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بسم اهلل الرحمن الرحيم
به األعانة بدءاً وختما ً وصلى هللا على سيدنا محمد ذاتا ً ووصفا ً وأسما ً حمداً على من جعل
المدح للمصطفى من أعظم القربات وشكراً على من أثاب المادحين بنعم متضاعفات وجعل
ذلك وسيلة إلى ترقى الحضرات وتكثيراً للحسنات ومحواً لسائر الزالت أحمده حمد عبد حمد
ادا َء لما وجب عليه وأشكره شكر عبد طامع فى ثواب مالديه وأشهد أن الإله إال هللا شهادة
ادخرها ليوم األنام وندخل بها فى ديون المادحين مع البررة الكرام وأشهد أن سيدنا محمداً
عبده ورسوله الممدوح فى حضرة الملك المعبود المقصود بالمودة من عالم الغيب والشهود
صلى هللا عليه وعلى آله البدور وصاحبته والتابعين لهم إلى يوم النشوراما بعد فيقول الفانى
المباسطاث القدسية رق الجناب المحمدي والذات المصطفوية ابن عبدهللا إسماعيل تلميذ غوث
األوانى الختم سيدي محمد عثمان اسدي عليه من سحائب فيضه المنان لما كان ليلة حادي
عشر من شهر صفر المبارك سنة  0421اعتري على فكري أَن أضع قصيدة همزية فى مدح
خير البرية على سلك أهل الهمزيات ارجو بها نيل جزيل الخيرات ثم لما تمت الساعة رأيت
النبي صلى هللا عليه وسلم كانننى واقف بين يديه وقد استحضرت القصيدة كلها فى فكري
وانشدتها له بيتا بعد بيت وهو يصحها ويسمعها وقد أشار إلى أن أضمها كما ضممناك الينا
باصطفا َء فجا َءت بحمدهللا على أَحسن نظم بالوفاوليعلم الناظر فيها والواقف عليها انى لست
من مداح هذا الجناب الكريم وال أَهال لثنا َء هذا المنصب العظيم لكونى ليس لى اطالع على
المعانى الحسان والتمكينى على معرفة النحو والمعانى والبيان وإنما الحب حملنى على ذلك
والطمع فى ثواب ماهنالك فليكن النظر فيها بعين الرضي والمبادرة باإلصالح إلى ماظهر منها
الخلل والخطأ البعين السخط واالعتراض برمى السهام فإن ذلك ليس من دأب الكرام .
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبة اجمعين
ك سنـــــــــــا ُء
ياسُم ْي َر العُريَش فِي َ
فَتعالَيتَ فى ُرقَالك ُعـــــــــــــــلَ
فَتَنَاءا ْللف ْهم َغوصُ م َعاليــــــــــك
ب َمديــــــــــ ُح
لَ َ
ك ِم ْن َعالِم ال ُغيُو ِ
صونَ فِي ِه بُ ُحــــــــوراً
تَت َعا َ
طا ال َغا ُ
ُ
ُ
ُغرقُوا فى َع ِميقِهَـا فَانِيلـــــــــــوا
ازل ْال َعجْ ز َو ْقفــــــــــا ً
فَا ُقِي ُموا َمنَ َ
س البَعضُ فِى طُ ُروس وأَملَى
َدر َ
ق بـهَا الـدرْ سُ
قَط َرة ِم ْن ثَنَاهُ ضا َ
ف
أ َخ َذ ال َواصفُونَ فى ُح ْسن وصْ ِ
إنما ْال ُكـل فِيـ ِه يؤمىء َولَكـــــــ ْن
ت نَ ْسـخ
أ ْدر ُجوا ْال َم َ
دح فِى إ َشا َرا ِ
ص َر ْ
ت َعـ ْن بُلـ ُوغ َم ْعنَــــاهُ أال
قَ ُ
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ُدونَ َمرْ قاهُ يقُص ُر االرتِقَــــا ُء
َو َس َما لَ ْم تَ ْس ُمهَا األنبيــــــــــا ُء
َوقَ ْد َحا َل ُدونَهَا اإل ْعيَـــــــــــا ُء
صفَــــــاء ُ
َكـل َع ْنهُ ال ُم َدا ُح وال ُو َ
صــــا ُء
َو ُو ُغوصا أَ ْعيَـاهُ ُم اإل ْغـ َ
صــــــــــــا ُء
َملَالَ ِحينَ نَا َءهُـ ْم إِ ْق َ
َو ُر ُجوعا ً ْلل َعجْ ـز فِيـ ِه ِكفَـــــــــا ُء
ضهـم فَ ْالجميـ ُع َع ْنـهُ تَنَـــــــا ُء
بع ُ
عَل َى ال ُم ْملييــنَ واإل ْمـــــــــــــال ُء
وثنَــاء أ َزانَــه اإل ْنمــــــــــــــــا ُء
ول َخفَــــــــا ُء
فِى َم َعانيــ ِه لل ُعقـــ ُ ِ
َمـ َع إي َمــا َو َحبــ َذا اإلي َمـــــــــــا ُء
يَتَنـ َا َمـا َذ َكــا ُؤهَـا َو َدهَـــــــــــــا ُء

ضل ُشبهَ ْ
ت َع ْنهُ َك ْالبَحْ ـر
ِشيَ ُم الفَ ِ
فَ َم ِديح ْ
إخفَاء َم َعانيــ ِه َمـــــــ ْدح
َما َد َر ْتـهـ َا َو َح َو ْتهـا ُعقُــــــــول
َوإ َذا ْال َج ْه ُل فِى َحقَائِقِهـا الســـا
َك ْيفَ تُ ْد َري والم ْك ُر َم ُ
ات لَـــــهُ
يَا ُذ َرا ْال َمجْ ـ ِد إن ِذ ْك َر ُعالَ ُكــــم
إنمــ َا ْالفَضْ ُل ِم ْن َحقِيقَتِكَ النـــا
ُكل ُح ْسن فِى ال َعالَ ِمينَ تَــ َرا َءي
ق أصْ ُل ُكل ُو ُجــــود
ثَ ْم َرةُ ْالخَ ْل ِ
ُكل أصْ ل َو ُكل فَرْ ع م ْن ْال َعالَـم
ضة قَ ْد أنَا َر بَــرْ ُ
ق َسنَاهَــــــا
قَ ْب َ
َولَ ُدري ُكوْ كب ِم ْن ضيَاهُ ا ْستَ ْب َر
َك ْم أقَا َمت ب ُحجْ بهَـا َوتَ َزكـــــ َ ْ
ت
َوتَ َدل ْ
ت ِم ْنهَا إلَ َى َعالَــم ْالبَـــ ْدء
لَ ْم تَ َزلْ فِى ال ُغيُوب تَ ْنتِق ُل الن ْزل
َوظُهُ ُو ُر ت َشرفَـــ ْ
ت َوبُطُـــــــون

يَـ َرا ْالبَـــ ْد َر تَحْ تَـــهُ النظَــــــــــــ َرا ُء
َوثَنَـا ُء َعجْ ـ ُز االثنَــا ِء ثنــــــــــــــــا ُء
َونُفُـــــــــوسُ أحلهَــــــــــــا اإل ْد َرا ُء
بِ ُ
ق فِيهَــا َواللحقُـــونَ َســـــــــــ َوا ُء
َ
َمـن قِـ َدم ِمـ ْن إل ِهـ ِه إ ْهـــــــــــــــــ َدا ُء
َوثَنَا ُكـــــــ ْم لــ ِ َدائنَـــا لَــــــــــــــ َد َوا ُء
ضــــــالَ ُء
ضائــ َل ْالفُ َ
سُ استَ َعــا َر الفَ َ
ُ
ض ِمنَ ْتــهُ ْال َحقِيقَـــة الـ َح ْسنَـــــــــــــا ُء
َ
ْ
بِكَ إ ْبقَـــا ُو ُجــــو ِدها َوالفَنـــــــــــ َا ُء
إال ِمنــْك لِ ْل ُو ُجـــو ِد ا ْبتِـــــــــــــــــ َدا ُء
َمـل مـ ِ ْن ُعلُوهَـــا اإل ْعتِــــــــــــالَ ُء
قَ ْ
ت فى َس َمائِهــــا ْالبُــ َرقَــــــــــــــا ُء
ُكل ُحجْ ب ِم ْنهَـــا لَهَـــا ا ْست ْنمــــــــا ُء
الــذي زانَ بَـــــ ْداهُ اإل ْنـــ َشــــــــــا ُء
َمتَـى ْ
أن تَنَــالَهَــــا ْالـ ُك َر َمـــــــــــــا ُء
الُنــ َاس بِهَــا هُــ ُم الـش َرفَـــــــــــــا ُء

فصل فى نسبه صلى هللاه عليه وسلم
نَ َسب َما َعـــ َراهُ َع ْقـ ُد سفَــــــــاح
ت فِيـــ ِه أ ْن ُجــ ُم الدر ْ
نُ ِظ َم ْ
واليَــــا
ت بِـه شنَ َعـــــةُ
فَاصْ غ ما ا ْستَوْ َعبَ ْ
ق أك َر ُم الر ْس ِل َمحْ ُمو ُد
أحْ َم ُد ال َخ ْل ِ
إ ْب ُن َع ْبداإللَ ِه ِمـن َش ْيبَــ ِه ْال َحمــْ ِد
اف ابـــ ِن
هَا ِشــم ي ْنتَمى ل َع ْبــ ِد َمنَ ِ
البُ ْب ُن ُمــرةَ الفَضْ ــل ِمـــ ْن
َو ِك ِ
ِمن ل َؤي ْب ِن َغالب ْب ِن فَ ْهر الذي
َو ْه َو فَرْ ع لِ َمالك َو ْه َو ا ْب ُن النَضْ ر
ُول َد النضْ ُر ِم ْن ِكنَانَة ِمــ ْن ِفيِـــه
ك قُ ْ
طــب َس َما ا ْب ُن ُم ْد ِر َكـــــةَ
َذا َ
إ ْبــ ِن اليَـاس البَ ِهـى َسنَــــــــــا َء
ضر ِمنــْهُ َو ْه َو إ ْبـــ ُن نِــــ َزار
ُم َ
ْ
ُ
َ
َ
صــــــح
إ ْب ِن َعدنانَ هَاهنا فِى أ َ
ق هَ َذا َما للر َوايــة حـــــ َديث
فَوْ َ
نَ َسب صينَ ِم ْن سفَاح ْالذي تَــرْ
وجــــه ُكــــــل
َو َخــالَ َع ْن م ْن ُس ِ
اجج ْالقَـــــــوْ م
أُ ْن ِجبُـوا ِمـ ْن َح َج ِ
َم ْن لــ ُد ْن آ َد َم إلى َع ْهد َحـــــوا
َو َحبَــا هللاُ اد َمـا ً كـ ُل فَضْ ــــــل
َس َج ْ
دت ِع ْن َد َع ْه ِد ِه ْالمل األ ْعالَ
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نَ َسـب ُدونَ ِع ْقـــ ِده األ ْنبِيَــــــــــــــا ُء
قُـوت ِمـ ْن ُح ْســــــ ِن نَ ْس ِجــ ِه الـالآل ُء
الخَ ْي ِربِ ِذ ِكرا ْستِ ْعــداِده ْالـ َح ْلــــــــــ َوا ُء
الس َجايَــا فِيَــه الثنَــا ُء َجــــــــــــال ُء
اشــــــم ْ
األذ ِكيَـــــــــــــا ُء
َو َذا إبـْ ُن هَ ِ
صى الـــذي لَــهُ اإلرْ تقَـــــــــــــا ُء
قُ َ
أ َك ْعــب فَمــ ْن لِ ْل ُعلُـــو َك ْهـــــف إ َوا ُء
ش ِم ْنـــهُ ْالبــــــــــدا ُء
ا ْستَبَـــ ْد ْالقــ ُ َر ْي َ
نَضْ ـــر َس َمـــ ْ
ت بِــه النضـــــــــ َرا ُء
لإلبَـا مــ ِ ْن ُخ َز ْي َمـــةَ األ ْعــــــــــال ُء
ال ُجو ُد َس َجايَا ِطبَاعــه والس َخـــــــا ُء
بَطـــل تَـتـقـى بِـه الش َج َعــــــــــــا ُء
لـ َعــ ِد َعلَـى نـــــ ِزار آبــــــــــــــا ُء
ضــــــا ُء
ْالقَــوْ ل ْلل َعــد َمرْ كــز وا ْنق َ
صــح َوصْ ــالً ب َما َحـــــــ َواهُ َو َراء ُ
َ
ْ
ُ
الجاهليــــ َة ال ُجهَـــــــــــــــال ُء
َكبُـهُ َ
ب الَ َوالَ ْال َعرْ بَـــــا ُء
ُم ْستَ ْعربَ ِة ال ُعـرْ ِ
َوا ْستَ ْعلَــ ْ
ت ب ِه ْم ِم ْن ُسفُولِهَا السفَـالَء ُ
َو َذ َراريِهـــا بِ ِهــــم نُــقَبَــــــــــــــا ُء
ظـ ْ
َما َح َ
وظه ْال ُكبَــــــ َراء ُ
ت َمـ ْن ُحظُ ِ
ُس ُجـــوداً َما َشابــــهُ ِكبـْريَــــــــــا ُء

