
  الباب الثاىن
  "املناجاة"قصيدة الحملة عن ترمجة احلبيب عبد اهللا بن علوى احلداد و

  الفصل األول 
   عبد اهللا بن علوي احلدادحملة عن ترمجة احلبيب

  
احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد هو اإلمام العالمة الداعي إىل اهللا 
بقوله وفعله قطب اإلرشاد احلبيب عبد اهللا بن علوى بن حممد احلداد العلوي 

نة ترمي مديولد رضي اهللا عنه بالسبري من ضواحي .احلسيين اهلامشي الشافعي
وترىب .  هـ١٠٠٤ صفر سنة ٥ ليلة اخلميس حبضر موت ليلة اإلثنني وقيل

يف ترمي وقد كف بصره وهو صغري فعوضه اهللا عنه بنور البصرية وجد واجتهد 
وعكف على علماء عصره يف مقدمة مشاييخه سيدنا .يف طلب العلوم النافعة

احلبيب بن عبد الرمحن العطاس وسيدنا احلبيب العالمة عقيل بن عبد الرمحن 
لعالمة عبد الرمحن بن الشيخ عديد وسيدنا احلبيب العالمة السقاف واحلبيب ا

محد باحسن احلديلى باعلوي ومن مشاييخه أيضا اإلمام العالمة هل بن أس
  .عامل مكة املكرمة السيد حممد بن علوي السقاف

نصب اهللا اإلمام العالمة احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد للدعوة 
احلكمة واملوعظة احلسنة فأقبل عليه الناس واإلرشاد داعيا إىل اهللا تعاىل ب

وانتشر صيته يف البلدان وانتفع به القاصي والداين فنفع اهللا به الكثري وأرشد 
اجلم الغفري وانتشرت دعوته يف كل مكان وانتفع الناس بوعظه وكتبه وأخذ 

فمن كبار تالمذته ابنه سيدنا احلبيب حسن بن عبد اهللا . عنه اجلم الغفري
وسيدنا احلبيب أمحد بن زين احلبشي وسيدنا احلبيب عمر بن عبد احلداد 



الرمحن البار وسيدنا احلبيب علي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا 
بلفقيه واحلبيبني حممد وعمر أبناء زين بن مسيط وسيدنا احلبيب حممد بن عمر 

  .بن طه الصايف السقاف وغريهم العدد الكثيري
اهللا بن علوي احلداد قد سافر إىل احلرمني الشريفني وكان احلبيب عبد 

وأدى النسكني وزار جده سيد الكونني سيدنا حممد عليه أفضل الصالة 
ني الشريفني  بعلماء احلرم هجرية واجتمعوا١٠٧٩والسالم وذلك يف عام 

ومل يزل يدعوا الناس إىل اهللا تعاىل . الذين اغتبطوا به وعرفوا قدره وأثنوا عليه
 ٧ىل رمحة اهللا تعاىل فتويف ليلة الثلثاء كمة واملوعظة احلسنة حىت وفاته إباحل

 هجرية ودفن مبقربة زنبل بترمي رمحه اهللا رمحة ١١٣٢ذو القعدة عام 
   ١.واسعة

 
 الفصل الثاىن

  مـؤلـفـاته ودعــائه شعرا
   :مؤلفاته

  

علوي احلداد مؤلفات كثرية مجعت النصائح ألف احلبيب عبد اهللا بن 
 كبريا وكتب هلا القبول واحملبة ونفع اهللا اواملواعظ واحلكم وانتشرت انتشار

جنبية ىف العصر احلاضر مثل اته إىل لغات أوقد ترمجت بعض مؤلف. هبا الناس
      . اإلجنليزية والفرنسية

الة املعاونة النصائح الدينية والوصايا اإلميانية، رس: ومن مؤلفاته 
واملظاهرة واملؤازرة للراغبني من املؤمنيني يف سلوك طريق اآلخرة، احتاف 
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السائل جبواب املسائل، الدعوة التامة والتذكرة العامة، الفصول العلمية 
واألصول احلكمية، رسالة آداب سلوك املريد، ديوانه الشعرى املسمى الدر 

لوصايا والرسائل وأكثر مؤلفاته املنظوم لذوى العقول والفهوم وغريها من ا
مطبوعة وأقبل عليها الناس إقباال شديدا وأعجب هبا العلماء والعارفون 

  .وجعلوها مبرتلة الغذاء
جبانب أنه ألف مؤلفات كثرية، ترجم له كثريون و أفردت ترمجته 
بالتأليف، كما يف كتايب غاية القصد واملراد وهبجة الفؤاد للحبيب السيد حممد 

 بن مسيط، وكتاب اإلمام احلداد جمدد القرن الثاىن عشر اهلجري بن زين
  ٢.للدكتور مصطفى بدوي وغريها

  
  من دعائه شعرا

  َيـاَربَّ َيــا أَْهــلَ الـثَّــَنا   َيـا َربَّــَنا َيـا َربَّـــــَنا
  َيــاذَا الَبــَهـاِء َوذَا السَّــَنا   ا الُعـالََيــاذَا اجلَـــالَِل َوذَ

  ِبـَما َتــقَــاِصــى َوَدَنــا   أََحـطْــَت ِعـلْـًما َسيِّـِدي
  كَـانَ ذَِلـْيـــالً ُمـذِْعـــَنا    َولَـَك الـَمـِشـيَّـة َماَتـَشا
  ـَن َتـِحـْيـُر َيـاُمـْمـِعــَنا    فَـِنـَهاَيـةُ الـُمـَتَعمِّـِقـْيـ
  َنـِحـْيـُر ِفـْيـِه ِلـَعـْجــِزَنا    َمـا َعـْنـُه ِحـْرَنا إنَّــَمـا
  ِبـاَألَحــِديَّــِة ُمــعـِلــَنا    ِإنَّ الـُوُجــْوَد ِبـأَْســـِرِه
  لَ فَـَغـَدا الـُمـَوفَّـُق ُمـْوِقَنا    َبـَهـَرْت َبـَداِئـُعـُه الُعـقُْو
  َوَألنَّـُهـْم لَـْيُسـوا َهـَنانَ     َوتـثَـبَّـطَ الـُمـَتـَشكِّكُو
  ـَحـقِّ َوقَــْد َتـَبــيَّـَنا    ُسـْحـقًا ِلـَمْن َيُشكُّ ِىف الـ
  َيــا ظَـاِهـًرا َيـا َبـاِطـًنا    َيــا أوَّالً َيـــا آِخــًرا
  ث لَـَك الَبــقَا َولَـَنا الفَـَنا    لَـَك الِْقــَدم َولَــَنا احلُُدو
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  َوكَـلْـَتـَنا فَـَمـــْن لَـَنا    ـــْوُم إنَْيـا َحـيُّ َيـاقَـيُّ
  َحـاَشــاَك أنْ ُتـَخـلِّــَنا    َحـاَشـــاَك أن ُتـْهـِملَُنا
  ـَن َوَيـا َمـالذًا كُـْن لَــَنا    َيـا أََمـلَ الـُمـــَؤمِِّلـيـ
  َوكُـلُّ ِنـْعــَمــٍة ِبــَنا    فَـِمـْنـَك كُـلُّ ِخـْيــَرٍة

  أَبِّـْد َوِزْد َيـا ُمـْحـِســَنا    َما قَـْد َمـَضىأْحـَسـْنَت ِفْي
  ـَجـاِني الـُمـقْـصِّـُر ِبالِفَنا    َهـا اََنـا ذَا ُعـَبـْيُدَك الــ
  ُمـْعـَتـِرفًـا ِبـَما َجـــِنى    ُمـْسـَتـْغـِفًرا ِلذُُنـْوِبــِه
  ىـَك َعـلَى الـدََّواِم ُهـَو الِغَن    َيـَرى افْـِتـــقَاَره إلَْيــ
  ُمـَتـَواِضـٌع ُمـَتـَمـْسِكَنا    َوِلـِعزِّ قَـْهـِرَك َخـاِضـٌع
  َحـتَّى لَـِقي ِمـْنـَها الَعــَنا    َولَـقَْد َسـَبـْتُه ُحـظُْوظُـُه
ـَـــا    َمـلَكَْتُه أُْمـِنـيَّـاُت َنــفْـ ـَُّها َعَرُض الـدُّن   ـٍس َهم
ـَِيـأِْســـِه   ِسـَواَك َوالَ اْنـثَـــَىنَعـمَّـْن     َولَـقَـْد أََتاَك ب

ـَُمـدَُّها ِصـفْـَر ـَأَِنـلُْه غَـاَيــاِت الـُمــَىن     الَيـَدْيـِن ي   ف
  ـُه َيـُدُم لَـُه ِمْنـَك الــَهــَنا    َوأَِذقْــُه َبـرَد ِرَضـاَك َعـْن
  ِمــْن كُـلِّ َخــْوٍف آِمـــَنا    َواْجـَعـلـُه َيـْوَم ُنـُشـوِرِه

  

  ىومـن أخــــر
  ِمـن الذَّْنـِب َتْغِسلَُنا ِبَها أْبلَغَ الُغْسِل   إلَـِهـي ِبَحـقِّ القَْوِم ِمْن ِبـَتْوَبٍة
  ِبـَغْيِث ُهًدى ُيْحِي القُلُْوَب ِمَن املََحلِّ   أَِغثْ َيا ِغَياثَ املُْسَتـِغْيِث قُـلُْوَبَنا
  ى َبْحِر النََّدى َخاِتِم الرُُّسِلَنـِبيِّ اهلَُد   َوَصلَ َعلَى الـَهاِدي الَبِشْيِر َشِفْيعَنا

  

  ومــن أخـــرى
  َعِظـْيِم الشَّـأِْن َوهَّـاِب الـنَّـَواِل    ِإلَــٍه َواِحــٍد َمِلٍك قَـِدْيٍر
  َوَجلَّ َعِن الْكَِميَِّة َواِملـــــثَاِل    َتَعـاِلى َعـْن ُمَشاكَلَِة الَبـَراَيا
ـْكُُرُه َوُنـثِْنى   َوَنْسـأَلُُه َدَواًما ِباْبــِتـــَهاِل        ُنَوحِّـُدُه َوَنـش
          َوُيـثِْبُتَنا ِبِدْيـَواِن الرَِّجـــاِل  ُيـَوفِّـقُـَنا ِلَما ُيـْرِضْيِه َعـنَّا
  َوُرْوًحـا ِفى احلَْياَِة َوِفى الــَمآِل    َوُيـْصِلُحـَنا َوَيـْمَنُحَها َنِعْيًما

  َعلَى َخْيـِر الَْوَرى ِفى كُلِّ َحـاِل    ِت ِمنَّاَوَيْجـَعلُ أَفَْضلَ الصَّـلََوا



