
 

 
 
 

 ینبِّ حِ أُْنُشودَةُ المُ 
 خیر المرسلین شمائلفى 

 للدكتور سعد عبد العزیز غنیم
 الرفاعي بیت جامع

 2018أغسطس  10في تمت بحمد هللا 

  



  الدكتور سعد غنیم  /http://gamei-rifai.com  بیت جامع الرفاعي

 للعالمینا   أَتَى   نُوٍر   على  *       بَْدٍء  وَختْمٍ  في  صالةُ   هللاِ 
ِل ع تْ  كذا  * قبل خلقٍ  لى النوِر الُمَكمَّ  العارفینا نُقُوُل    َصحَّ

 السائرینا  َعَماءَ   يتَْھدِ   بَدَْت  * على   أنواِر َحٍقّ   ساطعاتٍ 
 المرسلینا   إمامَ   یا     َعلَیُكم * وَصلىَّ  هللاُ  ِمْن َعْلیَا  َجنَابٍ 

 على نبینا المولى الكریِم   ِمنَ  * ُودَادٍ في  سالٍم   في  صالةً 
 َعاشقینا  لناٍس    َوْجدٍ   وفي  * ُحّبٍ تََجلَّىوفي شوٍق   وفي 

ا  فینا   ُمحمدُ  َمْجَمُع  الخیراتِ  * ُمحمدُ  خیُر  َخْلِق  هللاِ  ُطرَّ
 قانطینا  تُْسِعفُ   ماتُ الرحَ   بھ * البركاُت تَْغَشى ُكلَّ  َحىٍّ لھ  
ً   * ِمْن نَدَاھا يالنفحاُت تُْحیِ لھ    الھالكینافي   قد َغدَتْ  قلوبا

ً  بَِرْوِض  * لھ  فیُض الَمَحبَِّة  ِمْن قُلُوبٍ   سائِِمینا  الِعْشِق دَْوَما
ً   الُحّبِ    يِ آل * ُرُسُل  التحیَِّة  ِمْن قُلُوبٍ   لھ  حاملینا  دَْوَما

 الوالھینا   قلوبِ  في    ِعْشقٌ وَ  *  شوٌق  َمِدیدٌ  لھ  َوْجدٌ   لھ 
 والناِظِرینا   يتُمھجَ    سكُن یَ وَ  * يبِض قلبنَ وبِ  يُمْھَجتِ عیُش بِ یَ 

****** 
 للعالمینا   أَتَى   نُوٍر   على  *       وَختْمٍ  بَْدٍء  في  صالةُ   هللاِ 

دُ   ا ُمَحمَّ دُ  َمْجَمُع  الخیراتِ  *     خیُر  خلِق هللاِ  ُطرَّ  فینا   ُمَحمَّ
****** 

 ُھِدینا  وبھ   بَدَا   نوٍر   على *      بَْدٍء  وَختْمٍ   في  سالُم   هللاِ 
 اآلبدینا العُُصوِر    أَبَِد    إلى *      َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط
 فینا  التَْرِدیِد    دائَِم   سالماً   *      َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط

 الھائمینا   الوالھینا    سالَم   *      َعلَیُكم  ھهللاِ   یا   ط سالُم  
ً  *      َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط  الُمْغَرمینا  قلوِب   ِمنْ   سالما
ً  *      َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط  العاشقینا   قلوبِ  ِمْن  سالما
 الطاھرینا     الكرامِ    ُكُمو وآلِ  *      َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط

 والمرسلینا  یِر  الَوَرىخَ    إلى *    سالماً  ِمْن  كریٍم   ِمْن جوادِ 
****** 
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 للعالمینا  أَتَى    نُوٍر   على  * بَْدٍء وَختْمٍ    يصالةُ   هللا   ف
دُ   ا ُمَحمَّ دُ  * خیُر   خلق هللا  ُطرَّ  فینا  مات َمْھبُِط  الرحَ   ُمَحمَّ

****** 
 للعالمینا   على   نُوٍر   أَتَى  *  بَْدٍء وَختْمٍ   ي   فصالةُ   هللا

 على  نبینا  ِمَن المولى الكریِم  * ُودَادٍ في   سالمٍ   يصالةً   ف
 أجمعینا   َسَما   كلَّ  الخالئقِ  * َمالٍ جَ  إلىْجِھ الَصبُوحِ الوَ  إلى
 والُمتَِّقینا   تَاجِ   العُال     إلى * يوالَمبَان  يَزْیِن  الَمعَان  إلى

 یاسمیناال   َزْھرِ   أریَج  یَفُوُق  * فُوُح  ِعْطراً أنفاُس  الحبیِب  تَ ف
 لناظرینا   على  ھاِم  الَجَمالِ  * تاجٌ  ِكَر الَجَماُل  فأنتوإْن  ذُ 

 صالحینا  وقَْد َصدَقَْت َمدَائُِح  * شاءُ ُخِلْقَت   كما  تَ َكأَنََّك  قد 
 للناظرینا    بنوِره      یَِفیُض  * جِھ  یَْكُسوهُ   َحیَاءٌ الو  جمالُ 

 العالمینا   ِمْن   إلِھ    بََھاَءاً  * األخالِق   قَْد َزادَْت علیھ ذَُرا
 َكالذَّّرِ  فینا   ما خفى  بجانبِ  * ھط  وما أَْبدَى  اإللھُ  بُِحْسنِ 
 یَِقینَا      وبَاِطنِھِ     بَِظاِھِرِه   * ھط فآیاُت   الجماِل   تَلُفُّ  

 كانت  بَِصیَرتُھُ  العُیُونا  ِلَمْن  * أَْبَھى ّيِ جماُل  الباِطِن  الَمْخفِ 
****** 

 للعالمینا   أتى    نورٍ    على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
ا دُ   خیُر   خلق هللا  ُطرَّ  للمذنبینا   شفاعٍة    صُن وحِ  * ُمَحمَّ

****** 
 قیناالعاشِ    ھینا الوالِ    سالَم   *  َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط

 ئیناالظامِ   ِمْن   نَدَاهُ     يروِ ویَ  * لبٍ قَ َصدَأً  بِ    يسالماً   یَْجتَلِ 
 ریناالناظِ   ِمْن   ُرَواهُ   ویُْبِھُج   * سالماً   یُْذِھُب  األحزاَن  ِمنَّا

 كیناوالسالِ    العُال    لُطالِب   * يُكلَّ   أبواِب  الَمعَال ویفتُح  
 ھیناالتائِ   ِمْن  َسنَاهُ     يویَْھدِ  * وینشُر  فوقَُھم    نُوراً   وِظالً 

