  أر 
 في غدٍ  ىألني فعلت السـوء والعمـل الردى       فقل لي أيـا المكـي ال تخش

 فأنت  لكل  الخلق  ركن  ومسند
 أما تنتهي  يا  نفس  والرأس  قد  شـابا     تكدر عيشـي بالمعاصي  وما طابا

 باوإن  قصد  المختـار عبداً فمـا خـابا     أتيـت  إليـه هـارباً أقرع البا
 يكون مجير لي  إذا النار  ترصد

 أيا  إخوتي  فـأصغوا  لمدح  إمـامنا      وعنـدي  ألذ  من  جميـع  شرابنا
 به  نرتجـي الغفـران  عنـد  إلهنـا      كـذلك زخرانـاً  ليـوم لقـائنا

 فـإني بمدح المصطــفى أتلذذ
 له حقا لثناءوقد  حـاز  مجداً  وا       سمـه  شقاله ربه في الكون مـن 

 ومن الذ بالمختار في الدهر ال يشقى       ألسـرار  رّب  العـالمين لها يسقا
 ومن فضله كل الفضـائل تؤخذ

 وآيـاته  إذ   ال  تـعد  وتحصـر        فمنهـا  إذا  مـّس القليل فيكثر
 وأول  مبعوث  إذا  الخـلق تحشر        بهيبـة  مـواله  نـعم   متـأزر

 العـاصي من النار منقذ شفيع إلى
 للهاشمي تكلمت اجـاءت وأسرعت       كـذاك  الظبـبدعوته األشجار 

 ا  ألحمد سبحتبا فهي أرسـلت     وفي كفـه الحصلنصرته ريح  الصبـ
 متى قـال  قـواًل  فاإلله  ينفذ

 ومن ذا الذي جـاء الكتاب  ألجله       ومن  سيد  الكونين  فأصنع لفضله
 الدنيـا  جميعـاً  بذكره       ومن داس حجب النور صاح بنعلهومن طابت  

 محمد سيـف اهلل للكفر منبذ 
 وأكثر عمري قـد تـولى مضيعـاً       ومن قبـح أعمـالي فصرت مروعا
 أتيت  إليـه  خاشعـاً  متضرعـاً       فراجيـه  ينجيني   يكـون  مشفعاً 

 إذا قامت األموات والصحف تؤخذ
 ي ذروة  الخير والنعـم       ليمحـي كبـير اإلثم عني واللمممدحت حبيب

 ويذهب أحزاني جميعاً مع  السقـم        فقل  لي أيا  المكي ما زلت  في نعم
 هو السيـد المنجـي به  إتعوذ
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 أرى  الضوء من نحو  المدينة  قد  بدا       فقلنـا  أبرق  أم  تبسم  ذو  الندا 
 احب  إهتدا        فيمـم إلى قبر الذي صـار مفردافيا عاشقا إن كنت صـ

 تجد  كل  خير ثم  ذنبك  يغفر
 وذاك مقـام  فيـه  سـيد  روحنـا      إمـام  الهـدى المختـار نور عيوننا

 وأفضل  مرسـول  أتى من  مليكنـا      إذا  اشتدت  األهـوال  فهو  مغيثنا
 وأولهـم من بالشفـاعة يؤمر 

 المصطفـى خير أمة       وصـرنا  عدوال  بعد  جهل  وغمةجعلنـا بفضـل 
 هو المقسـط  الداعـي إلى خير  ملة       نبي  وجـيه  ذو  إبتهـال  وخشية 

 وإن لـواه في القيـامة يظهر 
 وإن  جميع  الرسل  مـن  نور  أحمدا       ومن  مثل هذا المصطفى علم الهدى

 فطـوبي  لمن  أوى  إليـه به إقتدى     أتى هادياً للنـاس روحي لـه  فـدا 
 سينج غداً يوم الصحـايف تنشر

 عكفت على باب الحبيـب  المؤيد       بنصـر  مـن  اهلل  الكـريم الممجد
 فـأنت  رحيم  بالعبـاد  وذو يد        فقل لي أيـا المكـي  تنـجي بموعد

 فأنت شفيع لي إذا الخلق تحشر
 ـد أتى       فمـاذا التواني  بالمعـاصي  إلى متى أيا نفس توبي  والنـذير لق

 وكـل قبيـح في الصحـيفة  أثبـت  فكيف خالصي من عدوي لقد  عتا    
 بأحمد أرجو إن ذنبي يكفر

 فكم من مسـئ  إلتجـا  بجنـابه       وقد  نـال  للخـيرات  فـاز  بجاهه
 بعـين  نجـاحهشغلـت زمـاني كلـه بـامتداحه      به  أرتجـى  وصـال  

 ويسترني يوم الفضائح تظهر
 أيا شمس أهل الكـون طـه المطهرا       ويا رحمـة  للكـائنات  بـال مـرا

 فإنك  سـر في السـموات  والثرى       علـوت  على كل النبيـين في الذرا
 وراجيه في الدارين ينجي ويحرز

 عينـاي مـا رأت وكل  هموم  والغـموم بـه إنجـلت      ومثل رسـول اهلل
 بمولده  النـيران  سـدت وأغـلقت       شفيـع  البرايـا في القيـامة إذ أتت

 يشفعه المولى له الوعد ينجز
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 ومفتـاح  كـل  الكـائنات محمـد        عـروس  لحضـرات  الجليل  ممجد
 وسيف  من  الديـان  وهـو  مجـرد        لركن  الهـوى والغي  فهـو  مهدد

 ــزعباد اهلل أحمد مركلكل 
 به اهلل  أهدانـا من  الزيـغ  والشرك       وأذهب  كل الغـي والبـغي واإلفك

 به  في الدار  يا صاح  ال شك  نـاالحق  والهدى  والنسك        ففز وأوضح  سبل 
 هو الطلسم المنعوت في الكتب ملغز

 مـاء الزالل  فقـد  نبعمنـاقب  كل  العـالمين  لهـا   جمع        ومن  كفـه  ال
 وثغر رسـول اهلل كـالبرق إن سطع        بـه  الخير في  الدارين  نلنـا  وقد همع

 فـأحمد يوم البعث بالتـاج يبرز
 أيا ذروة العـز المعظـم ذا  الكـرم        ويا عـدل أهل  األرض يا مسبغ النعم 

