حدائق المشتاق
فى مدح حبيب الخالق

تأليف صاحب لسان الحقيقه * مجدد اهل العصر فى علوم الحقائق والطريقه *خادم الذات
المحمديه * المستمد من الحضائر االالهيه والمشاهد األحمديه *األستاذ الكامل * والقطب الشامل
* سيدى العارف باهلل الولى الشيخ اسماعيل بن عبدهللا رضى هللا عنه *
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا على سيدنا محمد وآله

الحمد هلل الذي جل من أن يحصى أحد ثناء عليه كما أثنى هو علىى فسهىه وأشىدد أن للىه ل اهلل وحىد

شريك له شدادة من أفاد صدق اإلخالص اللدج بىذكر الحييىا الممىدون مىن عىال الغيىو حتىى لمىتأ وطىا

وأشىدد أن سىيدفا ومو فىا محمىداد عيىد و سىوله المتىرج

قليه فيض من قاموس سكا مدد مىاء حياهىه المهىكو

بمدحه لهىان حىاك كىل مىن كافىق بىروق العنايى فىأ أفىم سىماء قليىه معى صىلى اهلل عليىه وسىل وعلىى جميى لىه

وأصىىحابه أ بىىا السيوهىىا الدامع ى والمقامىىا الجامع ى ( أمىىا بعىىد ف ى قوك وأفىىا خىىاد جنىىا الرسىىوك ا وا

الراغا فيما عند لسماعيل بن عيد اهلل لفه لما حتق فأ أ ف مقاما أهل الكماك ووجىد مىن أ قدىا كمىا

وأدقدا حا مقا التمكن فأ الشدود المحمدي وحهن اإلهصىاك وأن مىن أقىر القىرق الجا بى للىى لىك اللدىج

بذكر عليه الصالة والهال والمدن ف جنابه وصدق مالزمته على ممر الىدهو وا عىوا فدجىق لىك الهىييل
علىىى حهىىا الىىوا دا وعلىىى وفىىم اإل ادة والتيهىىير ألسىىق همصي ى ومولىىداد وقصىىا د عديىىدة وديواف ىاد فىىأ الصىىلوا

فوجد فأ لك من ق المراقأ للى أكمل المقاما

مما ييلغه غير فاهج هذ المناهج من أهل المجاهىدا

فل هصك أفوا هلك اللقا ف هتنصك جمىال منىازك القلىا اللقيسى وهىصداد بدزديادهىا فىأ صىو معافيدىا الشىريس

حتىى

أن ليل اإلثنين سادس يو من جمادي اآلخرة فأ الثلث ا خير سن  5621لفسلىم صىيا الددايى مىن فحىو القلىا

وفادى منادي الحم من حضرة الر

فتدر عند لك صو أشيان ك فدا مىن لقافتدىا أ وان وب يىديدا كىموس مىن

حيىىم المعىىافأ مىىا هىىذ مىىن شىىر مندىىا ل وفىىأ غييدىىا فىىافأ فلمىىا أ اد الهىىاقأ للىىى مندىىا ك سىىا له ىقربق الىىرون
هغنىىأ بمىىدن

وهمصقىىق معنىىى وحهىاد ولهتىىص جميى صىىو هلىىك ا شىىيان لمىىا صىىسقق لدىىا معىىافأ ا وان وصىىا
الصسأ الحييا وهشير للىأ بى ن أمىدن القلعى المحمديى بهىر عجيىا فجىرى علىى لهىافأ شىر أقىر شىيداد بىنم
مدن سيدي الشيخ أحمد الىو اق فسدىق بىه بوجىد ولشىتياق فمىن ثى أيىق القلعى المحمديى واللقيسى ا حمديى
مشيرة للأ ب ن أهتي الحروف الدجا ي من ا لف للى الياء وأن أهمن كل حرف من الحىروف خمهى أبيىا ييلى

بدا مهتعملدا المكاف العليا فدمتثلق ا مر جاء ب ن أمنا بىه خيىر الىدا ين وأكىون بىه يىو السىص ا كيىر فىأ جىوا

سيد الكوفين ف شا للأ أن الييق الواحد منه يعدك منه فأ الثوا مدن الغيىر كلىه وأن مىن أسىتعمله يجىد فيىه مىن

مناف الدفيا واآلخرة والقر لدي مىا لى يجىد فىأ مىدن الغيىر مثلىه ( وسىميته بدشىا ة منىه صىلى اهلل عليىه وسىل

حىىدا م المشىىتاق فىىأ مىىدن حييىىا ال ىىالق واهلل أ جىىو أن يحسىىه بىىالقيوك وييلغنىىأ بىىه أفىىا وأو دي وأخىىوافأ وجميى
أصحا طريقتأ غاي الم موك .فدا هو ف قوك مهتمداد من حضرة اهلل والرسوك .
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قاك هأ اهلل هعالى عنه

