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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 
الحمدهلل الذي وقف من اصطفاه لمدح خير البرية وهدي من ارتضاه لفهم نعوته الكمالية ففازو 

ل ان من الشعر لحكمة سيدنا وموالنا ئالدرية والصالة والسالم علي هاد االمة القا عقودهبنظم 

ه الباهرة وعلي اله وصحبه له الزاهرة وازهرت رياض معجزاتئمحمد الذي اسفرت فرايد شما

اذلين نفوسهم في تبليغ جوامع اقواله وغريز خصاله لالنام يجوز بذلك كمال الزلفي لديه يوم بال

العرض والزحام وبعد فيقول المفتقر الي مواله الجليل محمد المكي بن الولي اسماعيل ان ابهي 

مدح  وردوه بحر ثجاجاجه المتاخرون ورواه شرعه ومنهاجا وابهر ماعكفو عليه وهماانت

عا به ولوع من هام يذكر العذيب وجناب الرسول عليه الصالة والسالم من عهد  الصبا ومل

ببشارة نبوية ودعي داعي المحبة للطلعة  اأرق وحن الي تلك المعاهد وصبا ولما استنار الغوبو

النشاء قصيدة المحمدية النشاء قصيدة علي خط قصيدة االمام الممنوح بخدمة جناب المحمدية 

علي خط قصيدة االمام الممنوح بخدمة جناب خبير االنام سيدي شرف الدين البوصيري 

لخير البرية علي ذلك النمط  دا من الفيوضات المصطفوية مادحا  مة قلت مستدالشيرة بالبر

والدرية في مدح خير  دا العقوهراجيا من الواهب العطية العصة من الزيغ والغلط  وسميت

النفس  وأدواءفي تذكرا وكان المحبوب  األولهذا وقد رتبتها علي عشرة ابواب الباب البرية 

ها الباب الثاني في ذكر هللا ومن تعبده صلي هللا علي وسلم الباب الثالث في ئوبيان طيها ودوا

ذكر نبذة من اخالقه صلي هللا عليه وسلم الباب الرابع في تفضيله صلي هللا عليه وسلم الباب 

ذكرته من معجزاته  س في ذكر مولد صلي هللا عليه وسلم الباب السادس في ذكر شيءالخام

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 

اهه صلي هللا عليه وسلم عند هللا اسأل هللا العظيم متوسال اليه بجاه نبيه الكريم ان التوسل بج

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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 سماة البردة الم

 

 بالعقود الدرية 

 

 في مدح خير البرية
 

 

 

 تأليف 

 العارف باهلل
 

 

 

 السيد / محمد المكي بن الشيخ اسماعيل الولي ابن عبدهللا 

 مينآنفعنا هللا ببركتهما ... 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 م  يارب صلي علي المختار سيدنا   خير البرية من عرب ومن عج  

 

 
 ولالفصل اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                مـــــــقد ضاء بدر الهدي من نحو ذي سل

                                         مــــــــــــا ندبت احبائي وساحتهــــــمهم

                                   وم فارقنيــــــــــــــد انحلني والنبــــفالع

                     دتــــــفكنت اخفي الهوي عن عاذلي فب

                              مـــــــن دعو لومي فقولكــــــــــياعاذلي 

                            م بهـــــــــــد الــــــل ودي لكم عبــــيااه

 ةــــادة ملكوا االعضاء قاطبـــــــــهم س

                                                                             دتــــــــــــــم مني نعم بعـــوان ساحته

          اــــــس تمرح في ميدان شهوتهــــوالنف

            دعـــــــــع النفس والشيطان مرتــــفتاب

         اــر الزال ينمو في خالفهمــــــــوالخي

          اـــــا عدواك فاعدل عن طريقهمـــهم

       ةــــري نصحت ونفسي في مخالفـــغي

           تـــــــــا احتيالي وماقولي اذا سئلــــفم

            لــــــــت ليوم الحشر من عمــــوماعلم

                                      
 