 أيـا المكي  ال تخـش من نغمأتيـتك  مرغوبـاً من األثم  واللمم         فقل لي  
 إذا النـار يوم البعث للخلق تبرز

 د سـوء قد أضـاع زمـانه       وغـراه   إبلـيس  العـدو   وخـانهبأغث ع
 وأورد  في كــل  القبـيح  لسـانه       فكـن  في  جميـع  الموبقـات  أمـانه

 وفي الحشر إذ ما النـار كادت يميز
 ي  العهـد      حـوى  الفخر  فهو  المجتبى طلعة السعدسـالم على روح المـؤيد ذ

 فذو  المعجزات  الظـاهرات  بال  عـّد      رأى  اآلية  الكـبرى وقد فـاز  بالقصد
 وخفف خمسينـا وقد جاء بالخمس

 أكـوان  العـوالم  قد  سمـا       على الشـرف األعـال  لـه  العز إنتما  ةونكت
 كــانت  السـماال  ـة  والعمـا       فلـواله  ال أرض  و ببعثتــه  زال  الضـالل

 نلنا األمان  من  الطمس  فـإنا به 
 أيـا  سـر  آيـات  الكتـاب  المنزل       ويـا  المنـة  العظمى  ويـا  خير مرسل
 وتـاج   جميـع   األنبيـاء   المبجـل      ذخـرت   رسـول   العـالمين   لمحفـل

 ـة  الجن  واإلنس بيوم  بـه  جمعي
 حضورك أرجـوه إذا  أجلـى  قضـى       تثبتـني  بالقـول  يا صـاحب  الرضى
 وتغسلـني من كل ذنـبي الذي مضـى       علـّي  تصلـي   إذ  أكـونن  مرتضى

 تلحدني إذا  مـا أتيت  إلى الرمس 
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 مـع الجنان إلى  إذا  جـاءت  مالئكـة  الرحمـن       لتسـألني  ثبـت  لسـاني 
 ألنطق  بالقـول  الصواب بـال تـوان      تمتـع  روحـي  بالشـهود   إلى  الجنان

 بفضلك أرجو اهلل يغفر لي رجس
 تؤنسني في القـبر يا صـاحب  الطور       وتجـعل  لي  فيـه  قنـاديل  مـن  نور

 خ في الصورفـإني  أتيـت  بالمعـاصي  وبـالزور       فـأنت  إعتمـادي  يوم  ينف
 فقل لي أيا المكي تنجو من الشمس 

 من الظما ىرو ـرب من حوضـي وتوتدخـل في تحـت اللـواء معظمـا       وتش
 وفي الجنـة  العليـا تصـير مكرمـا        تشـاهـد   رب   العـالمـين لتعظـما 

 نس ألفهذا هو المقصود يا صاحب ا
 وكـل نـبي من  علومـك قـد غرفأيـا أحمد نـلت  المقـامات  والشرف       

 وفي اهلل قد قلت الصواب  فلـم  تخـف       فلوالك  مـا عبـد إلى النسك قد عرف
 بنورك  قد ضـاء الكيان مع العرش 

 ومعشوق  كل  العـالمين  لقـد  فضـل       جميـع   عبـاد  اهلل  بالقـول  والعمل
 ـا خـاتم  الرسـل الكرام لقد حصلله الشرف األعـال الرفيـع قد  إكتمـل      هن

 وقد جـاء بالدين القويم بال غش 
 هو  العـروة  الوثقـى  إلى  خلـق  ربـه      وحبـاه   أعـطـاه   الدنـو  لقـربه

 ومصبـاح  أهـل  الحـق حافظ   غيبـه      خزانــة أســرار  اإللـه  وكـتبه
 وأكرم ممن كـان في األرض قد يمش 

 خـير أحمـد ذو الصـدق      نـبي  جلـيل الـقدر نـاطق  بـالحق ومفتـاح كل ال
 ثغر المصـطفى فهـو كالبرق صد  ذو الرفـق      إذ  أفـتروكعبـة  أربـاب  المقـا

 هو المجتبى المعروف في العرش والفرش 
 ويسجـد  تحـت  العرش  يحمـد  ربـه      بحمـد  جليـل  حيـث  طهـر  قلـبه

 م  يـولـه   مـن  أحبـه      ســواه   فلمـا  منـه  حقـق  قـربهوأواله  مـا  ل
 له قال قم وأشفع لقومك في الدهش

 فمن نـوره العـرش المجيـد كـذا القلم      حـبي كـل خـير والكمـال لـه استتم
 وحصصــه رب  العبــاد  بـال  وهم      بتشفيعــه   يـوم  التغــابن  لـألمم

  للخلـق بالبطشإذا ما  تجلـى اهلل
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 حـاز  المفـاخر  والتقـى      ونـال  مقـامـاً ليـس يحـويه مـنتقى  اأيـا  سيـد
 فقل عبدك  المكـي  فـاز  وقـد  رقـا       مقـاماً  سمـا قـدراً فـقل لي من الشقي 

 قبلتك وأمنحني إذا صرت في النعش 
 حة مـن كل المفـاخر قـد حوىيا  عـاشقـا  يمـم  وال  تتـبع  الهـوى       لسـا

 مـن  فـالق النـوى      كمـا  هـو كـل العلم  من ربـه روى ستلقي جزيل  الخـير
 نبي حوى الخيرات ما  فيه من نقص

 وأول   كـل   الخـير   أحمــد  يذكـر      لـه  الشـرف  األعـال  الرفيـع المطهر
 المجــتبى  للنــيرين  منـوروآيـاته  في  كـل  وقــت  ستــظهر       هــو  

 رؤوف بخلق  اهلل في الدين  ذو  حرص
 وصبـح النجـاح أعظـم الخـلق أبـلج      ودرة   كـل   الكـائنـات   وأبهـج

 عظيم  الصفـات أشـنب  الثغـر أفـلج      وشمـس  الفـالح  واسـع  الفم أدعج
 عرفنـاه خير الخلق بالعقل والنص

 منظـم  ذو  الصـبر      هـو النـاصر المنصور  منشرح  الصدروواسطة   العقـد   ال
 وكـل نـبي  نـال  مـنه  ذرى  السـر      نعـم  هـو مفتـاح  الجنـان  وذو  بر

