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من منشورات دار الرتاث البوديلمي©
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د بن  ين محمَّ من تأليف رائد المدائح النبوية،  شرف الِدّ
-رحـــــمه اللَّه سعيد بن حــّماد    الصـــنهاجي البـوصــــيريُّ
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C من منـشورات دار الرتاث البوديلمي




د . اللــــهم صل و ســــلم عــليه و على آله  الحمد للَِّه الذي أكرمنا و فضلنا على سائر األمم بأكرم الخلق عليه، سيدنا محمَّ
و أصحابه و أنصاره و أهل محبته من أولياء أمته و من سار على دربهم القويم. آمين.

أما بعد، يشرف »دار التراث البوديلمي©« أن تقدم للقارئ الكــريم و لكــــل العاشـــــقين لحضرة  البهاء و النور، قمر الهـــداية 
و كوكب العناية الربانية، رسول رّب العالمين عليه الصالة و أفضل التسليم، قصيدة »البـــــــردة« الرائــعة المشهورة في كل 

أقطار المسلمين. 

يقول األستاذ سمير حلبي � :-
»اشتهر اإلمام »شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري« بمدائحه النبوية، التي ذاعت شهرتها في 

اآلفاق، وتميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها، وجمال تصويرها، ودقـــــة ألفاظها، وحسن سبكها، 
وبراعة نظمها؛ فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده، ومثاال يحتذيه الشعراء لينسجوا على منواله، ويسيروا 

على نهجه؛ فظهرت قصائد عديدة في فن المدائح النبــوية، أمتعت عقل ووجدان ماليين المسلمين على مّر العصور، ولكنها 
كانت دائًما تشهد بريادة اإلمام البوصيري وأستاذيته لهذا الفن بال منازع.

أصول البوصيري ونشأته
ولد البوصيري بقرية »دالص« إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر، في )أول شوال 608هـ = 7 من مارس �2�3م( 
ألسرة ترجع جذورها إلى قبيلة »صنهاجة« إحدى قبائل البربر، التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب األقصى، ونشأ 

بقرية »بوصير« القريبة من مسقط رأسه، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية واألدب.

وقد تلقى البوصيري العلم منذ نعومة أظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته، وتتلمذ على عدد من أعالم عصره، كما تتلمذ عليه 
عدد كبير من العلماء المعروفين، منهم: أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي، وفتح الدين أبو الفتح محمد 

بن محمد العمري األندلسي اإلشبيلي المصري، المعروف بابن سيد الناس... وغيرهما.

http://www.islamonline.net/Arabic/History :راجع صفحة اإلنترنت �
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شاعرية البوصيري
ونظم البوصيري الشعر منذ حداثة سنه وله قصائد كثيرة، ويمتاز شعره بالرصانة والجزالة، وجمال التعبير، والحس 

المرهف، وقوة العاطفة، واشتهر بمدائحه النبوية التي أجاد استعمال البديع فيها، كما برع في استخدام البيان، ولكن غلبت 
عليه المحسنات البديعية في غير تكلف؛ وهو ما أكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثير ممن 

خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفي.

وقد جارى البوصيري في كثير من شعره شعراء عصره في استعـــــمال األلفاظ المولدة، كـــما كانت له تجارب عــــديدة 
في األهاجي المقذعة، ولكنه مال –بعد ذلك– إلى الُنْسك وحياة الزهد، واتجه إلى شعر المدائح النبوية. وتعــــــد قصيدته 
»البردة« من أعظم المدائح النبوية، وقد أجمع النقاد والشعراء على أنها أفضل المـــــدائح النبوية بعد قصيدة »كعب بن زهير« 

الشهيرة »بانت سعاد«. وله أيضا القصيدة »الهمزية« في مدح النبي، وهي ال تقل فصاحة وجــــــودة عن بردته الشهيرة، 
ومطلعها: 

كيــــــــف ترقـى ُرقــــــيَّك األنبـــــيـاُء
                                                        يَا سماًء ما طــــــــاولتـــها ســــمـــاُء

                                                                                   لم ُيــــساووك في عــالك و قـــد حـال
                                                                                                                 سًنى مــــنك دونـــهـــم و ســـنـــــاُء

 
 البوصيري رائد فن المدائح

ُعني البوصيري بقراءة السيرة النبوية، ومعرفة دقائق أخبار النبي  وجوامع سيرته العطرة، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه 
على مدح النبي ، وكان من ثمار مدائحه النبوية )بائياته الثالث(، التي بـــــدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها:

                                                                                   وافـــــــاَك بالــــــذنب العظيم المذنُب
ُب

ِّ
                                                                                                                  خجــــــــال ُيعنُف نفـــــــــَسه وُيؤن

 
ويستهل الثانية بقوله:

                                                                                   بمــــــــــدح المصطفى تحــــيا القلوُب
                                                                                                                 وُتغتــــــــفُر الخـــــــطايا والــــــذنوُب
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وله –أيضا- عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدته »الحائية«، التي يقول فيها مناجيا الله عز وجل:

                                                           يا مـــــن خــــــــزائن ملـكه ممــــــلوءة
                                                                              كـــــــرًما وبــــــاُب عــــــطائه مفتوح

                                                                                                
                                                           ندعوك عـــــــن فقر إليك وحاجـــــة

                                                                            ومجـــــــال فضلك للــــــعباد فسيح
 

وقصيدته »الدالية« التي يبدؤها بقوله:

                                                           إلهي على كــــــــــل األمور لك الحمد
                                                                            فليس لــــــما أوليَت مــــــــن نعٍم حدُّ

 
                                                          لك األمر من قبل الزمـــــــــــان وبعده

                                                                            ومـــــــــا لك قبل كــــــالزمان وال بعُد
 

                                                           وحكُمك ماٍض في الخـــــالئق نافذ
                                                                            إذا شــئَت أمًرا ليس مــــــــن كونه ُبدُّ

 

بردة البوصيري.. درة المدائح
وُتعد قصيدته الشهيرة »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«، والمعروفة باسم »البــــردة« من عيون الشعر العربي، ومن 
أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعر المديح في اإلسالم، الذي جادت به قرائح الشعراء على مّر العصور، ومطلعها 

مــــن أبرع مطالع القصائد العربية.

وقد ظلت تلك القصيدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، يحذون حذوها وينسجون على منوالها، وينهجون 
نهجها.