 رمـــا الي الحــــــــح القلب مشتاقـــــواصب

 مـــــــــفهلي ب م قد لذ  ــــدت ذكرهــــــــوج

 مـــــــــــع سال علي الخدين كالديـــــوالدم

 مــــــم في الـــــروحي به حيث صار الجس

 مــــــــــــاي عنه لقد كانت علي صمـــــاذن

 رمـــال وصار القلب في ضــــــطيف الخي

                                                             م          ـــــــــــدي في فرط حبهـــــــــــــوفتوا كب

 مــــــــــــع قلة الهمـــــكيف الوصول لها م

 ومـــــــــــــــر الشيب والهـــــــلم تتعظ لنذي

 دمـــــــــــــــر والنــــــــــرانه للشـــــفقد يج

 مــــــــال يخـــــــومن يخالف علي حول الع

 مــــــــــــأعتصاداك فـــفال تطع حكم من ع

 مــــــــــا ذا وتنفطـــــي عن هواهــم تنتهـــل

 مـــــــــــــول اليوم في كلـــــــجوارحي مااق

 مــــــــــم واللمــــاالثجميع وي ارتكابي ـــس
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 الفصل الثاني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

 الفصل الثالث 

 

 

 

 

 هـــــــــــــت سبل الذي اذكي عبادتـــــترك

 اـــــــــل هللا باالخالص  محتسبــــــوعام

 هـــــــــــا بهيبتــار بالزهد مقرونــــــوص

 راــــــــــان يعصب في احشائه حجــــوك

 اــــــبـال مكة قالت أن تكون له ذهـــــجب

 دـــــــــــاب فقـــــــر ايات الكتــــمحمد س

 ويــــــذي العيب فيه ســــهو الرسول ال

 ةــــــــــق كاملــــه للخلــــــــــادي رسالت

 مــــــــــــا فانقذهــــدي به هللا اقوامــــــه

 قـــــــــــداء في قلــــد الدين واالعـــــفأي

 ان بهــــــــــون اذا نالوا االمـــــــوالمؤمن

 

  مـــــــار لم ينــــــــــــــهلل وهو مدي االسح

 ورمـــــــــدام بالــــــــحتي تضرر في االق 

 مـــــــــبالنع ص  ـُــخورع حتي ــــــــــوقد ت

 مــــــــــــه العمــــمن شدة الجوع مع اكرام

 مــــــــاه من علــــــــما اذكـــــــــــاها فـــاب

 مــــــــاها غير منفصـــــاال وجــــحوي كم

 مــــــــــــتيه من االمآق ـــرام مطلـــــــــاك

 مـــــــــــن الكتــــان فيها فحاشاه مـــــــماخ

 مــــــــــــلراك والظُ ــمن ظلمة الكفر واالش

 مـــــــــــــؤس والنقـوا بالبـــــمهُ ا اذل  ـــــكم

 مـــــــــــع لهم في يوم مزدحـــــوهو الشفي 

 

 اخالقـــه  هو الشخص يماثلهـــــــــا

 والعلــــم والزهد والحلم العظيم بـــال

 تـــــــــــــةفــال شبيه له في كــــل ثاب

 فانــــــه  هو شمس في توقــــــــــــده

 كالنور في افق والصبح في غســــق

 

 كما تحقق باالحســـــــــان في اليتــــم

 نقص وقد خص باالنعـــــــام والكـرم

 له لرافت ضال من العـالم والحكــــم

 واالنبياء بدور الهـــــــدي في الظلـــم

 البحر في كـــرموالعيش في خصب و
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 الفصل الرابع
 

                                          

 

                                          

                                       

                                      

 

                                       

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــــالك قاطبــــــاق النبيين واالمـــــف