ً األشواَق  قَ  الماً  یَْقدَُح  سَ   حیناالمادِ بِ    اً رَ خاطِ   ویُْلِھُب   * ْدَحا
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 بیناتعَ المُ  لوُب  قُ    ھِ بِ     طیبُ تَ  * وِن  شافٍ الماً  ِمْن إلِھ  الكَ سَ 
 بینامُ    اً حَ تْ فَ    ھِ دحِ مَ بِ   وناَل   * العبدُ ھاما  الماً  إْن  تَالهُ سَ 
 لیناالواِص  في    وطاَر  بَِرْكبِِھ  * ِحَماهُ  في  ُب واھِ ِت  المَ أَْشَرقَ وَ 
 الُمْبعَِدینا  َھِجیرِ  في    تَلَظَّى  * نَدَاهُ  ُھُموَم قَْلبٍ  أَْذَھَب  ِمْن وَ 
ً وَ  ً أَْیقََظ  نَائَِما  دینااشِ الرّ بِ     غافِالً    َوأَْلَحَق   *    قَْد  فَاَت َسْوَما
 حینا يِ عْ السَّ في  اً رَ ائِ حَ   يویَْھدِ  * وداً جُ  غِرُق  َمْن َضنَاهُ الفَْقرُ یُ وَ 
 طیناالقانِ   في  ویُْذِھُب   ِشقوةً  * ُح  دَْمعَةَ  الَمْكلُوِم   ِمنَّامسَ یَ وَ 
 لیناالواِص     زیَن الفائِ    ّلِ  كُ لِ  * بِابٌ  سوَل  هللاِ  م   یا  رَ أنتُ فَ 

 ریناالذاكِ     ُھیَاِم  في     وِسرٌّ  * يالَمِعال  إلىوِجْسٌر  للِعبَاِد  
 ھیناللنابِ      َجَواِھٍر   وَكْنُز   * طٍّ وبَْحُر َمعَاِرٍف  ِمْن  غیِر شَ 

 لیناللفاعِ     ِھدَائُِكْم      یرِ غَ بِ  * زكاةٌ وما   قُبِلَْت   َصالةٌ  أو 
 واِرفِینَا    ِجنَانٍ  في    وتَْنعَُم  * قُلوبٌ   مٍد   تَْحیَا حَ    مُ يِ بَِھدْ 

 بیناللشارِ     بَْلَسٌم      م  أنتُ وَ  * ءٌ م   ِطبُّ  َمْن  أَْعیَاهُ   بُرْ أنتُ فَ 
 فینابالواِص    ِطبُّھُ      تَعطََّل  * بِِذْكِرُكْم  ُجْرٌح  وقلبٌ طیُب   یَ 

 حیناالفارِ في   مِرَضائِكُ   فَْضلِ بِ  ِش أَْضَحى*یْ العَ في  وَكْم ِمْن بائٍس 
ً   أَْزَھَرْت   كَ ضلِ فَ بِ  * وَكْم َضاقَْت دُُروٌب ِمْن ُكُروبٍ   لیناوَ   ُوْسعَا

ً وَوْھمَ َطَردُت بِِذْكِرُكْم   َخْوفًا    یناواثقالفي  م كُ ضلِ فً بِ  وِصْرُت  * ا
 بینافَْجَراً   مُ    بِإِْسِمُكم    أَنَاُل  *  ُجیُوُش  لَْیلٍ يَّ لَ َمْت عَ وإْن َھجَ 

 سینابائِ    تُِزیُح   ُھُموَم   قَْوٍم  * لى  ِدیَارٍ نَِسیُمَك  إِْن تَُھبُّ  عَ 
****** 

 مینانُوٍر   أتى   للعالَ    لى عَ  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يالةُ   هللا   فصَ 
دُ   خَ  دُ   * اُطر�   هللاِ  لقِ یُر   خَ ُمَحمَّ  ینارحائِ لل  قِْبلَةٌ        ُمَحمَّ

****** 
 ریناالطاھِ    راِم الكِ     ُكُمو وآلِ  *       َعلَیُكم  ھالُم   هللاِ   یا   طسَ 

 لینارسَ المُ    یا  إماَم     َعلَیُكم * لیا َجنَابٍ عَ وّصلَّى  هللاُ   ِمْن 
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 ُمِعینا  َعْونَا    مْ ھِ الِ حَ لِ   كوُن تَ  * ومٍ أرِض  قَ الُء  بِ البَ   لَّ إذا  حَ 
ً    م كُ كرِ ذِ بِ   تَنَاُل  * قَومٍ  ندَ عِ  روٌب كُ   َحلَّْت  وإْن   بینامُ    فََرَجا

وا َھلُ  * میعاجَ   يومویا قَ  ي  فیا  أھل  بینانَ  على    الةِ للصَّ    مُّ
 قیناالسابِ   كوَن نَ    يْ كَ    اتَعَاَلوْ  * قُْربٍ  ضلِ فَ بِ َكْى  نَفُوَز   اتَعَالَوْ 

 عیناأجمَ    الَمَكاِرُم     وَمْعِدنُھ   * أَْصٍل وفَْرعٍ في  تَاُر ُھَو  الُمخْ 
ً  يودُ الذھو  الجُ   الُمْعدَِمینا  ِمْن  َسَخاه   يویُْغنِ  * یَْغَشى ِكَراما

ً هللاِ   طاِء ویَْرفِدُ  ِمْن  عَ   لیناالسائِ    یَْغَشى   َساِن اإلحبِ وَ  * قَْوَما
 ئینایَدَاهُ   الشانِ   نَِسیَتْ     ما وَ  * ّيٍ حَ  لَّ یَْغُمُر كُ  یُر  یَدَاهُ   الخَ 

 نیناحسِ للمُ    المةً عَ     صارَ وَ  * َرْمَزاً   لُجودِ فصاَر   بَِكفِِّھ    ل
****** 

 للعالمینا   نوٍر  أتى     على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  فینا  اإلحساِن   َمْنبَعُ   ُمَحمَّ

****** 
 العاشقینا   ھینا الوالِ      سالمَ  *   َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط

 والمرسلینا   خیِر  الورى   إلى * جوادِ  سالماً  ِمْن  كریٍم   ِمْن 
 الشافعینا   بَْدِء   الكراِم    إلى * َختٍْم    لكّلِ    األنبیاءِ     إلى
 أجمعینا   كلَّ النفائِِس    َحَوى * ءٍ ٍر    بلؤلؤه   َمِليبَحْ     إلى
ً   * انٍ َسالَْت ِمْن جن األَْنَھاِر   إلى ً     َشَرابَا  للناھلینا    َصافِیَا
 الُمتعبینا   یُظلُّ    فَْیٍئ     إلى * َشَجِر  الِجنَاِن  الُمثِْمَراتِ   إلى
 قَْد فَاَض فینا الذي  الخیرِ   إلى * اهُ نَ بنا سَ  الوجِھ  الُمِشّعِ    إلى
 لواصفینا  لصفاتِ وَمْن  زاَن  ا * َمْحُموِد الصفاتِ  الُمْختَارِ   إلى

 المادحینا   للسماِء      ویحملُ  * يطیُب قلبسالماً  ِمْن  بََھاهُ  یَ 
دُ  * ُكّلِ   أرٍض  في  یفوُح   أَِریُجھُ   لسامعینا   السماءِ  في    یُغَّرِ