  َصَحـاَبَتُه الِكـَراَم َوَخــْيَر آِل    َمـَع السَّـِلْيِم َيْغـشاُه َوَيْغَشى
 ومن أخرى له

  )):أصلح اهللا أمور املسلمني((وهى مشهور الربكة كما تقدم ذكرها عند قوله 
 َوُمْرَتجاَي ِلـُدْنَياَي َوُمـْنقَــلَِبى    َياَربِّ ِإنََّك َمقُْصْوِدى َوُمْعـَتَمِدى
  ِبالصَِّلَحاِت َوقَْد أَْوَعى ِمَن الَْحـْوِب  فَاغِْفْر َوَساِمْح ُعَبْيًدا َما لَُه َعــَملٌ

  أَتاَك ُمْعَتِرفًا َيـْخَشى ِمَن الَْغـَضِب  لَِكـنَُّه َتـاِئٌب ِممَّا َجـَناُه َوقَـْد      
  فَُجْد َعلَى إلَـِهى َوأَِزلْ َرَهـِبـي   لٌ ِمْنَك َيا َصَمٌدفَـِإنَّ َعفَْوَت فَفَْض

 ُمَحمٍَّد َتَماَيلَْت األغَْصانُ ِفى الْكُُتِب   ثُمَّ الصَّـالةُ َعلَى الـَهاِدى َوِعْتَرِتِه
  ٣.َوَما َتـَماَيلَِت اَألغَْصانُ ِفي الكُُتِب   َوَما َتَرنَّـَمْت الَوَرقَا َعلَى فَـَنـن

  ومن أخرى
  ـَمْن َتـْرَتِضي َوالصَّـحِب َواآلنَ    َيا َربِّ فَأَْدَخلْـَنا ِبفَـْضِلَك ِفْيـ
  ـّيَك الـَهاِدي ِبِإْجــــالِلَنِب   َوَصـلِّ َيا َربِّ َعلَى أَْحـَمــٍد

) النفحة العنربية ىف الساعة السحرية(بـ  وهذه القصيدة اآلتية تسمى 
  َعــلَى ُمـَداَواِة قَـــــلِْبي    قداْسـَتــَعـْنـُتــَك َربِّى
  فَـاْنـظُْر ِإلَى الَغـمِّ َيـْنــَجال    َوَحـلِّ ُعـقْـَدِة كَــْرِبـي

  ومن أخرى
  َيُجـْوُدُه َعلََََََى ذَْنِب الَْمِسْيِئْيَن ِبالَغـفِْر   املَْولَى الكَِرْيِم ِبَمنِِّهَعـَسى املُفِضل 

  َعلَى كُلِّ َمْوُجْوٍد َوإفَْضالُُه َيــْجِرى    فَإْحَساِنِه َعمَّ االََنـــاَم ُوُجْوُدُه
  ُعـذِْر َوالُّنـذُِرُمَحمٍَّد املَْبُعْوِث ِبالْـ   َوَصـلِّ َعـلَى َخْيِر الَْبـِريَِّة كُلَِّها
  َواَيَّــَدُه ِبالْفَـْتِح ِمـْنُه َوِبالـنَّْصِر    َنـِبيِّ اهلَُدى َمْن َعظََّم اُهللا َشـأَْنُه
  َصالَةً َوَتْسِلْيًما إلَى آِخِر الـــدُّْهِر    َعـلَْيِه َصــالَةُ اِهللا ثُمَّ َسـالَُمُه
  َما َزْمَزَم احلَاِدي َوَما غَرََّد الـقُْمِريَو    َمَع اآلِل َواَألْصَحاِب َماَهبَِّت الصََّبا

  :قال نفع اهللا به، آمني
  ِمـْن ُسـَؤاِلي َواْخـِتــَيــاِري    قَــْد كَــفَاِني ِعــلُْم َربِّي
  َشــاِهُد ِلي ِبافْــِتـقَـــاِري    فَــُدَعـاِئي َواْبـَتـــَهاِلي
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 ٤٥٩ -  ٤٥٧.ص) هـ ١٤٢٥األولى 



   َوَعــســـاِريِفى َيـَسـاِري    فَـِلـهـذَا الــسِّرِّ أََْدُعــو
  ِضـمـَن فَـقْــِري واْضـِطَراِري    أَنـا َعـْبـٌد َصـــاَر فَْخِري
  ِمـْن َســَؤاِلي َواْخـِتـــَياِري    قَــْد كَـفَـــاِني ِعلٌْم َربِّي

  

  اَْنــَت َتــْعـلَُم كَـْيَف َحاِلي    َيــا ِإلــِهـي َومـِلـْيِكي
  ـْن ُهـُمـْوٍم َواْشـِتـــَغاِلِم   َوِبـَما قَــْد َحــلَّ قَـلْـِبي
  ِمـْنـَك َيـا َمـْولَى الـَمـَواِلي    فَــَتـَداَركْـِني ِبلُــطْـٍف
  ِقـْيـلَ اَنْ َيـفَْنـى اْصـِطَباِري   َيــا كَِرْيـَم الـَوْجـِه ِغـثِْني
  ِمـْن ُسـَؤاِلي َواْخـِتـــَياِري    قَـْد كَـفَـاِنـي ِعـلْـُم َربِّي

  
  ِمْنــَك ُيــْدِركْــِني َسِرْيًعا    َع الَغــْوِث غَْوثًاَيــا َسـِرْي

  ِبـالَِّذي أَْرُجـــو َجـِمــْيًعا    َيْهـِزُم الُعـْسـَر َوَيــأِْتـي
  َيــا َعـِلـْيـًما َيـا َسِمــْيًعا    َيــا قَِرْيـًبا َيــا ُمـِجْيـًبا
  ـَسـاِريَوُخـُضـْوِعـي َواْنـِك    قَــْد َتـَحـقَّـقُْت ِبَعْجِزي
  ِمــْن ُسـَؤاِلي َواْخـِتـَيــاِري    قَـْد كَـفَـاِنـي ِعـلٌْم َربِّي

  
  فَـاْرَحـْمـَن َربِّـي ُوقُــْوِفـي    لَـْم أََزلْ ِبـالْـَباِب َواِقـٌف
  فَـأَِدْم َربِّـي ُعــكُـــْوِفـي    َوِبــَواِدي الفَـْضـِل َعاِكف
ـِْن الـظَّـنِّ الَِزم   ـَو ِخــلِّي َوَحـِلْيـِفـيَوُهـ    َوِلـُحـس
  طُــْولَ لَـْيـِلـي َوَنـَهـاِري    َوأَِنـْيـِســي َوَجـِلـْيِسي
  ِمــْن ُسـَؤاِلـي َواْخـِتـَياِري    قَـْد كَـفَاِنـي ِعـلْـٌم َربِّي

  
  فَـاقْـِضـَها َيـا َخـْيـَر قَاِضي    َحـاَجــةً ِفـى النَّفِْس َيا َرّب

  ِمــْن لَـظَاَهـا َوالـشُّــَواِظ    ـِبـيَوأِرْح ِســرِّي َوقَــلْ
  َوِإذَا َمـا كُـــْنــَت َراِضـي    ِفـي ُســُرْوٍر َوُحـُبــْوٍر

  َوِدثَـاِري َوِشــَعـــــاِري   فَـالـَهـَنا َوالـَبـْسـطُ َحاِلي
  ِمـْن ُسـَؤاِلـي َواْخـِتـَيـاِري    قَــْد كَـفَـاِنـي ِعـلٌْم َربِّي



  وقال يف أخرى
  ِإالَّ فَِقْيٌر ِلفَْضِل الَْواِحِد اَْألَحــِد   ِفى الُوُجْوِد َوالَ ِفى الْكَْوِن ِمْن أََحٍدَما

  ِلفَْيِض ِإفَْضاِلِه َيا ِنْعَم ِمْن َصَمـِد  ُمـَعـــوِّلُْونَ َعلَى ِإْحَساِنِه فُقََرا
  فَْضاِل َوالَْمـَدِدَوَعمَّـَها ِمْنُه ِباِإل  ُسْبَحـانَ َمْن َخلََق اَألكَْوانَ ِمْن َعَدٍم
  َولَْيَس ُتْحَصُر ِفى َحدٍّ َوالَ َعـَدِد  َتَبـاَرَك اُهللا الَ ُتـْحـِصى َمَحِامُدُه
  اُهللا اُهللا َمْعـُبـْوِدْي  َوُملَْتَحِدي  اُهللا اُهللا َربِّـي الَ َشــــِرْيَك لَُه
  ي َوُمْعَتَمـِدياُهللا اُهللا َمقْـُصْوِد   اُهللا اُهللا الَ أَْبـِغـي ِبِه َبـــَدالً
  أَْرُجْوِسَواُه ِلكَْشِف الضُّرِّ َوالشَِّدِد   اُهللا اُهللا الَ أُْحـِصي ثََنـــاُه َوالَ
  اُهللا اُهللا َمأُْمـْوِلي َوُمـْسـَتَنِدي   اُهللا اُهللا أَْدُعـــْوُه َوأَْســـأَلُُه
  َزِلي َيا آِخـًرا أََبــِديَيا أَوَّالً أَ  َيـا فَْرُد َيـا َحيُّ َيا قَيُّْوُم َيا َمـِلكًا
  أََْنَت املُقَدَُّس َعْن َزْوٍج َوَعـْن َولَِد  أَْنـَت الَغِنيُّ َعِن اَألْمثَاِل َوالـشَُّركَا
  َوَمـْن أَلَمَّ ِبِه َحـطُْب ِمَن النَّـكَِد  أْنــَت الِغياَثُ ِلَمْن َضاقَْت َمذَاِهَبُه

  َوأَْنَت َيا َربِّ ِللـرَّاِجْيَن ِبالـرََّصِد  ثُ ِبـِهأَْنـَت القَِرْيُب املُِْجْيُب املُْسَتَغا
  أَْرُجوَك ُتذِْهُب َما ِعْنِدي ِمَن اَألَوِد  أَْرُجْوَك َتْغِفْر ِلي أَْرُجْوَك َتـْرَحُمِني
  ِملاَ ُهَو احلَقُّ ِفى ِفْعِلي َوُمـْعـَتـقَِدي  أَْرُجـْوَك َتْهِدْيِني أَْرُجْوَك َتْرِشـُدِني