يَالَحــ َوا َء يَوْ م َزانَ بِهَا النـــور
َساقَهُ هللا ُ ِمـ ْن ظُهُور ِكــــــ َرام
َوإ َذا النو ُر لَ ْم يَ َزلْ تَرْ تَقى َع ْب َد
أوى
َوتَـ َدل َى مـ ِ ْن َع ْهـ ِد ِه ثُـــــم َ
َر ِحـم طَيب َوقَـد ظَل يَ ْنمــــ ُو
يَا لَفَ ْخـ ِر َح َو ْتـه آمنَـةُ ال َخيـــْر
َزانَها هللاُ ِب ْالمــو َدة والصـوْ ِن
ضائــالً َو َم َزايَـــــا
َو َحبَاهَا فَ َ
نَ َش ْ
أت فِى َع َوالِمهَا بِ َمرْ َعــى
أ ْس َعـ ْ
دت قَوْ ُمهَا بِهَا َولَهَا فِـى
إن ِم ْن فضْ لِهَا ْال َجزيُ ُل الذي
َوأبَانُوا بَ ْعضا ً َو َملُوا َعـــــ ْن
ق للناس َخ ْيـــراً
َوإ َذا هللاُ َسا َ
ضايـــ ِل
صــى فَ َ
َك ْيــــفَ تُحْ َ

الــذي َكـانَ لِ ْل ُو ُجـــو ِد ا ْبتــــــــــ َ َدا ُء
ون َمرْ َعـــا َربــاها النقَـــــا ُء
لبِطُــــ ِ
اإللَــه الــ ِذي استَبـــ َاهُ ْالعـــــــالَ ُء
لِ َمـقَـر مـ ِ ْن ْالقــ ُدور َخـــــــــــالء ُ
بضيَـــا ِء لـــهُ َعلَ ْيــ ِه ا ْستِـــــــ َواء ُ
ارقَت إلَ ْيــه النِ َســــــــاء ُ
الــذي َمـ َ
ْ
وفِى َس ْبــق ِعلمـــه اإلصْ طفــــ َاء ُ
صـاء ُ
لَ ْم يَ ُس ْؤهَا فِى َحصْ ـرهَا اإلحْ َ
َح َســن َمـا َر َعت َعلَ ْيهَا الر َعــــاء ُ
نِســـــْ َوة ْالقَــوْ م َم ْفخـــــ َر َو َوال ُء
َما ا ْستَوْ َعبَ ْ
ت فِى إ ْمالَئِهَا ْال ُعلَ َمـا ُء
ض إ َذا لَ ْم يَ ُك ْن لَهَا إ ْنتَهَـــــــاء ُ
ْالبَ ْع ِ
صـ ْ
رت ِعنــْ َد َعـ ِد ِه ْالبُلَ َغــــــــاء ُ
قَ ُ
َو َس َجايَا َم ْن لَهُ ِم ْن اإلَ ِه ِه اإل ْع َ
طـاء ُ

فصل فى ما حصل فى أمد حمله صلى هللاه عليه وسلم من االرهاصات
َو َعمـــ ْ
ت بِيَوْ مهَـــا البُشــــــــــ َراء ُ
األرض
ضوْ َءهَا أفُق
لَ ْيلَة َعم َ
ِ
ْ
َو ُســـر ُور ما َ فِيهَمـــا ْ
َوبَ ْ
إخفَــــــــــا ُء
دت فِى ال َو َري َم َعالِم َخ ْيـر
ْ
ْ
ْ
ق ُس ْفــالً
َو ُعـــالَهَا أ ْنـــ َوا ُرهُ ال َجمـــــــــــاء ُ
يالَحْ مل أنَا َرت ال َخل َ
ْ
ْ
هَتَفَـــ ْ
ت َسا ِريَـــ ُ
صــــــراء ُ
ات بِ ْشر ِمـنَ
ال ِج ِن الذي لَ ْم تَ ْست َحو ِه البُ َ
ْ
الل ْيلَـ ِة َمـا لِ ْل ُو ُجــو ِد قَبــْ ُل هَنَــــــــاء ُ
أن بَ َدا ْالفَ ْخ ُر َوالسنَا ُء ِبــــذي
ُسـر ُوراً َوتـ َ ْنــو ُر األرْ َجـــــــــــــاء ُ
َحب َذا لَ ْيلَة بِهَا تَ ْبهَـ ُج ْال َكــــوْ ُن
ض ِوئهَا األضْ ـ َواء ُ
يَ ْسطَ ُع النو ُر ِمن َسنَا بَرْ قِهـ َا
َوالضوْ ُء يَ ْن ُمو ِمن َ
ق ِلــى ْالمـ َرْ َعـــــــاء ُ
َوإ َذا ْال َوحْ شُ ِفى ْالفَالَة يُنَادي
ي َرا َ
يَالَبُشــ َرا َ
طقَــ ْ
نَ َ
ت َو ْهـ َى َدابــة َعـجْ َمـــــــــاء ُ
َوإ َذا كــ ُل َدابـــة ِلقُـ َريــــــْش
يَتَرقى ِفى بَ ْ
الـــ َذي ِم ْنـــهُ للــْ ُو ُجــو ِد هُـــــــــ َداء ُ
ط ِن آمنَةَ النــــو ُر
الروْ َح َوقَ ْد َعــم َروْ َحهَا الســــــ َرا ُء
َو َد َواب ْال ِب َحار تَ ْستَــــــــرْ و ُح
ض إال وهُـــ ْم بِــ ِه ُخ َر َســـــــاء ُ
لَ ْم يَ ُك ْن ِحينَ َح ْملِ ِه ِمن مـ ُلوك
األرْ ِ
َو َك َراسيهُ ْم لِــ َذلك أضْ حـــــ َ ْ
َو ْه ِى َم ْن ُكو َســــة لهَـــا ْال ْشـــومـــ َا ُء
ت
الـ َذي ا ْستَوْ َج َعـــت فِ ِيـــه الن َســـــــا ُء
َما َع َراهَا ب َح ْملهَا ثِقَـــ ُل ِمثـــْ َل
َكـ ْم َر ْ
بـــ ِه َو ْهـــ َى أنهَــــا ُح ْبـــــــــــــــالَء
ك
ق إ ْذ ذا َ
أت أُمةُ َخــ َوار َ
بَ ْ
طنَهــا َح ْي ُ
صـــــــــا ُء
ُكلهَا تَ ْستَ ْد ِعى ْال ُعالَء بِ َم ْن فِــى
ث َمالَهــ َا ا ْست ْق َ
ًك ْم أتَاهَا آت فَيَ ْلتَمسُ ْالبُ ُشـــ َري لَهَـا َو ْهــ َى بَ ْعـــ َدهُ نُــفَ َســــــــــــــا ُء
َك ْم نَبى لهَا يَقُو ُل بِ ْ
هَــــ َذا الــسيَــا َدةُ ْالــقَ ْع َســـــــــــــاء
ك
أن إل ْبنـــــِ َ
صـــو ُد ْ
والـ َم ْعتَنَـــــــــا ُء
أنـــــــ َهُ َسيـــــــد ل ُكــل بِنَـــى
َو ْهــ َو ْال َمق ُ
ب َخفَــــــا ُء
َما نَبِى إال َوقَ ْد بَشر ْالقَــــــوْ َم
بــ ِه َو ْهــو فِــى ْال ُغيــ ُو ِ
َوقَـــ ْد الَ َح لل ُســ ُرور ضيَـــــــــــا ُء
َو ُس ُرو ُر َغ َدت بِه ُرســـــ ُ ُل هللا
ْ
َ
ُ
َ
َرســ ُول َو َعنــهُ هُــ ْم خـلفــــــــــا ُء
َك ْيفَ الَ َو ْه َو للنبيينَ َوالر ْســـ ِل
ْال ُعــــالَ َوالم َكانَـــةُ ْالقَصْ ــــــــــ َوا ُء
السيَادةُ َوالفَخـــــــْر
َو َعل ْيه ْم لَهُ ِ
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هللا أن كا َنَ
أ َخ ُذوا َع ْه َدهُ ْم ِم ِن ِ
لَوْ َد َعى هللاُ بالِه َداي ِة قَوْ مــــــــا ً
هُيِئَ ْ
ت ع ْن َد َح ْملِ ِه َجنةُ ْالمـــ َأ َوي
ت
فَتَ َح هللاُ بَ َ
اب كــ ُل َو ْلل َج ْنــــــا ِ
َمل ال َكـــــوْ نَ ب ْش ُرهُ َو َسنــــــــاهَُ

لَهُـــ ْم فيــ ِه إســـْ َوة َوإقـــْتــــــــــ ِدا ُء
لَ َس َعـوْ ا فِيَمـــا فِيـــ ِه هَــ ْدي ســــــ َ َواء ُ
َو ُعــد ْ
صــــو ُرهَا ْال ُع ْليـــــــــــا َ ُء
ت قُ ُ
فَخـــْر بِيِومــــ ِه َو ْ
ازدهَـــــــــــــــا ُء
ِم ْن َسنَاهُ تَ ْستَ ْش ِر ُ
ق األرْ َجـــــــا ُء

صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم
فَصْ ل فِى َموْ لدهُ َ
َموْ ل ُد ال ُمصْ طفَى بِ َمكـــة َح ْيــــ ُ
ث
فِى َربِيع بَ َدا َربيع بِه ا ْستَ َزهَــــ َر
ك
شا َ ِخصا ً يَ ْنظُ ُر السماء َوفى َذال َ
األرض
ضعا ً َكفه َعل َى َوج ْهه
واَ َ
ِ
ْ
َعا َم فيل ب ِه تَ َوجهَت ال َك ْعبَـــــــة
هُلِ ُكوا قُرْ بَهَـــا بِر ْمى أبَابِيـــــــ َل
ضــــ ِل النبـــي َما لل ِعــ َدا فَى
َوبَفَ َ
ْ
َوبَ ْ
دت ِع ْن َد َموْ لد ال ُمصْ طَفَـــــــى
َوتَ َدانَ ْ
ت فِيِه الن ُج ُو ُم َوقَـــ ْد كــــانَ
لَ ْيلَة ِم ْن ُش ُموس أ ْن َوارهَاا ْستَنَ َو َرت
يَالَ َح ِظ َحظَ ْ
ت بِه َمكة ال َخيـــــــْر
ْ
صـــــو َر َو ُدوراً
يَالَنُـــور َعم القُ ُ
الجبَال تَ ْستَ ْشــــــر ُ
ق
َو َر ِ
واسي ِ
واي ِم ْنهَا َما ا ْستُ ْع َد ْ
ت َع ْنهُــــ ْم
َوي َري َم ْن ب َمكةَ الرو َم والشــا َم
أ ْنذ ُروا فَاِرسا ً ببُوس َوقَد َس ْ
اءت
َح ْي ُ
ث ظن ْ
اب ُم ْل ِك ِهم ْالفُرْ سُ
ت َذهَ َ
س لَهَا قَ ْبــــ ُل
َخ ِم َدت نَا ُرهُم َولَ ْي َ
ت نَار َغ َد ْ
ت َو ْهــى
َوإ َذا ُكل بَ ْي ِ
عل َم ْ
س
ت قَوْ ُمهَا لَ َد ْي ِه بِأن ل ْيـــــ َ
َوتَأذ ْ
ت وا ْغتَاظَ ُكلــهُ ُم ِحــــينَ
َعبَ ُدوا نَا َرهُ ْم َوقَد َع َدلُوا َعــ ْن
ض الضالَ َل َوأ ْبقَى
َموْ لد أ ْد َح َ
يَوْ َم َسا َء ْ
ان
ت قُ ُ
صو ُر إيــــــ َو ِ
َوتَ َدا َع ْ
ت م ْنهَا ُش َرافا ً تُها ْال ُع ْليَا
َو َغ َدت فَارس َوقَد َشتت هللا ُ
َسا َدةُ ْالقَو ْم فَي ِه َوالراسُ م ْنهُ ْم
َختَ َم هللاُ ُس ْم َعهُ ْم َو َعلَى األفئد ِة
َو َسهَ ْ
ت أ ْعيُ ُن الفُرات َوقَ ْد َكانَ
َوتَ َسـا َو ْ
ت ببحْ ِرهَا َســـــا َوة ْإذ
ار ُدوهُ بِال َغ ْيظ لَمــــ َا
َر َج َعت َو ِ
َ
س إأل
فِى َح َوالى بَحْ رهَا ليــــْ َ
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ا ْستَنَب َع ْ
ت ِم ْن ي ْنبُو ِعهَا الن َع َمــــا ُء
األرب َعــــــــا ُء
ِم ْن زهــر َر ْبعـ ِه ِ
للسائليــنَ ثَــم ُد َعـــــــــــــــــا ُء
وفِـى ْال َوضْ ــع ْلل ُعلــ ُ ِو ُعـــــــال ُء
قَوْ م يُ َروْ ا َوهُـــ ْم ُسفَهَـــــــــــــا ُء
لَهَـــا َو ْه َى ْلل ِعـــ َدا ِة َوبَــــــــــا ُء
َح َرم ْالبَ ْيت ُجـر َءة َوا ْعتــــــ ِ َداء ُ
صدءق فَى َعدهن َعيَـــا ُء
ايَات َ
ض ِعـــه اإليمــــــ َا ُء
لَهَا ِعنــْ َد َو ِ
ضــوْ َءهَا النجْ ـــــــال ُء
الش ْمسُ َ
صبـــا ُء
الَتِى ُدونَ َحظَهـــا األ ْن ِ
كا َنَ م ْنهَا تَ ْستضْ و ُء ْالبَ ْ
ط َحــــا ُء
ور َوأنى فِي َما َحظَ ْتهُ ِحـــ َرا ُء
ْالنُ َ
َح ْي ُ
ث أبَانَ ْ
صنَ َعــــــا ُء
ت ديَارهَا َ
صوراً َحفت بِهَا األضْ ــــــ َوا ُء
قُ ُ
بِ ِهــم ِع ْنــ َد بَ ْدئـــ ِه األســـــــْ َوا ُء
َوقَــ ْد ْ
أخبَر ْتهـــ ُ ْم ْال ُخبَــــــــــ َرا ُء
َعل َى طُــول ُم ْكثِهـ َا ْ
إطفَــــــــاء ُ
مودهــا ْال َعوْ َجـــــــا ُء
لَهَـا َع ْن ُخ ِ
َعلـ َى ُم ْل َكـه ْم لَـ ْه ُم إ ْبــقَــــــــــا ُء
َعلـ َى ِدينَـــهم طَـ َرا اإل ْبـطَــــاء ُ
هللا لَــوْ هُ ُم ُعـقَــــــــال ُء
ُوحـ َد ِة ِ
ي فِيِ ِهم لَـوْ أنـهُ ْم فُقَهَـــــا ُء
ْالهَ ْد َ
تجاج َو َعم فِيِه بَالَ ُء
ِك ْسري بِارْ َ
َوهَلْ َكانَ ْ
مثلَهُـن بِنــــــــــــ َا ُء
َعلَ ْيــه ْم راَيـــا ً َوهُ ْم ْأذ ِكيَــــــا ُء
بح ْ
ت َو ْهى فِرْ قَة َغضْ بــــاء ُ
أصْ َ
َ
َ
ُ
اآلي فِــى عــالهَا ِغشـــــــــــا ُء
لَهَــا قَ ْبــل َذلك اإلجْ ـــــــــــ َرا ُء
ض ْ
ت ميَاهُها ْال ْعذبــــــ َاء ُ
ِم ْنهُ ِغي َ
ْالتَ َم ُسوا ُشرْ بَــه َوهُ ْم ظُ َمــــــــآ ُء
س فِى فَــالَهَا َمــــــــا ُء
بِيَع لَ ْيــ َ

