بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل الذي وقف من اصطفاه لمدح خير البرية وهدي من ارتضاه لفهم نعوته الكمالية ففازو
بنظم عقوده الدرية والصالة والسالم علي هاد االمة القائل ان من الشعر لحكمة سيدنا وموالنا
محمد الذي اسفرت فرايد شمائله الزاهرة وازهرت رياض معجزاته الباهرة وعلي اله وصحبه
الباذلين نفوسهم في تبليغ جوامع اقواله وغريز خصاله لالنام يجوز بذلك كمال الزلفي لديه يوم
العرض والزحام وبعد فيقول المفتقر الي مواله الجليل محمد المكي بن الولي اسماعيل ان ابهي
ماانتهجه المتاخرون ورواه شرعه ومنهاجا وابهر ماعكفو عليه ووردوه بحر ثجاجا مدح
جناب الرسول عليه الصالة والسالم من عهد الصبا وملوعا به ولوع من هام يذكر العذيب
وبأرق وحن الي تلك المعاهد وصبا ولما استنار الغوا ببشارة نبوية ودعي داعي المحبة للطلعة
المحمدية النشاء قصيدة علي خط قصيدة االمام الممنوح بخدمة جناب المحمدية النشاء قصيدة
علي خط قصيدة االمام الممنوح بخدمة جناب خبير االنام سيدي شرف الدين البوصيري
الشيرة بالبردة قلت مستمدا من الفيوضات المصطفوية مادحا لخير البرية علي ذلك النمط
راجيا من الواهب العطية العصة من الزيغ والغلط وسميتها العقود والدرية في مدح خير
البرية هذا وقد رتبتها علي عشرة ابواب الباب األول في تذكرا وكان المحبوب وأدواء النفس
وبيان طيها ودوائها الباب الثاني في ذكر هللا ومن تعبده صلي هللا علي وسلم الباب الثالث في
ذكر نبذة من اخالقه صلي هللا عليه وسلم الباب الرابع في تفضيله صلي هللا عليه وسلم الباب
الخامس في ذكر مولد صلي هللا عليه وسلم الباب السادس في ذكر شيء ذكرته من معجزاته
صلي هللا عليه وسلم الباب السابع في بيان اعجاز القرأن العظيم الباب الثامن في عروجه صلي
هللا عليه وسلم الباب التاسع في ذكر نذر من غزواته عليه الصالة والسالم .الباب العاشر في
التوسل بجاهه صلي هللا عليه وسلم عند هللا اسأل هللا العظيم متوسال اليه بجاه نبيه الكريم ان
يجعلها نافعة وانوار القبول عليها ساطعة انه ولي التوفيق والهادي الي اقوم طريق  .الباب
االول في تذكر اوطان المحبوب وادواء النفس وبيان طبها ودوائها .
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البردة المسماة
بالعقود الدرية
في مدح خير البرية

تأليف
العارف باهلل

السيد  /محمد المكي بن الشيخ اسماعيل الولي ابن عبدهللا
نفعنا هللا ببركتهما  ...آمين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
يارب صلي علي المختار سيدنا خير البرية من عرب ومن عجم
الفصل االول
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قد ضاء بدر الهدي من نحو ذي سلـــــــم