  ِبفَْضِلَك اهللا َيا ُركـِني َوَيا َسـَنـِدي   ُتْغِنْيِني أَْرُجــْوَك َتكِْفْيِنيأَْرُجـْوَك
  أَْرُجْوَك ُتْصِلُح ِلي قَلِْبي َمَع َجـَسِدي  أْرُجـْوَك َتْنظَُرِني أْرُجْوَك َتْنـُصُرِني
  ِذي َحـَسِدَيا َرّب ِمْن َشرِّ ِذي َبْغٍي َو  أَْرُجْوَك َتْعِصُمِني أَْرُجْوَك َتقِْبـُضْوِني
  َعـلَى الَبِصـْيَرِة َواإلْحَساِن َوالـّرَشِد  أَْرُجــْوَك ُتْحِييِني أَْرُجْوَك َتقِْبُضِني
  ِبالْفَـْضـِل َواجلُْوِد ِفى الدُّْنَيا َوَيْوَم غَِد  َمـَع القََراَبِة َواَألْحــَباِب َواْشَملَْنا
  َنْيِل َمْعُرْوِفَك الـَجاِري ِبـالَ أََمـِدِل  َوجَّْهُت َوْجِهَي ِإلَْيَك اُهللا ُمـفْـَتِقًرا
  ِإلَـْيَك ِفى َحالَِة اإلْمـالَِق َوالـرَّغَِد  َوالَ َبـِرْحُت أَُمـدُّ الكَفَّ ُمـْبَتِهالَ
  ٤َيا َسيِِّدي َيا كَِرْيَم الَوْجِه ُخذْ ِبَيـِدي    َوقَاِئـالً ِبافِْتـقَاٍر الَ ُيــفَاِرقُِني

  ومن أخرى
  ِبـُجـْوِدَك َواْعِصمَنا ِمَن الزَّْيِغ َوالِفَتِن   فََيــا َربِّ َعاِملَْنا ِبلُطِْفَك َواكِْفَنا
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   الَْحَسِنِلُسـنَِّة َخْيِر الَْخلِْق َوالسَّـْيِد    َوَوفِّْق َوَسدِّْد َواْصِلْح الكُلَّ َواْهِدَنا
  َصـالَةً َوَتْسِلْيًما ِإلَى آِخــِر الزََّمِن    َعلَـْيِه َصـالَةُ اِهللا ثُمَّ َســالَُمُه

  وله أيضا
  َوأََخـاُف ِمْن َســطََواِت َعْدِلِه  َيا َمــْن أَُرجِّــي فَْيَض فَْضِلِه    
  ُق َواَألْمُر كُلِِّه َيـا َمــْن لَُه الَْخلْ  َما ِلي ِســــَواَك فَالَ َتِكلْـِني   

  ومن أخرى
  َوِعْصـَمةَ الصِّْدِق َوقَلًْبا َســِلْيم    َيا َربِّ َهْب ِلي ِمْنَك ُحْسَن الَيِقْيِن
  َوُحْسـَن َتْوفَـْيٍق ِبِه أَْسـَتـِقْيم    َوِهـمَّـــةً َتْعلُو َوَصْبًرا َجِمْيل
  اِئُم ُوُجْوُدَك َعـِمْيمفَإنَّـَك الـدَّ    َوُحـْسـَن َتأِْيْيـٍد َوَعْوًنا َيُدْوم

  ِبَمحِض ُجْوِدَك الَ ِبُجْهِدي الـذَِّمْيم  أَْرُجــْوَك ُتــْعِطْيِني الَِّذي أَْبَتِغي
  ومن أثناء أخرى نفع اهللا به

  َيفَْتح َعلَى قَلِْبي ِسنِّي اَألْحـــَوال  أَْرُجـْو ِإلَـِهي ذَا الِكَرِم َواِإلفَْضال   
  َوأَغَْواثََها َوأَفْـَراَدَهــا َواالَقْطَاب  اَدَها َواَألْبـَدال  ِبـَما َمـَنـَح أَْوَت

  ومنها أيضا
  أَفَْنى ِبـَها َعـْن كُـلِّ َمْن ِسَوى اهللا  َيا اُهللا َبــْدَرة ِمْن َمـَحـبَِّة اهللا  
  الَواِحِد الـَمـْعـُبْوِد َربِّ االَْرَبـاب  َوالَ أََرى ِمْن َبْعِدَها ِســَوى اهللا   
  من أخرىو

   املُْحِسِني املُفِْضـِل الـَجــــَواِد  ِإنِّـي َألْرُجـو َعـَواِطــَف اهللا      
  ُسْبـَحــاَنُه َجــلَّ ِمـْن كَِرْيٍم      قَْد َعمَّ ِبالفَـْضـِل َواَأليَّـــاِذي

  ومن أخري
  كِّ القُُيْودِبـَوصِل الـَحـَباِئب َوفَـ  َعـَسى اُهللا َيـْشـِفي غَِلْيِل الصُُّدْود   

  َيـُجـْوُد َعلَى َمْن َيـَشا ِباملَــَرام  فَـَربِّـي كَـِرْيٌم  َرِحـْيـٌم َوُدْوه     
  ومن أخري

  َتَعالَى َعِظْيِم املَنِّ ُمْسَتْوِجِب احلَـْمِد  أَُرجِّي َوِلي ظَـنٌّ َجِمْيلٌ ِبَخاِلـِقـي   
  َنزََّه َعن ِشـْبٍه َوِمثٍْل َوَعْن ُولْــِدَت  ِإلـِه الَبـَراَيـا كُلَِّها َوَملــيِكها      

  وله أيضا



  َعْبُدَك َضِعْيُف احلَال اخلَاِئُف املُْرَتاب  َيا ُمْنَتَهى اآلَماِل َوَمقَْصَد الطُّــالَّب   
  َضاقَْت ِبِه اَألْحَوال َوَخاَنْت االَْسَباب  أََتـاَك َخاِلي الَبال َعْن ُجملَِة اَألْحَباِب   

ـَْد   َواآلنَ قَلُْبه َمال ِإلَى لُــُزْوِم الَباِب  ِر َما َيْصَنع ِفى ِخْدَمِة الصُّْوَرة    ملَْ ي
  َمـَع اْعِتَناِق الــِبرِّ َوالتَُّرك ِلآلثَام  َوَصَرف َهمَّ السِّر َعْن ِخْدَمِة اَألْجَساِم    
  ـَضاِل  َيا َبرُّ َيا َتـوَّابَيا َداِئَم اإلفْ  َيا َربَّـَنا َيـسِّر لَُه الَِّذي قَــَد َراَم    

  ومن آخر التائية
  َوَيا َجذََبـاِت الـَحقِّ ُجْوِدي ِبَزْوَرة  فَـَيا َنفََحاِت اِهللا َيـا َعـطَـفَاِتِه   
  َوَيا َنَسَماِت القُـْرِب أُمِّــي ِبَهبَِّة  َيـا َنـظَـَراِت اهللا َيا لََحـظَاِتِه    

  ِإلَْيَنا َوُحـلِّي َعـقـَد كُـلِّ ُمِلمَِّة     ِبُسْرَعٍة   َوَيا غَاَرةَ الرَّْحَمِن ُجّدي
  َوأَْحِيي ِبَرْوِح الفَْضِل كُلِّ َرِمـْيـَمة  ّوَيا َرْحَمةَ الرَّبِّ الرَِّحْيِم َتَوجَِّهي    
  فَِإنَّ َمطَاَيا القَْصِد َنـْحَوِك أَمَّــِت  َوَيـا كُلَّ أَْبَواِب القَُبْوِل َتفَـتَِّحي  

  فَـِإنْ أَكُـفَّ املَـَحلِّ ِتلْقَاِك ُمدَِّت  ـا ُسحَب اجلُْوِد اِإللَِهي أَْمِطِري   َوَي
  َوُمـْرِشِدَنا َنَهَج الطَّرْيِق القَـِوْيـَمِة  ِبـُحْرَمِة َهاِدْيَنا َوُمْحِيي قُـلُـْوِبَنا    

  ِن اَفَْضلَ َدْعَوِةَعلَـْيِه ِمَن الرَّْحـَم  َدَعـاَنا ِإلَى َحـقٍّ ِبَحقٍّ ُمـَنزٍَّل   
  َسِمْعَنا أَطَْعـَنا َعـن ُهًدى َوَبِصْيَرِة   اََجـْبَنا قَـِبلَْنا ُمـذْ ِعِنْيَن ِلأَْمِرِه   

  َوَيا َربِّ ِاقْـِبـْضَنا َعـلَى َخْيِر ِملَِّة  فََيـا َربِّ ثَبِّـْتَنا َعلَى احلَقِّ َوالُْهَدى     
  َوأَْهـالً َوأَْصـَحـاًبا َوكُـلِّ قَـَراَبِة  َرْحَمٍة    َوُعـمَّ أُُصـْوالً َوالفُـُرْوَع ِب

  أَقَـاَم لَـَك التَّْوِحـْيِد ِمْن غَْيِر ِرْيَبة  َوَسـاِئَر أَْهِل الدِّْيِن ِمْن كُلِّ ُمْسِلٍم   
  ِةَعلَى َخـْيِر َمْبـُعْوٍث ِإلَى َخـْيِر أُمَّ  َوَصـلِّ َوَسلِّْم َداِئَم الدَّْهِر َسْرَمًدا    

  ٥الَعِظـْيِم َوِإْنَزاِل الِكـَتاِب َوِحكَْمِة  ُمـَحمٍَّد الَْمْبُعْوِث ِمْنَك ِبفَـْضِلَك   
  ومن أثناء الرائية الكربى

  َوَعْجِزي َوَتـقِْصْيِري َوُعظِْم َجَراِئِري  فَأَْسـَتْغـِفُر اَهللا الَعِظْيَم ِلـَزلَِّتي    
  َولُـطْـفًا َوُيـْسـًرا كَاِشفًا ِللَْمَعاِسِر   َوأَْسأَلْه  َتْوِفْيقًا َوَعْوًنا َوَرْحـَمة    

  ِمـَن اِهللا غَـفَّاِر الذُُّنـْوِب الكَـَباِئِر  َوِللْـَعـفِْو َوالُْغفَْراِن َوالصَّفِْح أَْرَتِجي   
   َجِمْيلٌ ِفى ِإلَِهي َوَسيِّــِدي   َوَحـْسِبي ِبِه ِفى قَـاِبِل التَّْوِب غَاِفِرفَـظَـنِّي
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  َتـقَـدََّس َعـن ِمـثْـٍل لَُه َوُمَناِظِر  ُنَوجِّــُدُه ُسـْبـَحاَنُه َوُهَو َواِحٌد    
  ومن أخرى له أيضا

  ى السِّـرِّ َواجلَْهِرَعـْوًنا لَـَنا ِف  َيا َربِّ َوفِّـقْـَنا َوَسـدِّْدَنا َوكُْن   
  َواْخـِتـْم لََنـا ِبالـَخْيِر َوااـَبرِّ  َواغْـِفـْر لََنـا َوالطُـْف ِبَنا َداِئًما    