ْ
أخبَ َر ْالجن بالذي هَمـهُ فيـــــ ِه
َورض َم ْتهُ األ ْمالَ ُ
ك ِحينَ ا ْستَرق
ق ْب ُل َكانُوا يَ ْستَ ْسرقُونَ ويَ ْلقُونَ
يَتَ َعاطَى ال ُكهان بَ ْعضا ً َويَروْ ي
للدين بِشـــــــر
َموْ لــد َكانَ في ِه
ِ
ت فِي ِه َولكـــ ْن
ك َم م ِن ْال ُم ْع ِجزا ِ

صلَحـــــــــــ َا ُء
َوقَ ْد َكانَ م ْنـــهُ ْم ُ
ص َمــــا ُء
ب حينَهُ ال ُع َ
الس ْم َع بالش ْه ِ
ْ
لى الناس َما هُو اإلفتـــــــــــ َرا ُء
َع َ
ْ
ْ
ْالقَوْ َم َعنهُم قَ ُو ُم هُ َم األغبيَـــــــــا ُء
َو ُسر ُو َوللظــالم انِمحـــــــــــــ َا ُء
س فِيهَا للناطقِـين ِحـــــــــــ َوا ُء
ليَـ َ

فصل فى رضاعه صلى هللاه عليه وسلم
ض َعتـْهُ ثُ َو ْيبَةُ ْالبشـْ ِر مـــوْ الَ
أرْ َ
ً
لى فَتَـات َغــ ْ
دت مــِ ْن
فَهَنيئا َع َ
ض َع ْتــهُ َحلي َمةُ بَ ْعــــــ َدهَا إذْ
أرْ َ
ْ
ضاعــــــا ً
َوإ َذا ِج ْئنَ يَلتَم ْسنَ َر َ
صددءنَ ْال َجمي ُع َع ْنهُ َوقَد َكانَ
فَ َ
قَبلَ ْتهُ ِم ْنهَا فَتَات فَظَل ال َسعـــــْد
فَ َسقَ ْتهُ لِبَانهـا َوارْ تَ َوي ْالكـــــ ُل
ك هللاُ فى لِبَــاهَا إ َذا َمـــــا
بَـا َر َ
ضا َعف أجـــــْ ُر
ضاع ب ِه تَ َ
يا َ َر َ
َوأتَ ْ
ت قَوْ َمهَـا وفِـى ِحجــــْرها
ْ
ف َغ َد ْ
ت ِع ْن َدهُن َسيــ ِ َد القُــــــوْ م
لَ ْم تَ َزلْ َو ْهى ِفى َر َغاد ِة َع ْيش
ت لَنَا يَـوْ َم نَالــــــ َ ْ
أي آي بَ َد ْ
ت
ُ
َسبَقَ ْ
ت ِفى َمس ِيرهَا أنتَ ْال ُكــ ِل
َو َر َوتهُ ُم لبا َنَهــ َا نَاقَــة مـــــــتَا
َولِبَانا ً َدر ْ
ت ِشيَـــاهُ بَنيَهــــــــا
َو ِشيــاهُ األ ْقواِم تَرجْ ُع َمافِيهـــ َا
َو َر َخى َع ْي ُشهَا َو ْ
ب بَ ْعـــ َد
ص َ
أخ َ
ِظهَ َر ْ
ت بَر َكةُ النبــى َعلَ ْيهَــــتا
دت َح ْيـــــ ُ
ْإذ بَنُوا الس ْعد أ ْس ِع ْ
ث
هَـــ ِذه منـــةُ اآللــ ِه َعلَ ْيهَـــــــا
َوإ َذا هللاُ َشاء بالناس فضْ ـــــال
َوإ َذا َشاء هُم ْ
إلخـ َدام قَــــــــوْ م
ضوعــــــــفَ ْ
ت
يَالَهَا َرحْ َمةً لَقَ ْد ُ
فَطَ َم ْتهُ ِحينا ً َو َعا َد ْ
ت بِه َم َكــــةَ
قَ ْبل َم ْث َواهُ ِع ْن َدهَــا َولَ َد ْيهـ َــــــا
َخافَتَــا َع ْنهُ يَوْ َم َحف ْ
ــــت بَه األ
ريف وقـ ْد
َشق َع ْن َ
ص ْدر ِه الش ِ
ْ
أخ َرجْ ــوا قَ ْلبـ َـهُ َوقَ ْد َغ َسلُـــــوهُ
َزانَــهُ ال َخ ْتـــ ُن َحيـْـ ُ
ث ْ
أخـــر َج
ك ْإذ بَشــــروا ْ
َختَ َم ْتهُ األ ْمال ُ
أن
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َعمــ ِه فَـالرضا َعـــــــــــــة األالَ ُء
ثَ ْديَهــا للنبـى ُشـرْ ب هَنَـــــــــــا ُء
ض ْ
ض َعا ُء
ضا ِعه الر َ
ت َعن ر َ
أ ْع َر َ
ضا ِع ِهـن ِغنـــــــــا ُء
ن ْسوة فَى إرْ َ
يَتيمــا ً ومـ َالـ َد ْيــه ثَــــــــــــــــ َرا ُء
فِيهَــا وفـى بَنِيهَــا نَـ َمـــــــــــــا ُء
لبَانَـــا ً أرْ َواهُــ ُم اإل ْسـقـــــــــــــا ُء
لِبنَيِهَــا ِمــ ْن قَبــْ ُل إال الشـــــــــا ُء
ْال ِج ْنس فِيهَــا َو َغ ْيــرهُ َو ْالجــــــ َ َزاء ُ
ضن َع ْنهُ النِســـــا ُء
ْال َخ ْيرالذي أ ْع َر َ
َوأنـى لَهــ ُن فِيـــــــــــــــــــ ِه د َرا ُء
ك َرخـــــــــ َا ُء
َمالَ َد ْيهَـا ِم ْن قَ ْبـل َذا َ
ضا ِعــ ِة السعــــــْ َدا ُء
فَ ْخـ َرهَا ِفى َر َ
أَتان لَهَــا هَــى ْالهــــــــــــــــ َ ْزالَ ُء
فِى لِبِاهــا ِمــنَ الــــر َواء ِكفَــــــاء ُ
قَ ْبـ ُل َما ِفـى أج َوافَــهن لِبَـــــــــــــا ُء
لِبَــان َو َشاتَهـــا مـــــــــــــــــــال ُء
ضهــ َا َج ْدبَـــــــــا ُء
ْال َمحْ ل ِفيهَا َوأرْ ُ
أ ْد َر َك ْتــهَــــــا بِفَضْ لِــــــــــــ ِه اآلآل ُء
ُخصوا بِالذي ل َم تُ ْس َع ْد بهَا السعــ َ َدا ُء
َو ْه َو يَ ْهـ ِدي َمن لِلهــــ َداء يَ َشـــــــا ُء
ضـــــــــال ُء
لَ َحبَاهُــم فَضْ ــال فَــهُم فُ َ
ُك َر َمــاء فَإنــهُ ْم ُك َر َمـــــــــــــــــــاء
رضاعهَا الرحْ َمـــا ُء
فِى أجْ رهَا فِى ِ َ
َح ْي ُ
ث ْالبَهَــا ُء َواألضْ ــــــــــــــــ َوا ُء
َكفَلَ ْتـــهُ فَتَاتُهَــا الش ْيمـــــــــــــــــا ُء
ْمالَ ُ
ك ُوجْ داً يَ َذوبُ َع ْنـهُ ْال َح َشـــــا ُء
لَــــهُ ْالبـ َ ْد ُر َو ْهـ َو َع ْنــهُ َجـــــــــز ُء
َج َعلُــوهُ للســ ِر َو ْهــ َو و َعـــــــــــا ُء
ْ
صـــــــ َرا ُء
بال َخ ْتــن َوأنى تَ ُسو ُءهُ ْالب َ
َحـانَ م ْنـهُ من اإللَـ ِه ْال َعطَـــــــــــا ُء

َوتَ َوالَـ ْ
ت ْالبَ َشائِر َو ْال َمـــــــــــ ْد
ارق السو ِء أنـى
َ
صانَهُ ِم ْن طَ َو ِ
بحفَظ ِمــ ْن اإللِـه لَـهُ الن ْشـــاةُ
فَ ِ

ُدلَهُ ْالفَضْ ـ ُل مـنـــــهُ َوالر َعــــــــا ُء
لنَبِـ ًى تَ َمســــــــهُ ْالقُ َرنَــــــــــــــا ُء
صي ن َ ْ
صينَ ِمـ ْنهُ الصبــ َـــــــــا ُء
ت َو َ
ِ

فصل فى نشأته صلى هللاه عليه وسلم
ك الن َما ُء لَهَـا حـِـــــينَ
ور َ
ن ْشأة بُ ِ
أ ْسـ َر َع الن ْبتَ فِى َمـ َد الش ْهر ما
يَت َعا َ
هللا َوالتوْ َحيــــــ َد
طا َعبَادةَ ِ
ْ
فنَحى ال َمسـلَكَ ال َج ِمـي َل َوقَـــــد
فَ َغ َدي َم ْ
طهَر الت َورع َوالزهــــ ِد
َوأ َحب األ ُم ِور َكانَ إلَ ْي ِه ْالنُ ْسـ ُ
ك
َو َخـــالَ قَوْ مهُ َوقَـــــــ ْد َعبَـ َد هللاَ
ُخص ِم ْنهُ ْال َمزي َد َوالشرفَ الشا
ك َوقَـــــــ ْد أُو
فَأتَ ْتهُ ْالبُ ْش َري هُنَا َ
ت ْالبَ ْغـــى
َوأتَى بِاآلي التِى َم َح ِ
نَ َس َخـــ ْ
ت ُم ْع ِج َزاتَـــهُ كــ ُــل آي
وأظل ْتهُ فِى َجالَ َر ْعيِـ ِه السحْ بُ
ديجـــةُ لَمـــــا
َر ِغبَت قُرْ بـ َــهُ َخ َ
ْإذ َر ْ
أت فِيِه َمايَ ُسر بِ ِه اللـــــــبُ
ت ْالفَض َل ِم ْنهُ َحينَ َد َع ْتــــهُ
َوافَ ِ
َوأتَــا ُه ِب ْال َوحْ ــى ِج ْب ِريل َحتـــى
ْ
أخبَ َر ال ُمصْ طَفَى َخدي َجة با ِ ْلـ َوا
َوأت َى بَ ْيتَهَا األ ِم ُ
ين َوقَ ْد َكــــانَ
فَ َدنَا ِم ْنهُ َو ْهى تَ ْنظُ ُر ِج ْبرْ يـ ِـــ َل
ثُم أوْ َحى إلَى النبِي َوقَد ظَــلْ
َعل َم ْتهُ بِأنهُ ْال َوحْ ى َوال ْم ُو َحـى
ق مـ َــــاالَ
ار ِ
كـ َ ْم أ َرانَا ِمنَ ْال َخ َو ِ
كـ ُل فَضْ ل لَهُ ا ْستتُ َم َو ُكــــــــل
لـ َ ْم يِـ َزلْ يَرْ تَقِــى الَ َمراقـِــــــى
َوتَعدي َواجْ تَاز كـ ُل َمقَــــــــام
بَلَ َغ ْال َم ْبلَ َغ العـ ُـــالَ َء فَـأرسـ َـى
صـو َل فِيـ ِــــه
ال ْالو ُ
كــ َ ْى يَنَــ َ
َش َرفا ً َشا ِم َخ
الفخار َوقَ ْد َكانَ
َ
ب
اسن واآل َدا ِ
أ َدبا ً َكا ِم َل ْال َم َح ِ
َزانَهُ ْالبِ ْذ ُل َو ْال َعطَا ُء ال ِذي َما
َويَقين فِي ِه الظنُ ُ
ون َوقَ ْد أُ ْغنِى
َو َكري ُم َحا َز ْالم َكا ِرم ْ
والفَضْ ل
ص ْفتَ فِى ثَنَاهُ نِظامــــا ً
َولَيِ ْن ُ
لـ َ ْن تُ ِحيطَ ْالبُلُوغ فِي ِه َوقَ ْد َكانَ
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تبَـ َد ْ
ت َوزيــ َد فِيهَـــا ْالبــــــــــــنا َ ُء
ْلل َغ ْير َعامــا ً َوهَ َكـــ َذا األ ْنبيــــ َــــاء ُ
ِط ْفــالً َوحبــذا اإل ْنشـ َــــــــــــــــــآ ُء
اب َعلَ ْيـ ِه السلـو ُ
ك واإلنحـــــــــآ ُء
طـ َ
ُ
ضــــــــــــــآ ُء
َو َح ْيث ال َحيَا ُء واإل ْغ َ
َو ْال ِجـــد فِيــ ِه َواإلختِــــــــــــــــآل ُء
إلـى ْ
ب ِمـ ْنهُ ال ُد َعـــــــــــا ُء
أن أُ ِجيــ َ
ِمـ َخ حيث التخلـى فيــه حـــــــــرا ُء
ب َمالَـم يُهَـبْ لـهُ أ ْنبَـــــــــــــــا ُء
ِهـ َ
ْ
َوأ ْبطـ ْ
ت آيَاتِهَـــا ال ُكهَنَـــــــــــــــــا ُء
َما أتَ ْ
ت قَوْ َمهَـــــا بهَـــا األ ْنبيـ َــــــاء ُ
َوهَا َج ْ
ضــــــــــــا ُء
ت لَهَيَبَهَـــا الر ْم َ
ْ
أخبَ َر ْتــهُ ُشئُونــ َــــهُ الرؤيـ َــــــــــا ُء
ْ
َويَ ْز َدا ُد لل ُعيـــــــ ُون َجــــــــــــــال ُء
ضـــــــــــــــــا ُء
لِز َواج َو ُوفِـ َى اإلم َ
ب َم ْنــهُ بأنــه اإلغ َمــــــــــــا ُء
أرع َ
ِ
ْ
قـ ِع ِم ْنـهُ ْ
أن يأتـ ِـِـه اإللقَــــــــــــــا ُء
بِه أحْ َمـد لَ َد ْي ْهــا الثـــــــــــــــــــ َوا ُء
لِتَ ْد ِري َمـا َذا َو َمـا َذا ْالبَهَـــــــــــــاء ُ
لـ َهُ ْالوحْ ـ ُى فِيـِـه واإليحـ َـــــــــــــا ُء
َو ُمو ِجيِــــه كـ ُلــــهُم أُ َمنــ َـــــــــــــا ُء
يَ ْبلُ ُغ ْال َعد لَــوْ أُطــي َل الثنـ َـــــــــــاء ُ
ال َخ ْير فِيِه ُمستَ ْك َمــــل َو َوفَــــــــــا ُء
َوي ْس ُموا ُرتَبا ً يَ ْنتَ ِهى بِهن انتِهـ َــــــا ُء
َو َم َكان ما َفَى َس َمــــــاهُ َسنــ َــــــــــا ُء
طُو ُر َمرْ قـــاهُ َح ْي ُ
ث ثـ َم ال ُعـــــــــالَء ُ
اك و َما ثَم للـ ِرقَى ُش َركـ َــــــــا ُء
بِالَ ِشرْ ِ
ُر َعا َء فِى َج ْنبـِـه الش َرفــ َــــــــــــــــا ُء
ِم ْن َدأَبــــه ُحبِى األ َدبـ َـــــــــــــــــــا ُء
قَا َربَ ْتهُ فِي ِه ْاليَـــ ُد ْال ِم ْعطَــــــــــــــــــاء ُ
ِم ْن فَ ْيـــِض يُ ْمنِــِه األ ْغنِيــــــ َـــــــــــا ُء
َوفَ ْخراً لَ ْم تَحْ ــ ِوها القُ َدمـ َــــــــــــــــا ُء
لَ ْس ْ
ك اإل ْعــيـ َـــــــاء ُُ
ت تُحْ صي فَ َحـــد َ
َس َجايَاهُ َمالَهُـــــن انقِضـ َـــــــــــــــــا ُء