مقالأ فأ مدن الرسوك وأفشئوا

أقوك أفا لسمىاعيل بالحمد أبىدأ
له كل وصف بالثنىىاء أفيما

خليس

مو

كما هو أزكى العالمين وأسنئوا

سىوك من الرحمىن قد جاء ينىيىر

و حمته العتمى

لمقلم خلقىه

فقد ساد كل العىالمين بصدقه

با

حقه

وفىاق جمي الناطقين بنققه

كمىا هو فأ المقدا أعىال وأسن

وفىاك وفىاء العدد ث أماف

لما سمىىا قد اد وفاق مكاف

فقد حىاز من مولى الكيان لعاف

وأكمل كل المرسلين ديىاف

بدا صىا فأ أقصىا العال يتيوأ

وفىاك منىا ما دفا مقر

كري له كل السضىا ل هنها
وقد حىاز مىال يحىو متقر

أهيق للى بىا

ومشربه مىا يدافيه مشر

هو ا صل وا كىوان منه ستيدأ

الصىسأ محمد

أ و به فيالد عت مقصدي
ليمنحنأ عسواد ويحهن مقعدي

محمد م تىا اإللىه المشرف

فيأ الصسا من بالتقاء معرف

ف شكو له فيأ وما كهيق يدي
َّن هىو الحصن الحصين وملج

وفأ كل خقا فابد يتعقف

حييا بكل ال لم قد يترأف

فع هو عنىد اهلل أولى وأقىر

وحير عتيى فىاك كل مهرة

ؤوف حي ثىابق و ميرة

على كل من عادا فأ كل حضرة

ومن بين أهل السضل فاز بنصر

ل ا ما للتقى الجمعىان بالحم يغلا

عتي هعىالى عند مو

قىد

وفأ مقلم ا عصا ل ه ف ر

وقد عى فأ كل ا ماكن خير

فلله حقىىا قد هصايد شىكر

على فعى فيدن قىد يتقلا

عتي كىري شىامخ ومس

حييا لىه كل الس ىا متم

بغير الدىدى والحىم يتكل

وأصدق كل العىالمين وأعت

وأمكند مجىداد وأزكى وأطيا
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أهيق أح

الوز فأ با

وعين خالصأ يو يحضر موعدي

سيدي

هو العروة الوثقى لمامأ ومهندي

وأبرن فأ أمىن ولل ير أهتدي

وجىا ي من ا سواء فأ يىو أ ها

أيىا حمى اهلل العميم أحمدا

وفعمى مولى العىالمين محمداد
بقيد التىوافأ والمالعا والردا

أغثىنأ سوك اهلل فأ يو أزعج

ويشتىد كربأ با فين وه رج

هرأف بعىيد قىد أهىاك مقيدا

فىدفك معىدد لكىل مدمىتأ

لأ النو من أعلى جيينك ييدج

من الجه وحأ أ هجىأ يتيلج

وهحضىرفأ فأ النص عند المنيتأ

ظسر من حهن ال تا بمقصدي

أقلنأ ولقنأ الشدىادة سيىدي

لدى ومس جهمأ هنالك باليدي

وكن حاهراد فأ الهر عند هشددي

ليقدر واغهلنأ بمىاء الميرهأ

وعنىد سىمالأ لقننأ حجتأ

وشيعنأ وأفصك معأ وس هربىتأ

بكل مقىاك فىاف لأ بحسرهأ

ومن هيى ا مالك كن فأ هثيتأ

ليحصل لأ التسريج من كل كربتأ

أهيتك فهنأ بقىيري وجد بمىا

وهاعف لأ اليشرى وقل لأ هحوز ما

هرا يجير المهتجير الذي لحتما
هشاء يو الحر هروى من التم

بك س دهىاق شرب بعد شربتأ

بافواعه العتمى أفرشنه بمجلهأ

وفأ قيري أبه كل خص وسندسى

وبث فيه أعراف الرها والتقدسى من الذفا بل كن أفق فيه ممفهأ
ل ا فيىه يا مو ي أ عينأ ال يث

وأدخلىنأ هحىق اللواء وفجىنأ

وفأ يو بعثىأ يا شسيعىأ هولىنأ

برؤي

وعىل مقىاماهأ جميعىا وحسىنأ

الكىا نا وبىربأ

بما ل يجد الغير يىا من هو الغوث

أفيهاد وجا اد حاهراد عند مجمعأ

وجد لأ ب وفى القر منك وكن معأ

سرير يواقيق الدنا والتمتعأ

وفأ جنى السردوس فىابه بمضجعأ

لديك فى فق الير ي هأ بك الغيث
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ولن جىاءفا يو التغىابن غير مىا

يكون لفشغىاك الكىل بالنسس وافتمىا

فممله من بحىر فضلك عنىدما

لكل لما قومه وأهى بما

يقيد به الحىاك ل عمنىا اليعث

وزوجأ وأو دي جميعاد ولخوهأ
ومنتها لأ والمهل حىالىتأ

أهيتك فى حمنأ وكل صحىابتأ

وكل محىا صىادق فأ محيتأ

فقل كلك حولأ لك يحهن المكث

بميدا مقىىا الهر ث لىه فما

محمد هاج ا صسياء الذي سمىا

من اهلل مىا ل يعقىه غير وما

وخيرة كل ال لم من قد هعلما

أهى مثىله ش ىص من ال لم ابدج

بتدوير والحهن حقاد له افتما
جميل لىه وجىه كيد هتمما
فل هلسىه ي هأ صحىىابه بما
شريف حي كان بالناس احما
يشين سوى ما فيه لل لم م رج