 العاشقینا  ِمْن  ِشفَاِه    َعذُوبَاً  * ِمْن كّلِ  ثَْغرٍ  ویَْصدُُر   لحنُھ 
 السالكینا    للطریقِ     وأَْرَشدَ  * َھْدىٍ جانا بِ   فأنتم   خیُر   َمنْ 

 اَصْبَر المرسلین الصبرفي  حوى   * بال  ُحدودٍ   لبَُك   كالُمحیِط وق
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****** 
 للعالمینا    أتى   نورٍ   على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ ُمحَ  * اُمَحمَّ  فینا   ِلْلَھّمِ   فَاِرٌج      مَّ
 

****** 
 للعالمینا   أتى   نوٍر      على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ    * اُمَحمَّ  فینا   َمْجَمُع  الخیرات ُمَحمَّ
ً   بِدَْعَوةِ  التوحیِد   تراه    اینَ ولِ   اً  مَ لْ حِ    ھِ الِ بحَ    َوَزاَن  * َصْلبَا
دَ  ً فكان طَ  الشموخ في  تَفَرَّ  نایَ عِ اِض وَ تَ المُ     ِرْفعَةَ    َوأَْرَسى  * ْودَا
 اأجمعین  المالئكَ   فاَق   وقد  * كلَّ   البََرایَا  قَْدِرِه  في  عال 

 َمْن دعا  بالناس دینا  وأَْفَضلُ  * طھ  َمْن دعا  للحقِّ  فأَْفَضُل 
 الواصفینا الكماِل في   فأْعَجزَ  * صفاتٍ في   لقد َجَمَع المكارَم 

 القاصدینا    اإللھ يِ َھدْ    إلى * يالَجْھِل  یَْھدِ  زمانِ في  مالذٌ 
ً بَیَاِن  الحّقِ  دَ  في  تَفَانَى   الكافرینافي    ُمَصابَِراً    وكان * ْوَما

َل  ما  یَنُوُء  الدَّْھُر ِحْمالً   اآلثِِمینا   البُغَاةَ    َسئَِم     وما * تََحمَّ
 كینارِ شْ مُ بِ    األَْخَشبَْینِ    بَِطْبِق  * ُعوتَدْ   أَتَتْھُ   مالئُِك  الرحمانِ 

 لظالمینا    الزواَل    امَ رَ    وما *  الحبیُب ھالَك  قَْومٍ يَ فما َرِض 
 العالمینا     ِلَرّبِ      بِعُبَّاٍد   * ْفرٍ رجاَء بأْن  تَُجودَ  ُظُھوُر  كُ 

 نوناحَ   َسْمَحا  ھ حالِ بِ    وكان  * يباِد  َربِّ عِ نَاَحھُ    لِ أََالَن    جَ 
ً  *  لھُ   بَِخْیر ِ  إِْسمٍ فَلَقَّبَھُ   اإل  الراحمینافي    قَدْ َعال   َرُؤوفَا

****** 
 للعالمینا  أتى    نوٍر   على   * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  فینا  ماتِ الرحَ   َمْوئُِل   ُمَحمَّ
****** 
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 للعالمینا   أتى    نوٍر     على * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 میناغرَ المُ   قُلُوبِ  ِمْن    سالماً  *        َعلَیُكم  ھسالُم   هللاِ   یا   ط

 أَْجَمعینا   الَخالئِِق    ألَْسَماعِ  * الكوِن یحلو  سالماً  ِمْن ِشفَاهِ 
 ینابِ مُ    نوراً   محمٍد    بخلِق  * يبّ واِن  رَ َمِشیئَةُ   خالِق  األك

 جنینا طفالً   ىفَ طَ صْ المُ   بَحْملِ  * وھبٍ  أمینةُ  بنتُ  سعدت  وقد
 للحاكمینا     تَأَلَُّھا      ُل یُِزی * نوَر الحبیِب  بكل أرٍض رأت  

َمِت  القصوُر  ب َن  * سعدٍ  یوِم وُھدِّ  الظالمینا   زوالِ  في     وأُذِّ
 ُمَھنِئِینا   بالمالِك     وفاَضتْ  * ْدلٍ السماُء   بفجِر  عَ وأَذَّنَِت  
اِد   طفالً یْ ھَ ُوِلدتَّ  بِ   العالمینا بفضٍل   ِمْن إلھ  * ئِة  الُسجَّ

 ً  فینا   اكَ رَ بْ َمْن  أَ    هللا  لغیِر   * فَوْجُھَك  طاھٌر  یَأْبَى  ُسُجودَا
 یناكِ اسِ للنَّ     م بَْعثَكُ       وأَكَّدَ  * َرْحلٍ  أََظلَُّكُم    الغََماُم   بیوِم  

ةِ    كان   بَْدَراً وَخاتَُم    للنُ   للفاحصینا  باِرَزاً     بَِظْھِرَك  * بُوَّ
 الواقفینافي    فَْوقَُكْم     وتَْسُكنُ  * َمِسیرٍ في  ةُ  وتَتْبَعُك   الغََمامَ 

 وافدینا   مكةَ  أَْرِجاِء       إلى * الطیُر یرقُب فَْجَر بَْعثٍ  وجاَء 
 الراحلینا  غارِ    وقَ فَ   شََّش وعَ  * صیراً ِم  الِرَحاِل أَتَى نَ یو وفي 

ِرینا     للدیاِر     وعادوا  * وجاَء الِجنُّ یَْسَمُع َصْوَت َھْديٍ   ُمبَّشِ
 َ ً    يُ الَھدْ   وأنت  * نٍ یْ عَ نت  الفضُل  َمْجُموٌع  بِ فأ  بینامُ    تِْبیَانَا

ً    نتَ وكُ  * حالٍ  كلِّ في  َرَشْحَت  فََضائِالً  ً      ُملَقّبَا  أمینا  حقا
 

****** 
 للعالمینا   نوٍر  أتى     على * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  فینا   اآلمالِ  باعُث    ُمَحمَّ
****** 

 اآلخرینا  حیاةِ   إلى    تدوُم  *       َعلَیُكم  ھهللاِ   یا   ط  صالةُ 
 السائرینا   َعَماءَ  يتَْھدِ    أَتَْت  * عاتعلى   أنواِر  َحٍقّ  ساطِ 

 قیناالسابِ    راَم الكِ    وأَْنَصْفَت  * طھ   لقِ ٍة   للخَ حمَ رَ ِعثَْت  بِ بُ 
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 الطعوناِمَن   المسیَح   وبرأت  * ُطْھِر َمْریََم  أُّمِ عیسىَشَھدت بِ 
 الشاھدینا عند  الفَصلِ   بِفَْضلِ  * يرب وَحبَاكَ   بُِعثَْت   َكَشاِھٍد 

 العالمینا   لرّبِ      بتوحیٍد   * اتٍ َراِسخَ   وأَْرَسْیَت   القََواِعدَ  
 الظالمینا    اةَ لعُتَ ا  وأَْھلَْكَت   * وأَْعلَْیَت  السالَم   بكّلِ  أرٍض 