فصل فى بعض ماحصل فى بعثته صلى هللا عليه وسلم
َم ْع َشراً َدأبُهُــــ ْم بِ ِه استِ ْهـــــــــــــزَ ا ُء
هللا يَ ْد ُعو
َج َع َل ْال ْم ُ
صطَفَى إلَى ِ
صدهُ ْم َع ْنهُ ُك ْفـ ُرهُ ْم َوالشقـ َـــــــــــاء ُ
فَأ َجابُوهُ بِال ُج ُحو ِد َو َمالُـــــــــوا
َ
ق َوفِي ِه ْم إن الضـــالَ َل هـ ُــــــــ َدا ُء
ضوا ِبالضالَ ِل َوا َستَ ْقبَ ُحوا
إ ْذ َر ُ
ْال َح َ
َوهَ َداهُ ْم َو َدلهُ ْم َح ْي ُ
شفـ َـــــــــا ُء لـــــِــــ َدائـــــــ ِــه ْم َو َد َوا ُء
ث َما فِيـــ ِـــه
السبــ َــــــــــا ُء
َوتَ َما ُدوا َعلَ ْي ِه ِبالن ْكر َحتى ْالق ْت ُل
َعنـْـهُ ْال َجــــــــ َزا لَهُ ْم َو ِ
فَهُ ْم َع ْن هُــ َدائـ ِــــهن ُع َمــــــــــــــا ُء
رق َواآلي
كـ َ ْم يُريِ ِه ْم ِم ْن ْال َخواِ ِ
َوا ْستحْ لَ ْ
َم ْع َشــر أ ْدبَ ْ
ت َعلَ ْيه ْم أ ْس َواؤها الش ْؤ َمــــآ ُء
ق
رت َع ِن ْال َحــــــ ِ
َعنـْــهُ قـ َـوْ م هُــ ُم الرؤسـ َـــــــــــــــآ ُء
غـ َر قَوْ م ُد َعا َءهُ ْم فَأزَ ا َغ ْال ُكـل
َوفِيــهم بَ ْغــى وفِيـــــــــــــــــهم َر َدآ ُء
ق
َسآ َءهُ ْم ُكف ُرهُ ْم َوا ُجحْ ُدهُ ْم ْال َحـ َ
َولكنُهــــــم هُـــ ُم اللؤ َءمـــــــــــآ ُء
لَ ْم يَ ُك ْن ِع ْندهُ ْم َكري ُم َس َجايـــ َــــــا
ضـــالَل َو َدالـه غـ َــــــــــــوْ َوآ ُء
صاح فَا ْع َجبْ لِ َم ْع َشر فِيهم ْالهَ ْدى
َ
َ
ْ
ْ
ْ
س الصنَا َعة العوْ جـ َــآء ُ
وضع ال َحــــــــِق
فَالظلم لَب ْئ َ
َو َ
ض ُعوا ال ُكف َر َم ِ
ْ
ُ
فَأ َجابَــ ْ
ظَهَر ال َحــق ثم َزا َل المــــــــرآ ُء
ت قَــــــــوْ م ُدعـ َــاهُ إ َذا َما
ْ
ْ
َح ْي ُ
ث فَيـ ِـه يَزينُنـ َـــا اإلقتـ ِــــــدا ُء
فَا ْهتَ َد ْينَـــــا ِبآيــ ِــة َواقتَد ْيـنـ َـــــــا
ْ
ُم ْع ِج َزات نِيفَ ْ
تُ َعـــد الر َمــا ُل َوال َحصْ بـ َـــــــــاء ُ
ت َع ِن ْال َعد لَـوْ كـ َــانَ
ْ
َوللكفِريــــنَ فِيـــ ِه إبـ َــــــــــــــا ُء
اس ِلل
لَ ْم يَـــزَ لْ فِى ُد َعائــ ِه النــــ َ
ْ
الفَضْ َل ُح ُجوداً فَإنهُ ْم ُحســــــــداء ُ
َعلِ ُموا ْال َحق ِم ْنهُ َوا ْستَ ْنكـ َــــــ ُروا
ضـــــــــا ُء
ائرهـــــــــ ْم إذ
َكانَ ِم ْنهَا ألحْ َمـــ َد ْالبَ ْغ َ
فَ َع َمى هللاُ ِم ْن بَ َ
ص ِ
سـ َـــــا َءهـ ُــ ْم ِفى نَبَيـــه اإلز ِد َرا ُء
َك ْيفَ يَ ْه ِدي اإللَهُ َم ْع َش َر قَــــــوْ م
ت ْ
إن هُـ ْم إأل ُسفـ َــاه ُرعـ َــــــا ُء
َكفَروا بِ ْالهُ َدي َو َءا َمن با ِلطَــــــا
ُغـو ِ
س َذاكَ ْالبـ َــــــــ َدا ُء
س
ْالبـ َـ ْد َل َع ْنهُ َوب ْئ َ
بَدلوا النو َر ِبالظــــــــــالَم فَ ِب ْئ َ
َعلـ َى ْالحـ َــق هُ ْم بِـ ِه ُشهــــــــــــ َدا ُء
َع َجبـــــا ً َكذبُوا الر ُسو َل َو َءاذوْ هُ
فِي ِه األبَا ِعـــ ُد ال ُغ َربـ َــــــــــــــــــآ ُء
َو َجفَوْ هُ َو َود ُعوهُ فَنا َ َل ْالــــــــ ُود
ْ
ِفى َم َكان ِبه الظهُو ُر خَ فَـــــــــــــآ ُء
ضـــه ْم فَتَوا َرى
أخ َر ُج ُوهُ ِم ْن أرْ ِ
َوقَالُوا َمافِي ِه قَالُوا خـ َـــــــــــــــــآل ُء
فأ َتَوْ ا َغا َره َوقَ ْد نَظَ ُروا فِيــِـــــه
اضـــ ْ
نَ َس َج ْ
ِفى ِح َمــاه َح َمامـ َـة َورْ قـ َـــــــــــــآ ُء
ت
ت فِي ِه َع ْن َكبُوت َوبَ َ
ت األرآ ُء
َو َكفا َهُ اإللَـ َهُ َع ْنـــهُ ْم فَ َكفـ َــــــــتء
َع ْنهُ أ ْيــــد َوأ ْع َمــــــــــــــــ ِ
َحيـْــ ُ
َوقَفَاهُ ُس َراقَت ْإذ ْن َجى طَ ْيبـ َــــــةَ
ث تُ ِطيــبـــــــه اإل ْقــــــــــــ َرآ ُء
األرضُ و َغمـ ْتهُ َع ْنــ َدهُ ْالبَ ْلـــــــــ َوآ ُء
ت
ْإذ َعالَ َ
صافِى بِهَا ا ُستَ ْهــــــــو ِ
س أ َمان إألبـِــــ ِه َوالنجـ َــــــــــــآ ُء
فَ َد َعــــــــاهُ األ َمـــــانَ ِحينَ َرأي
لَ ْي َ
ضــــــــــــآ ُء
فنَبَى فِي ِه السجيــــة َع ْن مــــــن
ُحق فِي ِه الشنيعــ َـــةُ اإل ْغ َ
فَ ْالبَحْ ُر َو َما الش ْمسُ فِى ثَنَاهُ يُ َجــــــــآ ُء
بَحْ ُر ِح ْلم َو َش ْمسُ فَضْ ــــــــــــل
ون فَ َغنــــــ ْ
أ ْن َش َد ْ
ت َم ْد َحهُ ال ُجنُ ُ
فَتَ َحـــا َرت بِ َغنِ ْيهـ َـــا ال ُغنــــــــــــــــآ ُء
ت
رت بِ َخ ْ
األرضُ َونِيَ ْ
بهَ َج ْة ِم ْن ُخطَآ ِء ْ
ط َوتَ ْيهَا قُبـ َـــــــــآ ُء
صــــــــــه
أخ ُم ِ
بَرْ ُ
طَ ْيبَةً م ْنهُ ل ْم ُعهَــــــــا ْالبُ َرقـ َــــــــــــآ ُء
ق نَجْ د َس َما قَبَا َء َو َعمـــــــــت
َو َك َس ْتهَا أضْ َواءهَــــــا األضْ ــــــــــ َوآ ُء
ْألبَ َس ْتهَا األ ْن َوا َر ِم ْنهَا ُش ُمـــــوسُ
فَ َغ َد ْ
َع ْن َسنَا بَرقِها السنــــى الضحـ َـــــــآ ُء
ض َحاهَا َوتَجْ لُـــو
ت تَض ِحى ُ
بَلَ ُد َ
بَــ ْد ُء وللِظـــــالَم ا ْنجـ ِـــــــــــــــــــآل ُء
بى ال ِذي للديـــــــ ِن
طا َ
ب ِبالن ِ
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فَأ َبَا َد الضالَ َل َوالبَ ْغى َعنــــــــا
بحصنِ ِه َواحْ تَ َم ْينـ َـــــــا
فَاحْ تَ َ
صنا ِ
فَنَبِى بِ ِه السمـِــــا ُء ا ْستَنَـــــــا َر ْ
ت
ت بِ َخ ْ
َوا ْستَ ِعل ْ
طـــــــــــ ِوه األرضُ
ت ْال ُو ُجو َد واحْ يـ َــــ ْ
ت
َرحْ َمة عم ِ

س فِينــ َــــا بَغـْــى والَ إ ْغيـ َــــــــا ُء
لَــ ْي َ
الحمـ َـــــــــــــآ ُء
إنهُ لَ ْهــ َو َك ْن ُزنـ َــــــا َو ِ
ضر ْ
ورهَا ِحينَ ْ
ت ْال َخضْ ـــــــــ َرآ ُء
اخ َ
نُ َ
ت َوأ ْب َد ْ
َواهتَ َز ْ
ت ِخبِا َءهَا ْال َغبـْـــــــ َرآ ُء
بِ ُر َخاهَا ْال َموْ تَى َوأحْ يى ْال َحيَــــــــــــا ُء