آثار البوصيري الشعرية والنثرية
ترك البوصيري عدًدا كبيًرا من القصائد واألشعار ضّمها ديوانه الشعري الذي حققه »محمد سيـــــد كيالني«، وُطبع بالقاهرة 
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سنة )�374 هـ= �955م(، وقصيدته الشهيرة البردة »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«، والقصيدة »المضرية في مدح 
خير البرية«، والقصيدة »الخمرية«، وقصيدة »ذخر المعاد«، والمية في الــــرد على اليــــهود والنصارى بعنوان: »المخــــرج 
والمردود على النصارى واليهود«، وقد نشرها الشيخ »أحمد فهمي محمد« بالقاهرة سنة )�372 هـ= �953م(، وله أيضا 

»تهذيب األلفاظ العامية«، و قد طبع كذلك بالقاهرة.

ي اإلمام البوصيري باإلسكندرية سنة )695 هـ= �295م( عن عمر بلغ 87 عاًما.
ِّ
وُتوف

أهم مصادر الدراسة:
***حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جالل الدين السيوطي- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- )�387هـ= �967م(. 

***شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي- دار إحياء التراث العربي- القاهرة- بدون تاريخ. 

***فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي- تحقيق إحسان عباس- دار الثقافة- بيروت- )�393هـ= �973م(. 

 انتهى بتصرف
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اَلُة َعَلى الـُمْخَتاِر ِفي اْلِقـــــــَدمِ ِه ُمـنِشى الـَخلِق ِمـــْن َعـــَدِم           ُثمَّ الصَّ اْلَحـمُد للَّ

ـًا َاَبــــــــًدا         َعَلى َحـِبـــــــــيِبَك َخيـِْر اْلَخلِق ُكـــّلِهــــــــــِم ـِم َداِئمــ َمـــــــَواَلَي َصِلّ َو َســـــــّل

الَفصُل األوَُّل
 في ذكر عشق رسول الله

ِر ِجيـــَراٍن ِبـــِذي َســــَلِم            َمــَزْجـــَت َدْمــًعا َجـــَرى ِمْن ُمْقَلـٍة ِبَدمِ  َاِمْن َتَذكُّ

لَمــاِء ِمْن ِاَضِم ـَرُق َفْي الظَّ ِت الـّريــــُح ِمــْن ِتــلَقـاِء َكاِظَمــــــٍة          َاْو َاْوَمَض البـ َاْم َهــبَّ

ـَا ِلَقـــْلِبــَك ِاْن ُقــــــلـــــــَت ِاْسَتِفْق َيــِهـــمِ  ـَا ِلــــَعْيَنــــْيَك ِاْن ُقــــْلَت َاْكــُفــَفا َهـــــَمـــَتـــا          َو مــــ َفـــــمـ

ـّْنـُه َو ُمــــْضــَطـــِرمِ  ـــا َبــيــــــَْن ُمــْنَسـِجـٍم ِمـــــ ـــبُّ َانَّ اْلُحــبَّ ُمـــْنَكــــِتٌم             مَّ َاَيـــْحــَسُب الصَّ

ـًا َعـــَلى َطَلٍل           َواَل َاِرْقـــَت ِلـــــــِذْكــــــِر اْلــَباِن َو اْلـَعَلــــمِ  َلـــْواَل اْلـــَهوَى َلْم ُتـــِرْق َدْمـــعـ

ـــَقِم ْمـِع َو السَّ ا َبــعَدَما َشِهَدْت           ِبــِه َعـــَلْيــَك ُعــُدوُل اْلــــدَّ َفـَكْيـَف  ُتــْنِكُر ُحــّبً
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ي ِاَلْيــــَك َو َلــْو َاْنَصْفــــــــَت َلــــْم َتــــُلـــــمِ  َياآلِئـِمي ِفي اْلــَهَوى اْلـُعـذِرِيّ َمـــــْعِذَرًة           ِمـــــِنّ

ْي ِبـُمْسَتـِتـــٍر          عـَِن اْلـُوَشـــــــاِة َو اَل َداِئْي ِبـُمْنَحـــــِســـِم َعــــــَدْتـــــَك َحــــــــاِلي اَل ِســِرّ

اِل ِفي َصــــَمــــمِ  ْسُت َاْسَمُعُه          ِاِنَّ اْلــُمِحــبَّ َعــــِن اْلــُعــذَّ ْصَح َلِكْن لَّ َمــَحْضــَتــِني اْلـنُّ

ــــَهـــم ِ  ــْيُب َاْبعـَُد ِفي ُنـــــْصٍح َعِن التُّ ْيــــِب ِفي َعـــَذِلي          َو الشــَّ َهـــْمــــــُت َنصِيَح اْلـشَّ ِاِنّي اتَّ

 

الَفصُل الثَّاِني
فس           ِفي مَـنِْع َهوى النَّ

ْيـــِب َو اْلــَهــَرمِ ـَعـــَظْت          ِمْن َجْهــِلَها ِبــَنِذيـرِ الشَّ ـــــوء َِمـــا َاتَّ ــــاَرِتي ِبالسُّ َفـــِانَّ َامَّ

َو اَل َاَعْدتُّ ِمَن اْلِفْعـِل اْلــَجميِل ِقـرى        َضيٍف َاَلــمَّ ِبـــــــَرأِسي َغــــــيَر ُمْحَتــَشــمِ 

ـِالَكَتم ِ  ا َبــــــَدا ِلي ِمْنُه بـ ـــُرُه          َكَتـــْمُت ِســـّرً ـَا اَُوِقّ َلــــــــوُكْنُت َاْعــــــــَلُم  َاِنّي م
    

َمــْن ِلّي ِبـَرِدّ ِجَمـــــاحٍ  ِمْن َغواَيِتـــَها           َكَما ُيــَردُّ ِجَمــــاُح اْلَخيِل ِبالُّلُجم ِ      

ــَهم ِ  َعاَم ُيـَقِوّ َشْهــَوَة الـــنَّ ـَا         ِانَّ الطَّ َفاَل َتــُرْم ِباْلــَمَعاِصي َكـــــــْسَر َشــْهَوِتهـــ
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َضاِع َو ِاْن َتْفِطــْمُه َينـْـَفـِطــمِ  فِل ِاْن ُتْهِمْلـُه َشبَّ َعَلى         ُحِبّ الِرّ ـْفُس َكالِطّ َو النَّ