من اليد فأ حين التما وأفو

عمي جماك أزهر اللون أبدىر

جميل لىه وجه عتيى مدو

كحيل فقأ أدعج العين أشىعر

عتي ف بل أشىنا ث أفلج

له قام ما مثلدىا فأ لعتدالدىا

وكل الذي قد ا عين جاللدا

من الدون غصن فأ هناهأ جمالدا
بىه قصر التعيير دون كمالدا

وكل لييىا دوفدا با يندج

أهيق سوك اهلل أفدى بقىاقىتأ

على قد فدمأ من لذيذ محيتأ

ف فق حييا اهلل يا سيد الو ى

وم تا من بالتقى صر أكيرا

أ و به لكمىاك عين هدايتأ

ب مداحه فذ اد على قد طاقتأ
وفأ زمرة الناجين فأ الحشر أد ج

وصر على التقوى لماما موقرا

وبالمنن القصوى أهيق مكيرا

بمدحك كل العىالمين ينون

وصر قرير العين برا ومنتقى

هشىام ق مقدا اد وأيد بالتقى

وأكرمك الحىم المديمن باللقا

وجص حجا العص فأ عال اليقا

فعقرك فأ ا فىاق با يسون
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و

هملأ بك س الحا فأ عال المنن

الو ى أفق الذي فقق كل من

هقوك أفىا

حقيم ب ن هحتى وهيتدأ الهنن

ودوفأ عيهى والذبيىا وفون

حويق جمي الس ر ث يوجد

ث َّ مثىلىأ ممهمن

و اءك ف ىر فأ الكيىان يمدد
فىك محمىود الو ى ومحمد

لغيرك من أهل العال ليس يعدد

وبر هكىافأ من أهىى وسمون

أ و بىه عىنأ لىه يتحمل

أهيق شسيعأ ل بوز ي مغلغل

به فأ جميى النا يا وأبذك

ويرح هعسأ كل ما أهوسل

له العذ ل للغير لهق أبون

ويا حمى ال لم الجليل المجمال

لك السضل يا خير ا فا المكمال

على كل م لوق وصر مجمال

ويا فو عرش اهلل حص الىتىسىضال

وفأ كل خير بق ههمو وهرسخ

وأو ك لحهىافاد بكل جميل
حويق بدىا أسمى معان جصيل

حياك الذي أعقاك كل فضيل

فكنق على أقصا معاك جليل

فليهق ب قال النداي هنهخ

ىاء ل جمعق فنوفه
سنا و سن د
وغيرك كل النىاس يملكوفه

علو مقاماد قد هرى الشمس دوفىه
ومن سرد العالأ ملكق عيوفه

فك أ كى العىالمين وأ سخ

فمن ا الذي قد حىاز ما أفق حصهه

وفىاك مقاماد فأ العال بلغته

لمىاماد و يعلوك فيمىا علوهه
فحاشاك يدفوك فيمىا دفوهه
فك أسمىاه مكافاد وأشمخ

أهيق كري العىىالمين طليته
ويعسىو عن كىل وز فعىلته

ليدخلنأ فأ بىابه ل طىرقته

ويرحمىنأ من حيث أهى احتهيته

كما هو جا المسصعين ومصرخ

وسيد أهىل الكون طه المعت

محمد مستىان الجنىىان المكر

له سىيرة من قيىل د هعت

حييا للىه ال لىم بد متم

بدىا به سمىا حقىاد محمدا
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به د حقىاد كهى فع جهمه

وفأ ساق عرش اهلل قد كتا أسمه

ويكسيك فأ حاك الشدادة سمه م اس الذي سىوا ل صا قهمه
كيير فمىا أزكىا من عال بدا

وصىير فأ العىالمين أميىنه

فكيىف بىه واهلل أبلج دينىه

وأظدىر فينىا فعى ليدينىه

وكمىله حىتى أفىا جيينىه

بدين حميد فيىه يدعى ب حمدا

حميد حمىا اهلل من كىل فتىن

وأو

وأظدر فينىىا ب عتى مىل

بدىا قومىه كىافوا به خىير أم

لحهىافىاد ب كىير منى
وكل سعيد مندوا بالدىدى لقتدى

بى حهن ظنأ فيىه جئىق طليته

أهيق أمىان المسىصعين فحوهىه

ويقيل مدحىاد فيىه بالحىم قلته
ليرح هعسىأ حيثمىا قد قصدهه
وينقذفأ من فتن ال صي والردى

ويىا حم ال لم الجصيىل فأ المال

بك اهلل أحيىا الدين يا منتدى العال

ويىا فعم المنىان فأ الوعر والسال

ويا كىاشساد هر ال ال م واليال
أغثنأ ف فق الحصن للكل منقذ

لك الشرف الممدود فأ مقلم الدهر

على ال لم لجما عقىاياك قد هجري

وفضلك ل يعدد بضي

وسرك فأ أزكىى سرا ره يهري

وعددك واف ي ىان وينيذ

بمدحك ج َّد العىالمون وألسىوا

من الكتا ممىا

وحا وا جميعىاد حيث مند ه وفوا

و حصر

يعد وصسوا

ب ن يدعوا لد اك كندك ف كىنسوا

المعو
معىافيك ل هد ك ف فق َّ
َّ
الجد بالجدد ولفتما
وشمر سىاق
فقىوبى لعيىد بالمحىي يممىا
لليك فى فق المعتنى بجمىي ما