فصل فى إسرائه صلى هللاه عليه وسلم
أي آي َال َحينَ أَ ْســــــ َرا ْالمصْ طَفَى
فَ َس َرى َ
طاويا ً إلَى ْالبُ ْق َعـــــــــــ ِة
َك ُر َم ْ
ت َمكة َو َعز ُعـــــــــــالَهَا
ْ
ْ
ق فَ َحنــ ْ
ت
َو َعالَ المصْ طَف َى البُ َرا َ
َم ْسجد ُحظ ِبالصال ِة َوقَ ْد فـ َـــا َح
صلــــ ْ
ت
أم فِيهَا الر ُسو ُل خلَقا ً فَ َ
َح ِم َد هللاَ ِحينَ أثن َى ب َمالَـــــــــ ْم
ك َوا ْستَ ْب َشــــــ َر ْ
ات
قَر َعيَ ْنا ً هُنَا َ
َوبَ َدا نَحْ َوهَا ْال ُع ُرو َج َوعـ َـــــد ْ
ت
ضار َو َم ْنهـ َـــــا
يَالِ َمرْ قى ِم ْنهَا نُ َ
ت الطرْ فَ َح ْي ُ
ْ
ــــــت
ث ريئ
َرد ِ
َوتَرقى ِم ْنهَا َو َجازَ َمــــــــ َراق
ب َسايِراً َوعـ َـــــالهَا
بَلَ َغ ْالحجْ َ
اب قَوْ َس ْي ِن َحيـْـــ ُ
ث
َو َدنَى هللا قَ َ
فَتَ َجلى لَهُ اإللَـ َـهُ َو َغطتـْــــــــهُ
اجداً ْإذ بَ َدا ال َح ْمـــــ َد
َخر للِ َس ِ
وح َم ْ
ت َعلَ ْي ِه َوأ ْنـــــــوار
ِخلَع ُذ ِ
ك ارْ فَ ْع َوا ْشفَ َعــــن سـ َـــل
َر ْأ َس َ
َولِ َوا ْال َح ْم ِد َو ْالمقَام ْال ُمعـ َــــــال
َوإ َذا الر ْس ُل ِفى لِ َواكَ ا ْستَظل ْ
ت
ـــــرا َدى
َخصه هللاُ ِب ْال ُعالَ فَـتــ َ َ
َو َحبا َهُ ْال َك َمال َو ْ
اختــــ َـــــا َرهُ هللاُ
يض ْ
ت َعلَ ْي ِه ِم ْن َحضْ ـــر ِة
َك ْم أُفِ َ
َوتَ َحلى فَيهَا ْال ُعلُو َم َوقَ ْد أ ْبـــ َد ْ
ت
فَتَ َُ دلى يُ َح ِد ُ
اس بِال َكفـْــــــ ِر
ث الن َ
اشر فِيِه َواستَ ْغــ َو ْ
فتَ َُ َما َد ْ
ت
ت َم َع ِ
أخبَ َر ْتهُ ْم ْ
ْ
أخبا َره ْال َم ْس ِجــــــــد
أي نَ ْعت َوأي َوصْ ف بـ َـــــــ َداهُ
كـ ُل َوصْ ف يُ ْبدي ِه يبدوبه الحـ ُ
ق
ضل َس ُعيُهُـــــــــ ْم َح ْي ُ
ث
َم ْع َشر َ
ضل ْ
ت َعل َى ْال ِع ْلم أنـى
َو ُعقُول َ
لـ َوْ أَ َرا َد اإللَهُ فيِه ْم هـ ُـــــــــ َدا ًء
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َحيـْــ ُ
ث َ
اإل ْســــــــــــــــــــ َرا ُء
طابَـــ ِ
ت ِ
ْالقُ ْد ِسي َو ْأذنَ ْ
ت قِفَا َرهَا اإل ْقصــــــــــــــــا ُء
كا َنَ ِم ْنها َ ْال َمبَ ْدا َوفيِها َ اال ْنتِهـ َـــــــــــــــــا ُء
لِحظُــــــــــاها بِأحْ َمــــــد إيليـ َـــــــــــــــا ُء
ضيــــــ َـــــــــــا ُء
نَ ِسيــــــــــم بـــِـه َوالَ َح ِ
خَ ْلفَهُ ال ُمرْ َسلُونَ َواأل ْنبيــــــ َــــــــا ُء
اضـــ ُرونَ َو ْال ُجلَسـ َــــــــا ُء
يُثنِ ِه ال َح ِ
ِع ْن َد تَرقَي ِه للِسمـ َـــــــــاء السمــــــا ُء
ارج ْال ُع ْليــ َــــــا ُء
لِرقـ َــــــاهُ ْال َم َعــــ َ
ضــــــــا ُء
ص َغالهـ َـــــــا بَ ْي َ
فِضة ِم ْن ِ
ْ
لآل لِى َويَ َواقِيت نَضهَا ال َحمـْــــ َرا ُء
تَسقُطُ النجْ ْم ُدونَها ْالنجْ ـــــــــــــالَ ُء
َو َعلَ ْيهَا أل َح َمــــد اإل ْستــــ ِـــــــــ َوا ُء
األ ْنس َح ْي ُ
اإلجتــ ِــــال ُء
ث ْال َج َما ُل َو ِ
طاء أ ْنوا ُرهُ ال ُع َ
ِغ َ
ظمـ َــــــــــــــــــا ُء
الذي َزانَ َح ْمــــ َده اإل ْنشـ ِــــــــــا ُء
تَ َعالَ ْ
رحيبــــــ َــــه ال َجمــــــــا ُء
ت تَ ِ
لـكَ ْالفَضْ ـ ُل َجا ِزالً َو ْال َع َ
طـــــــــا ُء
يَوْ َم أَ ْب َدا لَنَا ْال َج َزاء ْالجــــــــــــزَ ا ُء
يَوْ َم الَ ظَل فِيــ ِه َواأل ْنبِيــ َــــــــــا ُء
ُدونَهُ ْالبَ ْد ُر رفَ َعـــة َوالذ َكــــــــــــا ُء
الحبــ َــــــــا ُء
َوأ ْدننـ َـــاهُ َحبـ َـــــذا َ
ك ِ
الُ ْق ِدس َع َ
صــــــا ُء
احدهَا اإلحْ َ
طايَا َم َ
ت لَهـ ِــا ْ
ُغيُوبا ً َكانَ ْ
اإلخبـــ َــــــــــــا ُء
فَقَالُوْ ا ُز ُو ُر َوقَالُــــــــوا ا ْفتِــــــــ َرا ُء
َوقَالَـــ ْ
ت مـ َا َذاك إال ِمـــــــــــــــــ َرا ُء
ْالقُصْ َوي َوأ ْب َد ْ
ت غيِابَهَا الِمـــــــر ِءا ُء
ْالنَ ْع ُ
ف َع ْنهُ األ ْنبَـيــــــــــــــاء
ت بِال َك ْش ِ
َوهُ ْم فِى َع َماهُــ ُم األ ْغبِيـ َـــــــــــــــا ُء
ول هُـــــــــــ َدا ُء
َزا ُغوا بِال ِذي فِي ِه للِ ُعقُ ِ
صحـ َـــــــــا ُء
تَ ْهــ ِدها ْالوا ِعظُــونَ َوالن َ
لَهَ َداهُ ْم إلى ْالهُ َدي َك ْيفَ َشــــــــــــا ُءوا

لت بِه َوا ْستَبَانَ ْ
انج ْ
ت
َك ْم ُغيُوب َ
ِم ْث َل ْ
إخبَار ِه ب ِعير لهُ ْم َمــــــــرْ َر
صــ ُدوع
ار البِعيِر بَ ْع َد ُ
َوان ِك َس ِ
ْ
ْ
ْ
وب ُشرْ ب القَ َراح ِمنهَا َو َوفـــ ِد
قا َ َم يَ ْد ُعو ْال َو َرى إلى هللاِ ل َكـِ ْن
َو ُع َري الص ْبر ِم ْنهُ لَ ْم يُصْ ـ ِرم
بَلْ تَ َما َدى َعل َى الد َعا ِء بِآيَـات

َكانَ فيِهـ َــــــا ْالبيَـ َـــــــان واإل ْن ِجـــال َء
َعلَ ْيهـ َـــــا َم َكانَهَـــــا الروْ حـ َـــــــــــا ُء
َكونَهَــــا َو ْهى نَاقَــــة َح ْمـــــــــــــ َرا ُء
لسعير َحا َشا ْ
أن ي ْعتَريِه ْالخَ طَــــــــا ُء
ْا ِ
صمــــــــــــا ُء
ُكل ْأذن َع ْن َح ِظهـ َـــا َ
ْال َوص َل بِ ِه ُك ْف ُرهُ ْم َوالَ اإلجْ تِــــــــرا ُء
َو َماكـ َـانَ ِم ْنهُــــــ ْم أصْ ِدقـ َـــــــــــــا ُء

فصل فى بعض من معجزاته صلى هللا عليه وسلّم
ص ْ
ُم ْع ِج َز ُ
الل النمـ َــــــــــــــا ُء
ت
ال ْإذا قُ َ
ات تَ ْن ُمو ْال َج َم َ
َكما َزانَ فِى ال ِه ِ
ْ
ْ
ْ
بَلَ َغ ْ
َوقَـــــــــــــــ ْد ري ُدونَهـ َــــــا األ آل ُء
ي
ت فِى ال ُعالَ ال َك
واكب َوالهَ ْد َ
َ
ً
ق ِمنـْــــــهُ الثنـ َــــــا ُء
ب ال ُم ْه َدي ِم ْن هللا فيِنـ َــــا
َجل قَـــ ْدرا َو َرا َ
َك ْال ِكتَا ِ
ْ
صحــ َــــــــــا ُء
ــــــن
س َو ْال ِج
َوأنى تَأتِى بِهـ َـــــــا الفُ َ
آيَة ِم ْنهُ أ ْع َجزَ اإل ْن َ
ْ
ْ
ُس َور ِم ْنهُ ُمحْ َك َمات فَ َملــــــــــ ْ
اصيل آيِهَــــــا البُلغـ َـــــــــــــا ُء
ت
فِى تَفَ ِ
ْ
ً
َونُ ُجومــــــا قَ َرا ُرهَا البَ ْيــــــــــــ َدا ُء
ُكل ُج ْزء ِم ْنهُ يُ َح ِكى ُذكـ َـــــــــا َء
ق نَ ْ
ظما ً َونَ ْسجـا ً
ِحينَ تَحْ ِكى أحْ َزابَهَا ْالقُــــــــــــ َرا ُء
ق َم ْعنى َو َرا َ
َرا َ
ْ
زي َد فِى ُسوح َجرْ يِ ِهن المـ َـــــــــــا ُء
َو َم َعان ِم ْنهَا َك َموْ ج بِ َحــــــــــــار
ْ
استَ َمد ال ُعـــــالَ ُء والس ْفـــــــــــــال ُء
تَ ْستَ ِمد ْال َم َعانِى ِم ْنهَا َكمضا ِم ْنــــــهُ
لَ ْم يَ َزلْ يُ ْخبِر ْال َم َعا َد َو َعـــــــاداً
َوثَ ُمــوداً َو ُكل ِم ْن قَبَــ ُل جـ َـــــــــا ُء
ص َر ْ
ت ِع ْن َد قَصهَا القُصـــــــــــا ُء
صص تَاهَ فِى َمداهَا ُعقُـــــو ُل
قَ ُ
قِ َ
داَ َم فِينَا الدهُو َر يَ ْن ُش ُر هَ ْديـــــــا ً
ُملِئَ ْ
ت ِم ْن أ ْع َرافِهَا األرْ جـ َــــــــــــا ُء
ُكلهُ ْم بِالر َدي َوبِ ْال ِخ ْزي بــ َـــــــــا ُءوا
َرد َد ْع َوى ْال ُمعا ِ ِ
رضينَ َسنَــــاهُ
فَ ْه َو َح ْلى يُري َكـــه اإلصْ غـ َـــــــــــا ُء
ُكل ِحينَ يَحْ لُو َعل َى َسا ِمعيـ ِــــه
َزانَهُ نَ ْس ُخهُ الش َراي َع طُـــــــــراً
ك ْالبَقـ َـــــــــــــــا ُء
َو ُش ُموالً َو َزانَ َذا َ
ضيـ َـــــــــــــــــا ُء
فَ ِكتَاب مبا َ َرك فِي ِه لِلـــــــــــداء
ول ِ
َد َوا ُء َولل ُعقُـــــ ِ
لصـــ ِد ِهم َولظــــــــــــــــــــا ُء
صد قَوم َع ْن هَ ْدي ِه فَ َغ َدي ْال َوي ُل
َ
َج َزا َء ِ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
أر ْتهَــــــــــــــا آثـــــــــــا َرها آبَــــا ُء
ء
ا
ــــــ
ـ
ن
ب
أ
ه
ن
ع
ت
ل
ه
ا
ج
ت
ا
اد
ن
ع
ُ
َ
َ َ
َو َ
ُ
َ
ِ
ب َز ْيغ َمقَالـ َــــــــه َش ْنعـــــــــــــــــا ُء
لَ ِز َم ْتهُ ْم َعلَ َى اجتِرائِهم فِيـــــِـه
َو ْه َو ِسحْ ر َح َكاهُ َع ْنهُ ْم َوبَــــلْ
ِشعر َوهَال أتِت ِب ِه الشعـ َــــــــــــ َرا ُء
ْ
ِدمـ َــــــا ُء ِم ْنهُــــــــ ْم َونِي َل ثـ َــــــ َرا ُء
ــــــت
فَ َج َزا ًء لهُ ْم لِ َذ ِل َ
ك أ ْهريقـ َ
س السعـ َـــــــــــــــدا ُء ُُ
َخ ِس َرتء هَاهُنَا َوثَم َمسا ِعيه ْم
أالَ إنه ْم لَبِئـــ َ
بِالئَاي ِم ْنهُ قَوْ م هُ ُم الس َعـــــــــــــ َدا ُء
فَا َز بِالس ِعد َم ْع َشر ْأذ ِعنـ ُــوا
َوفِى ْال َوجْ ه نَضْ ـــــ َرة َوبَهَـــــــــــــا ُء
َو َغ َدا ُكل قَاري ِء فِي ِه بِالِـفَوْ ز
صفــــــــــــــــــا ُء
َو ُج ُسوم تَ ْبيَض َع ْنهُ َولِل َع ْي ِن
َجـــالَ ُء ولِلفُـــؤَ اد َ
صاه أث َر ْ
أن ِها ْال َحوْ ضُ ِم ْنهُ نِيـ َــــــ َر ْ
ت فِى ُو ُج ِوهَهَا األ ْســــــــ َوا ُء
ت
ُع َ
نَ ِع َم ْ
بِهـ َـــــا تَ ْن َجلـ ِى لَنَــا األ ْغ ِطيــ َـــــــــا ُء
ت ْال ُسن َح َك ْتهُ َوأ ْفــــــ َواه
لِحبيب َســــر ْال َج ِمي َع لِقـ َــــــــــــــــا ُء
فَ ِر َحت قَاريي ِه فَرْ َح َحبيـــب
ُس َور احْ ِك َم ْ
ِم ْنهُ للناس َرحْ َمـــةً َو ِشفـ َـــــــــــــــا ُء
ت َو ِذ ْكر جميـــل
َجل ْ
ق ْال ُو ُجــــــــو َد فَنـ َــــــــــا ُء
فَ َكالَم ِمنَ اإللَ ِه قَ ِديـــــــــــم
أن ي ْل َح َ
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ت الفُهُو َم َوكلـــــ ْ
ت
ِح َكم أ ْعيَ ِ

