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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                       
 

 به اإلعانة بدءاً وختماً 

 
حمدًا لمنن ظهرنر ع نى ظولياننه نناموي السنيادف   ورهنع أندر م وظولنم منن واأ نم ب ندأه ظأ نى 

سننعادف   وجعننل برانننل ظأننوالرم دلننيًل ع ننى صمننالرم   وال ننلف والسننلم ع ننى واسننط  الجميننع ال
  هرنه  درر  )وبعند(رهينع   سيدنا وموأنا محمد   م اهلل ع يه وس م وع م آلنه ظربنال الممنام ال

ص مات خرجت من بحار الفتح   وظيتنام الفناه ت ندا بالشنطح منن بنال التحندم بنالنعم   وشنصر 
لك بالفضل والصرم ها  برا أطل زمانه   وجاء برا بنوم ظواننه   ولنى منواأ    الشنيخ المانح له

إسماعيل بن عبداهلل   أدي اهلل روحه وسر    وظولى الجمينع مندد  وبنر    ه ننه أند ظمل نا هنى 
 ٍ  ورسمرا بعض الثمات رجاء ان تمسرم ببرصاترا العام    يحاأت بيب

 
 قال رضي هللا تعالى عنه

 
 م احتَ  م إلى نحوى وُأم نحو س  ن تروُم العز من ُصل وجرٍ  ايا م

 ا ل الوأت نور الطريم  مانا بو   انا أطُل ظ ل اهلل شيخ زمانه
 جميع ظولى العرهان ظ ل لوأي   بى   انا صعبُ  األسرار من أد تطوفُ 

 يروم دخوًأ هى حما صل حضرف  انا  احل الحضراِت باُل لصل من
 وعند رسول اهلل صنزى ون رتىِ   لمحبوُل عن اإلله بل انا الع ُم ا

   ع يك امانى انت سر  داي  انا من توأنى الرى وأال لى

 س ل ظنت  احل أوفب ع يك  هل ظحد من ظوليانم له يد
 وصل الهى ياوى اليك بنسب ِ   هانك مأمون من الس ل أتخف 
 م المحب ِ لبابَك والتس يم ث  من ابن و حٍل  ادٍا وُملزمٍ 
 ضمنت لك الدنيا واخرى لمّنِ    وأد أال لى المختاُر إنك امن 



 واشفُع هى أوٍم وتمضى شفاعتى   وبشرنى ان أد اصون جوار ُ 
 عن الم طفى محبول هاتى وعمدتى  انا أط لم ظحجل ولو أدر لحه 

 لنفسى اسلمًا ولو أدر طره   ه ن بال عنى لحه  أ ت لم ظعد
 لبادرت اأضى هيه أطعًا بردفِ   بخاطرى وهلل يبدُ ولو صان بير ا
 بأنك هرد الوأت نور الدجن ِ   جاءنى اعهم النداأد انا المطل من 

ن اه ت شمُي الوأيِ  ص را   ه نى لم تأهل شموي وأيتى   وا 
  سصرُت برا من شربٍ  بعد شرب  شربُت بحار السر والع م ص را 

 تما ر ا ل الوأت عنرا برم   واعطيُت من ظسرار موأى جم ً  
 لهال ودك اليوم ظعهم دص   ان من سرى ع ى جبل بدا  ولو

 لمد اخمدترا شع   بعد شع    ولو أطرف منه ع ى النار أد بدت 
 ظ ُل الع ر صل رعيتى برا  ار  انا من رحيا السر ظسميُت شربً  

 ودأت طبولى حيم شاعت سيادتى  وحصمت هيرا جم   وم صترا 
 و ار جميع الصون هى طى أبضتى  انى حصمى هى العوالم دانرو 

 لخاطبنى حاًأ باح ى ممال ِ   ولو اننى خاطبت بالسر ميتًا 
 توسط شخٍص بل و م تحت طاعتى  وصل خشاش اأرض يعرهنى بل