 وبدر الديـاجي فهو للشرك ذو قص
 ومن أجلـه الرسـل الكـرام لـقد أتـوا      إلى  األمـم المضـلين بالهـدى فإهتدوا

 علـوا      ولكن  مقـام  المصـطفى  فوقهـم رأواالخلـق  قـد  م قصوى علىمقاماته
 شمائل هذا المصطفى من لهـا يحص

 وذروة كـل الكائنـات هو العظيـم       ومحبـوب رب الخلـق مختـاره الكريم
 وتاج جميـع الرسل ذو المنهـج  القويم      موصـل كـل الطـالبين  إلى  الرحيم

 من يعصسعوا فويل لاعلى نهجه فـ
 أيا من سنـاه ضـاء في أفـق الدجـا       أيـا  مـأمن  الراجي ويـا غاية الرجا

 فكن شـافعاً لي قل عـبيدي  قد نجـا       محمـد  المـكي  مـهمـا  بنـا  التجا
 يفوز مـع الصديـق ثم أبى حفص 

 سـرت نسمـة من نحوي طيبة أشـرقت      علـى كـل قلـب هـائم وتفـرقت
 لجسمـي  ثم  للـروح  أزهقـت      عرفنـاها  مـن  قـبر الـذي عـلت  أذابت 

 على كل خلق اهلل ذي التاج والحوض
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 نـبي  عظيـم  ال  يؤاخـذ  من  جنـا        عليـه  إمـام الهـدى ذو المجد والسنا
 هـو  الرحمـة  العليـا  من  اهلل  ربنـا       شفـاء  قلـوب  المؤمنـين  من  الضنا

 متى قـال قوال فاإللـه  به يقض
 فضـائل  كـل  العـالمين  لهـا  جمـع       ومـنه  جميـع الخـير للناس  قد  همع

 وفي كفـه  المـاء  الزالل  نعـم  نبـع      ثنـاياه   إذ تبـدي كـبرق  إذا  سطع
 هو الروح والريحـان والمنتقى المرض

 سـرار   رب  العـالمـين  ومعـدنوعـين   عنـايـات  اإللـه  ومخـزن      أل
 وأولهـم  مـن  بالشفـاعـة  يـؤذن      وكعبـة  كـل  الطـائفـين  ومـأمن

 وبدر الهدى قد جـاء بالنفل والفرض 
 وأكـرم كـل الخلـق  عنـد  إالهـه       وكـل رسـول نـال فخـراً بجـاهه

 وم بحسـن إقتفائهنـداه يفـوق الوبـل حـال  إتصـاله       وقـد أسعـدت قـ
 ومن يقرض الرحمن قد فـاز بالقرض

 ـاق  في الحشـر للنحـيب      وكل رسـول قـال أمضوا إلى الحبيب ناألع تتطاول
 هو المرتضـى عند اإللـه  هـو القريـب      فمـا أحـد  غـير النـبي لنـا يجيب 

 فيشفع فينا كلمـا شـاءه يمضي
 وفـود     أيا مطلـع النـورين يا صاحب الشهودأيا سيـد الكونـين  يا  مـركز  ال

 أيا  صـاحب  اآليـات  يـا  قمر  السعود     فـأنت إعتمادي في الممات وفي الوجود
 فقل لي أيا المكـي فزت لدى العرض

 سعدنـا  بمن قـد كـان  للرسل سيـدا      وأشـرف  متبـوع  وركـن  مشيدا
 بـه  اهلل  أهـدي  العـالمـين  وأسعـدا      إمـاماً لحضـرات العـلي محمــدا

 وإنتفى القحط ءبدعوته جـاء الرخا
 هو المصطفى المختار من نسل هـاشم      سـاللـة  أطهـار  وزيـن  المكـارم

 وقد خصه البــاري بحـل الغـنائم      نعـم حكـم عـدل ولـيس  بـظالم
 في الحكم  مقسطوفاعل كل الخير 

 وقـد بـرز اهلل  الوجـود  ألجلـه     وكـل الـورى نـالوا إفتـضااًل بفضله
 وحجــة رب  العـالمين  لخـلقـه     وإن عقـول  الخلق مـن عشـر عقـله

 وكـان صبوراً باألذى ليس يسخط
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 ومشرق أسـرار اإلله  الـذي إنطـوت     على قلبـه كـل العلـوم وقـد ثوت
 جميـع  الخلـق  منـه  لقـد روت      بخـير الورى  نوحـاً  سفينته  إستوتوأن  

 أمـين لوحـي اهلل للغيـب مهبط
 بـه   آدم   األسمـاء  مـواله   عّلمـا      له  سجـدت  أمـالكه  حـين عظما

 وفي يوم بعـث الخلـق  يـأتي  مكرمـا     ومن  فضله  قد  صـار موسـى مكلما
 واله يتـخبطفحـاشاه في أح

 به  عقـد  أهل  الفضـل  ثم  نظــامه     وبـين الورى في الدهـر بـان إحترامه
 وفي  مطلـق  اآلفـاق  فـاق   مقـامه     وكـل  إمـام  كـان  فـهو  إمـامه

 شفيع يجير المحتمـى ال يتقنط 
 اأيـا خـير مـن أوفى العهـود وتممـا      ومن جـاءه المضطـر في الحشـر سلم
 أغث عبدك الجـاني أسـاء وأجـرمـا      محمـد  المكـي  يرجـو بكـم   حمـا

 فكن لي إذا ما الخلق في النار تسقط
 فهل  بـارق أم من خيـام الـذي ارتقا      نحـو طيبـة أشرقرأيت السنـا مـن 

 وصـار  فـؤادي   بـالحبـيب  محرقـا     محمـد   المبـعـوث   للخلـق   مطلقا
 جلـيل بالعنـاية يلحظعظيم 

 ولي  أمـور  الخـلق  أحمـد ذو الكـرم      وأصـل التـقى والمجـد والعـز والعظم
 أمين  وقـد  أدى  الرسـالة مـا  كـتم       وأنقـذنـا مـن لجـة الكفـر والظلم

 وجـاء بفرقـان مـن اهلل يحفظ
 لشـرك والزيغ والعنادهو  المهدي  هـادي العبـاد إلى الرشـاد      وسطـوة أهـل ا