ى ُيْصِم َاو َيِصـم ِ  يُه          ِانَّ اْلـَهَوى َما َتــــَولَّ َفاْصِرْف َهــــــَواَهـــا َو َحاِذْر َاْن ُتـَوِلّ

َو َراِعــَها َو ِهَي ِفي اأَلْعَماِل َسآِئَمٌة          وَّ اْنِ هَي اسَتحَلِت اْلَمْرعى فال ُتِسمِ 

َسمِ  مَّ ِفي الدَّ ْن َحيُث َلْم َيْدِر َانَّ السُّ لـــــَمرِء َقاِتــَلـــًة          ِمّ ًة ِلّ َنْت َلــــــذَّ    َكْم َحـــــسَّ
                          

ـــَخم ِ  َساِئَس ِمْن ُجوٍع َو ِمْن َشَبٍع          َفــــــُربَّ َمْخــــَمَصٍة َشرٌّ ِمَن التُّ َوْاْخَش الدَّ

َدمِ ْمَع ِمْن َعيٍن َقْد اْمَتاَلْت          ِمَن الَمـَحاِرِم َو الـَزْم ِحْمَيَة الـنَّ َو اْسَتــْفِرِغ الدَّ

ِهــــمِ  ْصَح َفاتَّ يَطاَن وَاعِصِهَما         َوِاْن ُهَما َمَحـَضاَك النُّ ْفَس َو الشَّ َو َخاِلِف النَّ

َو اَل ُتِطـعْ ِمْنُهَما َخْصًما وَّ اَل َحَكًما          َفانَت َتـْعِرُف َكيَد اْلـَخْصِم َو اْلَحَكِم

َقْد َنـــــَسْبُت ِبِه َنْســــاًل ِلِّذي ُعــُقمِ  َه ِمـــْن َقــــوٍل ِبــاَل َعـــَمٍل           لَّ َاسَتـــــْغِفُراللَّ

ا َائَتَمرُت ِبــِه          َو َما َاْسَتــَقمُت َفَما َقوِلي َلَك َاْسَتِقـــمِ  َاَمرُتَك اْلَخْيَر َلِكْن مَّ
             

دُت َقْبــــَل اْلَمــــــوِت َناِفَلًة          َو َلْم ُاَصِلّ ِســــــَوى َفرٍض َو َلْم َاُصــــِم َو اَل َتــــَزوَّ
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الَفصُل الثَّالُث
في مَدِح َرُسوِل اللَِّه

رَّ ِمْن َوَرمِ  ـــاَلَم ِاَلى           اِن اشَتَكت َقَدَماُه الضُّ َة َمْن َاحـــَي الَظّ َظـــــَلـْمُت ُســنَّ

ــتَرَف ااَلَدمِ  َو َشدَّ ِمْن َسَغٍب َاحَشاَءُه َو َطَوى           َتحَت الِحـــَجارِة َكْشًحا مُّ

ـــــَما َشـَمـــــمِ  فِسِه َفَاَراَها َايَّ مُّ ِمْن َذَهٍب          َعـــــْن نَّ َو َراَودْتُه الِجَباُل الشُّ
ِ

رورَة  اَل َتعـــــُدو َعنِ  الِعَصمِ  َدت ُزهـــَدُه فـــــــيَها َضُرورُتُه           ِانَّ الضَّ َوَاكَّ

ْنــَيا ِمَن الَعـــَدمِ  نــَيا َضروَرُة َمْن           َلوالُه َلْم َتخُرجِ  الدُّ َوَكْيَف َتْدعو إَلى الدُّ

ـــــــــَقلينِ           َو الَفريَقينِ  ِمْن ُعــــرٍب َو ِمــــْن َعَجم ِ ُد الَكــــــوَنينِ  َو الثَّ ٌد َسِيّ ُمَحمَّ

اهي َفـــــال أَحــــــدٌ          َاَبـــــــــرَّ في َقــــــولِ  اَل ِمْنُه َو اَل َنــــــَعـــــمِ  َنا اآلِمــــُر النَّ ـِيُّ َنبــ

ـَِن ااَلهَوالِ  ُمقَتَحمِ  ِذي ُتْرَجى َشَفاَعُتُه           ِلُكلِ  َهــــــْولٍ  مــــ ُهَو الَحبيُب الَّ

ِه َفالُمسَتمِسُكوَن ِبــــهِ            ُمسَتمِسُكوَن ِبَحْبلٍ  َغيِر ُمنَفِصم ِ َدعـــاِاَلى اللَّ

ِبّييَن ِفي َخلــــقٍ  َو ِفي ُخُلٍق           وَّ َلـــْم  ُيــــَداُنوُه ِفي ِعـــلمٍ  َو اَل َكــَرمِ َفاَق النَّ

 ِ
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َيمِ  ـَّن الِدّ َن الـَبحرِ  أْو َرَشــــــفًا ِمــ هِ  ُمْلَتِمــــٌس       َغْرفًا ِمّ ولِ  اللَّ ســـــُ ْن رَّ ُهْم ِمّ َو ُكــــلُّ

ــــْقـَطِة اْلــِعــْلِم َاْو ِمــْن َشــْكَلِة اْلِحَكــمِ  ِهـــــم ِ             ِمْن نُّ ـُِفـــوَن َلــَدْيــــــــِه  ِعــْنَد َحــــِدّ َو َواقـــــــــ

ـــــــــَسمِ  ـــــذي َتـــــمَّ َمـــــعــــــــــَناُه و ُصوَرُتــــــُه           ُثـــــــمَّ اْصطَفـــــــاُه َحــــِبــيًبا َبـــــارُئ النَّ َفــــُهــــو الَّ

ٌه َعــــْن َشريٍك ِفي َمَحــاِسِنِه           َفَجوَهــــــــُر الُحـــــْسنِ  فيِه َغيُر ُمنــــــــَقِسمِ  ُمـَنــــــزَّ

َصاَرى ِفي َنِبّيهمِ              َواْحُكم ِبَما ِشئَت َمدحًا ِفيِه واحَتِكمِ  عْتهُ الـنَّ َدْع َما َادَّ

ــــــا ِشئَت ِمن َشــــَرٍف           َو انُسْب ِاَلى َقدرِه َما ِشئَت ِمْن ِعَظمِ  ـَ َو انُســــــْب إَلى َذاِتِه م