 وناموسرا المع وم هيرا برهع   لحضرات طود جللرااانا  احل 
 واهصر هيرا الحا هى دون لحهه  ف اأرض شرأًا ومغرباً انا من اطو 

 ولصن ع ترم هى الممامات ُنصتتى   لصل ولٍى هى الممامات ُنصت   
 ولصن ظعل م وظسمى مصانتى  ول صل عند العالمين مصان 

 بمعرهٍ  من سر سرى وحالتى  انا ط سم لم يدرك الناي أطرفً 
 وايدنى دنيا واخرى ل ولتى   والبسنى موأى ح   أررف

 هل احد بيرى يفوز بخ عتى  ى هى الصون مرما ظشأ يصن وخيرن
 هما سصر العشاا إأ بخمرتى   انا رمز ظ ل السر أطل مدار م
 بغيرى ولم يشرل سوى من بمي ِ   وما أال منرم أانُل عند سصر ِ 

 و رت ظمامًا بين صل الخ يم ِ   ونوديت بالترحيل هى صل محفلٍ 
 ممامات ظ حابى جميعًا بجن ِ   انا من ظرانى اهلل ربى بفض ِ  

 له منزل هى النار ياها الرداي ِ   وأد أال لى ظنهر  ل لك اآلن  احلُ 



 أ حابنا هيرا وبوُت بفرحتى  وشا دترا حاًأ ولم الف منزًأ 
 به صل وزٍر أيبوًء بخيب ِ   نى بال دا اأب ه وان ءهمن جا

 ثمال حب ع يه من األوزار م  ظربيه باألسرار حتى ي ير ما
 به أط ظوساخ الردى والشماوفِ    ادعوظسعدُ  من هضل موأى لم 
 برا أد يرى المحبول هى ظى  ورفِ   وارويه بعد النرل عل بخمر ٍ 

 يجدُ  دواَم العمر هى صل ب دِف   ر  أبل ها ولم دويعرف مالم ي
 اليَك اها ناديت هى صل شدفِ   ايا  احل ابشر بى هانى حاضر  

 هنادى بيا اسمعيل صشف المرم ِ   منى هى النوانل ص را ر تومنرا 
 خري الم مه هعبد اهلل ن باظنا   ظنا الشيخ إسماعيل م باح ع ر  

 ع ى الم طفى واأِل هى صِل لمح ِ    لتى مع التس يم تزداد دانمًا 
 قال رضي هللا تعالى عنهو

   م بساحتى تحوى المعالى   الصمال  اأ يا مبتغى حوز
 ع ى الغبراء مالى من مثال   أنى أطل  ها الوأت هرد  

 ها رًا بين الرجال مااما  ومرما صنت هى  حوى تجدنى
 وانى أد اأول وأ ابالى   بى  وان ترنى ع ى محوى تجز
  تما ر عنه ظربال المجال  لصونى ما رًا اعطيت سرًا 

 ولصنى صشمي هى الزوال  ىدهصل األولياء ظأمارى  
ن   انا اعطيت اعهمرا بحالى   اعطوا ممامات عهامًا وا 

 رم حسن ات الىاأهولصن   هصل منرموا نال ات اًأ 
 يرى صفريدف بين الآللم  مث م بسر اممن منرم بد

 الحمانا واعتل نحو الرلل  ومن ابدى بريبًا من ع وم 
 أل ل الع ر من بير اعتلل  ومن أد جاد باألسرار مث ى 

 لصل الطالبين بل محال  سرور انا دليل انا سر ال
 وظروانى من الخمر الزألى   سمانى السر محبوبى بصأيٍ 
 واهررنى بمن واهتضال   وتوجنى بتاج المرر هضًل 

 وظورثنى صماًأ هى صمالٍ   وم صنى مفاتيح الصنوز
 رهيعًا سابمًا مازال عالى   وظلبسنى من األنوار ثوبًا 