 وعنـا  أزاح الضـر والبـؤس والفسـاد     بلـى  فضـله  للنـاس  يظهـر في المعاد
 نبي صدوق بالهـوى ليـس يلفظ

 وغيث جميـع الخلـق أحمد ذو  الصفـا       علـى   مهـابا   بالكـرامـة   أتحفـا
 وليـس بذا جفا إذا ما مشى في األرض قد كانت الصفا       لـه  خلـق  زانـت

 ومن سنة الغفـالت والجهل يوعظ
 تباشرت األمـالك في حـين وضـعه      هو القـاسم  المنعـوت  في كتـب ربه

 إفتخـاراً  بقـبره     كمـا  هـو نـور  اهلل  مفتـاح خيره   ت الغبرانـال دوق
 وعن كل  ذنب بالهـدى  متحفظ
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 من كـل العـهود  لها  رعى  وأكرم من لبى وطـاف ومن  سعـى     وأعظـم
 وأفضل من في قلبه السـر  أودعـا     محمـد  المكـي نـادى  وقـد  دعـا

 وإن جميـع الخلق  منه لقد  يحظ
 المرتضـى المقصود  أحمد ذو العطا هو  تـني زلـتي منـه والخطـا     فقد أبعد

 ما كشف الغطافكـن لي شفيعـاً عند      شفيع  عبـاد اهلل إذ  مـالك  سطـا  
 فإنك أوفى  بالعـهود وأحفظ

 أيا سعد من منا إلى القبر قـد ظـعن      وشمـر منـاق الجـد وإستنكر الوسن
 إليه متى أسرى وعظمـي لقد وهـن      ألشكـو ذنـوبي عنـد تربة ذي المنن

 نبي  شكـور لإللـه  مطيع
 لكـائنـات  وأصلهابــه  زيـن  اهلل  المجـالس  كلهـا      هو  المبتـدي  ل

 لواله مـا جـاد قطـرها     وحـواء  بالمختـار قـد بـان فضلها وإن السما
 له حسـن  زي بـاهٍر وبديع

 ومفتاح كل الخـير أحمـد ذو الوفـا      ومحـبوب  رب  الكـائنات  ومصطفى
 بمولـده  كل الـرداء  قـد إنطفـا      فكـم  مـس ذا داء بـه  اهلل قد شفا

 بـه عنـد اإللـه رفيعفمنص
 إمام الورى المختـار أحمد ذو الحـرم     وتـاج العـال مـن باإلله قد إعتصم

 هو  المنتقى خير الورى  مظهر  الحكم     صفـى  جميـع  األصفيـاء بال وهم
 له  رتبـة جلت وجـاه وسيع

 هو المصطفى المكـروم عنـد إالهـه      فقـد آمنـت أهـل الهدى بإقتنائه
 به  نـال أيوب الشفـا مـن بالئـه     وقـد خصـه البـاري  إذا بلـقائه

 حليم جـواد بالقليل  قنوع
 أتم لنـا  النعمـاء  حقـاً  ظـهوره     وسـاق إلينـا الخـير كـل أموره

 ففي  مطلـق األشيـاء ربي نصـيره     وأمالكـه في كـل كـرب  ظهيره
 لنـا هو من حر الجحيم شفيع

 زي األعلى ويـا عين راحـتي      ويـا  مـأمني من كل خوف وعلتي أيا مرك
 ذخرتـك في المحيـا وفي حـين موتتي       فقـل لي أيـا المكي بـؤت بفرحتي

 حصن لألنـام منيع كفإن
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 حمدت إلهي صـاحب الفضل والكرم      ببعثتـه  قـد  جـاء  بالخـير لألمم
 أيـاديه قـد مدت وفاقت على الديم     هو الزاهد  الموصوف للرسل قد  ختم 

 فلواله ال بدر وال الشمس تبزغ
 هو  القصد والمقصود  بحـر  لمن ورد      زمـام أولى التـقوى لـه األمر مستند

 فقد نال ما يحويه  مـا مـثله  أحـد      من  الخلق وهـو  المجتبى  منتهى  السعد
 شريف زكي بالكمـال مسوغ

 والمنـتقى المليـح      خليفـة  ملك اهلل ذو المنطق الفصيح الخلـق وجـود وسر
 قد دعـا األموات قامت له صحيح به      المقتفى  فـدية الذبيـحوعين  الثنـاء  

 على كل رسل اهلل بالجـاه مسبغ
 اختفـا     وباآليـة الكـبرى المهيمـن أسعفـا  هومن  نور طـه البـدر في  تمـ

 سـاد  الذي  قفـا     بـه  رد  مـواله  ليعـقوب  يوسفا دليـل  إلى  الخيرات 
 ذراه يفوق الوبل بل هـو أسبغ

 وزينه كل الخلـق أحمـد ذو السعـد      وقـد قـام  في األسحـار للواحد الفرد
 وخاصة  رسل اهلل ليس  بـذي حـقد      وقـرت  عـيون  النـاظرين  أولي  الجد

 حمى قلبه من نـزغة فيه تنزغ
 لـين  مـن كـل األنـام عريـكة      وأحصنـهم  فرجـاً  ونـال  قـريحةوأ

 ويبـدب  لكـل  المؤمنـين  نصيحـة      حبـاه   إلـه   العـالمـين   وظـيفة
 رسول إلى الخيرات وهــو مبلغ

 يا عمدة الكونين  يـا مركـز  العبـيد     أيا النعمة العظـمى أيـا الطالع السعيد 
 ني إلى  الموقف  الشـديد     فقـل لي أيـا المكـي تحظـى بما تريدذخرتك يا حص

 فكن لي شـافعاً والمـرام سأبلغ
 رضا على من قـد رقـا للعـال وقـد      أتـى بالهـدى والبينـات من الصمد

 برؤيـة  رب  العـالمين   بهـا  إنفـرد     شمـائله  فـاقت  ولم  يحصهـا  أحـد
 لزهد يوصففقد كان بالتقوى وبا

 نطمس اوأظـهر ديـن اهلل والكـفر ف     نعم بهجـة الكـونين نقـى من الدنس  
 بـيين  مقتبس نإنعكـس       فمـن نـوره نـور الومقصد كل الكـافرين  قـد 