ِه َليَس َلُه          َحــــدٌّ َفُيـــــعِرُب َعــْنُه َناِطـــــٌق ِبَفمِ  َفِانَّ َفْضــــــــَل َرُســــولِ  اللَّ

َممِ 
ِّ
َلْو َناَسَبْت َقــــــــدَرُه َاَيــــــاُتُه ِعَظـــــــمًا          َاْحَيىاْسُمُه ِحيَن ُيدَعى َدارَس الر

ا ِبــــَما َتعَيى الُعـــُقــــوُل ِبِه          ِحْرصًا َعليَنا َفـــلْم َنرَتب َو َلـــْم َنِهم ِ َلْم َيمَتِحنَّ

َاعَيى الَوَرى َفــهُم َمعَناُه َفليَس ُيَرى          للُقرِب َو الُبعِد ِفيِه َغــــيُر ُمْنـــَفِحـم ِ 

رَف ِمْن َاَممِ  مسِ  َتظَهُر للَعيَنِيْنِ  ِمْن ُبْعٍد          َصغيَرةً  َو ُتِكلُّ الطَّ   َكالَشّ
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وا َعــــْنُه ِبالُحُلم ِ  ـَاٌم َتـــــَسلَّ يـــ نَيا َحــــقيَقــــَتُه          َقــــوٌم ِنّ َو َكيَف ُيدِرُك ِفي الدُّ

ـِهمِ  ِه ُكــــِلّ ـُه َخيُر َخلـقِ  اللَّ ـــُه َبَشــــــرٌ          َو َانَّ ـِلمِ   ِفـــــيِه َا نَّ َفَمبلــــُغ العــ

َصلْت ِمـــْن ُنــــورِه ِبـــِهمِ  َماِ اتَّ ْسُل الِكَراُم ِبَها          َفِانَّ َو ُكلُّ َايٍ  َاَتى الرُّ

َلمِ  اسِ  ِفي الظُّ ُه َشمُس َفضلٍ  ُهْم َكَواِكـــُبَها          ُيظِهرَن َا َنواَرَها للنَّ َفِانَّ

ى ِاَذا َطــَلــَعْت ِفي الَكوِن َعمَّ ُهـَداهـَا            اْلـــَعاَلِميَن َو َاْحـــَيْت َســــاِئَر ااُلَمــــم ِ َحتَّ

ِسم  ِ  َاْكــــــــِرْم  ِبَخـــلــقِ  َنــِبٍيّ َزاَنــــــُه ُخـــــُلٌق           ِبالُحسنِ  ُمشَتِمل ِبالِبْشرِ  ُمــتَّ

هرِ  ِفي ِهَمم ِ  ْهِر ِفي َتَرٍف َو الَبدرِ  ِفي َشَرٍف           َو الَبحرِ  ِفي َكَرمٍ  َو الدَّ   َكالزَّ

ُه َو ُهـــــَو َفــــــــــرٌد ِفي َجاَلَلِتــــــِه            ِفي َعْسَكرٍ  ِحيَن َتلَقاُه َو ِفي َحَشمِ    َكــــــــــانَّ

ــــــْنُه َو ُمـــــــْبَتِســـــمِ  ــــــؤُلـــــــُؤ الَمْكـــــُنوُن ِفي َصـــــــَدٍف             ِمْن َمــــــعِدَنْي َمْنــــــِطقٍ  ِمّ َما اللُّ   َكانَّ

ــــــْنـــُه َو ُمــلَتــــِثمِ  ـِيَب َيْعــِدُل ُتـــربًا َضـــــــمَّ َاْعُظَمُه             ُطـــــوَبى ِلــــــُمنَتِشقٍ  ِمّ  اَل طـــــــ
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الَفصُل الَراِبُع
ِبي ِفي مَولِِد النَّ

 َاَباَن َمْوِلـــــُدُه َعـْن ِطيِب ُعنُصرِه            َيـا ِطيَب ُمبَتـــــدٍء ِمنُه َو ُمْخَتـــــــَتمِ 

ــَقمِ  ـــُهـــْم              َقْد  ُاْنِذرُوا ِبـُحُلولِ  الُبْؤسِ  َو الِنّ َس ِفــيِه الــُفرُس َانَّ َيوٌم َتـــَفــــرَّ

َو َباَت ِايَواُن ِكْسَرى َو ُهَو ُمْنَصِدٌع             َكَشْملِ  َاْصَحاِب ِكْسَرى َغيَر ُمْلَتِئم ِ

ْهُر َساِهي الَعْينِ  ِمْن َسَدمِ  اُر َخاِمَدُة ااَلْنَفاسِ  ِمْن َاَسٍف           َعلْيِه و الـنَّ َو النَّ

َو َسآَء َساَوَة َاْن َغاضْت ُبَحْيَرُتـَها           َو ُردَّ  َواِرُدَها ِبالَغْيِظ ِحيَن َظمِ 

ارِمْن َضَرمِ  ارِ  َمــا ِبالَمآِء ِمْن َبـــــَللٍ             ُحْزنًا وَّ ِبالَمآِء َما ِبالـنَّ   َكَانَّ ِبالنَّ

َو الِجنُّ َتهِتُف  َو ااَلْنـَواُر َساِطَعٌة           َو الَحقُّ َيظَهُر ِمْن َمعًنى َو ِمْن َكِلمِ 

وا َفِاعاَلُن الَبَشآِئرِ  َلْم              ُتْسَمْع َو َباِرَقُة ااِلْنَذارِ  َلْم ُتَشمِ  َعُموا َو َصمُّ

ِمْن َبْعِد َما َاخَبــَر ااَلْقَواَم َكاِهُنُهْم               ِبَانَّ ِديَنــــــُهُم الُمعـْـــــَوجَّ َلْم  َيــــــُقم ِ 

ٍة َوْفَق َما ِفي ااَلرضِ  ِمْن َصَنمِ   َو َبْعَد َما َعاَيُنوا ِفي ااُلْفقِ  ِمْن ُشُهٍب           ُمْنَقضَّ
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َياِطينِ  َيْقُفوا ِاْثــــَر ُمنَهِزمِ  ى َغَدا َعْن َطريقِ  الَوْحيِ  ُمنــَْهِزٌم            ِمَن الشَّ َحتَّ
 