  َي اربال المجالو ه رُت عر   ل ع رى وظهررنى ع ى ظ حا
 سمير الحضرتين بل إختلل   انا س طان ا ل العشا جمعًا 

 تضئ بشمسه د م ال يالى  ولي ى أد تج ت لى بوجهٍ 
 برا أ بى تمصن هى الجمال   وأد خ عت ع ى ثيال نورٍ 
 تج يرا بحضرات الجلل   هىب غت برا جميع مشا دى 

 بأنواع المها ر هى و الى   ربىن أد هررت بفضل ظالى 
 وأول الصل صان وراء أالى   هشرل الصل صان وراء شربى 

 بحا أيل لى أل أ تبالى    أدانا اسماعيل شيخ الع ر من 
 تحدثت بأنعم هى الجلل   هخر بل أد ألها  نى أ تاو 

 لِ محمد ثم ظ حال واّ    لتى والسلم ع ى حبيبى
 هقال رضي هللا تعالى عنو

  شيخ ظرِا العفيف انا هرا    المنيف ءايا من تروم العل
  اجود وظسمى بخمر األلوف    م بنحوى هانى صريم  

 لطيفا ابه يسصر الصل سصر    ل حبى ي د ااأوعندى ص
  هل مث ه أط يروى ال ريف  وصرمى هيه ع ير عهيم 

 اخو الضعف حمًا أويًا شريفًا   ومن شربٍ  منه حاًأ ي ير 
 لماموا سصارى  فوهًا  فوهًا   ولو نضحوا منه اأبار موتى 

 امامًا وان صان أبل ضعيفًا   را حبومن هاأه ساعً  بات 
 وهيضى ل حبى يفوا الخريف   هصيف وانى امام مربى 

 مامًا حنيفًا اوثيمًا و رت    عرداومن حضرف اهلل اعطيت 
 ًا تعاهم أدرًا وصان هريف  أنى حبر ع وت بسطحٍ 

 وهى السر ظعطيت سرًا نهيفًا   وحزت من الع م شينًا بريبًا 
 وظشرد حمًا شرودًا منيفًا   اته أد ظرى صل صونٍ ءبمر 

 صتسى أط أطنًا و وهاً اولم   ر عزٍ اوظلبي ح ه ظنو 
 الجوف منى ربيفًا  ألولم ام  ص ى أل  واجنى ثمار المعانى

 مى الصثيفوجاوزت عالم جس  أنى انتم ت لعالم روحى 
 وصانوا صمن أيرون الحروف  ولصن تط سمت هاحتار أومى 



 فؤو وانى حمدت األه الر   اأروا جميعًا بانى صنز 
 يف اروى الجروفوهى ال بمولى   هرا انا اسماعيل اهو  

 واصسر أ بًا شديدًا عنيفًا   بادماع ا ل الريام جميعًا 
 رُل عبدًا عطوهًا وبالبشر اط  وابصى بوعهى جروًأ بعيدًا 

  لطه و حٍل يفوا األلوف  وازصى  لتى صها مع سلمى 
 قال رضي هللا تعالى عنهو
 الى ممامات ا ل العز والصرم   و م  يا ايرا السالك المردي أم 

 رمِ خع يا وتحوى احترامًا بير من  هأجنح الينا تحوز هى الخ ا منزل ً 
 لهى بيرنا من سالف اأمم ع ى ا  نحن الم وك نعم عزت مدارصنا 
 لنا وهمنا ع ى السباا ص رم   نحن الهين بدت لي ى بخ عترا 
 نحن الهين ظ طفانا بارئ النسم   نحن األحب  والعشاا أريل 
 ظمورنا وحبانا ظعهم المسم   نحن الهين تولى اهلل خالمنا 
 صأننا صوصل  أد زان هى الدُُّ م  نحن الهين يرانا صل هى ب رٍ 
 دعا نجبه صبرٍا أح هابتنم   نحن الهين نميل ها العثار اها 