فى َم َعانِى ُح ُرفِها ْال ُح َكمـ َـــــــــــــــا ُء

فصل فى بعض من معجزاته صلى هللا عليه وسلّم
أ ِع ِد الس ْم َع َح ْي ُ
لى لَكَ اإلمـْــــــــــــــال ُء
ث تُحْ َكــى آللِى
ُم ْع ِج َزات يُ ْم ِ
َكف َعلَ ْيهَا تُ َسب ُح ْال َحصبـــــ َـــــــــــا ُء
نَبَ َع ْال َما ُء فَارْ تَوي ْال ِجيشُ ِم ْن
جـ َـــــ َرا ِحينَ َمر فَيــــ ِـه لَبـــــ َــــــــا ُء
ي
َوطَ َعام َو ْأث َمر الن ْخ ُل َوالثـ ْد ُ
أ ْشبَ َع ْ
صاع َو َذاكَ َع ْيش َومـ َــــــــــــا ُء
صاح َوأرْ َو
األلفَ َ
األلفَ ِم ْنه َ
فَتَ َولــ ْ
ت ب َرميِهـ َــا األعـْــــــــــــــــــ َدا ُء
صا فَ َر َماهُـ ْم
ص َد ْالقَوْ َم بِال َح َ
قَ َ
ً
ك ُعمــ َــــــــــــــا ُء
أ َخ َذ اهللاُ أ ْعيُنا َحينَ أ ْدراهـ َــا
هَــا َعلَ ْي ِه ْم َوهُـــم ب َذا َ
بــ َـــــــــــ َدا للنبى ِمنَهــــــــــــــــــا أ َذا ُء
َك ْم يد كفهَا اإللَهُ َو َك ْم َعيـْـــن
بَ ْعـــــــــ َدهُ َمامـ َــر ْ
ْ
َرد َع ْينا ً َس ْ
الت بخد فَ َكانَ
ت بهـ َــــــــا األ ْدوا ُء
ـــــت
ص َر ْ
ت عن ِعالَ ِجهَا ال ْزرقَـــــــــــــا ُء
َوبِلَ ْمس أزَ ا َل َدا َء ُعيــــ ُــون
قُ ُ
صبى فِى َمــا َر َو ْتهُ الـــــــــــــــر َوا ُء
َو ِذ َراع أبِينَ ِم ْنهُ كـ َـــــــالَم
َو َ
َجابهـ َــــــــــا َع ْهد واِثق َو َوفَــــــــــا ُء
َو َش َكا ْالفَحْ ُل ِع ْن َدهُ َك َغـــ َزال
ألِفَتَهُ ْال ُو ُحوشُ َوا ْستَانَ َس ْ
ت السالَم الظبـ َــــــــــــــا ُء
ت
ِم ْنهُ َك َما َرد ِ
َد َعاهــا َو ْ
َوأ َجابَ ْ
صمـــــــــــــــا ُء
ت ُد َعاهُ َش ْمس َواشجْ ار
صخــ َرت َ
ْ
ْ
فِيــــِــــــه قَلـــــ َوة َو َجفـ َــــــــــا ُء
َحن ِجذع إلَ ْيه فَا ْع َجبْ لِقـ َــــــوم
ِمنَ األرْ ض َح ْي ُ
ث َجا َء الرخَ ــــــا ُء
َو ُد َعاهُ الِذي أُزيَ َح بِ ِه ْالقَحْ ـــــــط
ت َو ْهى فِى َغالء َوأ ْم َس ْ
أصْ بَ َح ْ
س غـ َـــــــــــال ُء
ت
س قَحْ ط بِهَا َولَ ْي َ
ل ْي َ
ْ
ْ
ْ
أ ْد َر ْ
ت َعل ْيهَا ِغ َداقَهَا ال َوطفَـــــــــا ُء
اضي لِمـ َــــــا
ت القَوْ ُم َواأل َر ِ
ِغيثَ ِ
ت ْال ُج ُروفَ َو َسا َ ْ
بِم ِياهَا الش ُعـوبُ َواإلحْ بــــ َـــــــا ُء
لــت
ُس ُحب أرْ َو ِ
فَا ْستَ َدا َم ْ
ِم ْنهَا اإل ْدرا ُر َواإليـــــــــــــــــال ُء
ت َس ْبتا ً َوال َء فَا َذا ْالقـ َـوْ ْم
َوش َكوْ هـ َــــــا إلَ ْي ِه ِحينَ َرأوْ ا ْ
الر َوي َع ْي ُن قَحْ ِطه ْم َوالظ َمـــــا ُء
أن
َمل ْتها َ ْ
فانَ َجلَ ْ
أزهَا َرهَا األرْ بَ َعــــــــــــــا ُء
ت َع ْنهُ ُم ْال َغ َما َمة َواألرضُ
َو َجالَ ًء أ ْن َوا َرهَا َوالــــــــــــــــربَا ُء
ضا َر بَهَــــــــا ًء
أَخَ َج َل الدر والن َ
َو َر َع ْ
ت فِى فَالَ ُربَاهَا الرعـ َــــــا ُء
َو َر َخى َع ْي ُش ْهم َوأ ْقبَ َل ِخصْ ـــب
فَتَرا َء ْ
ضر َعنـْـــــهُ السمــــــــا ُء
اضي َمكةَ بالربــْـع
ُربا َء تَ ْخ َ
ت أ َر ِ
َوالَ ِسي َما بِهـ َــــا ْالبَ ْ
طحـ َـــــــــــــا ُء
َك ْم لَهُ َرحْ َمة تَ ُع ُم َعل َى األرْ ض
ِللظا ِلميِنَ َوهـ ُــــــ َو َوبـ َـــــــــــــا ُء
ت
َو ُد َعاهُ الِذي أبَانَ فِنَا َء ْالبَيـْــــ ِ
لَهُ َو ْال َحسـ َـــــا َدةَ ْال ُجنَثـ َـــــــــــــا ُء
ـــض
أُم ُم أضْ َم ُروا التهزأ َو ْالبُ ْغ
َ
َكأُبَى َوال َم ْ
َوأبِى َج ْهل ْال َج ِميـــ ُع أسـ َــــــــا ُءوا
ط ِعم ْب ِن عـ َـــــــــ ِدي
فَأ َراهُ ُم ِخ ْزيا ً َوأ ْعقَبَهُ ال َموْ تـ َــــةَ
َو ْهى الشنيِعـــــــةُ الش ْنعـ َـــــــــــاء
ت بِ ْ
ت َم ْسجداً طَهُوراً لَهُ األرضُ َوفَا َء ْ
ُجعلَ ْ
فخرهَـــا الص ِحــــــــــرا ُء
َوهُ ُموما ً أحْ َش ْ
ت بِهَا األحْ شـ َـــــــــا ُء
وب ِم ْنهُ دعـــــــا ُء
َك ْم أ َزا َل ْال ُك ُر َ
ْال َع ْمر َوأ ْق ْ
وت بِ َذلِك الض َعفـ َـــــــــا ُء
ال ِم ْن ُد َعاهُ َوفـــــى
ِزي ِد فِى ْال َم ِ
نِ ْعم ريق َع ْذب َونِ ْعم الرقـ َــــــــا ُء
أ ْب َرأت ِم ْنهُ تَ ْفلَت كـ ُــــــــــل َداء
أ ْكبَ َر ْ
ت ِعلـــــــــة طَبِيبـــــــا ً َو َدآ ُء
لَ ْهى ِم ْن أ ْعظَم الد َوا ِءإ َذامـ َــــــا
َجبَ َر الك ْس َر ثُم َعا َد َسويـــــــــا ً
َمسه ِحينَ َسا َل ِم ْنهُ ْالوعـ َــــــــــا ُء
َو َمتَى َمرت ْاليَ ِم ُ
َعاهـ َـــــة َو ْه َو َذاكَ ُعـــرْ ف َد َوا ُء
ين َعلــى ِذي
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يا َلَيُ ْمن َح ْ
َحــة ِطيب ب ُعرفِهَا ْالب ْيضـ َـــــــــا ُء
اكت َعنَابِر فـ َـــــــــوا
ضــــا َوالبَقـ َـــــــــــــا ُء
َو ُح َسا ُم ْال َعرْ ُجون ِم ْنهُ بِبـ َــــــ ْدر
لِفَتَاة لَهُ ْال ُم َ
َوتَول ْ
أ ْف َز َع ْ
ت َع ْن َح ْنقِــ ِـه الش َجعـ َـــــــا ُء
ت ِم ْن ِح َداهُ قَوْ م ُك َمـــــــاة
يَوْ َم َجا َء ْ
ضـــا ُء
ت لنِصْ ِرة ْال ُج ْن ُد َحتى
ضا َ
ضا َ
ق ْالفَ َ
ق َع ْنهَا َو ْعر َو َ
َ
ضهَا ْال َكوافَر َوا ْستَ ْعلَ ْ
قَتَلَ ْ
ق ِم ْنهـ َــــا الـــــــــــد َما ُء
ت
ت ب ِي ُ
ُر ُؤ ُسا ً َوري َ
ِملةً َوهى ْالملةُ الس ْمحـ َـــــــــــــا ُء
ب ال ِع َدا َوأبانــ ُــــــوا
أبَا ُدوا ِح ْز َ
َواألرضُ َوزينَ ال َم َسا بِه َوالس َمـا ُء
َح ِم َد ْالفِ ْع َل َم ْنهُ ُم الصبـْــــــــ ُح
أ ْع َ
ظــم َما يَ ْهتَدي بِــ ِه ال ُعقـ َــــــال ُء
اق البَ ْدر ْال ُمنِيِر لَ ِمــــــ ْن
واَ ْنشقَ ِ
َوأقَاويلُه الص ِحيحةُ َك ْم أ ْنبـ َـــــأ َ
َخ ْبأ لَهُ ال ُغيــ ُـوب خَ بـــ َــــــــــــــــا ُء
ْال ُروم ِك ْس َري والعهَد فِيِه َوفـ َـــــــا ُء
اشى َو َغ ْلــب
َك َ
صالَة َعل َى الن َج ِ
ْ
ً
ك الصبـ َــــا ُء
َس ْي ُرةُ بِالريَاح َش ْهــــــــرا َعل َى
ب ال ِعدا نُصْ َرةً َو َذا َ
ُرع ِ
ْ
ْ
َو ِمنَ ْال ُم ْع ِج َز ْ
ك َحصْ َر ال َعد فِيِهَا َوال َعجْ َز فِيهَا ِكفـ َـــــــــــا ُء
ات قَصْ ُر َ
مان انقِضـ َــــــا ُء
لَوْ َع َد ْدت األ ْع َ
صار يوْ ما ً بِيَوم لَ ْست تُحْ ِ
صى َولِلز ِ
ْ
ْ
َوالرْ َم ُل لَوْ َعدهَا بِهَا ال ُعـــــــــــ َد َدا ُء
صـــــــا
نُقَطُ ْالبَحْ ُِر ُدونها َوال َح َ
ان وأنـــــى يَ ْعتَري ُم ْع ِج َزات هَ ْدي بـ ِـــــــــــال ُء
َمابَالها طُو ُل الز َم ِ
ه
والخلقية
فصل فى صفته صلى هللا عليه وسلّم الخلقية
لى ِم ْن َح ْم ِد ِه اإل ْنشـ َـــــــــــــا ُء
عن ْالفِ ْك َر َو ْال َم َسا ِم َع فِيمـ َــــا
لَ َ
أ ْم ِ
ك يُ ْم ِ
ْ
قَ ْب َل ْ
الو َجو َد البَقـ َـــــــــــــــا ُء
ضة كلهَا ثَنَا ُء َومـ َــــــــــ ْدح
أن يَ ْفتِ َ
قَ ْب َ
ق َ
ْ
َكانَ م ْنها لِل ْعالَ ِمين ال َعطَــــــــــــــــا ُء
ـــــال
ُكل ُح ْسن َواف َو ُكل َج َم
ِ
ت َكثيِفةً َولَ ِطيفـ َـــــــــــا ً
ت ِمنَ ْال َم ْدح َو ْهى ِم ْنهَا اإل ْبتـِـــــ َدا ُء
َو َذ َوا ِ
ت عـ ُـــــــــــــال ُء
ت األنَبَا ِء ُح ْس ُن َك َمـــــال
ِم ْن ُعالَهَا َولِلصفَا ِ
لِ ِذ ِوا ِ
ت تَقَد َس ْ
صطَا ُدهُن نَمـ َــــــــــــــــا ُء
صفَــات
َسا ِميَات يَ ُ
ت َو ِ
ُح ْس ُن َذا ِ
أ َو يَحْ ِكى الن ُجو َم َو ْه ُو َذكـ َــــــــــــا ُء
صي َغ ِم ْنهَا َوجْ ه تَ َعال َى بَهَــا ًء
ِ
ْ
ُ
ْ
الل ْيلَة ْ
ُ
َ
جْ
إن الَ َح بَرْ قُهَا الظ ْل َمـــــــــــــا ُء
س
د
ــ
ن
ح
ال
و
م
ال
الظ
و
ل
ت
ه
ِمن
ُ
ُ
َ
َ َ
ضا ُر َواألنــْـــــــــــــــــ َوآ ُء
َو ُم َحيا ِم ْنهَا تَتَعاطَ َر َم ْن نـ ِور
ُربَاهَا الن َ
حـ ُـالَ ًء فى لَ ْيلــ ِــة ال َغنــــــــــــــــا ُء
ضة فَاقَت الريَاض َو ْالبَ ْد َر
َروْ َ
ك األ ْن َوا ُر ْ
ِلقـ َــاء بِ َر ْميِهَـــا َو ْالبَهـ َــــــــــــــــا ُء
إن أ ْسهَ َم ْال َع ْينَ
ْأذهَلَ ْت َ
ِب ُحالهَا يَ ْك ِسى ْال َج َمال ْال ُحــــــــــال ُء
أحْ َو ُر ْال َع ْي ِن فى ُد ُعوج َو ُكحْ ل
ضاحيا ً والضحا ُء
ق الص ْب ُح ِم ْن سـ َـنَــــــاهُ إ َذا
أ ْش َر َ
ا ْستَ ْش َرقَت الش ْمسُ َ
أ ْفلَج ْ
ِم ْن ثُ ُغـــــــــــور َكأنهـ َـــــــــا االآل ُء
إن تَبَس َم ْال ْف ْل ُج يبَـْـــــــ ُدو
ض َد ْ
ت َوالدرْ ر إ َذا َما أ َزانَهـ َـــــــا اإلحْ صـ َــــــــــــا ُء
ت فِيِه َك ْاليَ َواقي ِ
نُ ِ
ُعنُق ِم ْبهُ َحاك في الطول ظَ ْبيا ً
َمالَ َد ْي ِه الل َج ْين َح ْي ُ
ث الصفــ َـــــــــــا ُء
ِم ْنهُ تَحْ ِكى َز َكا ُءهَا األز ِكيـــ َــــــــــا ُء
ف
اوة َوصْ ِ
ظَا ِه ُر ْال ُح ْس ِن فى نَقَ ِ
ت ُعيُونا ً َر َم ْ
َج ْب ْهة أ ْبهَ َر ْ
ضيــــ َــــــــــــــــا ُء
ت فيهَا
ِسهَاما ً َولِ ْل َجبَيِن ِ
َزا َح َع ْن نَ ْ
اسن إحْ ساسُ تَولِى َم َكانــ َـــــه إ ْغمــ َـــــــــــــــا ُء
ظر ِة ْال َ
مح ِ
ْ
الل َر َوا ُء
أزهَ ُر اللون واس ُع ْال ُجو ِد ِم ْدرا ُر األيَادي َ
صاف الطــــــــــ ِ
َدوْ ُح فَ ْخر ريف فَسي ُح نـ َــــــوال َغــ َدق ِم ْنهُ لِلنَام َرخــ َـــــــــــــــــا ُء
صحـ َـــــــــا ُء
اطقينَ بالضا ِد َوالظا ِء
إ َذا َما تُ َحــــــــــا ِد ِه ْالفُ َ
أف َ
ص ُح الن ِ
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َوبَلِيغ بتَ ْغى الُبَال َغة ِم ْنهُ ْالبُلَ َغـــا
َغنِيَ ْ
ت ِم ْن َج َداهُ أ ُم َوات ُج ْهـــــد
يَتَ َخطى تَ َكفا ً ْ
إن َم َشى ْالهَــــــوْ ن
ضحْ ُكهُ َما ِسوي التبَســـــــم فى
ُخلُق ِم ْنهُ َكالن ِسيم َو َخ ْلـــــــــــــق
َو ِس َع ْالخَ ْلـــ َ
ق ر ْف ُدهُ وجـ ِـــــــ ُداهُ
َرا َحة ِم ْنهُ تَ ْن ُش ُر ْالبَحْ َر ِم ْن خَ ْمس
لَ ْم تُ َحا ِكى نُثُو َرهَا ِدي َمة أ ْم َ
ط َرت
َس ْي ُل ُجود يُ ْغنِى القَوانِع َوال ُمعتَر
صالتِهَا َوثَ َراهـــــا
فَ ْالتَ ِمسْ ِم ْن َ
أي بِأس َوأي بَ ْ
طش بِهَا َح ْي ُ
ـــث
َو ْ
فى ْال ُح ْس ُن ِم ْنهُ بِ ْال ُح ْس ِن ْ
إن
اختَ َ
ْ
َزانَه َح ْسنُهُ فَالتُظه ُر الســـــو َء
لى فِى َذاتـِــــــه َو َم َعانِيـــــه
فتَ َعا َ َ
ِخيَ َرةُ هللاِ َرحْ مـ َـة َون َعيــــــــــــم
ق ع ْند ذي ْال َعــــرْ ش
أ ْك َر ُم ال َخ ْل ِ
قَدم ِم ْنهُ من َع ِظيم ُخ َ
طاهــ َــــــــــا
صلى بِ َموْ ِطئ ْ
ص
َو ْال ُم َ
إالخمـ ُــــــــ ِ
َك ْم أُني َرت ِبخَ ْ
طوهَــا فَلـ َـــــــــوات
وب ب ْم َم َشاهــ َــــا
َموْ طئ يَ ْعقِ ُر ْالقُلُ َ
ُح َ
صاء بِأوْ فَر َحــــــظ
ظ ِم ْنهَا األ ْق َ
ض ُع ْال َم ْشى فى ال َم َحـــــــاريب
َموْ ِ
اج ْ
طابِ ْ
َك ْم أ َ
ت
ت أ ْع َدا ُء َحرب َو َمــــ َ
َوأطَا َع ْ
ت ب َم ْش ِيهَا األرضُ َحتــــى
ُكل أرض ِم ْنهَا َو ُكل َم َكـــــــــــان
يَالَها ِر ْف َعةَ تَخَ ْ
طت بَهـ َــــا مـ َــــــا
ال ُم َحيــــــــاهُ
إن َما ْال ُح ْس ُن ِم ْن َج َم ِ
أ ْش َر ُ
ق أ ْك َمــــــ ُل الر ْســــل
ف ْال َخ ْل ِ
َو َعالَ ر ْف َعةً َعلَ َى ذي ْال َم َعالــــــ ِـى
َسا َد أصْ الً َو َسا َد فَرْ عا ً فَ َكانـ َـــــ ْ
ت
ك َسا َد األنَا َم ُر ْسل َوا ْنبــــ َــــــاء
بِ َ
َخاتِ ُم الر ْس ِل َم ْهبـ َــطُ ْال َوحْ ـــــــى
َم ْ
ظهَ ُر ْال ِح ْلم َم ْنبَ ُع ال ِع ْلــــــــ ِم ِورْ ُد
ك الل َوا يَو َم يُ ْعـــــ َزي
ما َ ِس َوي َظلِ َ
ب التأَيي ِد ِم ْن َغيـْـــر
َحل فِى َموْ ِك ِ
ْ
ْ
إن بِ َد ْ
ت َشج ُ
ْ
بين َعل َى ال َع ْين
ت ال َج ِ
َو َجماالً َوهَ ْيبَةً ُغض َع ْنهَا الطَرْ ُ
ف
َك ُملَ ْ
اس ُن َو ْالو ْهــــــبُ
ت ِع ْن َدهُ ْال َم َح ِ
َمالَه ِم ْن نَقَايص و ُعيــــــــــــــوب
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ْإذ تَ ُ
زين ِم ْنهُ الظــــــــــــــــــــــا ُء
َونَ َداه أ َرا ِمل فُقـ َـــــــــــــــــــــــــ َرا ُء
َذريعا ً يَ ْخط َو ْه َو سـ َـــــــــــــــــ َوا ُء
الر ْه ِط َوالَ َغ ْي ُر نَوْ ِم ِه اإل ْغفـ َــــــــا ُء
ضـــا َرة َوذ َكــــــــــــــــــا ُء
َزينَ ْتهَا نَ َ
فَ ْه َو بَحْ ر َولِلنَــام ِغنــــ َـــــــــــــا ُء
بــ ِه أرْ َوي للِ َخ ِم ِيس السقــ َـــــــــــا ُء
ب ُسحْ بُهَا ْال َو ْ
طفــ َــــــــــــــــا ُء
الصوْ َ
ِم ْن نَ ْثر ُجو ِدهـــــا األنــْــــــــــــ َدا ُء
َكانَ ِم ْنهَا َم ْنع َو ِم ْنــهَا ْال َعطَــــــــــا ُء
تَ َوقت بَآ َسا َءهــــا الش َجعـ َـــــــــــا ُء
ي ْبدي إ ْبتساما ً ُح ْسن لم ُح ْسن ِغ َ
طا ُء
َعلَ ْي ِه ْالبَاسـ َـــــا ُء َوالضـــــــــــرا ُء
َو َح ْي ُ
ث ال َكمـــ َـــا ُل واإلصْ ِطفـ َــــــــا ُء
ُكلهُ ِعصْ َمــة َوفَضْ ــــل نـ َـــــــــ َدا ُء
فَضْ الً َو َكريم ْ
إن ُعدت ْال ُك َرمـ َــــــا ُء
بِ ُخطَاهَا ا ْستَالَنَ ْ
ت الصخــْـــــــ َرا ُء
ا ْهتَ ْز ْ
زت َحيَا َء َوا ْهتَز ِم ْنهَا حـــ َرا ُء
َو َم َحاريب زانَهُـــن ال ُخطَـــــــــا ُء
َكأن ْالقُلُوب ِم ْنهــ َــا َوطـ َــــــــــا ُء
َو ِح َرا ُء َو َمكــــة َو ْقبــــــ َــــــــــا ُء
ت الَ ِما تَ ُشوبُهَا األ ْســــ َوا ُء
َوالطا َعا ِ
ب ُخ َ
طاهَا األ ْعــــــــ َدا ُء َوالهَ ْي َجـــا ُء
ريئ فِيهَا قِ ْسطُ َو َري َح ال َغــــــــ َوا ُء
ب ُخ َ
طاهَا إاللَهـ َــــــا ا ْس ِتحْ يــــ َـــــا ُء
لَ ْم تُ ْ
خط أرْ ُجل بِهـ َــا َمشـــــــــــا ُء
ا ْكتَ َس ْت ْها األ َكابـــ ُر الن َجبـــ َــــــــا ُء
واألنبَا إ َذا َما تُ َعد فِيِه اإلبـ َـــــــــا ُء
الَ ا ْشتِ َراط فِيَهَا َوال َا ْستِ ْثنــ َـــــــا ُء
بيَ َد ْيه السيـ َــــادةُ ْالقَ ْعسـ َـــــــــــــا ُء
َو َسا َدتَ أحْ َزابَهـ َــا األوْ لِيـــ َــــــــا ُء
اطيسُ بِر َعبَا َءة َووعــ َــــــــا ُء
َم ْقنَ ِ
ْال ُشربُ ِم ْنهُ َسقـْــى َو ِم ْنـــــــهُ َد َوا ُء
لَكَ فِيهَا الشفَا َعـــــةَ الشفَ َعــــــــــا ُء
ضاه يُنَ َمى لـ َـــهُ اإلعـْـــــــــــــآل ُء
ُم َ
ْ
ْ
َ
ار ِمنهـ َــا ابتِــــــــــــ َدا ُء
فَيُ ْبدي ال َوق َ
ار َو ْهو هَبـــ َـــــــــــا ُء
صـــ َ
َوالقَ ْلبُ َ
ِمنَ هللاِ َحبـــــ َذا اإلسـْـــــــــــــــ َدا ُء
فَتَ َعال َى َحا َشـــاهُ َوهَـــ َو بــ َــــــــ َرا ُء