 مـــــــــــــــل إنهــــــادم وجميع الرســـــف

 واــــــوره وسقـــــــوا من نــــــوكلهم خلق

 زةــــــــــــم هو اعجازا ومعجـــــــــوفاقه

 بــــرش واللوح والكرسي الريـــــــوالع

 هــــــــت في الكون سيرتدار علـقطب الم

 اــــــرش خازنهـــــــأمين أسرار رب الع

 الـــــــــــة من أثني عليه بــور البسيطـــن

 مــــــــــــــاح جناته للناس أجمعهـــــــمفت

 
 

 دمـــــاد كل الذي يمشي علي قــــــــوس

 رمــــــــــادناه في الفضل وااليات والح

 مــــوا في عين حدهــــفي الخير إذا وقف

 دمــــــواله كان جميع الكون في عــــــل

 مــــق كلهـــــــــوره وجميع الخلـــمن ن

 مـــوا في عظـــــــد تعاظم قدرا  فهــــوق

 م ـــوره قد أضاء الكون في الدهـــــــون 

 مـــون والقلــــــــــنقص إله الوري في ن

 مـــبدء وفي ختل في ـــــــــــورحمة الك

 

 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

 الدين اصبـــح في عز وفي شــــــــرفف

 وصارت الملـــــــة الغراء موقــــــــــدة

 وملة الكفــــــر باتت وهي باطلـــــــــــة

 ألنه منــــــة الرحمــــــان بارئــــــــــــه

 حازت به الخلق انعامــــا   بال عــــــــدد

 الجل ذا حضـــــرت حور واسيـــــــــة

 ــاء سرته مقطوعــــــة وبـــــــهقد جــــ

 وذلك العــــــام عام الفيل حيــــــث اتت

 وهللا اهلكهـــــــم من حين ارسل مــــن

 وكل ذلك إكرامــــــا  لمولــــــــــــــــــده

 مبينــــات لذي  عقـــــــل وذي فهـــــــــم

 رئت بها لنواحي الشــــــــام كالحــــــــرم

 تـــــراها وكانت قبل في ضـــــــرممما إع

 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

 تاظ كل الذي يعزي الي الصنـــــــــمواغـــ

 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  
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 الفصل السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                             

 

 جـــــــاء البعير له يشكــــــــــو فخلصـــه

 ـــهوالضب كلمـــــــــه والذئب خاطبــــــ

 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

 حيث ثــــويتشرف الغــــــــار بالمختار 

 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

 
 