 يشفى ج يي  لنا هاأ ر وأ ت م   نحن الردا  الى سبل النجاف هل
 هو البغض هينا صسم صان هم دسم  نحن الهين لنا سرم  ي ال به
 وأد حصى مث ه المختار هو النعم   نحن الهين ظتى المرآن يمدحنا

 الرسول لنا هاهمه بل و م   لفخر العهيم بتبشير نحن الهين لنا ا
 بير عز بير منحسم  اولم نرو   ولم نزال بخير هى مودته 

 بير رٍل ثابت المدم  وانشا د  ولم نميموا سوى دار الجنان وأ 
 نرم   ألننا ءآلفون ال بر لم  وان تج ى لنا لم ننصروا ابدًا 

 ويرمى دوامًا بير منف م  عد  بل  ء لنا من اهلل تعداد الرضا
 ع ى نبى ظتى بالع م والحصم   ثم ال لف وتس يم بل عددٍ 

 ما ها  عبد  الردى إسماعيل بالص م  أل صل ضحىً اتعم ظ حابه و 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 لممام ظ ل العز و اإلجلل   يا من اراد المرل باإلي ال 
 باي  اآلمال  حولى ه نى  هالبي ثيال مرم  تدنو برا



 أيستضيم هتى ظراد و الم  هأنا هريد الع ر حيًا ميتًا 
 أرنت بحبل دنو  و    حال  هالخير واأهضال واأسعاد أد 

 اهلل هى اأهضال  من بال شصر  هانا الفتى إسماعيل أ ت محدثًا 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 أ تو بواحتى و بت موا بًا   أ زلت هى حول المراضى راتعا
 لهوى المجا دف الهين تمربوا   وطرأت بابًا أد تعهر طرأه
 ل ما رين بفتحه إن طولبوا  وهتحت أفًل أييسر هتحه
 لتحدثى بمناعٍم أتحسبوا  هيه بلأد أ ت ها ليي اهتخارًا 

 ابديت سرًا هى الغرانل يط بوا  هانا عبيد اهلل إسماعيل أد 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 لمتى شمطا وحبى نعم طفلُ هرا   ويتصموا من أبل ان اع م الروى
  ى المطع لى عنصم ولم ادر ما الو ل  ه رت ظرى اأعمال منى جميعرا 

 لفظبالى به أد يس م الفرض والن  وحبى هيصم ان يصن سالم ه م 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 ست عا ياولصن لس طان الروى ل  ع يت جميع العاهلين ولم اطع 
  ولصن أ أوال الم يح   ابيا  واهناى  ما عن مماأت عاهلى 

 ال أطعًا تعامياهوعن رؤي  الع  سوى محض نور ا ا ءوعيناي لم تر 
 ع يرا شفيا لست ارضى التجاهيا  لىهمن عوا هان صنت اجفو بير ا

 مانياز بموف حصم العشا  انت   وان صنت ها عز ع ى الغير أد اتت
 مرما تشاء لما بيا  م بنىت  راض بحصمرا ا عبدًا و ه رت لر

 وهيرا أد جفوت سراديننابرها   هصيف يبعد العامري  ظرتضى 
 ظناديا  رت ى بم بم حيم تب  م هم لي م بريل وحبرناثحدي

  وا  شارهاٍت بواليا ليال  هل تعهلوا اسماعيل هى حل من دعت
 وقال رضي هللا تعالى عنه

   م بساحتى واشصى  ضنصى اأ يا احل ال
 من اأثام أد يبصى   انا سر الشفاء لمن 
 نا رمز بل هصىظ  ورل الصعب  العهمى



 عن اأيضاح والفتصى  انا رمز ومستور 
 يجد  سواى هو نسصى  لم   انا اعطيت سراً 

 واروتنى بل ظهصى  ولي ى أد تج ت لى 
 وجازت بى عن الشصى  بصاي من مدامترا 

 اعهم الس صى    رثتنىعين اليمين واو الى 
 تضعرا الموم هى  صى   برا ع ومًا لم  توحز 