فصــل الخاتمــة
أط ْل ُ
ت ْال َمدي َح فِي ُك ْم لَ َما ا ْستَـــــوْ
لَوْ ِ
إنما ْال ُحبُ يَحْ ِملَنِى َعل َى تـ َـــــرْ َدا ِد
صـــــــب
س َداوي ْاليَ ِسيِر ِم ْنهُ بِ َ
لَ ْي َ
ا ْستَ ِمـــــر الدهُــــو َر فِيِه إ َذا مـ َــــا
ُحق لِى ْ
أن أُ َرد َد ْال َم ْد َح فَي َكــــــــ ُم
ُ
ــــــــآن
َك ْيفَ إنِى َح ِمي ُم َري َوظ ْم
أحاري بِ َذلِكَ قَوْ ما ً تَ َعـــــــــــلتْ
َو ِ
ْ
ك نَا َل ال َحــــظ
قاسم الذي بِ َ
يا َ أبَا ال ِ
ْ
ك ُكل ال َخيـْــــر
يا َأبا
القاسم الِذي بِ َ
ِ
ْ
ً
لى ال ِعبَاد إ َذا مــ َــــــا
يا َ َرحيِما َع َ
يا َ ِغيَ َ
ب الهَوْ ِل
اث األنَام ِع ْن َد ُك ُرو ِ
ْ
ْ
يَا َشفِيقا ً بِال ُمذنِبين تـ َــــــــــــ َر ْ
أف
وحشيِنَ إذ ْال ُغ ْمـــةُ
يا َ أنِ َ
يس ْال ُم ْستَ ِ
ْ
ضريحـــــــا ً
يَا ُمالَذي إ َذا َحلَل ُ
ت َ
لِى ِمنَ ْالو ُز ِر ال َيُ َعد َوأ ْدنــــــــاهـ
لَ ْم يَ َسع ْنى لِ ْل ْ
ْ
ـــــــــن
كث َرة ْال َعد لَ ِك
َوإل َى بَابكـ ُــ ْم أتَ ْيــ ُ
ت فَأ ْشكـ ُــــــــو
ْ
أرْ َعبَ ْتنِي أوْ َزا ُر أمارتَي بالســ ُـو ِء
الى َمحْ واً سـ ِــــ َواك فَقَــــــ ْد
الَ أ َر ِ
ُخ ْذ بِيُ ُمنِى إ َذا عثَرْ ت فَ َما ِحيلَـــــهَ
كيَفَ يَ ْعلُو َعل َى ُســـو ُء َوأنــــــى
اس ْال َمتَابَةَ َو ْال َع ْفــــــــو
َ
صاح الَتَ ْي ِ
لَوْ قَ َسى ْالقَ ْلبُ ِم ْن ِغ َشاهـ َـــــــــــا
فَ َع َسى ْ
ب فُرْ قَـــــــــــا
أن يُ ُمن لِ ْلقَ ْل ِ
َرحْ َمة هللا لَ ْم تُ َخصى بِأ ْفـــــــــ َراد
ب َع ْف ِو ِه َع ِم ُل الســــو ِء
َما عل َى َج ْن ِ
يَا ِغياثا ً أ ِغ ْ
ث ِل َعاص َجنَ ْ
يت ِم ْنــــهُ
ك ِم ْن َغ ْي ِر بُرْ هَان
يَد ِعى ْال ُحب فِي َ
صح ال َغ َرام ِم ْنـــــهُ َوللنــ ْفـــ ِس
أي َ ِ
أ ْكبَ َرت ْني األوزَ ا ُر إ َذا اوجبَ ْ
لى
ت ِ
أ ْكبَ ِر ْ
األطبا َو َما َكـــــانَ
ت ِعلتِى ِ
ْ
بحق َذاتِك َما أ ْملَ
ـــــت
هَ ْبهُ َعفَواً َ
ك ْال َح ِمي ِدة َواأل ْسمــ َـــا َء
صافِ َ
َوبأو َ
ت الِ ِذين هُ ُم الســـــا َداتُ
آل ْالبِ ْي ِ
َوبَ ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
لى و ِذك ُر ُحالكـــ ْم
ِذ ْك ُر ك ْم ط َ
اب ِ
فَ َم ِديِحى فِي ُك ْم قَلِي ُل َولَــــــــو َكـان
اب ِم ْن ُك ْم أصْ ل َوفَرْ ع َو َم ْد ِحى
طَ َ
ك الهُ َدا ِة َعل َى الـــــ ِدين
وبَأصْ َحابِ َ
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َع ْبت فِيهَا َولِلكـ َـــالَ ِم انتِهـــ َــــــــا ُء
قَولى فِى بَحْ ــــ ِره َوالرجـ َــــــــــا ُء
أ َو للِصب ِب ْالقَليــــ ِل ِكفــــ َــــــــــا ُء
لى اآلنـ َــــــــــا ُء
َدا َم ُ
ص ْبـــح َو َدا َم ِ
َح ْي ُ
ْ
ث َكانَت ُغ ُدوتِي َوالمسـ َــــــــا ُء
َو َمالى ِمنَ ْالقضليــــ ِل غنِـــ َـــــــــــا ُء
َ
اب اقتِفـ َــــا ُء
طاب م ْنهُ ْم َس ْعى َوطَ َ
ْ
ْ
ْ
ك العنَــــابِ ُر ال ُعظَمـ َــــــــــا ُء
ِمنـــ َ
ْ
يُ ْعطَـــى َوتُرْ فَـــ ُع ال َحوْ بـــ َـــــــا ُء
ْأذهَلَ ْ
ت َع ْن ا ْبنَائها اآلبــــــــــــــا ُء
َوالناسث أَرْ َعبَ ْتهـ َـــــا لَظَمــ َــــــــا ُء
بِى فإنشى أضْ نَى فُؤا ِدي ْالهـ َـــــــ َوا ُء
َغم ْ
ت َعلَ ْي ِهـــــ ُم َو ْالبــــ َـــــــــــــال ُء
ْ
ُ
أ ْشفَقَ ْ
ت َع ْن ُحلولـِـــــه البُــــــــ َر َءا ُء
ريَا ُء َو ُس ْم َعــــة َوادعـ َـــــــــــــــــا ُء
ك َخطـ َــــــا ُء
س ِمنى يَ ْخفَى َعلَيـْـــ َ
لَ ْي َ
ْ
َوإلَ ْي ُك ْم َش ْك َواي َواإللتِجــ َــــــــــــــا ُء
ت األَمـــــــ َرا ُء
ْإذ ِفيــــ ِــــــه عـ ُـــــد ِ
أر َجفَ قَ ْلبِى فَإنــــــك الــــــــــدأَ َدا ُء
لـِـى فَأ ْنــتَ لــى إ ْكفـــ َــــــــــــــــا ُء
ك أ ْب ِغى اتِقَـــــا َءهُ أوْ َشقَـــــــــــــا ُء
ِب َ
َوللِ َرح ْمـ َـــة َو ِعفـ َـــــــــــــــــــــا ُء
ق ْال َذرْ ُ
ضنَــا ُء
ضا َ
وم َ
و َ
ع ِم ْنهَا َولِ ْل ُج ُس ِ
نـا ً َوفَ ْتحا ً يَ ْه ِدي ِبه َم ْن يشـ َـــــــــــا ُء
صبـــــ َــــــــــا ُء
َوال َتَ ْستَ ِحصـــهُ األ ْن ِ
َو ْ
اب ا ْعتِــــــــــــ َدا ُء
إن أ ْعظَم َ ْال ِح َجـ َ
ضــــــــــــــا ُء
بِ َغ ْي ِر ا ْستِ ْثنــ َــاء األ ْع َ
ك ِم ْنــــــهُ إال ادعــــــــــــــا ُء
َو َما َذا َ
ا ْعو َجاج َولِل ُعـــيُون كــ َـــــــــــــ َرا ُء
ُحجبا ً َع ْن ُكــ ْم َوهل لى لِقـ َــــــــــــا ُء
َعلَ ْيكـ ُــــــــــــ ْم يَ َخفَى لِداَئـــى َد َوا ُء
َعلَ ْينَا ْال ُعلُــــ َو َم ِم ْنهـ َــــــــــا الر َوا ُء
ت األ ْس َمـــــــــــا ُء
التِى ِمنَهَـــا ا ْشتُق ِ
فِينَا األئِمــــــــة األ ْتقِيــــ َــــــــــــا ُء
َولِقَ ْلبِى فِيكـ ُـــ ْم لَهُ الر ْغبــ َــــــــــا ُء
ضى فِ ْيه ُع َمـِري اإل ْنشـ َــــــــــا ُء
قَ َ
اب الثنـ َـــــــــا ُء
اب لى فِي ُك ُم َوطَ َ
طَ َ
َوهُ ْم فِيِه بَ ْع َدكَ الرؤ َســــــــــــــــا ُء