يممك يا اوي العيىاد من التما

أهيق لمىا القو فأ كل موكا

وغىاي أهل القصد فأ كل مقلا

وأمرك فيدى بالمشيئ ينسذ

ويعت من بين المشىا

ليمنحىنأ حهن الدفىا والتقر

أبيىق ل اد من عذبىه أهلذ
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مشر

م المو د الصافأ الذي دا ماد يحلو
ومن فضلك الكتا القديم ل ه لو

لك الرفع العليا التأ ل هىصك هعلو
و فعتك العتمى أهىافا بدىا النقل

فك أبدى العىالمين وأف ر

فمن مثل هذا الش ص حاز المكا ما وكىان ؤوفىاد بال لوق و احما
وكىان هقيىاد يعيد اهلل دا مىاد و زاك فأ ا سحىا مادا قا ما
و كان يلدو عن صيا ويسقر
وقد غسر الرحمىن بىدءاد و خىرا
وم

له الذفا قد جاء به اآلي ظاهرا
فل هىر فأ الدهر ل و اكرا

ا فللرحمن زاك شىاكراد
لمو مىا أهقا فدو المقدر

ويىا غىاي الم موك فأ عال الرجا

فدفك ف ر الكل يا كوكا الدجى

هقيل الذي ي هيك يرغا فأ النجا

فال زلق حصن العىالمين ومرهجى

فك محمود ال صاك الموقر

ومن شىىم أفعىالأ شسيعأ يجيرفأ

أهيق كسيل المممنىين يقيىلنأ

ويرف عنأ كل هى يهىوءفأ

وفأ كىل غى فىا ا قىد يغيىثىنأ

كرهك يىا خير ا فىىا محمدا

وأفشد هذا حك ما هو قد بدا

فع هو خر لأ ل ا ال لم هحشر

لدذا بجددي صر فأ اليا أفشدا

على ظدر قليأ أ هجى العسو والددى

وخادم ل بالمديا أعصز

وحض على ال يرا واإلستقام

فىيأ أهىافا بالدىدى والكىرام

كمىا هو خىير الصاد عند اإلقام

وحىث على التىقوى ليو القيام

بدا جمي ال لم فيدا يميص

سوك الددى خىير الكيىان المعين
برؤي حلَّأ المجىد حىير ميىين
لد حست

كسيىل أهىافا حمى وبشىا ة

لتيليى كل ال ىلم طىه المصين
لدى مى من الرحمىن قد يتعين

شك وهو معصز

لنىا حيث أو فا اليدا وفضا ة

به هىاعف الىر الكري هجا ة

بدا يو حشر الناس
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وأظىدر فينىا عىصة وأمىا ة
يا فيرز

لمىا الو ى خىير الوجود محمدا

أهيق خليل الر أحمد ي الددى

على اليىا أ جو العسو من كل ما بدا

أفون له بالمدن زلق منشدا

به أ هجى من فتن القير أحرز

أيا سيد ا فيىاء أحمىد سيىدي

أغىثىنأ وكن لأ يو يحضىر موعدي

لمىا الددى المعروف فأ كل مشدد

وقىل لأ بدىدى يا عييدي هدتدي

بدفياك هحظ يا وقي وفأ الرمس

فع أفق غىوث فأ اليريى مسىرد

وسد جميى ال ىلم بل أفق أمجد
بتو اة موسى قد كر

وحىير كىري

يضىاهيك سيد

وسميىق محمىوداد وأفىق محىمد

أيا صسوة الرحمن بالسضل كن هرسأ

ولفجيل عيهى يا شساء أولأ الضنك

بال شك

بمدحىك قد جىاء الصبو به يحكى

وفأ الصحف ا ولى خلو عن اإلفك

ووافقه القر ن يا صاحا ا فس

وفقق على من كان فأ ال لم أعتما

لك السضل بين العىىالمين هتمما

سمو على من كىان فأ عال الهما

وسد جمي ال لم صىر مكرما

وحييق باإلكرا فأ حضرة القدس

وغىاي أمىنأ يو أخلو بتربتأ

أهيىق شسيىعأ سيىدي عين حمتأ

أ و به لسيىىاغ فىوزي وفعمتأ

جىا أ فأ الدفيا وأخرى لشدهأ

ن جمي الس ر فيه فع يرسأ

وأعقىاك ما ل يعقىه ا عىناي

هو ك مولى ال لىم حهن و ي

وأيدك اليىا ي بى عت

وكمل فيك الحهن أكمل غىاي

هجل معافيدا عن الحصر بالنقش

فدفك أفق الحصن والرسل كلد

يى

و اءك بىل واهلل أفىق هتلد
وهكرمىد بالشىر ث هعلد

بتىل لواء الحمد ث هجلىد

بهرك بعد الندل يا أكر الجيش

وأجىىداك لحهىافاد سما وميرة

حياك الذي أعقىاك ف راد مهرةد
وصىيرك الرحمن فأ النىاس غرةد
وزادك هوقىيراد وأو ك فصرةد
وقد حص هسضيالد على كل من يمشأ
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فى فق سراج الكىون بد همىامه