فینا    ِللِّقَا       وكانوا   * تھامَ فال  َعَجٌب إذا األكواُن   ُمتَلَّھِ
 

****** 
 للعالمینا  نوٍر   أتى    على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  للسابقینا   ُمْنِصٌف     ُمَحمَّ
****** 

 الُمْغَرِمینا ِمْن قلوِب     سالماً  *    َعلَیُكم  ھهللاِ   یا   ط   سالمُ 
 المرسلینا    الكرامَ   وجاوزَت  * لُمْعِجزاِت  الباھراتِ أَتَْیَت    ا

ً  ِمعَت  َخَواِرقُُھْم فقد  جُ   بینانَ    إلىاإللھُ     بما  َوَھبَ  * جمیعا
َر  * قتالٍ في  إذا  ظمأْت  جیوٌش   ونایُ عُ   ماءاً     ھُ َكفُّ     تَفَجَّ

 وَغدَا  َمِعینَا َغْیُضھُ     تَبَدََّل  * بِئْرٍ  وَء بقاعِ ضُ الوَ  ْلقَى وإْن  أَ 
 ُكلَّ   الُجُموعِ  اآلكلینا   َكفَى  * زاِد قومٍ الرسوُل   بِ   خَ فَ وإن  نَ 

ً   َظْھِرهِ لِ   یكوُن  * قِتَالٍ في  وإن تَِعَب  الُمَحاِرُب   َحِصینَا  ِحْصنَا
 الواصفینا  ُشُروحُ   إذا َعَجَزْت  * حالٍ فال  َغْرٌو   وال  َعَجٌب  بِ 

 على   نبینا وعُ رُ الزُ   ِت لَّمَ سَ وَ  * فقد َھاَمْت ُجذُوُع  النَْخِل َشْوقَا
 أَنَّاً  حزینا  الدَُجى   َألَ مَ   وقد  * اَح ِجْذعٌ تَ َمَسْسَت  براِحُكم فارْ 

 العاشقینا  بَُكاءِ   في  وَھْمَھَم   * ادٍ َجمَ  وقد  َغلََب  البكاُء على
 المرسلینا  خیرِ  ِوَصالِ   بغیر  * َكفُّوا بَُكاءاً   َسَكنُوا   وما  وما

 یناروالزائِ    صطفىالمُ     ِلُرْؤیَا * َزْھَواً  وكیف یَِمیدُ   أُُحداً   َسلُوا 
 یناقِ اشِ العَ  نَ یْ بَ    دُ جْ الوَ    اضَ فَ فَ  * طھ  تَ قْ شِ عَ وَ    ٌحامد   كّ بَّ حَ أَ 

 الواعظینا   لخیِر     بأشواٍق  * تْ احَ بَ  ھذى المنابُر كیفَ  واَسلُ 
 الساجدینافي    دَْمعَھُ    وأَْذَرفَ  * اَوىَسلُوا  الَجَمَل العَقُوَر ِلَما تَھَ 
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 ینازِ رَ    وبَدَا   أحمٍد     َمَھابَةَ  * َف ِلَما توارىاألََسدَ الُمِخی َسلُوا 
ً َرسَ َسلُوا فَ  تْ  ا  السابقینا  ُصدُورِ في   وصارت * لَطْلَحةَ كیَف َصحَّ

 كینارِ شْ المُ   اِل تَ قِ في   وأَْسَرعَ   * اابَ كیَف طَ   رَ ابِ جَ الً  لِ مَ َسلُوا جَ 
ىَ  عیَف بماَسلُوا العودَ الض  للمؤمنینا  َصْمَصَماً    َح بَ صْ وأَ  * تَقَوَّ

 بینانَ  إلى   مادُ نََطَق  الجَ    دقَ فَ  * بُن مریَم ِجیَف َمْیتٍ ا ایَ حْ أَ  فإن
 ھالكینَا  ناٍس  إحیاِء     على *    قَْدَراً وإحیاُء  الجماِد   یفوقُ 

 الجامدینافي     تَبَدُّلٌ     وذاك * أَْصِل ِجْنٍس  نْ ةٌ  مِ الَ حَ   يفھذ
 المرسلینا     یفوقُ     بإعجاٍز  * ياَك  ربفیا  خیَر  العباِد  َحبَ 

 السامعینا ِغنَاهُ    ِمنْ  وأَْطَرَب  * یدیك الرمُل دَْوَما في    وسبّحَ 
 باآلكلینا     ِذْكَرهُ     وأفشى  * ُل  تَْسبِیَحاً  وِذْكَراً وھاَم    األك

 للسائلینا     بعثكم    تؤیدُ    ُغُروٍب* الشمُس عادت ِمنْ  يوھذ
 حینا للناِس   بحالھ      وَظلَّ  * طھل  أییداً َوُشقَّ    البدُر    ت

 حزینا  قَتَادَةٌ    َحقَّاً     وكان  * بِِریقٍ  العیَن    تَثْبِیتَاً    أََعدت
 تَْسعَى وتسقى الظامئینا  َغدَتْ  * َشاةٍ   َكِسیحَ   إذا َمسَّْت  یداك

 ً  للحاضرینا   بَِحْلبِِھ     فَفَاَض  * َمَسْسَت  براحكم ِضْرَعاً یَبُوَسا
َھا َغدَا  * َن أعمىیْ عَ  یُْمنَاَك َمسَّتْ   وإنْ   الُمْبِصرینافي   ِمْن َمّسِ
 للوالھینا    َحالُھُ         تَبَدََّل  * نَاَك َمسَّْت َصْدَر َعادٍ یُمْ  وإن 

 فینادَ   داخلھمبِ   ى ضحَ أَ   وما  * مٍ وْ قَ  درِ صَ اُك  بِ حَ وتقرأُ  ما  یُ 
 للفائزینا    األشقیا        أحال * ٍدّ و الحبیُب  بعینِ وإن  نََظَر  

 ُمْنِكِرینا   الشھادةُ     فأَْدَھَشتِ  * ِذئٌْب وَضبٌّ   معثَكُ بَ    دُ شھَ یَ وَ 
 للمالكینا    َمْطعٍَم      وقِلَّةَ   * ِحْملٍ  یشكو ثُْقلَ   فَْحلُ وجاَء ال

 الظالمینا    المالكینَ     ُھُموَم  * وزاَل عنھ  فأَْنَصفَھُ  الحبیُب 
 العاملینا   َشقَاءِ في    قضاھا  * نٍ ینِ سِ    جاَء  یشكو ِمنْ وآَخرُ 

ا     حیناعندَ  الذابِ    السكینِ    إلى * أَْرَسلُوهُ   أَْوفَى   العُْمرُ ولَمَّ
 وَجائعینا  الفَالةِ  في  ِصغَاراً   * إلیھ  تشكو  َغَزالةٌ     أَتَتْھُ 