اَحَتـــْيِه ُرمِ  ــُهْم َهَرًبا َاْبـــَطاُل َاْبـــَرَهــٍة           َاْو َعْسَكٌر ِبالَحَصى ِمْن رَّ   َكـَانَّ
 

ِح ِمْن َاْحَشــاِء ُمْلَتِقم ِ  َنبـْـــذًا ِبـــــــــِه َبْعــــَد َتْسبيحٍ  ِبَبْطِنــــِهَما            َنْبــَذ اْلُمـــَسِبّ

اِمُس الَفصُل الخَّ
في ُمْعِجَزاِته

َجاَءْت ِلَدْعَوتِه االْشَجاُر َساِجَدًة              َتْمِشي ِاَلْيِه َعَلى َســـــاقٍ  ِبـــــــــــاَل َقــَدمِ 

َقــــمِ  ــــــــَما َسَطَرْت َســــــــطرًا ِلَما َكـــــَتــــَبْت             ُفُرُعَها ِمْن َبـــــــــديعِ  اْلَخِطّ  ِفي الــلَّ   َكــــــَا نَّ

لَهِجــــــير َحم ِ  ـَاَر َساِئَرةً               َتقِيِه َحرَّ َوِطيسٍ   ِلّ ى ســ ِمْثـــُل الَغَماَمِة َا نَّ

 َاقَسْمُت ِبالــــَقَمِر الــــُمْنَشــــــِقّ ِانَّ َلُه             ِمْن َقْلِبِه ِنْسَبًة َمْبُروَرَة الَقــــَسمِ 

ار َعْنُه َعم ِ َو َما َحوى الَغاُر ِمْن َخْيرٍ  َو ِمْن َكـــــَرمٍ              َو ُكلُّ َطْرٍف ِمْن الُكفَّ

ـَـا             َو ُهْم  َيُقوُلوَن َما ِبالَغار ِمْن َاَرمِ  ديُق َلْم   ُيــــــــَريـ ْدُق ِفي الَغاِر والِصّ َفالِصّ
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ِة َلْم َتنُســـــْج  َو َلــــْم َتُحمِ  وا الَعنَكُبوَت َعلى            َخيِر الـــــــَبريَّ وا الَحَماَم َو َظنُّ َظنُّ

ُروعِ  َو َعْن َعالٍ  ِمَن ااُلُطمِ  ِه َاْغَنْت َعْن ُمَضاَعـــــَفــــٍة             ِمْن الدُّ وَقايُة اللَّ

ْهُر َضْيمًا وَاسَتَجرُت ِبِه              ِاالَّ  وِنلُت جـِــــَوارًا ِمْنُه َلــــْم  ُيَضمِ  َما َساَمِني الدَّ

َدى ِمْن َخيرِ  ُمْسَتــــــَلمِ  اَرْينِ  ِمْن َيِدِه             ِاالَّ اْسَتَلمُت الــنَّ َو اَل الَتَمْسُت ِغَنى الدَّ

ــمِ  ـَ ْؤَيــــاُه ِانَّ َلــــُه              َقلــــًْبا ِاَذا َنــــاَمِت الَعـــــْيَنانِ  َلْم  َينـــ  اَل ُتْنـــِكر الَوحـــــَْي ِمْن رُّ

ِتــــِه             َفَلــــــــْيَس ُيْنَكُر ِفــــــيِه َحاُل ُمْحَتـــــِلمِ  وَّ َو َذاَك حـِيَن ُبــــــــُلوغٍ  ِمْن ُنبـــــــُ
 

َهمِ  ُه َما َوْحــــٌي ِبُمـــــْكــــَتَسٍب             َو اَل َنِبيٌّ َعـــَلى َغـــــــــــْيٍب ِبُمــــــتَّ ـَـاَرَك اللَّ َتبـ

اِس َلْم  َيُقم ِ      َاَياُتــُه الُغــــرُّ اَل َيْخــــَفى َعـــَلى َاَحـــــٍد             ِبــُدوِنــــَها اْلــَعدُل َبــْيَن الـنَّ

َممِ  بـَْقـِة اللَّ ْن ِرّ مسِ  َراَحُتُه             َو َاطَلَقت َاَربًا ِمّ   َكــــْم َابــْـــَراْت َوِصبًا ِباللَّ

ُهمِ          ةً  ِفي ااَلْعُصر الدُّ ى َحَكْت ُغرَّ ْهَباَء َدْعَوُتــــهُ              َحتَّ َنــــــةَ  الشَّ َو َاحَيِت السَّ

ِمّ َاْو َسْياًل ِمَن الَعِرمِ  ـَ ْن اليـ ِبَعارضٍ  َجاَد  َاْو ِخلَت الِبَطاَح ِبَها           َسْيـــًبا ِمّ
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اِدُس الَفصُل السَّ

ِفي ِذْكِر َشَرِف الُقرآِن

َدعِني َوَوْصِفي آَياٍت َلُه َظَهَرْت             ُظُهوَر َنارِ  الِقَرَى َلْيالً  َعَلى َعَلمِ 

رُّ َيْزَداُد ُحْسنًا َو ُهَو ُمْنَتِظٌم               َو َلْيَس َيْنُقُص َقـــــْدرًا َغْيَر ُمْنَتـــــــــِظمِ   َفالدُّ

ــَيمِ  َفــــَما َتَطــــــــاَوَل آَمــــــــــاُل الَمــــــديحِ  إَلى            َما ِفيِه ِمْن َكَرمِ  ااَلْخاَلقِ  َو الِشّ

حمنِ  ُمْحَدَثةٌ             َقديَمةٌ  ِصَفةُ  الَمْوُصــــوف ِبــــــالِقَدمِ  آَياُت َحٍقّ ِمَن الرَّ

ـَانٍ  َوْهَي ُتخِبُرَنــــا            َعنِ  الَمَعاِد َو َعْن َعاٍد َو َعْن ِاَرِم َلْم َتْقــــَترْن ِبَزمــــ

ــيَن ِاْذ َجــاَءْت َو لَم َتـــــُدمِ  ِبــِيّ َداَمْت َلــَدْيـــَنا َفـــَفاَقْت ُكـــلَّ ُمــــعِجــــَزٍة            ِمَن الــــنَّ

َماٍت َفَما ُتبِقيَن ِمْن ُشَبٍه            ِلّذي ِشَقاقٍ  َو اَل يْبِغــيَن ِمْن َحَكمِ  ُمَحكَّ