 على كل خلـق اهلل  أحمـد  أشرف 
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 هو الهـادي والمهدي للخلق  مهتدي      وبـاب إلى الخـيرات بالعـز مرتدي 
 كـل  المزايـا   بالنـبي  المسيـد      نجـاة  الخلـيل  بالرسـول  محمـدو 

 فمن مثله في الخـلق إن كنت تنصف
 وإن  إلـه  الخـلق  أكـرم  مـثواه     وخصـصه  بالمعـجـزات  وزكـاه

 وأعطـاه  جـاهاً  فوق  مـا يتمنـاه     بتـاج البـهى والعـز والمجـد حاله
 لق يرأفغنا كل محتـاج وبالخ

 وإنسـان عـين الكـائنات وغـاية      لملّـة   رب   العـالمــين   حمـاية
 بمسـراه للرحمـن  فهـو  كفـاية      بـدايتـه   للـمرسلـين   نهـايـة

 أمـانته قبل النـبوة تعرف
 وغـاية كل الطـالبين  وغوثـنـا      شفـاء  ألمـراض القلـوب وحزبنا

 فـر وزرنـا      بروحـي  ونفـسي  أفتديـه  مقيلنابأحمد نرجـو اهلل  يغـ
 هو الدرة البيضـاء للكفر مرجف

 أيا نور عـرش اهلل أنـت الذي تـعد     إلى كـل خطـب أن قولك ال يرد
 ففضلك  في الدارين  حقـاً ولم  يـعد     فقل  عبدك  المكـي نال الذي قصد

 فراجيك تنجيـني إذا األرض ترجف
 صطفى سيد البشـر      وخـاصة  رب  العـالمين  هـو األبرشهدنا بـأن الم

 وقد جاء بالدين القـويم كمـا أمر       بتوحيـد  رب الكـائنـات به  ظهر
 ونور رسـول اهلل في القلب يشرق

 وقد أخـذ اهلل المواثيـق والعهـود      بتصـديقه مطلـق الرسل في الوجود
 هو  السلم المعروف في الخلق بالصعود      أقام بـه المـولى الموازيـن والحدود

 حمد يلحقوفي كـل فضل من أل
 عظيـم حبـاه ربه غـاية الشـرف       وقد قام بالطاعات في اهلل ما إنحرف

 طبيب ألمراض القلوب من  الدنـف       وأول كل الرسل يدخل في الغرف
 وصاحب إحسـان إلى الخير يسبق 

 له       وقد جاءت األشجار تسعى لستره ويحشر كل الرسـل في  تحـت  ظ
 أقـّر  جميـع  األنبيـاء  بفـضـله       نعم كـانت البشرى تلوح بوجهه 

 رؤف رحيم وهـو بالخـلق مشفق
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 وهذا  حبيـب  اهلل أحمـد ذو السنـا      أزال بـه المـولى الضـاللة والخنا
 ن من روض أمداحه جناونال أولـو التقـوى به غاية المنـا      هنيئـاً لم

 يرى العفو مـن مواله والخير يرزق 
 شفيع الورى إبن الذبيحـين  سيـد     عظـيم  السنـا من نـوره  يتوقد
 نعم هـو للكفـار  سـيف  مهنـد     رحيـم  بهـم ال زال للدين يرشد

 فما زال طيـب المصطفى وهو يعبق
 معاصي يحن ويعطفأيا من به كـل الشدائـد  تكشـف     ومـن  هو لل

 بجاهك  أرجو كـل  وزري  يخـفف       فقل لي أيـا المكي تعفا وتسعف 
 هنـا وغداً يوم الخالئق تصـعق

 لقد زاد شوقـي للحـبيب محـمد     وعينـاي قـد فاضت كوبل مردد 
 ياقاً من شذا عرفه الندفكيف أسير ليـس  وقـتي بمسـعد     مـرادي إشت

 مجرى الفلكليحصل لي المقصود من 
 دع اللهو يا نفسي وكفي عن الـردى     وأسـري من الليل البهيم إلى الغدا 

 إلى  قبر خير الخلق  أحمد  ذي  الهـدى     وجدي مع  العشاق  واغترف الندا 
 فقوموا بنا نسري إلى المصطفى المكي 

 ذرى المجد من نـال الكـرامة والـعال      جلــيل ومحفـوظ له اهلل ما قال
 كريم عظيم  قدره  في  الورى  إعتـال     وأواله  مـواله  الـتقـدم والوال

 به اهلل أهـدانا من الزيغ واإلفك
 ونقـطه كـل الكائنات هو الكليم        هو المنتقى األواه ذو  المنهـج القويم 

 طويل النجاد ذو العطاء الذي جسيم   وبدر الكمال إن منصبـه  فخيـم     
 بالتوحيد والهدى والنسكوقد قام 

 وهمته تعلـو علـى كـّل  همـة      وملتـه  فـاقت  علـى كـل ملة 
 رسول كريم ذو إعتنـاء وحـرمة      شـديد على األعداء صاحب نصرة

 ونحن به نلنا األمان من الهتك
 هو الفاضل المرضي والمرتضى المطاع  به طهر اهلل المسـاجد والبقـاع      

 فيـا ويح من للدين  فرط بل أضاع     هلل والهدى قد أشاع   وأظهر دين ا
 فنعم الذي في وصفه دائماً يحك
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 بشـؤم ذنوبي أنني لست أترك         مدحت جناب المصطفى كيف أهـلك
 جنـان إلـه العرش للخير تدرك         فقل لي أيا  عبدي  فال  شك  تسلك 

 عددتك يا كنزي فقل فزت يا المكي 
 بـالعز  الرفيـع  وبالبـهى      وجـزت مقـاماً دونه البدر والمهى  تحليت

 ففيك إله  العرش  قـد  كمل النهي      فضـائلك العظمـى نعم مالها إنتهى
 وكل مـديح في الرسول قليل 

 ومولي المـوالي قطـب دائرة الخـير     وأول من يعطـي ويسـقي من النهر
 الـبر     وجـاء بـآيات تجـل مـن  الحصر  دعانا   إلى  التوحيد  للواحد 