 فینادَ   ُحْزنَاً   دَْمعُھا   ویُْنبُِئ   * ْیَھایَدَ  في  قُیُوٍد  في  وتَْرَزُح 
 الھالكینافي   قد  َغدَْو   ِجیاعٍ  * رٍ ِصغَا إلى  فأَْطلَقََھا  الحبیبُ 
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 الصائدینا   وأَْرَضى    فأَْعتَقَھا * طھعَْھِد   ب  وعادت  للوفاِء 
 الالجئینا  مالذُ    أَْنتُم    وَكْم  * َمِن اْستََجارا فََكْم   أَْنتُْم ِغیَاثُ 
 الغادرینا  یَُھودَ     وبَنُ   أَتَاهُ   * دَسَّ   ُسمٍّ     وأنبأت  الولیمةُ 

 ِعْطَراً  ثمینا  َوَضاَع   بجسمھ * طھبِریِق    السقیُم  يَ وقد ُشفِ 
 للمنكرینا    بَْعثَھ      ثْبَِت   ِلتُ  * فاستجابت  للُشَجْیَرةِ   ونادى 
 النُعُوُت   الواصفینا  وأَْعَجَزتِ  * ُعالَھا في  ْم  تََساَمْت َشَمائِلُكُ 

 المرسلینا  َخْیَر  الِعبَاِد   َعدَا  * یَتْبَُع   ُكلَّ َحىٍّ   ْدنَا  الظلَّ َشھِ 
 الراجلینا  ِرْجلُ   تَْغَشاهُ     فال * ْن  تَْدنِیِس  ِظلٍّ َحَماهُ  هللاُ   مِ 

 الراحلینا فوقَ    َمْن طارَ    وال * يمشاألرِض یَ  وقَ َمْن دَبَّ فَ  وال
ً     وُرهُ تَدَفََّق   نُ   ُمبینا   ادَ غَ فَ   بَِرْسِمِھ    وَشفَّ  * فأزاَح    َشْمَسا

 السائرینا الكوِن  ُكلَّ  في  تََرى  * ُعیُونٌ   َمْبنَاَھا   َعْینَاِن    لھ 
 ِعینا  للخلِف   بالفٍت    ولیس * یسعى جاءَ  َمنْ  یرى ِمْن َخْلِفِھ 

 ُصفُّوا  أجمعینا   بقُْدِس   هللا  * صالةٍ    إلى   األنبیاَء   وأَمَّ  
 ُمْبِطئِینَا  ُكلُّ   الَمالئِِك    بھ  * هللا   َحدَّاً    لقاِء  في  وجاَوَز 

 ً  فینا   دقائِِق   األیاِم    بكّلِ   * دَنَا   ِمْن   َربِِّھ   ویزیدُ   قُْربَا
 بَْعثَھُ    بالحّقِ   فینا    یؤیدُ  * طھإعجاٍز   ل  وھذا   بَْعُض 
 أجمعینا  َعَجَز الخالئُِق   وقد  * طھ  البیاِن بحقِّ  َعَجْزُت  َعنِ 

 بینامُ   إعجازاً    الرحمان  ِمَن  * آيٍ القَُراُن   بكّلِ   وقد  جاَء  
 جاحدینا  قلوباً   يیَْھدِ     وَكمْ  * ِمْن  بَیَانٍ   عقوالً   يفََكْم  یرو

 السائرینا  ي یَْھدِ   بنوِر الحّقِ  * جدیدٍ في  یوِم   القیاَمِة    إلى
 والشانئینا   َمْن  غوى  ویَْقَھُر  * معجزاتٍ  ویُْظِھُر   كلَّ  یوٍم   

 ئیناللقارِ       هِ رِ یْ خَ بِ    جودُ   یَ  * ُكّلِ َحْرفٍ في  هُ  ِسرُّ     َعِظیمٌ 
ْت   ِمنَّةُ     وُمتَْعتِِعینَا   نُْطِقِھ      بُِمْحِسنِ  * ياِن    َربِّ الَمنَّ وَعمَّ

ه  بِ   یَُجودُ    للباحثینا     فَْیُضھُ      غزیٌر  * كّلِ ساعٍ  في  ِسّرِ
 ااآلخرین   اةِ حی  في  ِلنَْسعَدَ   * ِمْرنَابقالَبِِھ    أُ   لھ   َظْھٌر   

 لعارفینا  الكنوزِ   دَُررَ    َحَوْت  * وُر َظْھرٍ نُ   لھ   بَْطٌن   َكَساَھا
 َشبِِّھینَامُ   َجَالهُ   ِمْن   ویَْزُجُر  *       ِلینَایَُردُّ     ُمعَطِّ   لھ   َحدٌّ   
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 المبینا تَُطاِلُع   فوقھا  الَكْشفَ  * وَمْطلَعُھُ     َمنَابُِر    عارفینا
 اآلبدینا   أَبَِد   الدُُھورِ     إلى * يٍّ َھَو   القُْرآن  یُْعِجُز  كلَّ حَ 

 الُمْعِجِزینا  الُشُھودِ في    َجِدیدٌ  * الٌ زَ نِ    هُ رُ اوِ سَ یُ     نْ مَ   رُ ھَ قْ ویَ 
 اَعَطائَِك  یا  نبین في   ْوَسَع وأ * يقَْد  َربَّاك  ربِّ   ضلِ الفَ لھذا  

 
****** 

 للعالمینا    يتَ نوٍر   أَ   على   * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  فینا  َمْظَھُر  اإلعجازِ   ُمَحمَّ

****** 
 قیناالعاشِ    ِمْن قلوبِ    سالماً  *   َعلَیُكم  ھیا   ط هللاِ     سالمُ 
 فینا  أَْجَراه الذي   الفَْضلِ   على * ِمْن  َعْلیَا َجنَابٍ   ى  هللاُ لَّ وصَ 

 ودینا  قاِطبَةً    قِ لْ الخَ    لكل  * َخْیرٍ  اَب أبو   مْ كُ عثِ بَ فَتَْحَت   بِ 
 آمنینا    ِحَماھا في    ا َغدَْونَ  * دََعائَِماً    للعدِل حتى   أقَْمتَ 
 اآلخرینا  حیاةِ  في     ا نَ زْ وفُ  * َعْیٍش   الحیاةِ  بطیبِ في  ففزنا

 لطالبینا    السماءُ     وفُتَِّحِت  * ُكلُّ  شادٍ   بِِذْكِرَك  قَْد   تََرقّى 
 على  نبینا   بالصالةِ     وفُْزنَا * یمٍ حِ رَ  َعلَْونَا   بالسالم   على 

َ  *   َشَراَب ُطْھرٍ َشِرْبنَا   ِمْن یَدَْیھِ  ً     ْصلَحَ فأ  بیناارِ الشّ بِ     تَاِلفَا
 فینا   األرواحِ   َمیِّتَ      وأْحیَا * الِعبَاِد  َمَواَت قلبٍ  في  وأَْحیَا 

ً  يیُحی فََمْدُح  الٌمْصَطفَى  للمادحینا  ُمْغلقَاً       ویفتُح   * قُلُوبَا
 للقانطینا    الُمنَى    وأَْدنَْیَت   * ضاِء   كثیَر ذَْنبٍ الرِّ بِ  َشَمْلتُْم 