َلمِ  َما ُحورَبْت َقـــطُّ  ِاالَّ َعاَد ِمْن َحـــــَرٍب              َاْعَدى األَعاِدي ِاَلْيَها ُمْلِقَي السَّ

ْت َباَلَغُتَها َدعَوى ُمَعاِرِضَها           َردَّ الَغُيور َيَد الَجاِني َعنِ  الَحَرمِ  َردَّ
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ـَوَهرِه ِفي الُحسِن والِقــــــَيمِ  َلَها َمـــَعانٍ  َكــــَمْوج الــــــــــَبحرِ  في َمَدٍد            َو َفوَق جـ

ـــــــَام ِ ـَى َعَجآِئــــُبَها            َو اَل ُتَساُم على ااِلْكَثارِ   ِبالسَّ َفــــمـَا ُتَعـــــدُّ َواَل ُتْحصـ

ِه َفاْعَتصم ِ ْت ِبَها َعْيُن َقــــــاريَها َفُقلُت َلُه             َلقْد َظِفرَت ِبَحبِل اللَّ َقـــــرَّ

ِبـــِم ْرِدَها الشَّ ِاْن َتــْتُلــَهــــا ِخيَفــًة ِمْن َحــِرّ َنــاِر َلــــــَظَى             َاْطَفـــَات َحـــرَّ َلـــَظى ِمْن  ِوّ

َها الَحــــوضُّ َتبيضُّ الــــُوجُوُه ِبـــــهِ              ِمَن الُعَصــــــاِة َو َقــــــْد َجـــــاُءوُه  َكالَحـــــَمم ِ َكأنَّ

ــاِس َلْم  َيُقم ِ ـــَراِط َو گـاْلِميَزاِن َمــــْعـــِدَلــــًة               َفاْلـــِقـــْسُط ِمْن َغــــْيِرَها ِفــي النَّ َو گِصّ

اَل َتـــْعجــَبنَّ ِلَحُسوٍد َراَح ُيْنِكُرَها              َتَجاُهاًل َوُهَو َعْيُن الَحاِذقِ  الَفــــِهمِ 

ْمِس ِمْن َرَمــٍد               َو ُيـــْنِكــــُر اْلــــَفـــُم َطــْعـــَم اْلـــَماِء ِمْن َسَقـــــمِ  َقْد ُتـــْنِكـــُر اْلــَعْيُن َضـــْوَء اْلــــشَّ

اِبُع الَفصُل السَّ

 بِيّ ِفـي    ِذكـــــِر ِمْعــــَراِج النَّ

سمِ  ـــــَم الَعاُفـــــوَن َساَحـــَتُه            َسعيًا َو َفوَق ُمُتونِ ااَليُنقِ  الرُّ َيـــا َخيَر َمْن َيـمَّ
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ـْعَمــُة اْلُعْظَمى ِلُمــْغَتِنمِ  َو َمْن ُهَو ااَليةُ  الُكبرَى ِلمْعَتبـٍر          َو َمْن ُهـــَو اْلــِنّ

َلمِ  ْياًل ِاَلى َحَرمٍ                 گـــــَما َسرَى الَبدُر ِفي َداجٍ  ِمَن الظُّ َسَرْيَت ِمْن َحَرمٍ  لَّ

ـــْلَت َمــــْنــــِزَلـــــًة               ِمْن َقاَب َقوَسْينِ  َلْم ُتْدَرْك َوَلْم ُتـَرمِ  َوِبتَّ َتــــــرَقى ِاَلى َاْن ِنّ

ْسلِ  َتْقِديَم َمخدُومٍ  َعَلى َخَدمِ  ـَِها            َو الرُّ ـَِيآِء بــــــ َمــــْتَك َجميُع ااَلْنبــ َو قـــــدَّ

بــــــــَع الِطــــَباَق ِبـــِهْم               ِفي َمو ِكٍب ُكـــْنَت ِفيِه َصاِحَب الــــَعــــَلمِ  َو َاْنَت َتْخــــــَتِرُق السَّ

ــُمْســَتــــَنــمِ  ُنــــِوّ اَل َمــــْرًقا ِلّ ـــــُمْســَتِبــــٍق             ِمَن الـــدُّ ى ِاَذا َلــْم َتــــــــَدْع َشــــاًوا ِلّ َحــتَّ

فعِ  ِمْثَل الُمفـــَرِد الَعَلمِ  َخَفْضَت ُكــــــلَّ َمـــَقاٍم  ِبااِلَضــاَفِة ِاْذ            ُنوَديَت ِبالـــــرَّ

ـِــــٍر            َعِن اْلـــُعـــُيوِن َو ِســــٍرّ َاِيّ ُمْســــَتـــِتـــــــٍر    گْيَما َتــُفـــوَز ِبـــــْوْصـــٍل َاِيّ ُمــْسَتــــت

َفُحـــــْزَت ُكـــــــلَّ فـــَخــــــــارٍ  َعْيَر ُمْشـــــَترٍك            َو ُجــــْزَت ُكـــلَّ َمـــــَقامٍ  َغيــَر ُمْزَدَحمِ 

ــــَعــــمِ  َتٍب            َو َعـــــــــزَّ ِاْدراُك َما ُاوِليَت ِمْن ِنّ َو َجلَّ ِمْقَداُر َما ُوِلّيَت ِمْن رُّ

ُبْشَرى َلـــــــَنا َمــــــْعَشــــــَر ااِلساَلم ِ  ِانَّ َلــَنا            ِمَن الِعـــــــَنايِة ُرْكـــــــنًا َغْيَر ُمــــْنــــــَهِدمِ 
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ا َاْكـَرَم ااُلَممِ  ْسلِ  ُكـــنَّ ـِــــــِه             ِبَاْكــَرمِ  الرُّ ُه َداِعــــــيَنا ِلَطــــاَعتـ اَدَعــــــا اللَّ  َلـــــمَّ

الَفصُل الثَّاِمُن

 ِبــِيّ ِفي           ِذْكـــِر ِجــهَاِد النَّ

َن اْلَغـــــَنمِ  ـِـــِه                گــَنبَاٍة َاْجَفـــــَلْت  ُغـْفـــاًل ِمّ ـَاُء ِبْعَثـــت َراَعـــْت ُقـــــُلـــوَب اْلِعــــــَدا َاْنبـــ