  ومن أثناء أخرى
  َواْسـِقَنا الَغْيــثَ فَِإنَّا ُضَعفَا  َربِّ الَِطـفْـَنا ِبـجاِه الُْمْصطَفَى  
  َوَتـقَبَّـلُ َمـن َجَني َواْعَتَرفَا  قَـْد َعَصـْيَنا ثُمَّ ُتْبَنا فَـــأَِقلْ   
  الظُّلَِم َواجلَـْوِر الَِّذي قَْد كَثُفَا  َواْرفَـْع القَْحطَ ِمـن اَألْرِض َمَع    

  َوُوالَةَ اَألْمـِر َوفِّــْق ِللَوفَا  َواْنـُصـِر الدِّْيـَن َوأَْرِشْد أَْهلَه   
  ِحـْيًما َيا لَـِطـْيَف اللُّطَفَاَيا َر   َيا كَـِرْيًما َيا َجـَواًدا َماِجـًدا   
  َيا َعـطـوفًا َعـطْـفُُه قَد أُِلفَا   َيا َعِلـْيًما َيا َحِلـْيًما ُمْحِسـًنا   
  ُجـْوِد َوالُْعـْرِف الَِّذي قَْد ُوِصفَا  َيا َعِظـْيَم الَْمنِّ َواِإلَضاِل َوأَلْـ    

  َناِر الكُـفْـِر َوالشِّـْرِك طَفَاَمن ِل  َوَصـالَةُ اِهللا َتـْغَشى أَْحـَمًدا     
  َوَعلَى اآلِل الِكــَراِم الشََّرفَا  َوَســالَُم اِهللا َمـَع َبَركَــاِتِه    

  َداِئًما َمـا َبـْرٌق َنْجـٍد َرفَْرفَا  َوَعلَى اَألْصَحاِب َمَع أَْتــَباِعِهْم     
  ـلْــِب أَْبَرا َوَشفَاِلَعِلْيِل القَ  َوَسـَرى ِمْنَها َنـِسْيُم طَــيُِّب   

  ومن أخرى
  ظَـنَّ َجـِمْيلٌ َمَع اَألْنفَاِس َيْزَداُد    فَالظَّنُّ ِباِهللا َمـْوالََنا َوَســيِِّدَنا

 فَـُهـَو اجلََواُد الَِّذى ِباجلَْوِد َعوَّاُد  َنْرُجــْوُه َيْرَحْمَنا َنْرُجْوُه َيْجـُبُرَنا    
  فَـِمـْنـُه ِللـكُلِّ ِإْمَداُد َوِإْيَجاُب  ُه َيْسُتـُرَنا    َنـْرُجْوُه َيْنظُْرَنا َنْرُجْو

  َمَع ُحـْسـِن َخـاِتَمٍة فَالُْعْمُر َنفَّاُد  َنْدُعْوُه َنـْسأَلُُه َعفًْوا َوَمـْغـِفَرةً    
  َواللُّطَْف َنْرُجْو َوُحْسُن الصَّْبِر ِإْرَشاُد  َوقَْد َرِضْيَنا قََضاَء اِهللا كَْيَف قََضى   
  ُمَحمٍَّد َمااْنـثَـَنْت ِبالرِّْيِح أَْعَواُد  ثُمَّ الصَّـالَةُ َعلَى اهلَاِدي َوِعْتَرِتـِه 

  َوكَانَ ِمـْنَها ِلَحرِّ الشَّْجِو ِإْبَراُد  َوَما َسَرْت َنَسَماُت احلَيِّ ِفى َسَحٍر     
  ومن أخرى

  ى َباِبَك ألَتِجي َوُهَو ِللكُلِّ َمفَْزُعَوِإلَ  َيا ِإلَـِهـي َوَسيِِّدي ِإنَِّني لََك أَْضَرُع     



  َوَعلَي ِبَزلَِّتي َسيِّـِدي الَ ُتـَشنُِّع  أَْحِيِني لََك ُمْسِلًما ِمْنَك أَْخِشى َوأَْخَشُع   
  ِللفََضاِئِل كُلَِّها َوُهَو ِللَخلٍْق  َيْشفَُع  َوأَِمينِْي َعلَى اهلَُدى ِدْيِن َمْن ُهَو َمْنَبُع   

  هلَاِدي الَِّذي كَانَ ِباحلَقِّ َيْصَدُع    َصلِّ َربِّي َعلَْيِه َما َباَتِت الُورُق َتْسَجُعأَْحَمَد  ا
  ومن أخرى

  َيا كَاِشَف الَضرِّ َيا غَفَّاُر َيا قَهَّار  قُـلْ َيا َسِمْيَع الدَُّعا َيا َعاِلَم اَألْسَراِر
ـَاُر َيا َسـتَّار        لَْيَك فَوَّْضُت أَْمِري َواْنَتَهى َنظَِريِإ  َيا َجاِبَر الكَْسِر َيا َجّب

  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر
  َوَمـفَْزِعي َوَمالَِذي ِفى الُْمِلمَّاِت  َيا ُعـدَِّتي َيا َرَجـاِئي ِفى الُْمِهمَّاِت   
   فَاكِْشفُْه ِفي َعْجٍل َيا َباِري الصَُّوِر  َضاقَْت ِبَما َحلَّ َحاالَِتي َوأَْوقَـاِتـي  

  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر
  َولَْم أَْرَج ِلكَْشِف الُبُؤِس َوالضَّْيِر  ِإلَْيَك َوجَّْهُت َوْجِهي َواْنَتَهى َسـْيِري    
  ُسْبَحاَنَك اهللا َياُركِْني َوَيا َوَزِري  ِسَواَك َيـا َربِّ َيا فَـتَّاُح ِباخلَــْيِر     

  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر
  َيا َماِلَك الُملِْك َياذَا الطَّْوِل َواِإلْنـَعاِم  ذَا الَْجـالَِل َوذَا اِإلكَْراِم َواِإلْعظَام     َيا 

  َوالَْحقِّ َوالصِّْدِق َواْحِفظَْنا ِمَن الِغـَيِر  َيا َربِّ َيا َربِّ ثَبِّْتَنا َعلَى اِإلْسـالَم     
  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر

  ُمَحمٍَّد الُْمْصطَفَى الصَّـاِبِر الشَّـاِكر  َك ِبالَْهاِدي النَِّبيِّ الطَّاِهر   ِإنِّي َسـأَلُْت
  اَنْ َتكِْشَف الضُّرِّ َواْجَمعِني َعلَى َوطَِرى  َخْيِر الَْبِريَِّة ِمْن َباٍد َوِمـن َحاِضر    

  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر
     َيا َخـْيـَرةَ اهللا ِفى الدُّْنَيا َوأَخـراهاَيا َخاَتَم الِسـرُّسـِل َيا يِس ِيا طـه 

  َناَداَك  ذُو كُْرَبٍة ِمْن لُجَِّة  الكَــدِر  َيا أَكْـَرَم اخلَلِق َيا أَْعلَى الَوَرى َجاَها     
  واسأل من اهللا كشف البؤس والضرر

ـَ  َيا َمْن ُهَو الُعـْرَوةُ الُوثْقَى ِلُمـْعَتِصِم       مةُ الُعـظَْمى ِلُمـْغَتِنِمَوَمْن ُهَو النِّْع
  َعلَـْيَك َدأْباً َوِباآلَصـاِل َوالُبــكَِر  َصـلَّى َوَسـلََّم َربُّ الَعْرِش َواُألَمِم     

  َواْسأَلْ ِمَن اِهللا كَْشُف الُبُؤِس َوالضََّرِر



  ومن أخرى
  ٦ ِبِهْم َيا َربََّناَيـا َربِّ فَـالْـِحـقَْنا  َوالُْمـتَّـقُْونَ ِرَجالُُه َوُحـُضـْوُرُه   

  ومن أثناء أخرى له
  َوقُـْدَرِتـِه ِفى َشْرِقَها َوالَْمـَغاِرِب  فَأَْسَتْغـِفُر اِهللا الَْعـِظْيَم َجــالَلُُه     

  َوِلي أََمـلٌ ِفى َعطِْفِه غَْيَر َخــاِئِب  لَْجِثي   ِإلَـْيِه َمآِبي َوُهَو َحْسِبي َوَم
  ُيِحبُّ َوَيْرَضى َوُهَو أَْسَنى الَُمـطَاِلِب  َوأَْسـأَلُُه التَّْوِفْيِق ِفْيـَما َبِقي ِلَمـا    

  َوفَـْضٍل َوِإْحَساٍن َوَسْتِر الَْمـَعاِئِب    َوأَنْ َيَتـَغـشَّاَنا ِبَعفٍْو َوَرْحـَمٍة
ـَا ِبلُـطٍْف َوَرأْفَـٍةَوأَنْ َيـ   َوِحفْـٍظ َيِقْيًنا َشـرَّ كُلِّ الَْمَعاِطِف    َتَوالَّن

  َعلَى ِملَِّة اِإلْسالَِم َخْيِر الْـَمـَواِهِب   َوأَنْ َيَتـَوفَّـاَنا َعلَى َخـْيِر ِمـلٍَّة
  ى َوالْـَمـَراِتِبأََتاَنا ِبَها َعاِلي الذَُّر    ُمِقْيـِمْيَن ِللْقُْرآِن َوالسُّـنَِّة الَّـِتي
  َوَسيِّـُدَنا َبحُر الُْهَدى َوالَْمــَناِقِب    ُمـَحـمٌَّد الَْهاِدي الَبِشـْيُر َنِبيَُّنا
ـْيِه َصالَةُ اِهللا ثُمَّ َسـالَمــُه   َوآِل َوأَْصـَحاٍب لَُه كَالْكَـَواِكِب    َعلَ

  ومن أخرى
  ـَسـَنة ِفـْيِه  َجـِمْيلَةَوظُنوًنا َح    ِإنَّ ِلي ِفـى اِهللا آَمـاالً طَـِوْيلَة
  غَْيُر طه الُْمْصـطَفَى َزْيِن الُْوُجـْوِد    لَْيـَس ِلي َنْيـِل َماأَْرُجو َوِسـْيلَة

  ومن أخرى
  َماَيـَشا ُمـَدبِّـُر اَألْحــكَـاِم    َتـَتَمـنِّى النُّفُْوُس َوالرَّبُّ َيقِْضي
  َجــالَِل الرَِّفْيـُع َواِإلكْـَراِمذُو الْ    اِإللــُه الَْعِظـْيُم َربُّ الَْبـَراَيا
  ِل َوالفَـْضـِل َواَأليـاِدي الِْجـَساِم    الَْجـَواُد الْكَِرْيُم ذُو الَْمنِّ َوالطُّو
  َداِئـًما َسـْرَمـًدا ِبَغْيِر انـِصـَراِم    فَلَـُه الَْحـْمُد َولَُه الشُّـكُْر َدأًْبا
  ـلَّ ِحْيٍن َعلَى َشِفْيِع اَألَنـــاِمكُ    َوَصـالَةٌ ِمـن َربِّـَنا َوَسـالٌَم