ً    رسوَل  هللاِ   فَتَْحتُْم  یا   الحائرینا  یَْھِدى  الَحّقِ   بنورِ  * بابا
 ُمنَعّمینا   َسنَاكَ  في    ونَْغدُو  * اإْنَساً   وِجن�    يدِ تَ ھْ نَ   كَ ورِ نُ بِ 

 دیناالكائِ    َشّرِ  العُداةِ    ِمْن و * ِمْن كّلِ ھولٍ  يبِِحْصنِك نحتم
 كم  ما  َعشَّ   فینابنورِ    فزالَ  * َحیَاةٍ في  َعِمینَا    بالجھالِة  

 تََرّسَخ  ِمْن   َزَماِن   األقدمینا * َظالمٍ  َخلَّْصنَا  بَِھْدیَِك  ِمْن  تَ 
 الِكَراِم   المرسلینا   بھ  خیُر   * قَْد  أَتَانَا  بِِدیٍن    يفََمْن  ِمثْلِ 
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 وأَْنَصَف   َعْدلُھُ   ُمْستَْضعَِفینا * بالعدِل   دَْوَما  بِِدیٍن   قائٍم  
 سابقینا    بالتآخى   فَِصْرنَا   * ُحٌر   وَعْبدٌ    ِعْندَهُ   تََساَوى 

 ودینا  َمالذُنَا   دٌْنیَاً    وأْنَت   * یُرنَا  ِمْن َحّرِ َعْیٍش فَأَْنَت  ُمجِ 
 الَسائِِدینا   الخیاَر     وأَْعلَْیَت  * عَافَنَا  للفوِز َحْمالَحَمْلَت  ِض 

 العالمینا  ِلَرّبِ     َصلُّوا   إذا * ُموَن  َكَحدِّ ُمْشطٍ وصاَر الُمْسلِ 
****** 

 للعالمینا   أتى   نُوٍر   على   * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ    * اُمَحمَّ  للعادلینا     قُْدَوةٌ     ُمَحمَّ

****** 
 ُھِدینا  وبھ  ى تَ أَ   نوٍر     على *  وَختْمٍ   بَْدءٍ   يهللا   ف   سالمُ 

 ینامِ دَ قْ األَ   لَ ھْ جَ   بالنورِ   َمَحى * ر العباد على رسولٍ على  خی
 للحائرینا    یا  ُھدىً     َعلَیُكم * ُودَادٍ  في  سالمٍ  في  صالةً  

 حینا بِ لْ القَ في  ِحَجاٌب ضاربٌ  * قد َضنَاهُ  سالماً  ِمْن  ُمِحٍبّ 
 َمْن  َجاَء  بَابََك  ُمْستَِعینَا  إلى * واْنُظرْ   تَعَّطْف  یا رسوَل هللا

 جوناْل شُ ةَ  بَ عادَ السَّ   وما  نُْلتُ  * بكّلِ دَْربٍ   على الحیاةِ َشِقیُت 
ً  * يْرُجو   ِلَحالِ لبَابُِكْم  أَ   وِجئْتُ   بینایا  نَ   يامِ تَ خِ  في   َصالَحا
قُنِ   َكتََب   الكراُم   الكاتبینا  وما  * تُ َجنَیْ  نوُب   وما الذُّ   يتَُؤّرِ

 َوِھینَا كسوراً مَ   مُ زْ العَ   وصارَ  * يبّ ُم  ذاك رَ علَ ُر  یَ مْ لَّى  العُ وَ وَ 
 الصالحینا  حیاةِ  في  وأْرَغُب   * يبلْ دَقَّاُت  قَ   العُال إلىتَتُوُق  

ْھُت   *   َوَكدٌّ يٌ َسعْ    يبِقُْدَرتِ   َس یْ لَ وَ   ِلُمْصَطِفینَا    النداءَ   فََوجَّ
 بیناَوْھناً  مُ     يدوأَْوَھَن  ساعِ  * سوَل   هللا  َشْیبٌ یا رَ   يَغَزانِ 

 َعْبَر السنینا  َجنَاَھا  ساعدى   * زاٌر   ثِقَالٌ وْ الَوْھِن   أَ    وقَ فَ وَ 
 الُمْستَبینا     الطریقَ   وأَْغفَْلُت  * َحیَاةٍ في  قََطْعُت  العُْمَر  لَْھَواً 
 لیناالغافِ  ینَ بَ  العُْمَر    أََضْعَت  * يَجنَانِ في  وجاَء الحقُّ یصرخُ 

 ریناالخاسِ  عند    األشجانُ   أنا * ُن قد ُجِمعَْت بَِشْخٍص أنا األحزا
 نبینا إلى  الدموعِ   ذَْرفُ   ِسَوى * بَئِیِس الحاِل َعْونٌ في  يفما ل
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ً الجوِد أنْ سى بِ عَ   ُمْستَِكینا  یَْدُعو  الباِب بِ    أَتَى *  یَْرَعى ُمِسیئَا
 المرسلینا  یا ختاَم    بفَْضِلَك  * بِعَْفوٍ  ينِ لُ مَ شْ یَ   حمانُ سى الرَّ عَ 

 نینااآلمِ في    ِمنَّةً      وأُْحَشرُ  * َھْولٍ   یومِ   في  أفوُز  بَحقِِّھ  
 الوالھیَن    العاشقینا   سالَم   *  َعلَیُكم  ھیا   ط سالُم  هللاِ   

 نَاً   حصینایَُروُم   بُِحبِّكْم  ِحص * ُمْستَِجیرٍ   سالماً  ِمْن  ُمِحّبٍ 
 الشافعینا  َسْبقَ  َمْن نَاَل  ِسَوى  *  تفریٌج   بحالٍ   وما  للكربِ 

ً رَ یدقُّ    بِ  * والقلُب   باكٍ     كمُت  لبابِ یْ تَ أَ   ونانُ حَ    اِحِھ     بابا
 السابقینا  في   ه بفوزِ     أكونُ  * وٍ فْ عَ بِ  ينِ لُ مَ شْ یَ  الرحمانُ   عسى

 دینااآلبِ    صورِ العُ   دِ بَ أَ     إلى *  َعلَیُكم  ھیا   ط سالُم  هللاِ   
 َكْسِر  العاجزینا   ُجْبَرانِ    إلى * لِب یَْرنُواِش القَ شَ سالماً ِمْن خَ 

 قد َخِشَى  الجنونا عظیُم الذنبِ  * قَْد َضنَاهُ  سالماً   ِمْن  َكِسیرٍ 
 وتُْدنِینِى    بفَْضِلَك    یا  نبینا * يَھمِّ    هللا  یا رسولَ    عَ فَ دْ تَ لِ 

 المرسلینا   یا ختام    ِجَواَرَك  * یرجو آیَِساً   قد َجاءَ وتَْرَحَم   
****** 

 للعالمینا  أتى    نوٍر    على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  فینا  اآلماِل   باعُث   ُمَحمَّ