 محمد للخيرات وهــو دليل 
 خالصة كـل الرسل غـاية فخـرهم      وأكملهم فضـاًل ومعظـم سرهم 
 وغـايتهم  عـزاً   ومجـداً   بدهرهم      به كلهـم  تعـلو مراتب قدرهم

 وحبل إعتصـام الكل ظل ظليل 
 فيشـفع للعـاصي يجير من الجحيم    وقاية خلـق اهلل للموقـف العظيـم  

 يسكنهـم  دار السالمـة والنعيـم      شكرنا إله الخـلق بالمجـتبى الكريم
 وظل لواه لألنام مقيل

 هو الحسن الكافي نعم فضله  إكتمـل     ودين  الهدى  بالهـاشمي  قد إعتدل
 ا بطلوأصبح أهل الشرك  والبغي  في خجل      يقولـون آهـا إن  معبودنـ

 فليس لنا في األتبـاع سبيل
 وجبريل قـد يـأتيه باآلي والسـور       وفي حـالة  الهيجاء للنصر قد حضر

 مع المصطفى قد قاتل الكـفر وإنـتصر     فهذا فلـم  يحصـل  لمـن قبله عبر
 محمد في الرسـل الكرام جليل

 مأمني شكوت لـك الذنـب المعـيق فدلني      علـى  عمـل ينـجي فإنك 
 نيالخطـب  واألهوال  راجيك  تنج   فإني ذا المكـي جئـتك  فـأحمني  من  

 بكـل العطـاء والجود أنت كفيل
 وإن رمت يا نفـسي الذميمة  تغنـم      فقومـي إلى قـبر الحبيـب وسلم
 ففي  مدحـه  جـدَّي  دواماً  والزم      تنـالي  به  غفـران  كل  الجرائم

 د اإلله عـظيمهو المجتبى عنـ
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 مطـاع أمـين فهـو بالحـق بـارز           محمد   المختـار   بالخـير   فـائز
 فقـل مـا تشـاء  فيـه فذلك جائز           رؤف رحيـم  لـين  مـتجـاوز      

 سمـا قدره إذ بالخلوق رحيم
 وفضلـه  المـولى على كامل الرسل      حـوى كـل مجد بالمقـال وبالفعل

 ما في رياض العـز والجـاه واألصل      شمـائله  لم  تحـص بالعقـل والنقلس
 له رفعة فـاقت ومجـد مديم

 نبي على الرسـل الكـرام تميـزاً     وفـاق  جمـيع  الخـلق طرا تعززا
 ومن كل شيطان رجيـم  تحـزرا      بمدحي  أروم العفو منـك مع الجزا

 فما خاب من يرجوك أنت كريم
 لـه  العـرش جلل  قـدره     حبـاه كمـااًل  حيث  عظم  أمرهن إأو 

 على كل خلق اهلل  أجزل  فخـره      وبـارك  فـيه  حيث أظهر  نصره
 هو المرتجى  يوم  األنـام تقوم

 وقد خصنـا الرب الكـريم بـرحمة      بـأحمدنـا المختـار فزنـا بنعمة
 تـدلى فهـو صـاحب همةونحن  به  فقنـا عـلى كـل أمـة     دنـا ف

 بحب رسـول اهلل قلبي يهيم
 حملت ذنوبـاً قـد تـعذَّر حملهـا      وأوهنني في الدهـر يـا رب ثقلها 

 ونفسي أنا المكي قد بـان عجـزها      أجـرني إذا ما الخلق قد طار عقلها 
 وجـاءت تقاد للعصاة جحيم

 ن الكفر والزيغ والظلمحويت جميع المجـد والفضل  والفهم       بإبطال دي
 أحد يدنوك في الجود والعلم والكرم فما        أهدى من هداه إلى السلم بك اهلل

 فـأنت لكل الخلق بر ومحسن
 عظيم جليل  ذو  ذكـاء  وفطنـة      أزاح  بدعـواه  لنـا  كـل محنة 
 فقلت  مديحـاً  للرسـول بحكمـة      جـزا اهلل عنـا أحمـداً كل نعمة

 اآلمر النـاهي وللجود معدنهو 
 تسربـل بالمجـد العظيـم وكمال      وألبسـه الرحمـن  تـاجاً مكلال
 وكل عنيد  إذ لـه  قـد تـذلال      وجـاء  إلينـا  بالهداية  مـرسال

 ومركز كل القـاصدين ومأمن
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 وإن إله العرش  في المهـد  أدبـا       وأرسلــه   للعـالمـين    وقربا
 على كل المنـاصب منصبـا      وقــالت  له  كل العـوالم مرحبا وفاق

 بخير البرايا أنت للسـر مخزن
 يبهجو ا ج       به كل مـافي الكون يسنو ووجه رسول اهلل في الليـل مسر 

 أباد الردى والخـزي والحـق أبلج      بحـب  رسـول  اهلل  إني   ملهـج
 هو السيد المنـجي من الخلق أحسن

 أكرم اهلل الرسـول  حبيبــه      وصـيره  في العـالمــين قـريبهلقد 
 واظهره المولى وأنمى نصيبه      ففى كل امر كان حقا رقيبه

 بجاهك أرجـو أن ال أخـاف وأفتن
 وقد ضاع عمري في الهوى وتصرمـا      وصـار فـؤادي بالذنـوب مؤلما

 أيا المكي ما زلت مكرمافكيف التالقي بالذي فـطر السمـا       فقـل لي 
 أجرني إذا ما  بالشفـاعة  تؤذن

 أيا صاحبي إني  مدحت  محمــدا      بمدحـي له بمـد نلت منـه فوائدا
 فلـذ بمـدح الهـاشمي تسـعدا      تجـد فيه كـل  الخير تنجي من الردا

 فطوبي لمن في مدحه النفس أفنـاها  
 ومن غضـب الرحمن قد جاء منذرا      شفيع أتـى للعـالمــين مبشـرا       

 عرفنـاه حقـاً أنـه سيـد الورى           فمن مثل خير الرسل في السبع والثرا 
 هو المنتقى أحيـا القلوب وزكاها

 رسول رؤف فهو في الخـلق كـامل      كـريم  عـزيز  فـهو  للخير عامل
 حيا  وهو فاضلمحـب ومحـبوب  وللخير  شــامل     كثير األيـادي  ذو ال