بأ ِبِى بَ ْك ِر الِذي هُ َو لِلــــــــــــدين
فَنَ َحا فِى ِرضاك فِيِه بِاْنفِــــــــاق
ب ْال ُك ْفــ َر
َوأبِى َح ْفص الِذي أرْ َع َ
ب ِم ْن ْ
ُع َم َر ْب ِن ْالخَ َ
أظهَ َر ال ِدينَ
طا ِ
َوبِ ُع ْث َمانَ ِذي األيـ َـــــــا ِدي ا ْبــــ ِن
فَا َز ِبال ْمض َغتَ ْي ِن ُكنِى ُذو النو َر ْي ِن
ضي َمـْن
َو َعل َى ا ْبن َع ِم َ
ك الم ُرتَ َ
ْ
َو َو ُزيُر َحازَ األخوةَ َمانَــــــــا َل
ض َل ِم ْن فــــى
ربَو ْيحا نَس ْيكَ أ ْف َ
اصريْ ْملة الـــــــ ِدين
َوبَعمي َ
ك نَ ِ
ك البر َوالزهـــــ ُد
بِبَاقِى أصْ َحا ِب َ
ول والَدة السبطـ َــين
ِوب َز ْهر ْالبَتُ ِ
ْ
اجكَ الل َواتِى تَنَــــــــز ْهنَ
وبأز َو ِ
عظ َم ْ
غاشيات قلبى ايــــــــا
ت ِ
ك تُ ْم َجى بَ ْ
ي َح َسنــــات
بِ َ
أن تُر َ
ْ
أ ْنتَ لِى ُجنة إ َذا أفـــــــــــزَ َع
ك فَمـ َـــــــا
فَكفِلى فِى َذاكَ َو َذا َ
أُفُظنى فِيك ال َجمي َل َو َحــــــــق
أيَ ِخيبْ المنَ ُسوبُ فيكَ َوقَ ْد أ ْيبَقـ َـنَ
لى َو ُعم فَرْ ِعى وأ ْشيـ َــــا
ُعم أَصْ ِ
الَيَحْ تَ ُمونَ فِي ُك ْم فَ َما األهـْــــــــ ُل
أ ْنتُ ُم ْال ِحصْ ُن َواللواظلهـــــــ ْم ْإذ
فَتَقَبل ِمنى نُظ ْي َمات َمـــــــــ ْدح
فَال ْب َس ْنهَا ِمنَ ْال ُحـــــــالَ تَـتَ َرا َءا
َو َح ْ
وت ِمن مديِح ِك ْم ُد َرراً ْنــوْ
ول يَ ْستَوْ ِعبُ ْال َم ْد َح
أب ِذ ْكر بَ ْالقَ ِ
س يُ ْع َزي إل َى ثَنَائِ ُك ُم ْالـ َح ْد ُد
لَ ْي َ
ك
ف َسالَم من السالم إلى َذاتـ ِــ َ
صــــــــــالة
َو َسالم َعلَ ْي َ
ك ثُم َ
ك َمالذ ُ
ات تُجْ لــ َى
َو َسالَم َعلَ ْي َ
ك أ ْملِى ْال َم ْد َح
ك َمالَ َ
َو َسالَم َعلَ ْي َ
اشق بِ َراح َو َغن ْ
ت
َما ارْ تَوي َع ِ
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ِمنَ السو ِء ْ
أطمـ َـــة َو َحيَـــــــــــــــا ُء
بِمـ َـال يَ ُمـــدهُ ْال ِم ْعطَـــــــــــــــــــا ُء
ت لِ َس ْ
َوخَ افَ ْ
طـــــــو ِه الرقَبــ َـــــــــــا ُء
بِه هللاُ َوا ْن َجلَـــــــ ْ
ت َغمــــــــــــــــا ُء
لى ْال ُعـــــــــــآل ُء
َعفانَ َو ِم ْن فَضل ِه ْال َع ِ
الحبـــ َــــــــــــا ُء
لَما أتَـــــــاهُ ِمنـْــــك ِ
هُو بَابُ ال ُعلـ ُــــــوم واإل ْستِضـ َـــــــا ُء
َم َعالــى بِنائـ ِـه ال ُكبــــــ َــــــــــــــ َرآ ُء
ال ُخد يُ ْع َزي إلَ ْيهَمـــــــا اإل ْعتـِــــــال ُء
فَنِ ْعم األنَصــــــا ُر والشهـ َــــــــــــدا ُء
َعلَ ْيهـــ ْم َسجيـــة َو ْال َع َ
طــــــــــــــــا ُء
َم ْنهَا َو َم ْنهَمــــــــا الشرفـ َـــــــــــــا ُء
َعل َى ْ
أن يَنَالــــــــــهُن ال ْبغـ َـــــــــا ُء
من بِيديك االفقـــــا واالغنــــــــــا ُء
َزانَهَا ْال َمد ِم ْن ُكـــــــــ ُم َوالنمــ َـــــــا ُء
الناسُ َجواز للص َراط َواإلتِقـ َــــــــا ُء
ك فِى هَ ِذ ِه َوثـ َـــــــــــــــــم إ َوا ُء
َغ ْي ُر َ
ْال ُمصطَفى ْ
أن يُ َوف لِى اإلرْ ت َجـــــا ُء
ضــــــــــــــا ُء
ور ْالق َ
للِ فِى األمــ ُ ِ
ْ
ِخى َو َما ُكل َما َحوْ تهُ ال ِكســ َـــــــا ُء
ِس َواكـ ُـــ ْم لِ َذاكَ َواإلحْ تِمـ َـــــــــــا ُء
كا َنَ ْأذ َك ْ
ت لِ َعابَهَـــا الر ْمضـ َــــــا ُء
َزانَهَا ُح ْس ُن َس ْب ِكهـ َــا َوالرثـ َــــــا ُء
ص ْنعـ َـــــــــا ُء
فِى ُعالَهَا َخرْ قَا يَد َ
َوحْ ُ
ت فِيهَا َكأن ِنى ْال َخ ْنسـ َـــــــــــا ُء
ول فِيكـ ُــ ُم ا ْستِ ْقصـ َـــــــــــــا ُء
َو ْللقَ ِ
َوالَ فِى آيـــاتِكـــــ ُم ا ْنقِضـ َــــــــــا ُء
َما ا ْستَ ْخلَــفَ ْال ُغــ ُد َو ِعشــ َــــــــا ُء
َعد َما َدا َر ِفى البُ ُروج الذكــ َـــــــا ُء
ِلقُلُوب جل الصــــ َدا َء جـ َــــــــالَ ُء
ِمنا َو ِم ْنكـ ُـــــ ُم اإلصْ غـ َـــــــــــــا ُء
ك ْال ُغنــــــــــــــا ُء
بِ َم َعانِى َم ِديِحـــ َ
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