  َوَعلَى التَّـاِبِعــْيَن طُـْولَ الـدََّواِم  أَْحـَمَد الُْمْصـطَفَى َوآِل َوَصْحٍب
ـَاَمةُ اَألْيِك َوُهَنا   َوَسـَرْت َنْسـَمةٌ ِبـَعَرِف اخلُـَزاِم  َمـا َتـَغـنَّْت َحم
  لْ ِلأَْحـَباِبـَنا ِبـُسـْوِح الْـَمقَاِمقُ  َوَخـَتـْمـَنا ِبَما َبَدأْناَ ادِّكَــاًرا
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  ومن أخرى
  ِمـْن قَـِدْيٍم َيـلُـْوُح ِلي ِفى اِلمثَاِل    َوَرِسـْيٌس َعـلَى الفُـَؤاِد ُمِقْيٌم

  َوكَـفَاِني ِعـلْـُم اإللَِه ِبـَحـاِلي  َعـلَّ َيْبُدو ِفي احلُْسِن ِفي َخْيِر َحاِل
  َوأُِمـْرَنا ِبــِه َوِباِالْبـِتـــَهاِل    ـِدْبَناغَـْيَر أَنا إلَى الدَُّعــاِء ُن

  قَـْد أََتـاَنا ِبالـفَـْتـِح  َواألْنـفَاِل   َوَصـالَةُ الـَمليِك َتـْغَشى َنِبـيا
  ُهـْم َعـلَى احلَقِّ َخْيُر َصـْحٍب َوآِل  أَْحـَمـَد املُـْصطَفَى َوآالً َوَصحًبا

  َوأثَـاَرْت كَــَواِمــًنا ِبالـَباِل  ْشَجْتَمـا َسـَرْت َنَسَمةٌ ُسَحْيًرا فَأ
  ومن أخرى

  َمَع األْحَباِب ِفي الُغـَرِف الَعـِلـيَّة    فَـَوا َشـْوَق الفَُؤاِد ِلَخْيِر َعْيٍش
  ُيَبـلِّـُغـَنا أقَـاِصي اُألُمـِنـيـة    َعَسى الرَّبُّ الكَِرْيِم ِبُمْحٍض فَْضٍل

  ومن أخرى
  ُمْنشي الَبـَراَيا َوُمْحِيي الَْميِِّت الفَاِني    اهللا َخـاِلقُـَناَواَألْمـُر ِللِّه َجـلَّ

  َعلَى َتـَواُصِل إْنــَعاٍم َوإْحـَساِن  ذُو اجلُْوِد َوالفَْضِل َواِإلْحَساِن َنْحَمُدُه
  َوَيْعـفُو َعــنَّا َوَيـلْقَاَنا ِبُغـفَْران  َنْسـأَلُُه َيـْجُبُرَنا َنـْسأَلُه َيـْرَحُمَنا

  َيا َربِّ َواْخـِتْم ِبَتـْوِحْيٍد َوإْيـَمان   األقَْرِبـْيَن َوأْهـِل الدِّْيِن قَـاِطَبةَو
  ُمَحـمٍَّد َما َهَمْت ُسْحٌب ِبـَهتَّـاِن   ثُمَّ الصَّـالَةُ َعلَى الُْمـْخَتاِر َسيِِّدَنا
  ـِل َوالِبَناِنَوَمـا َصَبْت َعذََباُت اَألثْ   َوَمـا َتَغنَّْت َحَمام األْيَك ِفى َسَحر

  ومن أخرى
  ُهـم أََمـانُ اَألْرِض فَـــادَِّكِر    أَْهلُ َبْيـِت الُْمْصـطَفَى الطُّهِر
  ِمـثْـلُ َما قَـْد َجـاَء ِفى الـسََّنِن    ُشـبِّـُهوا ِباَألْنـُجِم ااـزُّْهِر
  َخـفْـَت ِمْن طُـْوفَـاِن كُـلِّ أَذَى    َوَسـِفـْيـٌن ِللنَّـَجـاِة ِإذَا

  َواْعـَتـِصـْم ِباِهللا َواْسـَتـِعــِن    ـانُج ِفْيـَها الَ َتكُْونُ كَذَافَ
  َواْهـِدَنا احلَـسـِنى ِبـُحـْرَمِتِهْم    َربِّ فَاْنـفَـْعـَنا ِبـَبْركَِتِهْم
  َوُمـَعـافَاٍة ِمــــن الِفـَتــِن    َوأِمـْتـَنا ِفـى طَِرْيقَـِتـِهْم

  ومن أخرى
  ِمـْن َربِّـَنا َخــْيِر غَـفَّاٍر َوُمقَْتِدِر    الُغفَْرانُ ُمْنَتظَرفَالَْعـفْـو أَْوَسُع َو



  َنـْرُجو ِسـَواُه ِلَنْيِل السُّْوِل َوالـَوطَِر    ُسْبـَحاَنُه َجلَّ الَ ُنْحِصى ثََناُه َوالَ
  ومن أخرى

  ِلِهَوالَ ُيـَعـاِمـلَُنا ِبِقـْسـِط َعْد   َواِهللا َيـْرَحُم َجْمـَعَنا ِبفَـْضـِلِه
  أَْحـَمـد ِإَمـاُم الُْمتَّـِقـْيَن األْبَراِر    ِبـَبـْركَِة اهلَـاِدي ِخـَتام ُرُسِلِه

  ومن أخرى
  َنْرُجْوُه َيْرَحم َوَيْغِفر كُلِّ ذَْنٍب ثَـِقْيل   َوظَـنَُّنا ِفْيـِه ُسْبَحاَنُه أََماَمَنا طَِوْيل

  َوالُْمْحِسُن الُْمْنِعُم الُْمفِْضل َوُمْعِطي اجلَِزْيِل  َوَيْجُبُر الكَـْسر فَُهَو الُْمْرَتَجى َوالكَِفْيل
  َواآلِل َوالصَّْحب ِفى غُدواِتَها َواَألِصْيل  َنمت َوَصلُّوا َعلَى الُْمْخَتار َهاِدي السَِّبْيل

  ومن أخرى
  َعْن كُـلِّ َشـْيٍء فَـالَِزم َباُبُه َوَسل    َوِفـى اإللَِه َمـِلْيِك الَعالَِمْيَن ِغَني

  قُل َحْسـِبَي اُهللا َمْعـُبوِدي َوُمتَّـكَِلي  َو القَـِرْيُب الُْمـِجْيُب الُْمْسَتَغاثُ ِبِهفَ
  ُحْسِنى َوَعـاِفـَيـةً َوالَْجَبر ِللَْخطَِل  َواْسـألُْه َمْغـِفَرةٌ َواْسـألُْه َخـاِتَمةً
  ْحفَظَْنا ِمَن الَْخطَِلُيْرِضـْيِه َعـنَّا َوَيـ  َوأنْ ُيـَوفِّقَْنا ِللصَّـاِلَحــاِت َوَما
  ُمَحمٍَّد َما َهـَمْت ُسْحـٌب ِبُمْنَهِمِل  َوأنْ ُيـَصلِّي َعـلَى الُْمـْخَتاِر َسيِِّدَنا
  َعلَى الُغُصْوِن فَأْشَجْت َواِجًدا َوَخِلي  َواآلِل َوالصَّـْحب َمـا غَنَّْت ُمطَوَّقَةٌ
  َساِنِه َوَتـَعالَى اُهللا َخـْيُر َوِلــيِإْح  َوالَْحـْمُد ِهللا َربِّ الْـَعالَِمْيَن َعـلَى

  ومن أخرى
  أُْشـفَى ِبـَها َيا َعائِدي َيـا َزاِئـِري  مـُنـن َعلَي ِبَعـــْوَدٍة أَْو َزْوَرٍة
  فَـطََر السََّمـَواِت الَْعِزْيـِز الَغـاِفِر   َشكُـو َعلَْيَك َوأْشَتِكْيَك إلَى الَِّذي

  ِذي الِْعـزِّ َوالَْمْجِد الرَِّفْيـِع الَْبـاِهِر   ِم َجـالَلَهالَواِحـِد الَْمِلِك الَْعِظـْي
  ذُْخـِري إذَا َضـنَّ السََّحاُب ِبَماِطِر   َيا َربِّ َيـا َربَّاُه َيا أَمـــاالَُه َيا
  َعـْبٌد ذَِلـْيلُ الَ أَقُـْوُم ِلَضـــاِئِر   ِغثِْنـي ِبَغـْيٍث إنَّـِني لََك َخاِضٌع

  َيا َمفَزِعي ِفي ُيسَرِتي َوَمـَعاِسـري  ا َمـاَربِّي َيا َمــْهَربِّيَيا َمطـلَِبي َي
  ِفي ُمـدَِّتي َوَمـَواِرِدي َوَمَصـاِدِري  َيا ُعـدَِّتي ِفى ِشـدَِّتي َيـا ُعَمـَدِتي
  ٧كَْي َيْحِيى ِمـنِّي كُـلُّ َمْيٍت َداِئـِر  اْنـظُْر إلَيَّ ِبَنـظَْرٍة ِمـن َرْحـَمٍة
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  ومن آخر العينية املشهورة بالربكة
  َواغِْفـْر لََنا َواْرَحْم َوأَلِّْف َواْجـَمِع  َيا َربَّـَنا َيا َربَّـَنا اُلْـــطُْف ِبَنا

  َعنَّا أْنـَت أْسَمُع َمْن ُدِعيُيْرِضـْيَك   َيا َربِّ َواْجـُبْرَنا َوَوفِّــــقَْنا ِلَما
  أْعـَماُرَنا َوالزَّْيـغَ َعـــنَّا فَاْدفَِع  َيا َربِّ َواْخـِتْم ِبالَيِقــْيِن َوِباهلَُدى
  ِفي َداِرَك الِفـْرَدْوِس أَطْـَيِب َمْوِضِع  َيا َربِّ َواْجـَمـْعــَنا َوأْحَباًبا لََنا
  ذَا الُْجـْوِد َوالفَـْضِل الَْعِظْيِم اَألْوَسِع    َيافَْضـالً َوِإْحـَساًنا َوِمـنَّا ِمْنَك

  ِلَنِبـيَِّك الُْمْخـَتاِر َخـْيِر ُمَشــفِِّع  َواْجـَعلْ َصالََتَك َوالسَّالََم ُمَضاَعفًا
  َواآلِل َواألْصـَحاِب ثُمَّ التَّـــاِبِع  الُْمْصـطَفَى الَْهـاِدي إلَْيَك ُمَحمٍَّد