وكىاشف منه غىاشيا

ومجليىه من أكىىدا

ظالمه

وغمامه

فىك فىو اهلل شمىس أفىامه

وهوء دياجأ كل قلا بال غش

و يترك الالجأ به حيثما لحتها

أهيق كريم ىاد يرد الذي طلا
ليكشف عنأ أعت ال قا والكر

لتسىريج كىربأ ل أجد غير سيا

فجد لأ ب ير فأ الحياة وفأ النعش

وخىيرهه بين الىو ى عىين بىر

محمد كىنص اهلل مستىىان سىر

وحىاز بىه أعىال يتيىم د

حيا مقىاماد غاص فيىه بس ىر

فما غاص فأ غاياهه مثله ش ص

فع وامىتال بالعىل كىال وطابه

هو المنتقى من قد هعىىال جنىابه

ومن صىافأ الشر اللذيىذ شرابه مصسى عتيمىاد حيث صا لقترابه
من اهلل حقاد ل به جاءفا النص
وغىىايتد حهناد كري مكر
سلي الندأ أزكى ال لوق المس ى
كسيل اليتىامى و الوقىا المحش

وأعتمدى مجداد عتي معتى
شما له جلق فل يحصدا السحص

وفو سنىىا فأ الكيان ههرجا

سنى سنىىا فاق فأ غيدا الدجى

قويمىاد به هىاء السماد م الجحا

به أبصر أهل الحقىا م مندجىا

لد حيث باهوا فأ التقاء ول يعص

أهيىق شريف العىالمين المس مىا

حييا لله ال لم أفضىل من سمىا
مكاف

وسيد أهل الكون فأ ا ض والهما
ليرحى هعسىأ فأ القيام حيثما

جمي الو ى من حرها مالد فيص

وخىىيراهه فأ كل عصر جهيم

م تىا اإلله عتيىىم

وأخىالقىه مرهىي

وأفيىاهه فأ كل وقىق مديمى

كما هو عند اهلل محتر مرهأ

له سيرة فأ الدهر حىقق ب ن هحكىى
ومدمىا هالهىا عىاقل وهحركىا

ليصيغدىا أهل العنىاي والذكى

ينون جميعىا عىامدين على اليكا

بذا حاك العشاق فأ شرعه يقضأ
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وكريمى

فكيىف وأهىل العشم ماهوا بحيه

وكىافوا همىنوا أن يقيىموا بقربه

فىدن شديىد العشم هىاج منع

ىكر
بى فىوا
ء اإللىه ي َّ
لىه منن الرحمن شك يهل

أهيق شسيقىاد بأ من ا هل والولىد

وأمىأ ولخوافأ ومن والد وجد

ويحتىوا بىه عنىد المديمىن به

يحقوا خقىاياه جميعىاد بتربه
ل ا جمعوا يو القيام للعرض
وفأ قير يعقأ الهرو وهعتى

من الدوك واآلفا فأ باطن ا ض

أ و به لصىالن قلىيأ والجهىد

وفأ الحشر ينجينأ من الد والنكد

يقوك لأ أشر يا وقي من الحوض

كىنقم صيأ والغصاك الذي لشتكق

لك المعجصا التاهرا فع بد

كذا الص ل خاطيتدا قد هكلمق

لدعوهك ا شجىا بالحم قد سعق

وأفوا هذا ليس يحصر بالضي

وحن لك الجذ القدي وقد شكى

وخاطيك العضو المهم قد حكى

لليىك بعىير شىدة التعا باليكا

أولوا العلى هذا يىا مجيراد من الذكا

فدفك و صسا جميل و و به

ويىابس عود الن ل قد طا ثمر

وكلمك الضا الذي شىا أمر

برحمته العتىمى وقىد زان سير

ولن كهيراد هىالعاد صىا جير
فك مكرو من الواها المعقأ

وكىان لك التكري فأ كل منصك

جميل لىك التيجيىل فأ كل محسىل

سىرا

فما زلىق فأ أقصىا مقىا التحمل

الحل والرب
و سيما فأ عال
َّ

أهيق الذي فاك المعىا ف كلدىا

العىرش يتىصلصك

وحاز جميى الس ر كال بال لفتدا

وجاز حجا الهىر والعص واليدىا

وصىا لمىاماد كامالد سال الندأ

خيرهنىا المعىدود فأ كىل فىا ا

و حمتنىا من موبقىا المصا ا

ليرشدفأ حتى فسأء للى القه

فحىاشاك عيياد يا جليل المراها
هعىاليق عن سوء الردى والمعىا ا
فك معصو من الذفا بالحسظ
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ويىا فىو عىرش اهلل طه المنو ا

أيىامن الدادي ويىا حم الو ى

سمىو وفقق الكىل بدءا و خرا

ويىا غوث كل العىالمين بال مرا

وواليق يا خير الو ى أوفر الحظ

وفقق جمي ال لم بالتىاج والحال

لك الس ر يا ا العىر ختماد وأو

فىيأ أهىأ من با يء ال لم مرسال

فما ظل مىا قىد فلته ملىك و

وفضلك ل يكمل بنقىش و لسظ

وفوديق بالتيشير ل صر منتقى

لمىا الو ى طه الذي فقق بالتقى

وأ عيق أهل ال صي فأ موقف اللقىا
أهيق للى بىا

ظسىر على أهل الضالل والشقا

وما الذي عاداك بالدص والغيظ

لمىقلم خلم اهلل بىا مميىدا

الىذي جىاء سيدا

بنىاء الدىدى ل صا فينا مهيدا

لديىن حنيسىأ وظىل مشيىداد
ليرحمنأ بالددى للدين والوعظ

بعصىم مو فا المديمن ي السضل

عصمق من ا سواء يا خىاه الرسل

ظسر

وأيد با مىالك جداد بىال هىصك
فدفك منصو وقد ك مرفو

علو على سقا المعىالأ وحص ما

على ا عداء بالهيأ والقتل

بىه كل ش ص فىاك فضال متمما

وفقق على من كان يذكر فأ الحما بسضل كذا من كان فأ ا ض والهما
وقولك عند اهلل بالحم مهمو