 طه وعند هى الم صى  ه رت برا أريبًا عند
   عن ردى الرتصىز تن  وصنت برا ع ى سترٍ 
 هر المسصىاع ى اه  ومن ظرياحرا صانت 

 بالصرات وال صى  ومن اسرار ا أد حزت
 سانى الضوء هى الح صى  ومن انوار ا أد  رت

 سر البحر والف صى  ان اسماعيل شيخ الع ر
 حبيبى الم طفى المصى   لتى والسلم ع ى 

 ترنم ساجع األيصى  وا حال واٍل  ما
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 طح الهى ننم سوال  هنحن عزنا باهلل 
 بخير العرل والعجم  و ها هخرنا اأبرى

 نعود مناف هى اليوم   هفى الحضرات ظجمعرا 
 بيمهات وأنوم   عن المختار لم نحجل

 ألسعدت ظولى األثم   أسمت باهلل ظه و 
 بفتح امضى لى حصم   ولو انى حصمت لرم 
 وصان  حيحًا هى ع م   اها ما س موا امرى 

 ونحن جفاف ل نوم   ونحن رموز لم نفرم 
 اولى الشموات بالصم  ونحن سعاد اسعدنا 

 ونحن معادن ل ع م   ن عبيد ل بارىونح
 لسّل الخ ا والشتم  ونحن جبال ظرسينا 
 من مدٍح او هم  سواء عندنا ظأوالرم 



 لصشف الرم والغم   هنحن رحم  المولى
 ونحن شفاء ل سمم   ونحن بدور ظهررنا 
 ونحن سرام من يرم  ءونحن شرال للعدا

 ماأعهام هى اليو لنا   حل من  از  ونحن مغ
 تجدنا اصرم الموم  هفى التنزيل ان تنهر
 تجد مدحًا بل هم  م لز حديم الم طفى ا

 بحر الشرل والعوم  هرا أولى انا اسماعيل
 محمد صعب  الروم   لتى والسلم ع ى 

 بل ح ٍر وأ حسم  ألِ اولل حال و 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 واشصر هضل الرحمن  اأول بحمد المنان 
 من اأسرار باحسان  ا اعطى واوأنى لم

 ولم اروى بمرات  شربت الحل صاسات
 أسمى صل همآن  هررت برا بسصرات

 وهمت بمحض شربات  ه رت هريد حضرات 
 من ا ل المرل والشان  تع ى الماضين واأل

 هسرى عم ما و نا  انا المطل الج يل انا 
 نهريد الع ر واأل   ونورى هى الصيان سنا

 او  رم بل مرل  رل الموم بالعجل ا
 ازيل حجابًا ه مان  لمم د م وصل ع ى 

 بحضرات لدى الرحمن  المحبول هى الديوان اان
 يروم مشرل الران  وصل اأولياء المنان 

 ازيل الرم والصدرات  انا الناموي هى الحضرات 
 ونورى نورًا رحمانى  وسرى محصم اأيات 
 حوى ل م د والروم  همن مث ى هى الموم
 ببحر ازاله الران  بسر السر هى العوم

 سصرترم بغيت بغم  شربت صؤي خمرترم 



 سوى موأى الديان   هل ادرى بجم ترم 
 جمعت شمانل البر  هانى مفرد الع ر
 تدور بمر اأزمان  ع ى مفاخر الخير

 بانى صامل الشيم  لم يدر هو ال مم  اأ
 ج معانى اأتمان بمو   اعوم ببحر م تطم

 ولصن حارصم ظمرى  هما ظعطيتصم سرى 
 لجدت لصل إنسان  ه و ظبديت بالخير 
 يروم الشرل من مدد  وصل األوليا األحد