واصبـــــح القلب مشتاقــــــــا الي الحـــرم

مهمــــــا ندبت احبائي وساحتهــــــــــــم

وجــــــــدت ذكرهــــم قد لذ لي بفهـــــــــم

فالعبــــد انحلني والنــــــــــــــوم فارقني

والدمـــــع سال علي الخدين كالديـــــــــــم

فكنت اخفي الهوي عن عاذلي فبــــــدت

روحي به حيث صار الجســـــم في الــــــم

ياعاذليــــــــــن دعو لومي فقولكـــــــم

اذنـــــاي عنه لقد كانت علي صمــــــــــــم

يااهــــل ودي لكم عبــــــد الـــــــــــم به

طيف الخيــــــال وصار القلب في ضـــرم

هم ســـــــــادة ملكوا االعضاء قاطبــــة

وفتوا كبـــــــــــــدي في فرط حبهـــــــــــم

وان ساحتهـــم مني نعم بعــــــــــــــدت

كيف الوصول لها مـــــع قلة الهمــــــــــــم

والنفــــس تمرح في ميدان شهوتهــــــا

لم تتعظ لنذيـــــــر الشيب والهـــــــــــــــوم

فتابــــع النفس والشيطان مرتـــــــــدع

فقد يجـــــرانه للشــــــــــر والنـــــــــــــــدم

والخيــــــــر الزال ينمو في خالفهمــا

ومن يخالف علي حول العـــــــال يخــــــــم

همـــا عدواك فاعدل عن طريقهمـــــا

فال تطع حكم من عـــاداك فأعتصــــــــــــم

غيـــري نصحت ونفسي في مخالفــــة

لـــم تنتهــي عن هواهـــــا ذا وتنفطــــــــــم

فمــــا احتيالي وماقولي اذا سئلـــــــــت

جوارحي مااقـــــــول اليوم في كلـــــــــــــم

وماعلمــــت ليوم الحشر من عمــــــــل

ســـوي ارتكابي جميع االثــــم واللمــــــــــم

الفصل الثاني

تركـــــت سبل الذي اذكي عبادتـــــــــــــه

هلل وهو مدي االسحــــــــــــــار لم ينـــــــم

وعامــــــل هللا باالخالص محتسبـــــــــا

حتي تضرر في االقــــــــدام بالـــــــــورم

وصــــــار بالزهد مقرونــا بهيبتـــــــــــه

وقد تــــــــــورع حتي خـُــص بالنعـــــــــم

وكــــان يعصب في احشائه حجــــــــــرا

من شدة الجوع مع اكرامــــه العمــــــــــــم

جبـــــال مكة قالت أن تكون له ذهـبــــــا

ابـــاها فـــــــــــما اذكــــــــاه من علــــــــم

محمد ســــر ايات الكتـــــــاب فقـــــــــــد

حوي كمــــاال وجـــــاها غير منفصــــــــم

هو الرسول الــــذي العيب فيه ســــــوي

اكـــــــــرام مطلـــق آتيه من االمــــــــــــم

ادي رسالتــــــــــه للخلــــق كاملــــــــــة

ماخـــــــان فيها فحاشاه مــــن الكتـــــــــــم

هــــــدي به هللا اقوامــــا فانقذهــــــــــــم

من ظلمة الكفر واالشــراك والظُلــــــــــــم

فأيـــــد الدين واالعــــداء في قلـــــــــــق

كمـــــا اذلهُمـــــوا بالبـؤس والنقـــــــــــــم

والمؤمنـــــــون اذا نالوا االمــــــــــان به

وهو الشفيـــــع لهم في يوم مزدحـــــــــــم

الفصل الثالث
اخالقـــه هو الشخص يماثلهـــــــــا

كما تحقق باالحســـــــــان في اليتــــم

والعلــــم والزهد والحلم العظيم بـــال

نقص وقد خص باالنعـــــــام والكـرم

فــال شبيه له في كــــل ثابتـــــــــــــة

له لرافت ضال من العـالم والحكــــم

فانــــــه هو شمس في توقــــــــــــده

واالنبياء بدور الهـــــــدي في الظلـــم

كالنور في افق والصبح في غســــق

والعيش في خصب والبحر في كـــرم
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الفصل الرابع
فـــــاق النبيين واالمــــــالك قاطبــــــــــة