لك السضل والس ر الجهي على الغير
بنترهك العتمى يعىافى من الضير

فشتىان مندى فأ اإلقام والهير

جمي فتى يرجىو ويىرغا فأ ال ير

فكل ف ا فأ مقامك مجمو

هقيىنأ من ا سواء فأ كىل محن

حييتك أ جىو منىك أكير حمى

وأحىأ قلىيىيأ باهىيا

هىنوء على مىثىلأ وجىد لأ بمن

أمرفا بما فيدا أهى وهو مشرو

أهيق ليا ال ىير أشكو هكىاسلأ

عن الىير ل أفدىض بح

لهن

وأبكىأ على فسهأ وشىم هغافىلأ

بيىا

محىاملأ

الذي بىافق له فأ المحافل

فضا ل هحصى كما هو متيو
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هدي

وفعمتىه للكىل فأ الىير واليحر

ال لم للنىاس فأ الدهىر

و حمته فأ كىل وقق وفأ عصىر

بىه كلدى فالوا لفتضا على الغير

له المنن القصىوى بحىم هتممق

وفأ قليىه ا سىرا حقىاد هجمعق

به لد

ومقلم أبىوا

ء فأ الدهر ههي

له حيىث بىين العىالمين هكلمق

الجنىان هستحق

محاسنه بل جاهه فدو أسي
فلى

فحاز مقىاماد فىيه كىل مسىاخر

يلقدىا فأ أوك ث

خر

جا د علو قىد اد بحهىن الهىرا ر

بلى هو شمس الكون فىو الضما ر

به اهلل أحيىا كل قلىا بهىر

هل الدىدى من حىيث فالوا بير

أهيق حييىا اهلل خىير جنىود

عمنىا بحر جود
لمىا التىقى من َّ

به كل سر فأ المقاما ييل

جمي المعىالأ فىاعتلو وبيحىر همل َّىوا شرابىاد سا غىاد ل
عال الحم حيث الضد زاك يدم

بنصر

ن هىدا ع َّمنىىا فأ وجىود

أ يد بىه وصىالد لعين شدىود
كما هو أزكى العالمين وأبل

مدحتىك م علمىأ بتقصىير همىتأ

ولكن بقد الوس هىادي هديىتأ

وبىاعأ وفدمأ يا مال ي وعمدهأ
أ و بدىا والىجود أبلى بغيتأ

ف فق بكل السضل والجود معروف

وقيىعك مىا قد جىاء يومىاد منكال

فعند سماك فيىه مىا قلق قى

فىدفك هعىقأ ل هيىالأ على الو
ثنىاؤك بال ىيرا

ول ه ىش أغىال مىن اهلل ي العال

فدفك مذكو بدذا وموصوف

وفضلىك حىاشا ليس يحىصر العد

ليس له حىد

فىك منىك السيىض ينشىر والمد

بك ال ير يعقأ ث قد ييىل القصد

ومن بين أهل السضل خلقك م لوف
فصىر

هيىا ك مىن أو ك فينىا عنىاي

من الهوء ل أعقيق فضىالد وغىاي

لكىل العىالمين كساي

من ال ىير أوليىق بل فينىا هداي

فك با فوا فأ الدهر محسوف
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أهيتىك يا مىولى الو ى متى سساد
فحوهك بث العىذ كىأ هتىرأفا

علىى مىا مضىى يا سىيدي مت وفاد
علىى فجىد لأ يا لمامىاد ومصىقسى

لقد فتحىق أبىوا كل مسىاخر

لليىك وصدقىاد زيىنق بىالجواهر
وهلىسى بدىا مىا ل يحىص لأكابر

ف فق مجيراد لفأ بك مشغوف

لتدخلدىا مهتصحيىاد باليشىا ر
فك من كل ا فاخر فا م

هتاهر باإلحهان والحك والتقىى

وأكرمك الرحمن بالنصر فأ اللقىا

وبالعىل واإلكرا ل صر

وأسعىد

منتقى

بالددى القوي أولأ الشقا

فدفك بالتيىيىين للرهم فاهم

وحىص بدىا أقصىا مقىا التقر

بلغىق مقىاما الدفىا والتحيا

فك عىين القصد فأ كل مرغا

وبحىر مىسيىض للجىم

معىافيك جىلق أن هحاط لواصف

ويذكرهىا بالسىد أهىل المعا ف

فال وا د ل به منه ا م

وقد جم الرحمىن كل اللقىا ف

لمشر

بذاهىك أوليىق أعىال الوظا ف

فك فأ كل المنازك سابم

أهيق عتيى القىد طىه المكمال

ليهىتر عيىيأ فأ المعىاد ويشمال

بكىل خصىاك المجىد كان مجمال
معىأ كل أحيىابأ جميعىا وأدخال

على بابه من حيث لفأ طا ق

أيا خىاه الرسل المىتوج بىاليدا

ويا كىامل ا وصىاف والقد والندأ

ويا صاحا الجا العريض بال لفتدا ويا فىا قاد فأ حهنىك اليد والمدا
فلو ك فو يضأ على الحلك
فمن بهقىك ا كوان ه سرو هىا