 لحانابصاسات من   ديرم بل جحو وظر 
 صمث صموا ع ى النهر  ترونى ها ر البشر 
 لهبتم من عل شانى  ه و تدرون بالعبر
 صن جل خالمناول  وجنتم مهعنين لنا
علناب  يخ  نا بحالتنا   سرار وا 

 وسين بعد ا سطرت  سماتى  مزف صسرت 
 وعين ل عل سانى  وميم ل مرا سمحت

 ابلم يحتوى المدد  وياء متبع  ظبداً 
 رمز يا ظ ل عرهانب  ب سماعيل سمه بدا 
 تلأيه الجحيم وأ   ظأول ومن رآنى هل 
 ت رضوانع ى جنا  سبيل لرا ع يه عل
 وتس يم  بل حدّ    لف اهلل بل عدّ 

 خل   ابن عدنان   ع ى المختار هى الرشد
 وأال رضى اهلل تعالى عنه                           

 به الروح ت  ى عن ما  يا ظ ل ودى س ونى
 به المحل ويس ى  هرو الروى صيف يب ى

 ليي يب ى دّ مجد  هأ  ه هى عهالٍ 
 وموترم هيه ظولى  وت  حياترم هيه م

 أل  ه حين يع ى  ناءٍ بيبيح صل 



 ظنوح  بحًا ولي ى  ظما ترونى إنى 
 بل سواٍء واأ   ظ وى جميع الغوانى 
 وظطرل الجسم صل  ظطرل أ بى برأصٍ 

 هأعلم ظستمع هيه   إن الروى  و عزى 
 يموت بالغيه هأ  من لم يجد هيه عزًا 
 ى الهنل جرليعوم ه  ومن به ليي يدري
 من الزأل واحل    اصأي من العشا امر 

 ىر العبد موليت   وشربه منه حاًأ 
 وروحه تتمل  تحييه بعد مماتٍ 
 حاشا وحاشا وصل  هل بنا لى منه 

 واستن حونى هرل  يا ظ ل لي ى   موا 
 إه أ ت بالعشا ظ ل  ع متموا بحديثى

 ظأول انى إسماعيل
 اظ أل ب ي م وس م

 و أوأار الهى  
 وثم ظ ًل وسرلً 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 والشصر ل علم   حمدًا لهى األنعام 
 لحماي  اأسلم  ثم السلم الرام
 هاسمع من اأشعار  بعد الثنا ل بارى

 لتفوز باأصرام   ظأوال هى األسرار 
 هأحسن إلينا المم دا  ياسانًل طرا الردى

 هرناك صل ممام  لندا تردن إلى بحر ا
 من بعد شربك بالنرل  نسميك منرا بالع ل

 يانعم ها اأنعام    اهى الميا  المجتزل
 وتفوز باأعطاء  تشفى من اأدواء
 م اأعهاميمن مح  وتحوز خير سناء

 يع و ع ى نجم السما  وتصون هى شرف سما 
 تحوى المنا بتمام   وتميم هى ظمن الحما 



 وبسانر اأأطار  ى الدارمن مث نا ه
 بادام  اأعوام  هى مط ا اأع ار

 من نور أ بى ياندى  وشموي نور المرتدى
 بى هى هرى اأعلم  صل األصابر تمتدى 

 جودى ومابهلت يدا  طى من ندىعوالبحر ي
 من سانر اأأوام   بدا  شخص بمد ما

 ليصون موضع من سما  اج ى من الم ل العما 
 بسوابا اأحصام  ن رهع السما من نور م

 اله م منصم منبدىه  إن لم ظتيتم ل يدي 
 من بعد ن ح صلم  أ لوم عندى ياندى
 من حفنى التصميل  هاع م انا إسماعيل 

 من منزل اأحصام   لى التبجيل  وبدا 
 بروج هى السمادارت   منى ال لف تفوا ما 

 أد اردهت بسلم  لمحمٍد واأل ما 
 ال رضي هللا تعالى عنهوق

 هداؤك اليوم ياروح الردى سندى  لبيك لبيك  ا روحى مع الجسد 
 لما تج يت لى بالروح والجسد   نعم شغفت بما لى هى الشرود بدا
 انوار سرك ا دتنى الى الرشد   ل صنت لى انت مرظف لهاتك ام 