وســــــــاد كل الذي يمشي علي قـــــدم

فـــــادم وجميع الرســــــل إنهـــــــــــــــم

ادناه في الفضل وااليات والحــــــــــرم

وكلهم خلقــــــوا من نـــــــوره وسقــــــوا

في الخير إذا وقفــــوا في عين حدهــــم

وفاقهـــــــــم هو اعجازا ومعجــــــــــــزة

لــــــواله كان جميع الكون في عــــــدم

والعـــــــرش واللوح والكرسي الريــــب

من نـــوره وجميع الخلـــــــــق كلهــــم

قطب المـدار علت في الكون سيرتــــــــه

وقــــد تعاظم قدرا فهـــــــوا في عظـــم

أمين أسرار رب العـــــــرش خازنهــــــا

ونـــــــوره قد أضاء الكون في الدهـــم

نـــور البسيطــة من أثني عليه بـــــــــــال

نقص إله الوري في نــــــــــون والقلـــم

مفتـــــــاح جناته للناس أجمعهــــــــــــــم

ورحمة الكـــــــــــل في بدء وفي ختـــم

الفصل الخامس
بيــــــــوم مولده اياته ظهــــــــــــــــرت
انواره سطعــــت في االفق اذ طلعـــــت
ونار فارس اضحــــت وهي خامــــــــدة
وساوة بحـــرها قد غاض اذ رجعـــــــوا
من ثم نكســــــت االصنام واتدعــــــــت
والشهب قد ثقبـــت للجن اذ طــــــــردت
فالدين اصبـــح في عز وفي شــــــــرف
وصارت الملـــــــة الغراء موقــــــــــدة
وملة الكفــــــر باتت وهي باطلـــــــــــة
ألنه منــــــة الرحمــــــان بارئــــــــــــه
حازت به الخلق انعامــــا بال عــــــــدد
الجل ذا حضـــــرت حور واسيـــــــــة
قد جــــــاء سرته مقطوعــــــة وبـــــــه
وذلك العــــــام عام الفيل حيــــــث اتت
وهللا اهلكهـــــــم من حين ارسل مــــن
وكل ذلك إكرامــــــا لمولــــــــــــــــــده
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مبينــــات لذي عقـــــــل وذي فهـــــــــم
رئت بها لنواحي الشــــــــام كالحــــــــرم
مما إعتـــــراها وكانت قبل في ضـــــــرم
جميع من وردو بالغيــــــظ والنــــــــــــدم
وانهد ايوان كسري شــــر منهــــــــــــــدم
من السموات صـــــدت عن سماعهــــــــم
به وبات الردي في مطلـــــق الحـــــــــرم
واهلها في نمـــــــاء غير منحســــــــــــــم
واغـــتاظ كل الذي يعزي الي الصنـــــــــم
الريب مولــــده من أكبر النعــــــــــــــــــم
وحقــــقـــــــــوا انه مفتــــــاح برهــــــــــم
ومريم لوضـــــــــــــوع المفرد العلـــــــــم
ختـــن وختــــم فيا للختـــــن والختـــــــــــم
قـــــوم به لخــــــــراب البيت والهـــــــــدم
طير ابابيـــــــــــــــل إذ جاءت لرميهــــــم
النه رحمــــــــة للنــــــــــــــاس كلهــــــــم

الفصل السادس
جـــــــاء البعير له يشكــــــــــو فخلصـــه
والضب كلمـــــــــه والذئب خاطبـــــــــه
والغيم ظللـــــــــه والجزع حن لـــــــــــه
وفاض مـــــــاء ذالل من اصابعـــــــــــه
شـــــاة أٌم معبد قـــــــد درت له لبنــــــــا
وقد رمى القــــــــوم بالحصباء فانهزمـوا
دعاه حقـــــــــا ازال القحط إذ سالـــــــوه
تشرف الغــــــــار بالمختار حيث ثــــوي
والكفر قامــــــوا علي آثارهم ومضـــــوا
جاءو علي الغاز فانسدت بصائرهــــــــم
فالعنكبوت بنت في الغـــــــــــار معجــزة
فكـــــم مريضا اتي يشكــــــــــو له فغــدا
فلو تطــــــــــاول كل المادحيـــــــــن الي

كما سعـــــــت شجرة الغبرا بــال قــــــدم
والطفل قبل كـــــــــــالم فاه بالكلــــــــــم
والبــــــــــدر ُشق له نصفين في الحــرم
اروي الجيــــــــوش جميعا في مسيرهــم
بمس كفيــــــــــــه بعد اليبس والعــــــــدم
فيالهـــــــــــا رميـــــة أَغنت عن السهـــم
النــــــــاس ذلك وارتاحــــوا بعيشهـــــــم
فيه وصاحبـــــــــه الصديق ذو الشيــــــم
كي يظفـــــــــــرون جميعا باجتماعهـــــم
عنهم وكانـــــو عما َء عـــــن محلهــــــــم
كما الحمامــــــــــة قد باضت لسترهـــــم
بمسه سالمــــــــــا من شـــدة السقـــــــــم
احصاء معاجـــــــــــزه باءو بعجزهـــــم