ومن فىو ك ا قمىا قد ع َّ فو ها
ومن يمنك ا ققىا فىاهق بحو ها

فلو ك فىو على الكون قد لم

و كىان سر فأ الىيري قىد سق

ومن جودك ا عصا طابق دهو هىا

وكافق يان القيا جا ب السلك

و حىد سيىف فأ قتىاك و قق

و كىان مىاء فأ معىادفه هم

ولو ما أبدى ال ال م و الملك
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ف فق حميد الوصف يا أشرف الو ى
هقىاصر من فينىا استعد وعيرا

ويىا خىاه ا فيىاء يا أوحد القرى

وأمىا احتيىاط الوصف فيك وأكثرا

فال عشر معشا الذي حصهه يحك

أ و بىه غىسران مىا قىد عملته

أهيىق لمىا المرسلين لحىتويته

لكشىف كىروبأ فدو كنصي قصدهه

من الذفا فدو الذخر لأ قد عددهه

فعند سوا لهق أشكأ و أبكأ

حياك لله العىرش خيرا وفعمى

وأعقاك مو ك الوسيىل

وأو ك حت ىاد وافىراد ث
لقىد ك ل أ شىد بالحم أمه

حىرم

حم

فكل مقىا فأ مقىامك مشموك

فى فق سىراج المىل

ومتدرهىا حق ىاد لكىل اليري
هيىا ك مىن أو ك خىىير مصي

الحنسىي

وداعأ لليدا ال لم مىن غير مىري

وأفك بالتيلي لل لم مرسوك

وفقىق بىدو اد فأ الضىيا وجواهراد
هنص عىن شىين فىال زاك ظاهراد

ههاميق قد اد وأعتلىيق مسىاخراد
وحص مقاماد كىامل القد فىاخراد
كما أفق عند اهلل بالحم مقيوك

وأو ك هىوفىيم العنىاي فدقتدى

لقد شرن الرحمىن صىد ك للددى

و سيىد فأ العىالمين لىه لهتدى

بك الكل ل لو ك ما كان من هدى

فدفك و فضل وغيرك مسضوك
وا

أهيق شسيعاد بأ مىن ا
أ و به عىين الوصىوك لمى بأ

وأ حى مىن أهىلأ وكل أقا بأ

ويمنحىنأ فأ كىل حىاك بمقليأ

فدن فدا لأ امل ميذوك

هعاظمق يا حصن ال ال ىم سىيرة

وحص

علوماد شام ىا

وأوليىق خىيرا

عىصيصة

فىك أسىنى العىالمين سريرة

وأكرمد عند اإلله وأعت

منىازلك العليىا ههىامى ف ا ها

وأزها ها طىابق وطىا

لديىنا كثيرة

وبىين الىو ى جمعىاد هعالى منا ها

لدى أبحر ا فيىاء فىاهق بحا ها

ثما ها

كما أفق أو ه وأعال وأ ح
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شمايلك الحهنى لدي الكل قد سمق
محىامدها ل بالجمىاك هكملق

وفىاقق بحهن حيث فيىه هتممق

وفيدىا خصىاك الكىل بالحمد أجمعق

فما غيرها فيدا المحامد ه ت

فكىل فىيأ فىاك فضالد وعصة
وأو ك العرش بالسضل من

وأفىق عىلو الكىل قد اد و فع
سمىو بدىا ف ىراد وأحىييق مل

أهيىق فييىاد ف ر شىا واعتال

وفىاق على من جاء فأ الكون مرسال

حنيسي منداجدا فدو أقو

وسىاد أخىر العىالمين و أو

و

ليحيىينأ بىالىنىو حىتى أحصال

جمي الذي أعقا ق أف

ههىامق ولأغيىا كىافق فداي

الو ى واليىيق فلق بدايى

بدىا حىص فأ كل المقىاما غاي

أفىالك مو ك العتيى عىنىاي

وجئق بشر فيه حك مييىن

ويا كىاشساد عن كىل من مهه العىنا

أيا د ة ا فياء يا بىاهأ الهنىا

لكىل فىىتى قىد أوجىد اهلل مممنا

هرا اد ويا من جئق فأ الدهر بالدنا

فمن ز اإلحهان فاهلل محهن

مدحتك هعتيما لقىد ك سيىدي

أغثنأ وأحهىن فأ القيىام مقعدي

وجئىتك ملدوفىاد أفىادي لمقصدي

وجد لأ وأكر فأ المشىاهد مشددي

بجن قر حولدا قد يدفدن

فىدفك مقصود لمقلم مىن أهىى

وكان بذكر اهلل فأ اللىيل قافتىا

يريىد مىن اهلل الدىدى والتىثيتا

فى فق حي الكىل يا سيدي متى

عددهك ل أجص ف فق المممن

أهيق كسيل المشسىقين سولىنىا
بكل مقا كىنق فيىه كسيلنىا

لمىا الدىدى خىير ا فىا دليلنا

أهينىاك يىا محيوبنىا كىن مقيلنا

من الكر وا هواك فأ يو فسىتن

بمولىد شدا الهمىوا أبرز

بمكى فىاقق ث بالشىا أظدر

وأفىوا

فأ ا ض حقىاد هيلجق

وفأ أ ض كنعىان المقاما قد بد

فرأيق بدا أدفى القصو وأقصاها
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وفكهق ا صنىا والنىا أخمد
النىابعا