 لمددبالجمع والفرا ارأى هروف ا  صيف اتحادى وهضل بالغنا بك اه 
 هى صل مج ى بدا من حضر  اأحد  واهلل انت لم بى أب   عهمت 
 والرسل دونك مجموعون بالعدد  اراك انت وحيد هى مها ر  

 يحد وينج ى من خدشه الرمد  واهلل لوأك ماهى الصون من ب ر
 شمي وس م تس يمًا بل عدد   ع يك بالهات   ى اهلل ماط عت 

 ى لصل ند نانوار ط عتك الحس  ت الغر واأ حال مابرز  كلوظ
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 ظنتم عزى وهخرى هخرصم  هانا لم ظرد عزًا بيرصم 
 ضاا حالى ليي اأ جبرصم  هأهصرونى وظجبرو صسرى إها 



 وقال رضي هللا تعالى عنه
 أ لجاٍ  ظرم أ بى  هأنا عزى بربى 

 هالنبى واهلل حسبى  صل من أد رام هلى 
 ل رضي هللا تعالى عنهوقا

 َخْطونا هى السير لما توجرنا اَور   خض بسوى العناتترصنا بحارًا لم 
 ويدنون منا او يفو وا بما هرنا   همن ظين يدري الناي ظسرار حالنا 

 يومون ل تمريل ماعنه أد تبنا   هان ب غوا من ظمرنا آي  نروا 
 تداء الحال عنه تنبرنانروا هى اب  ما لغوا لم يب غوا منه بيراان بو 

 بنا هنًا  واوأالوا لنا تبًا وساء  وان سن وا عن حالنا اهرروا الجفا 
 أوا من الخمر ماهأنامن السر او ها  حب ٍ  رورل الورى لو ادرصوا أد

 سرانر م واستعهموا صل ماأ نا  الز اد حمًا واخ  وا لنا لمالوا 
 أوا اسواحنا حيم ماصناوماهار   ومانسبوا هى الد ر ع مًا لغيرنا 

 اخل نا هلل هى الد ر أد سدناب  هنحن عبيد اهلل اربال سر  
 ناحز هرر أ بى من رموز الهى  ع ى  هرا ظنا اسماعيل ظبديت مابدا 

 مناهمحمد مع اٍل بتوأير م    لتى وتس يمى ع ى سيد الورى
 وأال رضى اهلل تعالى عنه                             

 والرنا والبر  ريد الخير يام
 تحهى باأسرار  ام نحوى وظسرى 

 ألعتالاوالثُم   أزم اأبوال
 هى مد اأع ار    واحفه اأدال
 وانفنى هى الحل  واعت م بالرل
  احل اأنوار  راببًا بالم ل

 الد ور اهى مد  تغمسًا هى النور 
 من ضنا اأوزار  تحتمى بالسور 
 الدياحى با ر هى  نحن نور ها ر

 ل ورى هى الدار  أيزال زا ر
 تغنموا اأرشاد    اصموا األمداد



 عند هى اأهصار  ثم واأسعاد
 حاضر بالريب    ها نور طيب  

 صل سٍر سارى  ى ظ ل الغيب  بيح
 هى ديوان المدي  أد بدا هى األني 

 عن حال اأبرار  مع نًا بالنبي 
 رف بين اأشا  اهرر اأمار  
 لصل الحُضارِ   ها  بالبشار  