ىَحَكْوا ِبالِقــــَنا َلـْحــًما َعَلىَوضـَمِ  َماَزاَل َيْلَقـاُهْم في ُكـــــِلّ ُمْعَتــَرٍك              َحتَّ

َخمِ  وا اْلِفَراَر َفَكادُوا َيْغِبطوَن ِبــِه              َاْشاَلَء َشاَلْت َمَع الِعْقــَبانِ  َو اْلـرُّ َودُّ

َتـــَها           َماَلْم َتُكْن ِمْن َلَياِلي ااَلْشُهرِ  الُحُرمِ  َياِلْي وال َيدرُوَن ِعدَّ  َتمِضى اْلـلَّ

يُن َضْيــٌف َحــّلَ َساَحَتــــــُهْم                ِبـــُكــِلّ َقْرمٍ  ِاَلى َلْحمِ  الِعَدى َقـَرمِ   ــَما اْلِدّ ــــَّ   َكَانَّ

ـَرِمي ِبَمــــوجٍ  ِمَن َااَلبـــــَطالِ  ُمــْلَتِطمِ  َيـــــــــُجرُّ َبـــــــْحَر َخــِميسٍ  َفـــــوَق َســـــاِبـــَحٍة            يـ

ـِه ُمــْحَتـــــــِسٍب              َيسُطو ِبُمْسَتأِصلٍ  ِللُكِفرِ  ُمصَطِلمِ  ِمـــــْن ُكـــِلّ ُمْنَتـــــــــَدٍب ِلــلَّ
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ِحمِ  ـِـــَها َمـْوُصوَلَة الـرَّ ةُ  ااِلْساَلمِ  َو ِهَي ِبْهْم            ِمْن َبـــــْعِد ُغرَبْتـ ى َغَدْت ِملَّ َحتَّ

ــْنـــــُهــــْم ِبَخــــــْيرِ  َاٍب             َو َخْيرِ  َبْعلٍ  َفـــــَلْم َتــــــْيَتْم َو َلــــــْم  َتــِئمِ  َمْكُفـــــوَلةً  َاَبــــــدًا ِمّ

َن اْلَغـــــَنم ِ  ـِـــــِه                گــَنبَاٍة َاْجَفـــــَلْت  ُغـْفـــاًل ِمّ ـَاُء ِبْعَثـــت َراَعـــْت ُقـــــُلـــوَب اْلِعــــــَدا َاْنبـــ

ُهُم الِجـــــَباُل َفـــَسْل َعْنـُهـْم َمـــَصــاِدَمـُهْم               َماَذا َرَاى ِمنــْــــــُهم في ُكــــِلّ ُمْصَطَدمِ 

َفَسْل ُحَنـــيًنا َو َسْل َبدرًا َو َسْل ُاُحدًا             ُفــــــُصوَل َحْتٍف َلُهْم َاْدَهى ِمَن الَوَخمِ 

ــــَمــمِ  ـِّـَن الــِلّ اْلــُمــْصِدِري الِبـــيِض ُحــْمــًرا َبعَدمـَا َوَرَدْت              ِمْن اْلــــِعَدى ُكــــلَّ ُمـــْسَوٍدّ مـ

َو الَكاِتبيَن ِبُسمـِْر الَخِطّ َمـــا َتــــــَرَكْت             َاْقـــاَلُمـــــُهْم َحرَف ِجـــْسمٍ  َغيَر ُمنَعِجمِ 

َلمِ  يَما َعـــــِن السَّ ْم               َو الَورُد َيْمَتاُز ِبالِسّ ـــُزهــــــُ اَلحِ  َلــــُهْم ِسيَما ُتَمِيّ َشاِكي الِسّ

ْهَر ِفي َااَلكـــَمامِ  ُكلَّ َكم ِ  ــْصِر َنْشـــرُهـــْم               َفــــَتْحَسُب الـــزَّ ُيـــْهِدي ِاَلـــْيَك ِرَيــاَح الــنَّ

ِة  ُحــُزمِ  ِة الَحْزمِ اَل ِمْن ِشدَّ ُهْم ِفي ُظُهورِ  الَخيلِ  َنبُت ُربًا             ِمْن ِشدَّ   َكانَّ

ُق َبْيَن الَبْهمِ  َو الــُبَهم ِ َطــــاَرْت ُقـــُلوُب الِعَدى ِمْن َباِسِهْم َفَرقًا             َفَما ُتــــــفـــِرّ
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ِه ُنْصَرُتُه        ِاْن َتلَقُه ااُلْسُد في َاَجاِمَها َتِجمِ  َو َمْن َتُكْن ِبَرُسولِ  اللَّ

َوَلْن َتَرى ِمْن َولٍيّ َغْيَر ُمْنَتِصرٍ             ِبــِه َو اَل ِمــــْن َعُدٍوّ َغْيــــَر ُمْنَقِصمِ 

لْيثِ َحلَّ َمَع ااَلْشَبالِ  ِفي َاَجمِ   ِتـــــِه               َكالَّ ــــــَتُه ِفي ِحـــــْرزِ  ِملَّ َاَحـــلَّ ُامَّ

َم الُبرَهاُن ِمْن َخــــِصمِ  ِه ِمْن َجَدلٍ              ِفـــيِه َو َكْم َخصَّ   َكْم َجدََّلْت َكِلَماُت اللَّ

اِديِب ِفي الـُيُتمِ  ةِ  َو الــتَّ ـــِيّ ُمْعــِجَزًة            ِفي الَجـاِهليَّ   َكـفـاَك ِبالِعــلمِ  ِفي ااُلِمّ

 

الَفصُل التَّاِسُع

 ِفي           َطلَِب مَـْغِفـرٍة ِمنَ       اللَِّه َو َشفَاَعٍة ِمنْ َرُسـوِل اللَِّه

ْعرِ  َو الِخـَدم ِ َضى ِفي الِشّ َخــــــَدْمُتــــــُه ِبــــــَمِديحٍ  َاسِتقيـــُل ِبـــِه            ذُنوَب ُعْمرٍ  مَّ

َعمِ  ِني ِبـــــِهَما َهــــْدٌي ِمــَن الــــنَّ َداِنَي َمـــــا ُتـــــْخَشى َعـــــَواِقـــُبُه               گـَانَّ ِاْذ َقــــــلَّ