عيون السرا

كري بىرا

فصا

بسىا س وا فدىا فىاهق وقد سمق

وأخرجق

بىه الجن من فحىو الهمىوا أبعد

اهلل أهقىن صنىعه

وأو لحهىىافاد وطدىىر بعه
بىشدر بىيى كمىل اهلل فعه

كما هو م تا ال لوق وأهداها

بيعىاد سىدل اهلل وهىعه
فصا في الكا نا وأسماها

وزافىق فجىو ا فىم هلقىا سما دا

به الشمس أهحق فأ جالء هيىا دا

موقىدةٌ ههمىو بحهن سنا دىا
به فدو أصل الكا نا وميداها

أهيىق ليىا

وكىل بىدو قىد بىد

بعال دا

المنتىقى أهقىسل

بمدن وأ جىو منىه بالسىضل يقيل

فيأ سمىا قىد اد وفىاق بال مىرا

وحىاز جميى المكرمىا وقىد سرا

ليجصينأ خىيراد وقىصدي يحصىل
فيا حيذا من جن طا مثواها

فهىا على ظدىر اليراق مكىيرا

بىه وبى عىال جنى القىر

أدخل

للى المهجد ا قصىا فعى فىيه كيرا

وصلأ برسل اهلل فيه وما غوى

ومنه للى أعال الهمىاوا لعتىال

وقد فىاك فضىالد ؤيى اهلل ي العلى
سىوك وحىاز السضىل ختمىا وأو

للينا فهل ما شئىىته هحىظ بالنيىا

لدينا ومجىتىيىأ

فع فىاك مىا قد فىاله ملك و

وجاء كريماد يمثل بالهوى
وأهىالد وسدىالد بىالذي قىد هقربا
فحاك لهىان القر فىادا مرحيىا
كما أفق محيو

صدوق ول هنقم خال الوحأ عن هوى

برؤيتىه العتىمى فصىر مكرما

أفىالك قربىاد منىه ل لك أفعمىا

وأو ك فىضىالد كىامالد وهكرما
وحص مقاماد شامخ القد أف مىا
عليك وأعقاك الوسيل واللوا
وم تىا

أهيىق بىشير ال لىم صسوة به

ومحىيوبه المعىلو أفىضل حصبه

خىير الو ى عىين حيه

ليمنحىنأ يىىو المعىىاد بقربه

ومن حوهه أ جو المسازة بالروى
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فدىذا أفىا لسمىاعيل قولأ ختمتىه

بيىث معىا يري فقىل لأ قيلته

وعييىأ يا مىو ي قىل لأ ستىرهه

و فيىك يىا عيىدي فىدفأ غسرهه

فأ مدما أقض يقضأ به المو

أهيىتك باآلثىا مىن كىل قيل

فىدفأ يا مىو ي صىاحا عىل

وكىل يىاء غىصىق فىيه بدم

فأ و عجىا كثىير وسمعى

فلهق بمعصو ول أحهن السعال

مىا يقينأ فأ المعىاد من الضر

فمىالأ سوى مدحأ لذاهك فأ الدهر

فىدفأ و ظىن جمىيل و و صير

فدن كنق ا فا ومالأ من عذ

فما دمق أ جو السضل منك فال أبال

وصو ا
وأعىداد ما أبىدي وسىوى َّ

عليىك صىالة اهلل أعىداد مىا برا
وأعداد مىا فأ اللون كىان مهقرا

وأعىداد مىا بين الهمىاوا والىثرا

وههليمه لآلك م صحىيه الغىر

خصوصىاد أبىا بىكر وسيدفا عمر

وسل ههليماد جصيالد كما صال

وعميىه والهيىقين م زوجه ال ير

وعثمان والكىرا سيدفىا ا بىر

وع َّ أبأ يا

وا

أغث حمداد صنوي الذي حىاز بالتقى
فدا كه يا مىولى الموالأ مىن الشقا

وا هال

ي اليقا

مقىاماد جليالد عند مو
وقىل لفىه بأ فأ المقىاما قد قا

مقا الذي فأ الدين قد أحهن الهعيا

وجد إلبىن دوليا أخأ مىن بحىاله
وحاز مقىاما

عىال

الدفىا فأ وصىاله

وة فىاقق بحهن اهصاله

وقىد شدىد

وهاعف له ال يرا فأ الدين والدفيا
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أحىواله بكماله

وعثمىان لبنأ ي الهنا كىان هابعا

وكن ليالك صىاحا ال ير شافعىاد
ومن كان من صحيىأ لندجأ متابعىا

ومن كىان مندى فأ القريق جامعا

للى بال شيا
وكل الذي ي وى َّ

أخىو فكىل مندمىا كان ينشد

محمىد المكىأ لبىىنأ وأحمىد

وفىاك مقىاماد بالمقىاما يحىمد
لذاهىك مدحىاد بالمحيى يشىدد
هو هما عند المما وفأ المحيا

ومقىلم أو دي لد كىن مالطىسا

أفل عيدك اليكري خيراد مضىاعساد
وكاف أزواجىأ أعقدىن وظا سا

فىك هموى كل من كان خا سا

صالهأ وههليمأ على اهك العلىىيا
ه
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