  َوقَِد اْنَتـَهْت فَـاقَْبلْ ِإلَِهي َواْنـفََع  ـِرْيِم ِخــَتاُمَهاَوالَْحـْمـُد ِهللا الْكَ
  ومن اخرى

  َعلَى ِنـَعـٍم َمْشـكُـْوَرٍة ِبـَدواِم  َوِهللا َربِّي احلَْمـُد َوالشُّـكُر َوالثَّـَنا
  ثََباًتا َوَتـأِْيْيًدا َوُحـْسـَن ِخــَتاِم  َوَنْسـألُ َمـْوالََنا َتـَباَرَك اْسـُمُه

  َعلَى أْحَمٍد َما اْنَهلَّ َودُق غَــَماِم  َتـمَّْت َوَصلَّى اهللا أْزكَـى َصالَِتِهَو
  َوَما الََح َبـرُق النَّـجِد ُجـْنَح ظَالِم  َوَمـا غَرََّدْت ُورٌق َعلَى غُصِن َدوَحٍة
  ِمَعلَى الِبرِّ َوالتَّـقْــَوى َوِحفِْظ ِذَما  َوآٍل َوأْصـَحاٍب َومـن كَانَ َتـاِبًعا

  ومن أخرى
وحسن أن يبدأ من اوهلا، وهي قصيدته رضي اهللا عنه املشهورة اجلاذبة للرمحة العاجلة 

  :اليت قال نفع اهللا به ىف أوهلا
ـُـْوِري  َيــا َرْحــــَمــةَ اهللا ُزوِري   َواْنِعـِمـي ِبــُحـض

  ومن آخرها
  ْيِرفَأْنـــَت َخـْيُر ُمـِجـ  َيـا َربِّ َيـا َربِّ أِجـــــْرَنا
  َعلَى الضَِّعــْيِف الفَــِقْيِر  َيا َربِّ َيـــا َربِّ َعـطْـــفًا
  َعـن الذَِّلـْيِل الَْحـــِقْيِر  َيا َربِّ َيــا َربِّ َصـفْـــًحا
  َعـن الذَِّمـْيـِم الصَّــِغْيِر  َيـا َربِّ َيــا َربِّ َعـفْـــًوا
  ـــْيُن الَْمـِسْيِرإنْ َحـانَ ِح  َيا َربِّ َواْخـِتـْم ِبـَخــــْيٍر
  ِمـنَّا َعــلَى أَْهــِل القُُبْوِر  إىل القَـــُبْوِر َســــــالٌَم



  َعلَى السِّـَراِج الَْمــــِنْيِر  ثُمَّ الصَّــــالَةُ َعلَى أَْحـــَمْد
  َعلَى الَبـِشــْيِر النَّـــِذْيِر  َعــــلَى الصَّـــِفي الُْمَصفَّى

  ُيـْتـلَى َوِذكْــــٍر َوُنْوٍر  َتاٍبَمـــن َجـــــاَءَنا ِبِك
  ِمــْنـُه ِبـفَــْضٍل كَِبْيِر  َوَخـصَّــــُه الرَّبُّ األْعــلَى
  َعلَــْيِه طُـــْولَ الدُُّهْوِر  َصـــالَةُ ِذي الَْعـــرِش َتْتَرى
  أََمـاَم غَــْيٍث َمـِطْيِر  َمـــا َســـاَرْت الرِّْيُح َتْجِري

  ومن أخرى له
  َرُسْولََك ِفْيَنا َواكِف َمن َجاَز َواْجَتَرا  اَربِّ َياَرْحمُن َشــفِّْع َنِبيَِّنافَـــَي

  َوَهــْدَف َمَراِمي كُلِّ َخانَ َواْمَتِرى  َوالَُتــْبِقَنا َياَربَّــَنا ُعـْرَضةً لَُهْم
  نْ أْزَمَع السََّرىَواْخــِتْم لََنا ِباخلَْيِر إ  َوُخــذْ ِبَنـَواِصْيَنا إلَى احلَقِّ َوالَْهِدى
  َوِسيِّـــِدَنا َوالقَْصُد ِفى كُلِّ َما َعَرا  فَإنَّــَك َمــْوالََنا َوإنَّــَك َربَُّنا
  َوَسـلِّْم َوَبــاَرَك كُلَُّما َباِرٌق َسَرى  َوَصـــلِّ َعلَى ُرْوِح الَْحِبْيِب ُمَحمٍَّد
  ى السَّْيلُ ِفى الَواِدي َوَما الُْمْزنُ أَْمطًَراَجَر  َمَع اآلِل َواَألْصــَحاِب َوالتَّـاِبِعْيَن َما
  َعِبـــْيًرا َوِمـسكًا ِللُْوُجْوِد ُمَعطًِّرا  َوَتــمَّْت َوفَاَح الَْحـْمُد ِهللا َخْتُمَها

  :وقال نفع اهللا به على وزن املنفرجة وهي املفرجة أيضا
   َوِمن َعَرِجَيْشــكُْونَ ِمن كَـْسٍر    النَّــاُس ِفى َضـِيٍق َوِفي َحَرٍج
  الَغـــْوثَ ِبالْفَــْتـِح َوِبالفََرِج    َيــاَربِّ َيا َرْحـَمُن َياذَا الُعالَ
  اُلْــطُْف ِبــَنا َواْهـِد إلَى النََّهِج    َيـا َربِّ َيـــا منَّانُ َيا َربََّنا
  َعـاِف ِمـن اِإلْخـالَِل َوالِعـَوِج    َيـاَربِّ َيـا َحـنَّانُ َيا ذُْخَرَنا
  ِفـى َسـاَعٍة اإلْرَجـاِف َوالرََّهِج    َيـاَربِّ َيــاَديَّانُ َيـاكَْهفََنا

  َوالَْمـجِد ِاْحفَـظَْنا ِمـن الَْهَرِج    َيــاَربِّ َياذَا الَعْرِش َوالِكـْبِريَّا
  قَـْد أْمـَعـُنـوا ِفى اخلُلِْف َوالَْمَرِج    َوِمـْن فَــِرْيٍق الَ َخالََق لَُهْم

  أنْ َيلِْبُســْوا اإلْصـــَباَح ِبالدَّلَِج     َراُمـوا ِبأفَْواِهِهْمَوَربَّــَما
  أْنَعاِم الَُنْصــِغي إلَــى الُْحَجِج    َوَيــْتُركُْوَنا كَالَْبَهاِئِم َوالـ
  َولَْن ُيِطـْيقُوا ذَاَك أْو َنـُعـــِج    كالًّ لََعـْمُر اِهللا لَـِن َيقِْدُرْوا

  َوُسنَِّة الُْمْسَتــْخلَِص الَبـــِهِج    ْعَتِصُمْونَإنَّـا ِبَحــْبِل اِهللا ُم



  َوِباخلَِلْيـِل الطَّـــيِّـِب األَرِج    َنْسـأَلَُك اللَّـُهمَّ ِبالُْمْصطَفَى
  َوالرُّْوح َوالنَّــاِجي َعلَى اللُّـَجِج    َوَصـاِحِب الطُّْوِر الُْمَناِجى ِبِه
  ٍت َوالَْمْرفُــْوِع ِفى الدََّرِجَوِشـْيـ    َوِبـاَألِب اَألوَِّل آَدِمــَها

  ـرُّسِل الِكــَراِم القَــاَدِة السُُّرِج    َوُجْملَِة اَألمالَِك َوالْكُُتِب َوالـ
ـُّْوِح َوِإذْ َيـــِهِج    ِجْبـِرْيلَ ِمْيكَـاِئْيلَ َوَواٍو َوَرا   َوَصـاِحِب الـ
  ْنــَها َوُمـْنـَزِعِجِمـْن َسـاِكٍن ِم    ِبالنَّـفْـِخ َوالقَاِبِض ألْرَواِحَنا
  ِلَعــْبِد ُسـْوٍء ِبَمْنــِطٍق ِلــِهِج    َيـاَربِّ ِتلْـَك َمَساِئلُ ُنِظَمْت
  ِبِه األَمــاِني َعِن الَْعـــالَ الْفَُرِج    جـمِّ الذُُّنـْوِب كَِثْيِرَها قََعَدْت
  ا أَْزَمةُ اْنفَِرِجيَوِقــْيلَ َعْنــُهْم َي    َوالْقَــْوُم قَْد َتِعُبوا َوقَْد كََرُبوا
  ِبأنَّـُهْم ُمْخِطئُْونَ كَـــالَْهـَمِج    َوقَـْد أَقَـرَّ الكُـلُّ َواْعَتَرفُوا
  ُتْبــَنا ِمن الَْمذُْمْوِم َوالـــسََّمِج    فَاغِْفر َوَساِمْح َواْعُف َعنَّا فَقَْد
  ِمـْن َوَهــِجَوَنـجِّ ِمن َحـرَِّها َو    َواْنِزلْ لََنا غَْيثًا َوأْنِبــْت لََنا
  َوأْحَمد احلَـاِمِدْيـَن ِذي الَبلَِج    ِبِسرِّ يس َشِفْيـِع الــَوَرى
  َخلٍْق َجِمْيًعا ِبــأَْوَضِح احلَُجِج    َنِبيَِّك الَْهاِدي الرَُّسْوِل إلَى الـ
  َتـكُرُّ كَـرَّ الشُُّهْوِر َواِحلَجِج    َعلَْيِه أْركَى الصَّالَِة َداِئــَمة

  َوَساَرِت اجلَـاِرَياُت ِفى الثََّبِج    لصَّْحِب َما َهَمْت ُمزنٌَواآلِل َوا
  ومن أخرى

  َواْخِتْم ِبَخــْيٍر إن ألَمَّ ِحَمام    َيا َربِّ َواْحِفظْ ِدْيَنَنا َوَمَعاَشَنا
  َما غَرََّدْت فَْوَق اَألَراَك َحَمام    ثُمَّ الصَّالَةُ َعـلَى النَِّبيِّ َوآِلـِه

  ومن أخرى
  َمقْـُبْولٍَة ألَصـاِغٍر َوأكَـاِبِر     َواْخـِتْم ِبالَيِقْيِن َوَتْوَبٍةَياَربِّ

  َما الََحَ َبْرٌق ِفي َسَحاٍب َماِطِر    ثُمَّ الصَّالَةُ َعلَى النَِّبيِّ ُمَحـمٍَّد
  ِمن كُلِّ َصبَّاٍر َمِنـيٍب َشاِكِر    َواآلِل َوالصَّْحِب الِْكَراِم َوَتاِبِع

  ومن أخرى
  فَإنَّــَك َخْيٌر َوِلي َوهَّــاد     َربَِّنا كُـــْن لََنافََيا َربِّ