َدمِ  لُت ِاالَّ َعَلى ااَلَثامِ  َو الــنَّ َبا ِفي الَحالَتيـْنِ  َو َما           َحصَّ َاَطعُت َغيَّ الـِصّ
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ْنـــَيا َو َلْم َتُسمِ  يَن ِبالدُّ َفــــــَيا َخـــــَساَرَة َنــــْفسٍ  ِفي ِتــــَجاَرِتَها           َلْم َتشــَترِ  الِدّ

ُه الُغـــْبُن ِفي َبيـْــــعٍ  َو ِفي َسَلمِ  ـــــــــــع آِجــــاًل ِمْنُه ِبـــَعاِجِلِه            َيبِن لَّ ِ َو َمــــــــْن يبَّ

ـــِبـِيّ َو اَل َحبِلي ِبُمْنَصِرمِ  ِاْن آِت َذْنبًا َفَما َعْهِدي ِبُمْنِتقضٍ             ِمَن الـــنَّ

ــًدا َو ُهَو َاْوَفى اْلَخلِق بالِذَمـم ِ ــــــًة ِمــــْنــُه ِبَتـْسِمَيـــِتي           ُمَحـمَّ َفــــِانَّ ِلي ِذمَّ

ةَ  الَقــــَدمِ  ْم  َيُكْن ِفي َمَعاِدي َاِخذًا ِبَيِدي            َفْضـــــاًل َو ِاالَّ َفــــُقْل َيا َزلَّ ِاْن لَّ

اِجي َمَكارِ َمُه            َاْو َيرِجـــُع اْلَجاُر ِمْنُه َغْيَر ُمْحَتــــَرمِ  َحاَشاُه َاْن  يُّْحَرَم الرَّ

ـــُه ِلَخـــاَلِصي َخـــْيَر ُملــَتَزمِ  َو ُمْنُذ َالـــَزْمُت َاْفَكارْي َمَدائـــــَحُه            َوَجْدتُّ

ـــُفوَت الِغَنى ِمْنُه َيَدا َتِر َبْت            ِانَّ اْلحَيا ُيْنِبُت ااَلْزَهاَر ِفي ااَلَكم ِ  َو َلنْ يَّ

ِتي اْقَتَطَفْت            َيَدا ُزَهْيــرٍ  ِبَما َاْثــــَنى َعَلى َهــــِرمِ  نـــــَيا الَّ َوَلْم ُارِ ْد  َزهَرَة الدُّ
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الَفصُل الَعاِشُر
فـِي الــُمنَـــاَجاِت َو َعــْرِض الَحــاَجاِت

َيا َاْكــَرَم اْلــَخْلِق َما ِلي َمْن َاُلـوُذ ِبــــــِه             ِســـَواَك ِعـــْنَد ُحــُلوِل اْلَحاِدِث اْلَعَممِ 

ى ِباْسمِ  ُمْنَتــــِقمِ  ِه َجاُهـــــــَك ِبي            ِاَذا الَكريُم َتــَجلَّ ضِيَق َرُسوَل اللَّ َوَلْن يَّ

ْوحِ  َو الَقــــَلمِ  َتـــَها            َو ِمْن ُعُلوِمَك ِعـْلَم اللَّ نــــَيا وَضرَّ وِدَك الدُّ َفِانَّ ِمْن جــُ

َمـــمِ  َياَنـــْفُس اَل َتـــْقــَنِطي ِمْن َزَلٍة َعــــُظَمْت             ِانَّ الگـَباِئَر ِفي الُغْفَرانِ  َكاللَّ

ـــي ِحــــيَن َيـــــْقِسُمها             َتْاِتي َعَلى َحَسِب اْلِعصَيانِ  ِفي الِقَسمِ  َلـــَعــــلَّ َرحَمَة َرِبّ

َيا َرِبّ َوَاْجـَعْل َرَجاِئي َغْيَر ُمـْنَعِكٍس                َلَدْيَك َواجَعْل ِحَساِبي َغْيَر ُمْنَخِرمِ 

اَرْينِ  ِانَّ َلُه               َصْبرًا َمَتى َتْدُعــــُه ااَلْهَواُل َيـْنَهـِزمِ  َوالُطْف ِبَعْبِدَك ِفي الدَّ

ِبــِيّ ِبـُمْنـَهٍلّ َو ُمــْنَسِجـــمِ        َوْاْئـَذْن ِلُّسْحِب َصاَلٍة ِمْنـــَك َدآِئَمــــًة              َعــَلى اْلــنَّ

َقى َو الِحــْلِم َو الَكَرمِ  َقى َو الــنَّ اِبـــِعيَن َلُهْم               َاْهــِل التُّ ْحـِب ُثــمَّ الـتَّ َو ااَلِل َو الصَّ
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ُثــــمَّ الِرَضا َعـــــــْن َابي َبْكـٍر َو َعْن ُعـــــَمــــَر                َو َعْن َعلٍيّ َو َعْن ُعــْثــَماَن ِذي الَكَرِم

ــَغـــمِ  ــــــَحْت َعــَذَبـــــاِت اْلـــــَباِن ِرِيـُح َصــــَبا              َو َاْطــَرَب َحاِدي اْلــِعــيِس ِبـالـــِنّ َمـــــا َرنَّ

ـْغ َمـَقاِصـَدَنا             َو اْغـِفــْر َلــَنا َما َمَضى َيا َواِسَع اْلَكَرمِ  َيا َرِبّ  ِباْلــُمْصـَطَفى َبـِلّ

سِجِد ااَلْقَصى َو ِفي الحَرمِ  َواغِفْر ِالِهي ِلُكِلّ الُمْسِلميَن ِبَما              َيْتُلوَن ِفي المَّ
–

ِبــــَجـــــاِه َمْن َبْيُتــــــُه ِفي ِطيَبٍة َحــــــــــَرٌم             َو َاْسُمــــــُه َقـَسٌم   ِمــن َاعــــــَظمِ  الَقــــــَسمِ 

ِه ِفي َبـْدٍء َو ِفي َخـــــَتمِ  وَهِذِه ُبــــــرَدُة الُمْخَتاِر َقْد ُخـــــِتَمْت             َو الَحمُد للَّ

ْج ِبـــَها َكـــْرَبـــَنا َيا َواِســـَع اْلَكـَرم ِ ـــيَن َمــْع ِمــــاِئــــٍة              َفـــِرّ َاْبـــَياُتــَها َقــْد اَتْت ِســــِتّ

                       


	Al_Burda_Cover.pdf
	Al_Burda.pdf