الفصل السابع
إن الكتـــــــــــــاب كــــــــــــــــالم هللا الريب
قد اعجــــــــــــز الجن ثم االنس كلهـــــــــــم
وبالفصاحـــــــــــــة والقول البليغ فقـــــــــــد
تدق معنـــــــــــــاه عن إدراك ناظـــــــــــــره
احــــــــاط بالغيب واالخبار اجمعــــــــــــــها
فكـــــــم وكم فيـــــــه من سر ومن عجــــــب
شـفاء داء قلــــــــــوب المؤمنين هـــــــــــدي
قد فــــــاز بالمجد قارئــــــــه وسامعـــــــــــه
هـــــــو المونس في الرمس المخيف بــــــــال
وانه ناســـــــــــــــــخ للكتب قاطبــــــــــــــة
نـــــــــور من هللا للمختــــــــــار انزلــــــــــه
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هو القديـــــــــــم صفــــــــــات هللا ذي القـــدم
بســـــــــــــورة مثله لم يـــــــــــــأت ذو فهـــم
اعيا مسيلمــــــــــــــــــة الكذاب ذا البكـــــــــم
ويــــــــــــم افياضــــــــــه للناس كالديــــــــــم
وأعجــــــــــــــز الكل باالحكام والحكـــــــــــم
ومن غرائـــــــــــب التحصي لذي همـــــــــــم
لهم ومن ربهم هـــــــــدي بال وهـــــــــــــــــــم
ونال فضــــــال من الباري بـــــــــال فصــــــــم
شــــــك ويشفــــع لحفــــــــاظ فالتــــــــــــــــزم
وليس ينسخـــــــــه غـــير علي الـــــــــــــــدوم
يهدي به كــــــل ذي اذن وذي صـــــــــــــــــم

الفصل الثامن
َ
اتيـــــــــــــت الي البيت المقـــــــدس إذ
لما
سريـــــــــت بالذات للسبع الطبــــــــاق فقد
كقـــــــــــاب قوسين او أدني فقربـــــــــــك
بعـــــــين رأســـــــــــــك قــــــد شاهدته وأ
لقــــــــد وهبـــــــــــت مقاما عز مطلبـــــه
والتركــــــــــت لكل الخــــــلق منزلــــــــة
زمام كل فخــــــــــار أنت حايـــــــــــــــزه
عنايــــــــــــــــــة هللا حفتنا بملتـــــــــــــــه

صليت بالرســـــــــــــل واالمالك كلهــــــم
خرقــــــــت كل حجـــــــــاب فزت بالعظـم
الباري واعطـــــــــاك ماتهــــوي من النعم
تيت القـــــــــوم والليل لم يحفـــل بصحبهم
لجملـــــة الرسل اهل الحـــــــظ والعصـــم
وال رسول الي اســــــــراك لم يحــــــــــــم
وفقــت للرســــــل في بد ٍء وفي ختـــــــــــم
الغــــــــــرا ونحن به سُدنا علي األُمــــــــم

الفصل التاسع
أخـــــــــــــبار بعثته لما أتت وسمــــــــــت
لما تهيــــــــــأ للغزوات وانتــــــــدبت اال
قاموا ألجل رضــــــــــــــاء هللا واجتهدوا
قاد الجيــــــــــوش علي االعداء فاحتسبوا
قد شيدوها وأعلــــــــــوا قدرها فغـــــــدت
هم الكماة ليـــــــــوث الحرب مابرحــــــوا
والدهـــــــــــــر إن مر اليدروا به أبـــــــدا
كأن دين الهـــــــــــدي ضيف ألم بهــــــــم
أبطـــــــــــال كل قتال ســـــــــل مقاتلهــــم
وســــــــل تبوكا وبدرا ثم ســــــــــــل أحدا
فكلمـــــــــــا وردوا الهيجا َء فحالهـــــــــــم
ومن يكــــــــن بنبي هللا منتصــــــــــــــــرا
وإن امنــــــــــــــه في حضن ملتـــــــــــــه
كم رد مواله كيــــــدا عنه فانعكســـــــــــت
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راعت قلـــــــــــــوب عباد الغي والصنـــم
صحاب للحــــــــــــرب قربانا لربهـــــــــم
في نصر ملتـــــــــــــه مع محض جهدهــم
وقد أباحــــــــــــوا له اقطار كــــــــــــل دم
أنـــــــــوارها قد تضئ في حندس الظلــــم
في حســـــــــــن تقريره جدِّوا بال ســــــأم
من شـــــــــدة الحرب غير األشهر الحــرم
قامـــوا بإكرامـــــــــه بالنصر والحـــــــرم
عن حــال تصميمهـــــــــم أو حال حربهــم
وسل حنينــــــــــــا تري إيفاء عهدهـــــــــم
حال الليث إذا صالــــــــت علي الغنـــــــــم
يخافـــــــــــه الليث إن وافـــــــاه في إجــــم
حلت كمـــــا الليث واالشبـــال في إجـــــــم
ارمـــــــــاح أعداه طعنـــــــا في نحورهــم