  َوُحبِّ اللِّقَاِء َخْير َما ُيْسَتـفَاد    َواْخـِتْم ِبَخْيٍر َوُحْسِن الَْيِقْيِن



  َنِبيِّ الُْهَدى كُلَُّما غُْصٌن َمــاد    َوَصلِّ َوَسلِّْم َعلَى أْحــَمٍد
  َوغَـنَّـي الَْحَمام َوَزْمَزَم َحاد    َوَدرَّ الَغَمام َوَهـبَّ النَّـِسْيِم

  ومن أخرى
  َوالُْمــْرَتــَجى َواملُـدََّخر    َيـاَربِّ أَْنـــَت الُْمْبَتَغى
  أْنــَت أكْــَرُم َمـْن َسَتر    َيـــاَربِّ فَاْسُتْر واْسَمَحْن
  ِباخلَـْيِر إن َحـانَ السَّـفَـر    َيــاَربََّنا َواْخـــِتْم لََنا

  ـَنا أْنــَت أْحَسُن َمن َنظَر    ـا َواْنـــظُْر إلَيـَيا َربََّن
  َخـْيِر الَْبــِريَِّة ِمـن ُمَضر    ثُمَّ الصَّــالَةُ َعلَى الرَُّسْول
  ِنـــعـَم الَْمَصاِبْيِح الُغَرر     َخـْتِم َتانَِّبيِّْيَن الِْكــَرام
  ثَرـمَّ التَّـــاِبِعْيَن َعلَى األ    َواآلِل َواَألْصــَحاِب ثُـ
  ـَعرِف الُْمَعــْنَبِر ِفى السََّحر     َما َهـْبِت النََّسَماُت ِبالـ
  َعلَى الُغــُصْوِن ِمن الشََّجر      أْو غَرََّدْت ُوْرُق الَْحَماِم

  ومن أخرى
  َوالَْعفُْو ِمْن َباِريِء النُّفُـْوِس    َعَسى َعَسى َيْحــُصلُ الْمََتاب
  َوالَْغْوِز ِفي َجــنَِّة الُْخلُوِد    َوَنْحظَى ِباألْمِن َوالـــِمَنن

  ومن أخرى
  َتقْــِضى لََنا األْوطَــار    َمَتى َمـــــَتى َيا َصاَح
  أُْنــِس الِْحــَمى َوالَْجار    ِمن َراَحـــــِة األْرَواح
  َوَتْنــَجِلي األكْـــَدار    َوَتكْــُملُ األفْـــَراح

  لَى الَْمكُْرْوبفَــــرِّْج َع    َيـــا َربِّ َيـــا َرْحَمن
  َواْصـــــِلح لَُه أْمـَره    َواْجـــُبْر لَُه كَســـَره
  َواْشــَرْح لَُه َصـــْدَرُه    َواطْـــــِلْق لَُه أَْســَرُه
  َواغْــِفــْر لَــُه ِوْزَره    َواْشــــُدْد لَـــُه أْزَره

  ُشــكُْرَك َعــلَْيَنا ُدْوب   َيا َداِئـــــَم اإلْحــَسان 
  ن أخرىوم
  ِبَتــذَلُِّل َوَتَخشٍُّع َوَتَصاغُر    ُسْبَحانَ َمْن َعَنِت الُوُجْوُه ِلَوْجِهِه



  أْوَصافُُه َعْن قَْوِل كُلِّ ُمَداِبِر    الَواِحِد الَْمـِلِك الَْجِلْيِل َتقَدََّسْت
  ِفي اِهللا َوالَيْوِم الِْمَعاِد اآلِخـِر    َعْن ُمْشِرٍك أْو َشــاِكٍك ُمَتَردٍِّد
  َوَرُسْوِلِه الَْهاِدي األِمْيِن الطَّاِهِر    آَمـْنُت ِباِهللا الَْعـــِظْيِم َوكُُتِبِه
  َصــلَّى َعلَْيِه اهللا َعّد الَْماِطِر   َخْتــِم النَِّبيِّْيَن الِْكَرام َجِمـْيِعِهْم
  ِمْن كُلِّ أَوَّاٍب ُمِنْيٍب َشاِكٍر    َواآلِل َوالصَّــْحِب الِكَراِم َوَتاِبٍع

  ومن أخرى
  َوُشكِْرِه فَُهَو اَْهلُ الْفَْضِل َوالْكََرِم    فََنْســــأَلُ اَهللا َتْوِفْيقًا ِلطَاَعِتِه

  ِبالَْخْيِر َوالِْبرِّ َوالُغفَْراِن ِللَّـــَمِم  َوالَْخَتـَم ِعْنَد ُحُضْوِر الَْمْوِت قَاِبِضَنا
  ٍد َما َسَرى َبْرٌق َعلَى الـِخَيِمُمَحمَّ   ثُمَّ الصَّالَةُ َعلَى الَْهــاِدي َوِعْتَرِتِه
  َواْنَهلَِّت السُّْحُب ِباألْمطَاِر َوالدَِّيِم  َوَمـا َتَغنَّْت َحَماُم  األيِك ِفي َسَحٍر

  وقال يف أخرى
  َيا َخِفيٌّ اللَّطَاِئف ِبَيِدَك النَّفْع َوالـضَّار  َيا قَِرْيَب الفََرج َسالَك ُتَجلِّي ِلي األكَْدار

  َوالَْبِليَّات َوالَعاَهاِت َوالذَّم َوالــَعار  َواْعُف َعنَّا َواكِْفَنا َشرَّ األْشَرارَعاِفَنا 
  َسلََك ِبَك َسلَك ِبَك َيا َربِّ َيا ُنْور األْنَوار َواغِْفِر الذَّْنِب ّواْرّحْمَنا َوِعذَْنا ِمَن النَّاِر  
   ِبَك َسلَك ِبَك َيا َربِّ َيا َخْير َستَّارَسلَك  َسلَك ِبَك َسلَك ِبَك َيا َربِّ يا َخْير غَفَّار
  َواْبِن َعمِِّه َعلَي احلَْبر قَْيُدْوِم األْبَرار  َسلََك ِبالُْمْصطَفَى الَْهاِدي لََنا َخْير ُمْخَتار

   األْخَيارَوالَْحَسن َوالُْحَسْين أْهِل الِكَسا َخْيِر َواْبَنِة الُْمْصطَفَى الزُّْهًرا الَبُتْول أُمِّ األطَْهار   
  َوالقَراَبات َواألْصَحاب َواألْهِل َوالَْجار  َسلََك َيا اهللا ِبِهْم َتْحفَظ لََنا الرَّْبع َوالدَّار

  لَْم َيَزل ِفى َعَنا َداِبر َمع كُلِّ َمن َدار    َواْرُشِد الَواِلي إنَُّه َيا إلََه السََّما َحار
  فَاْصِلِح الكُلِّ َيا َعاِلم ِبَمكُْنْوِن األْسَرار  ِفي َشَبه َمن َوقََع ِفي َبْحر َعجَّاج َتيَّار

  أْحَمد الُْمْصطَفَى َوآِلِه َمَصاِبْيح االَقْطَار  َواْخِتُم القَْول َصلَّى اُهللا َعلَى ُنْوِر األْبَصار
  َجاركُلََّما غَرََّد القُْمِري َعلَى أَغَْصاِن االَْش  َوالصََّحاَبة ُمَهاِجُرُهْم ِلَوْجِهَك َواالْنَصار

  ومن أخرى
  َتَعالَى الَ ُيَخيَّب ِفْيـِه َراِجي    ِبلُطِْف اِهللا كَــشَّاِف الَبـالََيا
  َيقُْوُم َما ُهَناَك ِمن اْعِوَجاِج    ُنَؤمِّلُُه َوَنــــْرُجْوُه َدَواًمـا
  فَُنْضِحى ِفي ُسُرْوٍر َواْبِتَهاج    َوَيْشَملَُنا ِبَعــاِفَيـٍة َوَعــفٍْو



  َوَسلََّّم َما لََجا ِهللا الَِجــي     َصلَّى كُــلِّ ِحـْيٍنَعلَْيِه اُهللا
  وقال يف أخرى ملا ذكر الكعبة املشرفة

  َعلَى كُلِّ إْحَساٍن َعلَى كُلِّ ِنـْعـَمِة    غَِرْيُت ِبَها َوالَْحْمُد ِهللا َوْحـَدُه
  َعلَى َخـــْيِر ِمـلَِّةَوأَنْ َيـَتوَّفَاَنا     َوَنْسأَلُُه التَّْوِفْيَق َوالَعفَْو َوالرَِّضا
  َنِبيٍّ الُْهَدى الُْمْخـَتاِر َخْتِم النُّـُبـوَِّة    َعلَى ِملَِّة اإلْسالَِم ِدْيِن َمَحمٍَّد
  َوَما غَرََّدْت ُورٌق َعلَى غَْصِن َدْوَحِة    َعلَْيِه َصالَةُ اِهللا َما َهبَِّت الصَّباَ

  ومن أخرى
  َوَنْرُجو َسَماًحا َوالْكَِرْيُم َسـُمْوُح    َزافَُنْحَشُر َجْمًعا ِللِحَساِب َوِللَج
  َوَصفًْحا فََخْيُر الرَّاِحِمْيَن َصـفُْوُح    فََنْسأَلُُه ِسْتًرا َوَعفًْوا َوَرْحـَمةً
  َوَيْنِجي ِمن النِّْيَراِن َوِهي َتـفُْوُح    فَُيْدِخلَُنا الَْجنَّاِت فَْضالً َوِمـنَّةً

  َنِبيٌّ الُْهَدى فَاجلاُه ثَمَّ فَِســْيُح    ُد الَْوَرىَوَيْشفَُع ِفْيَنا أْحَمٌد َسيِّ
ـَــالَُمُه   َمَتى الََح َبْرٌق أَْو َتَنسَّـَم ِرْيُح    َعلَْيِه َصالَةُ اِهللا ثُمَّ س

  وقال يف أخرى
ـَِمْيًنا ـِبـْيَنا    ُخــذْ َيِمـــْيًنا ُخذْ ي   َعــْن َسـِبْيِل الـنَّاِك
  َعــْن َمــقَاِل الُْمـلِْحـِدْيَنا    ىَواتَّــِق اهللاَ َتــــَعـالَ