  قــــــدمكما سعـــــــت شجرة الغبرا بــال

 والطفل قبل كـــــــــــالم فاه بالكلــــــــــم

 ُشق  له نصفين في الحــرم والبــــــــــدر

 اروي الجيــــــــوش جميعا في مسيرهــم

 بمس كفيــــــــــــه بعد اليبس والعــــــــدم 

 فيالهـــــــــــا رميـــــة أَغنت عن السهـــم

 حــــوا بعيشهـــــــمالنــــــــاس ذلك وارتا

 فيه وصاحبـــــــــه الصديق ذو الشيــــــم

 كي يظفـــــــــــرون جميعا باجتماعهـــــم

 عنهم وكانـــــو عماَء عـــــن محلهــــــــم

 كما الحمامــــــــــة قد باضت لسترهـــــم

 بمسه سالمــــــــــا من شـــدة السقـــــــــم

 ـــزه باءو بعجزهـــــماحصاء معاجــــــــ
 

 الم هللا الريبــــــــــــــــاب كـــــــــــــإن الكت

 مـــــــــــز الجن ثم االنس كلهــــــــــــقد اعج

 دـــــــــــة والقول البليغ فقـــــــــــــوبالفصاح

 رهـــــــــــــاه عن إدراك ناظـــــــــــــتدق معن

 هاــــــــــــــخبار اجمعاط بالغيب واالــــــــاح

 بــــــه من سر ومن عجـــــــم وكم فيـــــــفك

 ديـــــــــــوب المؤمنين هــــــــــقل فاء داء  ـش

 هـــــــــــه وسامعــــــــاز بالمجد قارئــــــقد ف

 الــــــــو المونس في الرمس المخيف بـــــــه

 ةــــــــــــــطبخ للكتب قاـــــــــــــــــوانه ناس 

 هــــــــــلزار انــــــــــور من هللا للمختـــــــــن
 

 دمـــات هللا ذي القــــــــــم صفـــــــــــهو القدي

 مـــأت ذو فهـــــــــــــورة مثله لم يـــــــــــــبس

 مـــــــــة الكذاب ذا البكــــــــــــــــــاعيا مسيلم

 مــــــــــه للناس كالديــــــــــاضم افيــــــــــــوي

 مـــــــــــز الكل باالحكام والحكــــــــــــــوأعج

 مـــــــــــهم يب التحصي لذـــــــــــومن غرائ

 مـــــــــــــــــــدي بال وهـــــــــلهم ومن ربهم ه

 مــــــــال فصـــــــــال من الباري بــــــونال فض

 زمــــــــــــــــاظ فالتــــــــع لحفــــك ويشفــــــش

 دومـــــــــــــــير علي الـــه غـــــــــوليس ينسخ

 يهدي به كــــــل ذي اذن وذي صـــــــــــــــــم 
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 لما اتيـــــــــــــَت الي البيت المقـــــــدس إذ

 سريـــــــــت بالذات للسبع الطبــــــــاق فقد

 وسين او أدني فقربـــــــــــككقـــــــــــاب ق

 بعـــــــين رأســـــــــــــك قــــــد شاهدته وأ

 لقــــــــد وهبـــــــــــت مقاما  عز مطلبـــــه

 والتركــــــــــت لكل الخــــــلق منزلــــــــة

 زمام كل فخــــــــــار أنت حايـــــــــــــــزه

 نا بملتـــــــــــــــهعنايــــــــــــــــــة هللا حفت

 
 

 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

 اســــــــراك لم يحــــــــــــم  وال رسول الي

وفقــت للرســــــل في بدٍء وفي ختـــــــــــم 

 الغــــــــــرا ونحن به ُسدنا علي األُمــــــــم

 

 

 
 

 أخـــــــــــــبار بعثته لما أتت وسمــــــــــت  

 لما تهيــــــــــأ للغزوات وانتــــــــدبت اال     

 ـــــــــاء هللا واجتهدوا قاموا ألجل رضـــــ 

 قاد الجيــــــــــوش علي االعداء فاحتسبوا  

 قد شيدوها وأعلــــــــــوا قدرها فغـــــــدت

 هم الكماة ليـــــــــوث الحرب مابرحــــــوا

 والدهـــــــــــــر إن مر اليدروا به أبـــــــدا  

 مكأن  دين  الهـــــــــــدي ضيف ألم بهــــــــ

 أبطـــــــــــال كل قتال ســـــــــل مقاتلهــــم

 وســــــــل تبوكا وبدرا  ثم ســــــــــــل أحدا

 فكلمـــــــــــا وردوا الهيجاَء فحالهـــــــــــم

 ومن يكــــــــن بنبي هللا منتصــــــــــــــــرا

 وإن امنــــــــــــــه في حضن ملتـــــــــــــه

 اله كيــــــدا  عنه فانعكســـــــــــتكم رد  مو

 

 

 

 

 
 

 راعت قلـــــــــــــوب عباد الغي والصنـــم

 صحاب للحــــــــــــرب قربانا لربهـــــــــم

 في نصر ملتـــــــــــــه مع محض جهدهــم

 وقد أباحــــــــــــوا له اقطار كــــــــــــل دم

 الظلــــم أنـــــــــوارها قد تضئ  في حندس

 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

 ـــت علي الغنـــــــــمحال الليث إذا صالـــــ

 يخافـــــــــــه الليث إن وافـــــــاه في إجــــم

 حل ت كمـــــا الليث واالشبـــال في إجـــــــم

 ارمـــــــــاح أعداه طعنـــــــا  في نحورهــم
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                                                                                     هـــــــد هللا وعونـــــتمَّ بحم