الفصل العاشر
ُ
أتيت اشكــــــــــــــــو ذنوبا قد هلكــــــــــــــت بها

ياواســـــــــع الجـــــــــــــــاه ياذا الحلم والكـــــــرم

اطنبــــــــــ ُ
ت مدحي فأرجــــــــــــــو أن يكــفر لي

كل الذنـــــــــــوب وعمـــــــــري ضاع في الخـــدم

فالذنـــــــــــــــب طوقني واللهــــــــــــــــو عوقني

أرجـــــــــــــوك تنقذني ياكاشـــــــــف الظلــــــــــم

وكم أطعـــــــــــــــ ُ
ت الهوي في الحالتيـــــــــن وما

حصلـــــــــــت شيئا ســــــــوي االثـــام واللمـــــــم

والنفــــــــــــــــس مني كانت في تجارتهــــــــــــــا

كــــــــــــــــم تشتري دينها بالعارض الخـــــــــــرم

ولم تبع آجـــــــــــــــــــل االُخري بعاجلهـــــــــــــا
لكن أتيــــــــــــــــــت له أشكـــــــــو معايبهــــــــــا

مـــــــــــع انــــــه قابـل في الحيـن للعــــــــــــــــدم
فليس يتركني حاشــــــا فلـــــــــــــــــم أُضــــــــــم

فمنـــــــــــــه لي ذمـــــــــــــــــــــة تدعي محمد ال

مكي وهـــــــــــــــــــو وفي العهد بالذمـــــــــــــــم

إن لم يكـــــــــــــــن يوم حشر الخلق يشــــــــفع لي

جـــــــودا وحلمـــــــــــا وإأل بـــؤت بالنــــــــــــدم

حاشــــــــــــــا يخيب الذي يرجو معاطفـــــــــــــــه

والجــــــــــــــار يرجع منه غيـــر محتـــــــــــــرم

مدحتـــــــــــــــــــــه اتقي حر الحســــــــــــــاب به

فإنــــــــــــــــــه هو كنزي يـــــــــوم مزدحـــــــــم

ياســيد الرســــــــــل من أرجـــــــــو معاطفـــــــــه

ومــــــــن أراه مجـــــــــــيرا لي من الضــــــــــرم

فإن من جـــــــــــــودك الدنيا وكل مكـــــــــــــــون

كان في الكـــــــــــــــــــون أو في أسطر القلـــــــــم

ولن يضيق أيا المخــــــــــــتار جاهــــــــــــــك بي

عليك ياشافعـــــــــــــــــــــا للعرب والعجـــــــــــــم

يارب بالمصطفي أحســــــــــــــــن إلي وكــــــــن

جـــــــــــــــارا لعبدك في الداريــــن والختـــــــــــم

وأختـــــــــــــــم علي بحسن الختـــــــــــــم وانقذني

من كل ســـــــــــــوء وكن حصني من األلـــــــــــم

وصلي يارب للهـــــــــــــــادي بــــــــــال عـــــــدد

وازكي الســـــــــــــــــــالم له ياباعث الرمــــــــــم

واآلل والصحـــــــــــــب ثم التابعيــــن لهــــــــــــم

والزوج ثم ألهــــــــــــــــــــل البيت جميعهــــــــــم

والتابعيــــــــــــــــــــن باحســـــــــان لهم أبـــــــــدا

أهل الصفـــــــــــــــــــــا والهدي والعزم والشيـــــم

ماصـــــــــــــــرت أيقظـــــــــت قلبي مطوقـــــــــةٌ

وما تشــــوق قـلــــــــــــــــــــــــــب بالغــــــرام ُدم

ت َّم بحمـــــد هللا وعونـــــــه
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