 به نـارت الغبرى ونـار ضحاها 
 الدار يكشـف ضـرنا      وفي يـوم جمع الخلـق يجـلى لكربنا ذا فيذخرنـاه 

 هو الرحمة  العظـمى ومعظم  قصـدنا     ويسجد تحـت العـرش يحمـد ربنا
 يقوم مجابا للشفـاعة يعطاها

 ح الدياجي فذو عهدصبـاح ومصبا   نـبي  صبيـح  قـد  تفـرد  بالمجـد     
 زمـام   لكـل  المؤمنـين  إلى  الخلد      ورائحـة المختـار فاقت على الورد

 فلواله ما كان السمـاء بناها
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 إمـام إلى  كـل  الخالئـق مرشـد      وقلـبي لـه حقـا يميـل ويقـصد
 مرامي بـه يـوم  القيـامة  أسـعد     وآيـاته  في  كـل  وقـت   تـؤيد

 اديه قد عم األنـام عطاهاأيـ
 من أتـانا بالفوائـد  والحكميـا أ         أيا من رقا في حضرة القدس  والعـظم

 أيا من ثنـاه جـاء في نـون والقـلم      أجـر  عبدك  المكي إن جار أو ظلم
 وفي الحشر كن لي من عذاب لظاها 

 ـم وكربةالكون في نحـو طيبــة      به زال عــني كل هـ ءشعاع أضا
 فيا عاشقاً  قـم  للحبيـب  بهــمة      وضـع عنـك كل  الوزر  أدن لقبة

 وألثم ضـريح المصطفى وبه أثوي 
 مرم قد عـال        وموسـى به في الطور حقاً توسالحوى الفخر والجود العر 

 فقد حـاز  فضاًل  مجماًل ومفصاًل      وزاح  جميـع  الغي  عنـا  مع  البال
 اٍل فالرسول له يحوىلكل كمـ

 هو العلم المرضـي سـاد بعقـله     حبيـب إلـه العـرش سـيد رسله
 ومن كل خلق اهلل خـص بقربـه      ومـا كـانت األكـوان إال ألجله 

 فحاشاه ما كـان الرجيم له يغوى
 وقد كان يستسقى الغمـام بوجهـه       وأذعـن  كـل  العـالمين بفخره

 ـي لرفـده     هنيئـاً  لمـن  قـد كان قام لقبرهرؤف عطوف وهـو معط
 فآثامه  تمحى  تعجـل بالمحوى

 رسول فلم  يأت  الزمـان  بمـثله      تـأرج  ريـاه  بـآفـاق فضـله
 والزم تقـوى اهلل في كـل  فعـله      فمـن  مثـله في الكون فاق بعقله

 فقلبي له من بين كل الورى يهوى
 الخلق  خلقـه       أيـا  من حبـاه  اهلل عـزاً ورفعةأيا أحمد يا  أحسـن  

 وأكرم كل الرسـل بدءاً ورجعـة      إلى كل رسل اهلل قـد صـار  قدوة
 نبي كريم وهــو من ربه يروى

 أيا خير كل  الخلق  والجـن  واألنس      أيـا مـن مزيل الداء بالتفل والمس
 إني إشتريت الدين بالثمن البخس أتيتك  مرعوباً من  الذنـب والرجس      فـ

 ىجرني أنـا المكي في الموقف العلو أ
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 فـؤادي  بحـب  الهـاشمي  تمزقـا      وقد صـار مـني كـل جمع مفرقا
 فكم من محب  وهـو  مـات تشوقـا     فيـا رب سهل  لي زيارة  من رقا

 إلى قاب قوس بل وفى قربه حال
 إلى حضـرة المـولى وأكـرم بالهنـا    فكيف يخاف المكر من بعد  ما  دنا  

 وخاطبه  المـولى أجـاب  وأحسنا      بإظهـار ديـن اهلل إذ جـاء معلـنا
 وبالرسل واألمـالك أحمد قد صال

 وقال لـه البـاري تلـذذ بوصلنـا      لك العـز في الداريـن والجاه والهنا
 ام في حضـرة الدنا فأنت حبيبي فـزت بالقـرب والمنـا      وثم لك اإلكـر 

 بشير نذير  عنـد باريه حال
 ويفـرق  بين الخلق والرسل باللوى       وأول  ما  يعطـي  لمطـلق  مـا هوى 

 ودع كل كـون عـنك ال تلتفـت إلي     سوى المجتـبى من للمفاخر قد حوى
 محمد المبعوث للكـفر قد قال

 الجـاه العريض مع الحزم أيا من أزاح الخزي والشرك والظلم       أيا صاحب
 فـإنك أهل لإلغاثة ولألمم           إعتصـمعبدك الجـاني الذليل الـذي  أغث

 ال بأس علـيك غداً كالففقل لي 
 عسى مدح خـير العـالمين  يكـفر     لذنـبي  فـإني خـائف  ومقـصر

 وعن ضعف حـالي هـا أنـا متحير      عديم من األعمال ال ريـب معسر
 د قبلنا العذر يـا مهد من ضالفقل ق

 ففي جنة  المـأوى  فـإنك  رافـع       إليـنا   مقـامات  وللـنار   دافع
 وعنا لسوء  الظـن  إنـك  مـانع       أنـادي  أنـا المـكي من هو شافع 

 يؤمن روعي ثم يمنحني الوصال 
 هو مرتضىأيا إخوتي إن رمتم العفو والرضـا        من اهلل لــوذوا بالذي 

 ك قد قضىشر قضــى       شريف جميل الوجه للإمام الورى آياته مـالها  إن
 إلى كل قلـب ميت فله أحيا

 أقام  يناجي  الرب  وهو  محــبب      ومن كـل خـلق اهلل أحمـد أطيب
 حميد له أعال  المنـاصب  تنصـب      وذكر  رسـول اهلل في القلب مطرب

 والبغيا به اهلل قد زال الضـاللة
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 دعونـاك  يـا رب األنـام  بـأحمد      لتختـم  لي  بالحسن  ذلك  مقصد
 غـد      وبـؤت  بذنبي  فـأعف عني لنهتديتفرج عني في الممـات وفي 