 ت بهاــــــــــــــو ذنوبا قد هلكــــــــــــــــاشك أتيتُ 

 فر ليــو أن يكــــــــــــــجمدحي فأر تُ ــــــــــاطنب

 و عوقنيــــــــــــــــب طوقني واللهـــــــــــــــفالذن

 ن وماـــــــــالهوي في الحالتي تُ ـــــــــــــــوكم أطع

 اــــــــــــــس مني كانت في تجارتهــــــــــــــــوالنف

 اـــــــــــــخري بعاجلهل االُ ـــــــــــــــــــجآولم تبع 

 اــــــــــو معايبهـــــــــت له أشكــــــــــــــــــلكن أتي

 ة تدعي محمد الـــــــــــــــــــــه لي ذمـــــــــــــفمن

 فع ليــــــــن يوم حشر الخلق يشـــــــــــــــإن لم يك

 هـــــــــــــــا يخيب الذي يرجو معاطفــــــــــــــحاش

 اب بهــــــــــــــه اتقي حر الحســـــــــــــــــــــمدحت

 هـــــــــو معاطفـــــــــل من أرجــــــــــيد الرســياس

 نو  ـــــــــــــــودك الدنيا وكل مكـــــــــــــفإن من ج

 ك بيــــــــــــــتار جاهــــــــــــولن يضيق أيا المخ

 نــــــــي وكن إل  ــــــــــــــــيارب بالمصطفي  أحس

 م وانقذنيـــــــــــــي بحسن الختم عل  ـــــــــــــــوأخت

 ددـــــــال عــــــــــادي بـــــــــــــــوصلي يارب لله

 مــــــــــــن لهــــب ثم التابعيـــــــــــــل والصحآلوا

 داـــــــــان لهم أبـــــــــن باحســــــــــــــــــــوالتابعي

 ةٌ ـــــــــت قلبي مطوقـــــــــرت أيقظـــــــــــــــماص

 

 

 

 

 
 

 رمـــــــاه ياذا الحلم والكـــــــــــــــع الجـــــــــياواس

 دمـــري ضاع في الخـــــــــوب وعمـــــــــــكل الذن

 مــــــــــف الظلـــــــــوك تنقذني ياكاشـــــــــــــأرج

 مـــــــام واللمـــي االثوــــــــت شيئا ســـــــــــحصل

 رمـــــــــــم تشتري دينها بالعارض الخــــــــــــــــك

 دمــــــــــــــــن للعـل في الحيـه قابــــــع انـــــــــــم

 مــــــــــضم أُ ـــــــــــــــــا فلــــــفليس يتركني حاش

 مـــــــــــــــالعهد بالذم و وفي  ـــــــــــــــــــمكي وه

 دمــــــــــــؤت بالنـــب ا وإأل  ـــــــــــودا  وحلمـــــــج

 رمـــــــــــــر محتـــار يرجع منه غيــــــــــــــوالج

 مـــــــــوم مزدحـــــــــه هو كنزي يــــــــــــــــــفإن

 رمــــــــــيرا  لي من الضـــــــــــن أراه مجــــــــوم

 مـــــــــون أو في أسطر القلـــــــــــــــــــكان في الك

 مـــــــــــــللعرب والعج ا  ـــــــــــــــــــــعليك ياشافع

 مـــــــــــن والختــــارا  لعبدك في الداريـــــــــــــــج

 مـــــــــــوكن حصني من األل ء  وـــــــــــــمن كل س

 مــــــــــباعث الرمالم له ياـــــــــــــــــــوازكي الس

 مــــــــــل البيت جميعهــــــــــــــــــــوالزوج ثم أله

 مـــــا والهدي والعزم والشيـــــــــــــــــــــأهل الصف

 مرام دُ ــــــب بالغــــــــــــــــــــــــــلـوق قــــوما تش
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