****** 
 فینا التردید    ئَِم  دا  سالماً   *  َعلَیُكم  ھیا   ط سالُم  هللاِ   

 سالماً  ِمْن   قلوِب  الصادقینا * ُمِحّبٍ  ُمْستََھامٍ   ِمْن   سالماً 
 العاشقینا   ینَ حِ المادِ    نُفُوَس  * يیُْزكِ  سالماً   طاھراً  بالشوقِ 

 الشاردینا   ِمْن َسنَاهُ    يویَْھدِ  * َمْن  فََشاهُ بَِحاِل َشْوقٍ   يویُْعلِ 
 الحائرینا  یا  دلیَل    سالماً   * َعلَیُكمألقى   كلَّ  َمنْ   يویَْھدِ 

 بھا   السنینا  یرُ نِ نَْستَ   صالةً  *  َعلَیُكم  طھیا     صالةُ   هللا
 للحائرینا   ُھدًى   یا    َعلَیُكم * ُودَادٍ في    سالمٍ   في  صالةً 
 الشاكرینا  وُشْكرِ    فِْكرٍ   وفي  * بدٍ عَ َمْحٍو لِ وفي َصْحٍو    وفي 
 یناذاكرقَْوٍم       أَْلحانِ   وفي  * فَّرٍ  للیلٍ   وفي َكّرٍ      وفي 
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 أَْضَحى َرِھینَا بُِحّبِ الُمْصَطفَى * تََھامٍ على  أَْفنَاِن   قَْلٍب    ُمسْ 
 نبینا إلى  بأن   تُْھِدى السالَم  * يلبقَ بِ  م  أدعوكُ    نِ وْ الكَ    إلھَ 

 رّبِ  العالمینا   ِمَن  الرحماِن  * غفوٍر  ِمْن رحیمٍ  سالماً  ِمْن 
 ً  أجمعینا   خیِر الخالئقِ   على * ِمْن كریمٍ  ِمْن  ودوٍد    سالما

****** 
 للعالمینا   أتى   نورٍ    على  * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

دُ   خَ  دُ  * اُطر�   هللاِ  لقِ ُر   خَ یْ ُمَحمَّ  بیناذنِ للمُ    شافٌع        ُمَحمَّ
****** 

دُ یا دُ  * فیعىشَ   ُمِجیِري  یا  ُمَحمَّ  عیناالفازِ    یا  ُمِغیثَ     ُمَحمَّ
 السائرینا بین     الساقِ  َوِھیَن  * َكِسیرا   م  فاْجبُرْ كُ بابِ أُت  لِ جَ لَ 

 الھالكینا جاةَ نَ   یا     َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الخائفینا   مانَ یا أَ      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الناجحینا  بیَل یا سَ      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الغافلینا    شادَ یا رَ      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الراحلینا     یا َعتَادَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الحائرینا لیلدَ  یا َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 السالكینا ارَ نَ مَ  یا َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الذاكرینا یا َمفَازَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 العاجزینا   یا ُمِعیَن     َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الناسكینا   یا َسِمیرَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الواصلینا   فینَ سَ  یا َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الفائزینا    ریقَ یا طَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 العابدینا    مامَ إِ  یا َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 السائحینا   فیقَ یا رَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 سیناالعابِ  روَر یا سُ  َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 البائسینا    انشراح یا    َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
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 السائلینا    عطاءَ  یا    َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 یناالمھتد  صراط یا     َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الزاھدینا    نَاءَ یا غَ      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

 السابقینا    یا شھیدَ      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يهللا   ف صالةُ  
 الصابرینا  یا ِرَضاَء    َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الناطقینا   یا دلیَل      َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف
 الراحمینا   یا  إماَم     َعلَیُكم * وَختْمٍ   بَْدءٍ   يصالةُ   هللا   ف

 الُمْنِفِقیَنا  یا  عطاَء      َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 َجاَء  الخاسرینایا  رَ     َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 الزائرینا    اَل وَ یا  نَ     َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 

 السالمینا   یا كفیَل     َعلَیُكم * هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ صالةُ   
 الكاتبینا    یا  ِمدَادَ     َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 الصالحینا   یا َحیَاةَ     َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 الناظمینا    یا بیانَ  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 المفلحینا    یا نعیمَ  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 المسلمینا   یا فََخارَ  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 المؤمنینا   یا ِكَساءَ  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 

 الُمْدنَِفینَا     یا بََھاءَ  َعلَیُكم * وَختْمٍ صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  
 میناالظالِ   یمَ ِص یا خَ  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 بیناذنِ المُ   العَُصاةِ   أََملِ  على  * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 ریناللحائِ     یا ُھدَىً  َعلَیُكم * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 

 نیناالسِّ   على َمّرِ   لھ    دورُ تَ  * َصالةٍ في  َصالةٍ في    َصالةً 
 میناالعالَ    قِیَاِم    إلى   یدوُم  *  سالمٍ في  َسالٍم  في  َسالماً 
 نیناالمؤمِ    القلوبِ  نور    إلى * ُودَادٍ في  َسالٍم  في    َصالةً 

****** 



  الدكتور سعد غنیم  /http://gamei-rifai.com  بیت جامع الرفاعي

 ُھِدینَا  وبھ   أتى نوٍر   على  * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�  دُ  * اُمَحمَّ  للعالمینا    رحمةٌ      ُمَحمَّ

****** 
 میناللعالَ    أتى    نورٍ     على * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 
 نیناالسِ  بنا  یدوم  فجٍر   على * صالةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ 

 الُمْكَرِمینا الكراِم   اآللِ    على * وأَْسبِْغ   َواِسَع   اإلْنعَاِم  َربِّي
 الُمْھتَِدینا     یاةِ الحَ    ناراِت مَ  * ّلِ ساعٍ كُ لِ   الماِت  الطریِق عَ 

 ینارِ یِّ الخَ     كراِم ال     بأبواِب  * بادٍ   بابَُكْم   والفضُل    أتینا 
 لینارسَ والمُ      یااألنبِ      یرِ خَ لِ  *       وفاءاً  ُحبَّاً     م  كُ بِ   تَعَلَّْقنَا  
ً   الرضوانِ    نَْفَحةُ  فأنتم    ھیناللتائِ      قِْبلَةٌ        وأنتم  * َحقَا
 زیناللفائِ      َمْرَكبٌ      وأنتم   * هللا  بَابٌ   ِرَضاءِ  في   وأنتم 
 میناكرَ مُ   بیٍت    آلَ     َعلَیُكم * جنابٍ ِمْن َعْلیَا  هللاُ     ىفََصلَّ 

ً    بفضلكم    ینالُ  * ِحَماُكم يأتِ ِد َمْن یَ عْ موَس السَّ شُ   بینامُ   فَتَْحا
 دیناالراشِ    جوارِ في    فأرُشدُ  * بیتٍ   ِحَماُكم  آلَ  في  يخذون