 اربال التحميا  من ظ ل الطريا 
 رايد  بيرنا  أال  ل هى الضيا 

 ناء المعسربيا  ثم أال لى ظبشر 
 من ا ل اأب ار  بر مب رحانت 

 وخدام بابك  انت مع ظ حابك 
 هى ظعل المنار  بل صل ظحبابك 

 والرنا مديم  هى أربى تميموا 
 من جدانا جار  وا مو صل ماتر 

 انا رمح هاتا  ورل الخليا
 اريمن بين اأخ  ظعين الحمايا
 هى رموز الحرف  انا صنز مخفى

 بير رل البارى  لم اأم هى خوف
 انا بحر العوم  ظنا بوم الموم 
 لصل الزوار  انا عين الروم 
 حاز مثل حال  من من الرجال 
 هاا هى الممدار  عند اأت ال 

 ل ورى هى الع ر  بالسر  وبدا
 ظهجر الفجار  و دى ل بر 

 من بحر الدأيم   اوضح الحميم 
 لجميع المارى  رتل الطريم 



 ى اسماعيل البا  انا رُا اهلل 
 سامر المختار  ابن عبداهلل 

 انوالسلم الل     ى اهلل الخالا 
 مع اٍل اطرار  ل رسول الفايا

 وقال رضي هللا تعالى عنه
 ه ست ظسال ان طاأ وان أ را  هى نرارى وأ لي ى ارى دع  أ

 اسامر الرم واأ وال والصدرا  ألننى هيرما أزلت هى صبٍد 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 وهى صل يوم تعتريرم أواطع  ظرى الناي هى بعد عهيم وبف  ٍ 
 ى وما و طالعتلصونى ظرى اأ   و ا انا هى  م ع يرم وحيرف

 وان رمت اهنا هى الخروج انازع  هيرم صان  ها هعالرم  ه ن صنت
 وتمحوا همن عنرم لرها يداهع  إها انت لم تحمل م انل خ منا 
 هغيرك مما رام هيه يطاوع   اءوان لم تس نا نعطرم صل ماتش

 وقال رضي هللا تعالى عنه
 هودع ظني الخلنا ها الندام  سًا نتبتل ل هى يعطيك ا

 هلنل تبصيا يوم الميام  اأسحار وابصىوأم هى لي ك 
  ماسلتصن من جوع اأخرى هى   وأ تمأل ض وعك من طعامٍ 
 الى ان تبا ل دود طعامًا   وأتنمن ع ى هرش سترأد 
 اوصن هى صل امرك ها استمام  هلزم ل تمى والخوف يابنى
 متى ماأام مشتاا و اما  و  ى ع ى النبى وتابعيه 

  تعالى عنهوقال رضي هللا
 هى جميع المشصلت   خه بيانى واحفهنه 

 او يفرج مزعجات  من يحل المفل بيرى 
  فأيح ه هو حيا  ظوله رمز بديع 
  فلنجاص رم سبل ا  او يس ك تابعيه 

 ت أماتمدم او سي  او يطالع هى صل يوم 
 و ممات ظهى وجود   أل سوى اسماعيل ما و 



 شصر ها الرباتل أب  لم األ  ها اهتخارًا 
 وقال رضي هللا تعالى عنه

 إلى ان و  نا ممام ال لح  س صنا مسالك ظ ل الفلح 
 بساح را الغير تا  وراح  وخضنا بحار الع وم التى 
 ومن مث نا عاأل واستراح   همن مث نا هى الورى صامل

 ونحنا الهين ب غنا النجاح   هنحن الهين لنا نبوف 
 ومن نورنا يستضئ ال باح  لنا عزف وهى الحضرتين 

 ونعمنا بالردى والرباح   ورل الورى أد تج م لنا
 هفى المول ليي ع يصم جناح  ما شنتموا لأال أولوا وأد 

 وقال رضي هللا تعالى عنه
 لصمل ا ل اهلل حبى ه و بدا  ع منا ع ومًا بهلرا متعهر

 يست من الردا وما ى إأ الحا ل  لرم طرف منرا لمالوا بصفرنا
 ولصنرم بين الضلل  والردى  هما بيرنا هى اأرض من  و عالمُ 

 
 