  ـَعــْرِش َربُّ الَعــالَـِمْيَن    اإللَه الْــــَحـقَّ َربَّ الـ
  ُهــــَو َربُّ األخـِرِيـَنا    ُهــَو َربُّ األوَِّلـــْيـَنا
  ُهَو َخــــْيُر الـرَّاِزِقـْيَنا    ُهــَو َربِّــي ُهَو َحـْسِبي
  ُهــَو َخـــْيُر الرَّاِحـِمْيَنا    اَياُهــَو غَـــفَّاُر اخلَـطَ
  ِفــى الِْعــَباِد الصَّاِلِحـْيَن    َربِّ أْدِخـــلَْنا َجــِمْيًعا
  َوأِجـــْرَنا أْجــَمـِعْيَنا    َواْرَض َعــنَّا َواْعــُف َعنَّا
  أْرِصــَدْت ِللُْمـْجـِرِمـْيَنا    ِمــْن َعــذَاٍب ِفي َجـِحْيٍم

  َوُعـــَتاٍة كَــاِفـِرْيـَنا    ــاْسِقْيَناِمــن ُعــَصاٍة فَ
  أْزِلــفَــْت ِللـَمتَّـِقـْيَنا    َربِّ أْدِخـلْــَنا ِجـــَنـاًنا
  ِبَســــــالٍَم آِمـْيـًنا    إذ َيـــَناُدْونَ اْدُخــلُـْوَها
  أْحَمـــَد الْـَهاِدي األِمـْيَنا    َوَصــــــالَةُ اِهللا َتـْغَشى



  َوَجِمـــْيِع الَتــاِبــِعْيَنا    َوَصـْحـٍبَوَعــــلَى آٍل 
  ٨َجـــاَء ِبالْـَحقِّ ُمــِبْيًنا    َما َتـــالَ َتـاٍل قُـــْرآًنا

                                                 
 ٤٨١ -  ٤٧٤: ، صشرح راتب الحدادالحبيب علوى بن أحمد بن الحسن بن علوى الحداد،  ٨



  الفصل الثالث
  "املناجاة"قصيدة الحملة عن 

 وهي ما جاوز سبعة أو عشرة أبيات القصيدة مجعها قصيد وقصائد
  ٩.وأصله من القصيد وهو املنح السمني الذى يتقصده أى يتكسره لسمنه

 هللا تعاىل عما يريد من جلب هي املناجاة" املناجاة"قصيدة الوحقيقة 
ورد البالء بتحصري القلب والرقة واإلستكانة واخلشوع املنفعة أو دفع املضرة 

وتعلق القلب باهللا تعاىل الىت وضعها سيدنا احلبيب عبد اهللا بن علوى احلداد 
. وتكون هذه القصيدة من إحدى أدعيته شعرا. بأسلوب معرب وبرهان مؤثر

أجيب : وقال تعاىل" وقال ربكم ادعوىن استجب لكم" فقال عز من قائل 
ال يرد : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " داع إذا دعان دعوة ال

فإذا كان جاءه ضرر أو مكروه . والدعاء صالح املؤمنني" القضاء إال الدعاء
فال يزال حمفوظا . من أحد من املخلوقني منعته املالئكة، وصدقت ىف وجهه

ذا نزل من مجيع اجلهات، إال من جهة فوق، فإن القضاء والقدر تازالن، فإ
  ١٠.القضاء والقدر أسلمته املالئكة

ذرية النيب صلى اهللا (الطريقة العلوية هي املذهب الىت سلكها بنو العلوية 
ومن العادة للعلويني أن تقرؤا هذه القصيدة . إىل اهللا تعاىلتقربا ) عليه وسلم

وكذلك كثريا من املعاهد اإلسالمية السلفية ىف . بعد أن قرؤا راتب احلداد
  .إندونيسيا قد قرأهتا أيضا بعد الراتب

                                                 
 ٦٣٦: ، ص)١٩٨٦دار المشرق ، : بيروت(، المنجد فى اللغة واألعالملویس مألوف،  ٩
مقام اإلمام الحداد، الطبعة : تریم(، شرح راتب الحدادالحبيب علوى بن أحمد بن الحسن بن علوى الحداد باعلوى،  ١٠

 ٢٦. ، ص) هـ١٤٢٥األولى 



 ببحر املتقارب ، وأربعني بيتايف اثنني" املناجاة"قصيدة ال وقد تقع 
  : وهي فَُعْولُْن فَُعولُْن فَُعْولُْن،# فَُعْولُْن فَُعْولُْن وأجزاءه فَُعْولُْن . اجملزوء
  ِإلَْيـــك َوجَّــْهُت اآلَمـال    َيــــا َربِّ َيا َعــاِلَم احلَال -١
  َوكُْن لََنا َواْصـــِلِح الَبــال    فَاْمُنْن َعـــلَْيَنا ِباالقْـــَبال -٢
  

  َك فَِقْيُرَك َعــــلَى الَباِبَعْبُد    اَربِّ َيا َربِّ االَْرَبـــــاب َي-٣
  ُمْســـــَتْدِركًا َبْعَد َما َمال    أَتى َوقَـــــْد َبتَّ االَْسَباب -٤
  

  اخلَـــْيُر َخْيـــُرَك َوِعْنَدَك    َيا َواِســـــَع اجلُْوِد ُجْوَدَك -۵
  فَـاْدِرك ِبـَرْحـَمـِتَك ِفى     فَـْوَق الَّـِذي َراَم َعـْبــُدَك -٦

  ِلاحلْاَ
  

  َوُمـــْوِسَع الْكُــــلِّ ِبرا    َيا ُمــــْوِجَد الَْخــلِْق طُرا -٧
ـَالَ ِسْتًرا -٨   َعـــلَى القََبــاِئح َواالْخطَال    أْســـــأَلَُك إْسب
  

ـِيب اطِّــالَُعَك َحْسِبي    ياََمـــْن َيَرى ِســـرَّ قَلِْبي -٩   َحْســ
  َواْصـــِلْح قُـُصوِدي     يفَاْمــُح َبَعــــفِْوَك ذَْنِب - ١٠

  َواألْعَمال
  

  كَـــَما ِإلَـــْيَك اْسِتَناِدي    َربِّ َعلَــْيَك اْعـَتــَماِدي - ١١
ِرَضـــاُؤَك الــدَّاِئُم       ِصــــْدقًا َوأقْصى ُمَراِدي - ١٢

  الَْحال
  

أَْســــأَلَُك       َيـــــا َربِّ ّيا َربِّ إنِّي - ١٣
  الَعــفَْو َعنِّي

  َيا َمــاِلَك الُْمــلُـِك َياَوال    لَـــْن َيِخــْب ِفْيَك ظَنِّيَو- ١٤
  

  ِمـْن ُشــْوٍم ظُلْـِمي َوإفِْكي    أْشـــكُو إلَــْيَك َوأْبِكي - ١۵
  َوَشـْهـَوِة الِقـــْيِل َوالقَال    َوُســْوِء ِفـْعــِلي َوَتْرِكي - ١٦



  

  ـلِّ َخْيٍر َعِقْيَمةِمــْن كُـــ    َوُحــبِّ ُدْنــــَيا ذَِمْيَمة - ١٧
َوَحــــْشُوَها آفَات       ِفـــْيَها الَْبـــالََيا ُمِقْيَمة- ١٨

  َواْشَغال
  

  َعــِن السَّــــِبْيِل السَِّويَّة    َيا َوْيـــــَح َنفِْسي الَغِويَّة - ١٩
  َوقَْصــُدَها اجلَــاه َوالَْمـال    أْضـــَحْت ُتــَروُِّج َعلَيَّ - ٢٠

  

  َوِباَألَمــــاِني َسَبــْتـِني     قَـــْد غَـلََبْتِنيَيــا َربِّ - ٢١
  َوقَــيََّدْتـــِني ِباالكْــَبال    َوِفــي احلُـــظُْوِظ كََبْتِني - ٢٢

  

  َعـلَـى ُمـــَداَواة قَــلِْبي    ــْد اْسَتـــَعْنـُتَك َربِّي قَ- ٢٣
   َيْنَجالفَاْنـظُــْر إلَى الَغــمِّ      َوَحـــلِّ ُعــقَْدِة كَْرِبي- ٢٤

  

  أْحـلُــلْ َعلَـــْيناَ الَعَواِفي      َيــا َربِّ َيــا َخْيَر كَاِفي- ٢۵
ـَـْيء ثَمَّ َخاِفي فَ- ٢٦ َعلَـــْيَك َتفْــِصْيل       لَــْيَس ش

  َواْجَمال
  

  َيْخــَشى أِلـــْيَم َعـذَاَبك     َيــا َربِّ َعْبــُدك ِبَباِبك - ٢٧
  َوغَْيــث َرْحَمـــِتَك َهطَّال      َيــْرَتــــِجي ِلثََواِبك - ٢٨

  

َوِبــاْنِكَساِرِه       َوقَـــْد آَتـــاَك ِبُعذِْرِه - ٢٩
  َوفَــقْــِرِه

  ِبَمــْحـِض َجْوِدَك َواالفْـَضال      فَاْهــِزْم ِبُيــْسِرَك َعْسِرِه - ٣٠
  

  َتـْغـِسلُُه ِمــن كُـلِّ       َواْمـُنــْن َعــلَْيِه ِبَتْوَبة - ٣١
  ةَحـْوَب

  ِلكُــلِّ َمــا َعْنــُه قَْد َحال      َواْعـِصــْمُه ِمْن َشرِّ أْوَبة - ٣٢
  

  الُْمْنــفَِرِدِ الكَــَمــــاِل    فَأْنــَت َمـــْوىل الَْمَواِلي - ٣٣



َعلَــْوَت َعــْن       َوِبالَْعـــالَ َوالتَّـــَعالَي - ٣٤
  َضْرِب االْمثَال

  

   َكُرـْهقَ َوَكـُشطَْبى َوـَجْرـُي      َكرُّـِب َوَكلُـْضفَ َوَكَدْوُج - ٣۵
  لْالَْجـِالاْ َوَكُدـْمَح َوٌماِزلَ     َكُركُْش َوَكُرـكِْذى َوـَشْخُي - ٣٦

  

  ِرــي َخلَّـ كُِىنــقِّلَــفَ      ى ِرْيـِص َنَتـْن اَبِّاَرـَي - ٣٧
  الْآلَج اْاِنـَمْيِاالْـ ِبَمِتـْاخَو    ى ِرْيِص َمَكـاَنَنـ ِجلْـَعـوْج - ٣٨َ

  

   ِةـ لَالَـَ الّضِلْيِزى ُمـلَـَع     ِةـالَ َحلِّــى كُـ ِفلِّـَصَو - ٣٩
ـَاِدى الـدَّالْ    ةْـالََزـَغ الُْهـْتَمـلَّ كَْنـَم - ٤٠   ُمَحمَِّد اْلـه

  

ـَِعٍم ِمْنــُه َتْتـَرى     َوالَْحـْمـُد ِللِِّه ُشـكْـًرا - ٤١   َعلَـى ن
  الْـَآلصاْ َووُِّدـُغـالْـِبَو   اًرـْهـَجا َورـ ِسُدَمـْحـَن- ٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