 لیناالمرسَ    ِمْن  ِختَاِم   ِجَواراً  * نَِزیلُُكُمو  یناُل    إذا    أتاكم
 ینَالواِص عند ال  الَوْصِل   َرَجاءَ  * يوقَْلبِ   أَنَْخُت  ببابُِكم  َرْحِلى 

 ئیناالالجِ   َمْن  یُِجیرُ   تَعَطَُّف  * الباِب أْرُجو بََسطُت الَخدَّ عندَ 
 ریناوالحاِض    َغائِبَاً   ویَْشَمُل  * ِحَماُكمْ في  یَْنِزلُ   ُل  هللا ضْ فَ فَ 

 ریناطاھِ     یتٍ آِل بَ     َمَحبَّةَ  * يانِ دَ ھَ  إذْ  َربِّى  لَ ضْ فَ   فَأَْحَمدُ 
****** 

 أتى   للعالمینا  نوٍر     على * الةُ   هللا   في  بَْدٍء  وَختْمٍ صَ 
دُ   خیُر   خلق هللا  ُطر�   النَیِِّرینَا     للُشُموِس     وَجدٌّ   * اُمَحمَّ

****** 
ً  إلھَ  الكوِن   یا  وَصلِّ   لت فیناأنزَ  الذي  يِ على  الَھدْ  * دَْوَما
 ریناالحائِ     لیلَ یا دَ  َعلَیُكم * ُودَادٍ في  سالٍم   في  صالةً 



  الدكتور سعد غنیم  /http://gamei-rifai.com  بیت جامع الرفاعي

 ریناالذاكِ   ِذْكِر  الِخیَارِ     وفي * قعودٍ  في   قیاٍم  في  صالةً 
دُ  خیُر  خلِق هللا ً َجْمعَ   ُمَحمَّ  كیناالسالِ   عند   الدَربِ  وُر نُ و * ا

 عیناأجمَ   الَطَرائِقِ  َشْیخِ   على * َربِّى  واِسَع  اإلْنعَاِم وأَْسبِْغ   
 عیناوتابِ   النَّبِّىِ    يِ َھدْ   على * اْنِكَسارٍ في  یَْدُعو على َمْن سارَ 

 قیناوالحِ     السابِِقینَا   ُجُموُع   * ھاالی   َكَراَمةً   تَاقَتْ   فناَل  
 دیناشاھِ     الَخالئقِ    وأفواُج  *       طھیَِمیَن      بالِشفَاِه   بِلَثٍْم  
ى      يٌّ ِرفَاعِ  ً   وكان * يعالالمَ بِ    تََسمَّ  كیناالسالِ   في   تََواُضعَا

 لیناالواِص في    ِذْكُرهُ     تَقَدََّم  * اٍد  ِمْن  كریمٍ بفضٍل  ِمْن  جو
ِلینَا  الِصَحابُ  فَعََل    كما * طھُسلُوَك   الطریقِ في  قَ تََحقَّ   األَوَّ

 للسائرینا     بِنُوِرَھا      تُنِیُر  * ْصرٍ ُكّلِ  عَ  في  فََصاَر َمنَاَرةً 
 صالحینا حاٍل   أَْقَطابِ   على * ْغ  یا  إلھَ  الكوِن  فَْضالً بِ وأسْ 

 حاملینا    للَمَشاِعِل    وكانوا  * طھ  يَ َھدْ   اِكَراَماً  قد   تَأَسَّوْ 
 قیناالسابِ       وكلِّ     ي  وآبائِ  * يَشیِخِ  یا  َكِریُم  َمقَامَ   يوأَْعلِ 

 السالكینا  ریقِ الطَّ   أھلِ    وفي * يوأَْھلِ    وأَْجدَاِدى   وإْخَوانِى 
 وُمْنتَِمینَا  ساِب الحِ  یوِم    إلى * ينَْسلِ   الكونِ   وباِرْك  یا  إلھَ 

 عیناأجمَ    أْھِل الطرائقِ    وفي * ُودٍّ  َرَعانِى لَْحظَ  َصْحبٍ  وفي 
ً َھْدیَ   الُمْختَارِ   َسلَْكنَا  َمْسلَكَ   ِخِرینااآل    َحیَاةِ  في    ِلنَْسعَدَ  * ا

 بینایّ الطَ    راِم  الكِ      وآِلُكُمو  *       َعلَیُكمیا  طھ   هللاِ   َصالةُ  
 قیناالعاشِ    قُلُوبُ   بھا   تَِطیبُ  * ُودَادٍ في    سالمٍ  في  صالةً 

دَُھا  ً  * يِشفَاھِ  على القلوبُ   تَُردِّ  لینارسَ المُ    إَمامِ في     نَِشیدَا
 أجمعینا   الئِقِ معِ الخَ سَ    إلى * رٍض أَ  لِّ كُ بِ   سیُم النَّ   اھَ رُ شُ نْ ویَ 

دَُھا   سارحینا     رٍ یطَ لِ       وأفواجٌ  * بَْحرٍ  وَمْوجُ    الجمادُ   یَُردِّ
دَُھا دَُھایُ  * يالبََوادِ وَ    يالفَیَافِ     تَُردِّ  المؤمنینا    نَاُن جَ      َردِّ

 ئیناظامِ      لناٍس     قیعاٍن بِ  * تالقَ إذا  تَ  اِء السم أمطاُر وَ 
 میناالعالَ في     َعْبقََھا   روتَْنشُ  * تَْغذُوَھا  السماُء بَِصْفِو لَْحنٍ وَ 
 دینااآلبِ     ورِ أَبَِد  الدُھُ     إلى * دَاٍن ُمِحبٍّ وفي   قَاٍص  في وَ 

 قیناالعاشِ     ھیناالوالِ     صالةَ  *       َعلَیُكم  طھیا   هللا   الةُ صَ 
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 حیناالصالِ     ماءَ سَ     يوتُْنِزلُنِ  * يوَكْربِ  يبفضلھا َھمِّ   یَُزوُل 
ً    وأْعِلى  یا  إلھ  الكونِ   عیناالسامِ      وُكلِّ      لِقاِرئَِھا * َشأْنَا

 لیناوالمرسَ     األَْنبِیَا      ِلَخْیرِ  * بُِحبٍّ    وُمْنِشِدَھا    وَكاتِبَِھا 
ً    وَغائِبِنَا   وَحاِضِرنَا   حیناوالصالِ    األَْوِلیَا     وُكّلِ  * َجِمیعَا
 َواِلدَینَا   في   مْ فَْضلَكُ   وأَْسبِْغ  * يإلھ    وَمْوتَانَا   وأَْحیَانَا   

****** 
 میناللعالَ    أَتَى    نُورٍ    على  * وَختْمٍ   بَْدٍء  في  صالةُ   هللاِ 

دُ   خَ  دُ  * اهللا  ُطر�  لقِ یُر   خَ ُمَحمَّ  فینا  یراتِ الخَ   َمْجَمُع   ُمَحمَّ
****** 