 فمن شؤم ذنبي صرت لم أحسن السعيا
 وجـدد  رب  العـالميـن  سعـودة      وفـاق على كـل الخالئـق جوده

 ين   صـعوده      مالئكـة الرحمـن فـهي جـنودهوعز   لكـل  المرسلـ
 ومن قال يحصي فضل أحمد قد عيا 

 وقد تم مدحـي للرســول جمعـته      بهمــة  قلبي  حيث  إني قـصدته
 يكفـر  ذنبي حيثمـا  قـد  طلبـته      فقـل  لي  أيـا  خير  األنـام قبلته

 ويا رب أحفظه من العجب والريا 
 يل  عبـدي   محمد      يلـقب  بالمـكي  في  الدهـر  يحمدفقـل ابن إسمـاع

 لـه  كـل  خـير  بالمديـح  يمهـد      فال زال في حـصني يتمـيم ويـسعد 
 سأحبيه خيراً في الممات وفي المحيا

 وعـم  إلهـي  والدي  مع  األهــل     وكل قريــب في الحما قل معي دخل
 فقـل لهـموا  فزتم  مرامكـم حصل    تؤمهـم في حـالة الخطـب والوجـل 

 بعفو من الرحمن والجنة العليا
 صالتي وتسليمـي على خير خلقـه      محــمد المعـروف فينـا بصدقه

 وأصحابه واآلل مـع أهـل عشقـه      تـدوم لهـم ما دام طـير بـأفقه
 وأعداد مـا في الخافقين من األشيا

 كـذا  عمر الفاروق من قام بالنصروثم رضـاء قـد يعـم أبـا بـكر      
 وعثمان ذو النورين من فاز باألجـر     وثم الفـتى الكـرار من جاء بالفخر

 مصابيح اصحاب الرسول أولى الضيا
 
   

 كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم الثالثاء لسبعة خلت من شهر   
 رة جمادي الثاني من شهور سنة ألف ومأئتين وإثنين وستين من هج

 خاتم المرسلين محمد صلى اهلل عليه وسلم 
 وعلى آله وصحبه أجمعين
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 وعقب هذا الكتاب وردت على هذه القصيدة الرجزية 
 جمعت فيها أدعية مستحسنة وهي هذه :

 
 قال رضي اهلل تعالى عنه

 
 مكـور  اللـيل  علـى  النهار           حمـداً  وشـكراً للعلي البـاري   

 ومهدهـم     لطـرق   الرشاد         مــور    للعبـاد       ر   األسميــ
 ألجــل مـدح الكـامل المنير            ممدهـم  مـن  علمـه  الغـزير    

 علـى النـبي العـربي المرتـضى        ثم الصـالة  والسـالم  والرضى   
 ي أردتمـدح  النـبي  الهـاشم          وبعد فـأعلم  أنـني  قـصدت   

 من فـضل الذي  كـاف  الورى بل ذاك      ـراــــــــل ما تيســـته بكـــــمدح
 شـافع  يكـون   مقـبوال  إلىّ            وأسأل اهلل اللطيـف  الواسـع    

 كذاك من عجـب ومـن ريـاء           يكـون   محفوظـاً  من  األدواء   
 أو مبغــض إلّى أو معــاند              وكل ذي  مكر  وكيد  حـاسد   

 والستـر من مصـائب العيوب            أرجـو بـه العفو من الذنوب    
 كـذاك  في  الحشر وفي الممات             واألتقـا مـن فتنـة الحيـاة    

 وكـل داء ومــن البــالء                            والوبـاء   فجـأة الة وموتـ
 مريديا  وكـل شرفـاً بعـدنه                 عيدار في يوم الو واألصطال بالن

 في  كـل خطـب لي تكن مجيرا           وأجعل حسابي أمـماً يسـيرا   
 ياعالم السراء والضراء                  ونجنى من خيبة الرجاء        
 بلنىفانك التواب فاق                     وال تؤاخذنى لسوء ظنى       

 وال يكون حجة علينا                      وتجعل القران قد يهدينا       
     من الخسران والشقاوه انجى                       ووفق اللهم للتالوه 

 لكل حاضر وكل باد                       وانزل الغيث الى العباد      
  ونور الباطن بالحقيقه                        وجمل الظاهر بالشريعه    

 الذى يكون فى صدور الناس            واحفظ قلوبنا من الوسواس   
 فاهلكه يا مقلب الجنان                        ذانى او رمانىأوكل من 

 وداره تجعلها دار البوار               فال يرى فى عمره اال الخسار   
 بحسن ظنى فيك اذ ال افضح             قد ارتكبت كل ما يستقبح 
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 فاننى عبد مسيء مجنى              بالجوع والظمأ ال تهلكن    
 فأنت غافر لمن قد تابا                فاغفر لعبد قد عصا وأبا     

 غيرك انت األبدى الصمد            وليس احد فى الوجود يقصد  
 وال يكون خالقى معسرا                   ورزقنا تجعله ميسرا       

 وبفيوضاتك ربى عمنا               واشفى سقيمنا وأصح جسمنا   
 فانك الغنى انت الرب                   وفق عبيدك لما تحب       

 وباللقا لوجهك الكريم                    وجازنا بالعفو والنعيم      
 والزوج وثم النسلوالصحب               مع والدي وجميع األهل  
 أبى وشيخى الولى اسماعيل                ال سيما يارب يا فضيل   

 بحر المريدين هو المدقق                فهو االمام القدوة المحقق  
 فى كل وقت جاء بالعجائب             رئيس اهل اهلل ذو الغرائب  

 بالصواب بسره حتى نطقت        وهو الذى ارشدنى زال الحجاب  
 ليرشد الخلق الى ذى األمر                   متعه اهلل بطول العمر     

 هى له دار الخلود منزال                  وكل من فى سلكنا قد دخال  
 محمد المكى قد رجاك                  فاغفر لعبد مجرم ناداك      

 لخلق فهو مشفقومن جميع ا                  تقيه من كل ذنب موبق 
 بحق من ساد جميع الخلق                       محمد قد جاءنا بالحق
 صلى عليه اهلل ثم سلما                             واله المهتدين الكرما

 وثم صحبه ذوى التعظيم                        اعداد خلق الواحد القديم
 

 أخرتم كتاب البرق الساطع وهلل الحمد أوال و 


