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احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  أمجعني 

املنظومة البهية، يف معاتبة النفس "ة فهذه هي القصيدة املسما: وبعد
ية، لناظمها العبد الضعيف الراجي عفو ربه رباألبية، والتضرع إىل رب ال

بالشيخ عثمان "اللطيف عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داود املشهور 
الشافعي مذهبا الصومايل وطنا، وهي مائة وعشرون بيتا من حبر " ِحِدغْ

  :باالطويل املقبوض عروضا وضر
مالْ كُلَّ ِنعالْم  ِطيعا مي كْرالش الْ    ِةلَكالعو دجالـم لَك ِبيا ري داحلَم لَك 

 وأَعـلَى صالِة اللَّـِه  أَزكَى سالِْمِه   علَى الْمصطَفَى اهلَاِْدي َألهِل  السعادِة
لِْقيامِة علَى  نهِجِهم  ِإلَى   ِقـياِْم  ا    ـنمو  اِعِهـمبأَتـاٍْب وحأَصآٍل وو 

 وبـعد فَـِذي ِرسالَـةٌ قَد وضعتها   ِلنفٍْس أَبت  سلُوك  سبِل  السالْمـِة
يحِصين  ِمـن ـهفْعا نهِإلَي دـوِةع   اْ ِبمقْلٌ لَـها  ِإنْ كَاْنَ  عهـاِطبا أُخ  

ِو  طَاعحن  ِإلَى  وبصتِر أَوالِوز ِةِمن    تخمضت  اْ ِبِه  قَدمع ِويعرت ىسع 
 عسى ِبِعـناْيٍة ِمـن اللَّـِه أَنْ تـهـ  ـب ِريح علَيها  ِمن  نِسيِم الِْهدايِة 
ِطـيـاْلَ الْما ِرحودش اهللا قَد ِةِإلَى  فَتـقْفُو ِإذَنْ  آثَار قَوٍم  ترحـلُـوا   
ـًا  ِبلَيٍل  حِلـيكَ بح  هنواجنِةي    ِبـِهمنَ  ِلرواِهرنَ  السواِئمالص  مه 
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بقُرـِطفَاٍء  واصدٍّ   ولُ وأَه مِةفَه   أَفْلَـحا ووفَازا  وواما  را  ِبمالُوافَنو  
ظُلْمـٍد  وعب ذَاْت ِقـفَـار ِنييبِةو    ىـهالن  الِْء  ذَِويـؤه نيب لَـِكنو 
ِةجِتي هِذِه مالَت ِإلَى نـحِو راحـ  فَقَد أَدلَجوا روماً ِلنيِل الْعلَى  ومهـ  
ِةترحلَ أَهـلُ اللُِّب عـنـها  ِبلَيلَ  ترى وحدها قَد أَصبحت ِفي حِظيرٍة   

 فَيبدو وراَء الساِئِرين سوادها  فَهلْ ذُو ِحجى يرضى ِبِتلْك الْفَِضيحِة
ٍر ِبقُـويكُلَّ  خ  فَاطْلُب فَاِوزِةـم  وِباِهلمِة العلْياِء والعزِم تقْطَع الـ  

ـًقَ ا ِإلَى شأِْو الـعالْ  والسيادِةِديم  وشمر وقُـم والْحق ِرجاالً تسابقُوا   
ِةتـموت ذَِليالً قَـبـلَه دونَ مـهلَ    ـلَّها لَـعقْـتِهـلَ  ومأَنْ ت اكِإيو 

ِرر ِبحرِف  ِسيٍن  وسوف مع والْ تغت  لَـعلَّ عسى ِإذْ ِهـي أَصلُ  الْرعونِة   
رسحذُلٍّ  و   رغَـي  اْلَىالْ  ِللْكُسِةو  فَالْ  ِللَِذيِذ  النـوِم عقْـبى حـِميدةٌ   

 ولَيس امرؤ  يخطُو  ِإلَى الْمجِد والعالْ    يا  أَِخـي  واِإلنابِةِبغيِر اجـِتـهاٍد
 وكُـلُّ  مِصيبٍة  أَصـاْبت فَـِإنـها    ِةتت ِللْورى ِمن شؤِم  ذَنٍب وغَـفْلَأَ

 لَِتيِء  ِفعوس  لَىع اِريرإصو ِبيوِغ املَقَاِصِد   ذُنلُـوب ِمـن ِنيقَتوع لَقَد 
ِةـبسِط ِفـي لَذَّاِت  دنـيـا  دِنيئَ   طُويفْوو ىاِع اهلَوبيفْ ات اِديمـ لُ التالت  

ِةع عـني حـر ناٍر  أَِجيـجوتدفَ    ِتيـجهم  فَعنالُ تماَألع  ِلى تسلَيو 
ناللِّـقَـاِْء  ِبج  ـدا ِعنِبه  زِةأَفُو   مويبِلـر ِديأَي ِملَتـةً ـا عطَـاع  

 وما كَانَ ِمـن شيٍء  قَِليٍل  فَـِإنـه    ِةِليٌء ِبـعجٍب  والرياِء  وسمعمـ
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عاٍب ِبـِقـيرس اٍْء أَوـبِةكَِمـثِْل ه    ِتيـادنَ ِعـبكُـوأَنْ ت  يبذُ   ِبروأَع 
 ِتياِس ِفـطْنسإحلْ وب اِْء قَلِْبيديوس  تقَادلَىوع لَكَتتاُء فَامواأله ِبي  
 فَِتيطَالَِة  ِحرالب  را  غَيفَم  ِميـونو  نو ِلـيانَ لَيفَِسيـه قْظَـِتييو   اِري  

كَمنِبس ظَىماً  َألحوي ـمأَص ا    ِةا لَمـهبٍل  ِلرِبلَي ِنييع  تِهـرـا سفَم 
ـا امموعِريـِر  الشضاً ِبأَمأَي ثَلَتِةت    ِتيجهاهللا  م  ىـها نمع تبنتا اجمو 

 وصـار الِعـناد  والتمـرد  دأْبـها   كَذَاك اِجلـماْح  واعِوجاج  الطَِّبيعِة 
  ِنداَء مـن دعاها  ِإلَى  الردىتلَـبي  وتعـِرض عمن جـاَءها  ِللْنِصيحِة 

لْ  ِبكُـلِّ  اخلَِبذَنٍم بلُؤئَِةٍب وـِطي    مهفْسنَ   نومرلُ  اهللا   يكَانَ  أَه قَدو 
 وما كَانَ هـذَا الذَّم إالّ ِلقَـمـِعها    ِةِلكَي ترعِوي عن كُلِّ نقٍْص وغَفْـلَ

ِن الشعمصكُلِّ  و اِس ِمنناألدِن وِةي  ولَـِكنها كَانت نـفُـوساً  زِكـيةً   
مفْسي اَألِثيِف نصو لُ ِإذاً ِفـيِةأَقُو  فَِإنْ كَانَ حالُ  الصاِلِحين  كَذَا  فَما  
رـاٍر   كَـِثـياٍر ِكـبزاِع أَووِةِبأن   لُ مقُوـا ذَا يماِئماً وطَ   دبخت  ـن  

عالْم اسِلباعسقْـٍت وكُلَّ و ِةاِصي    ىدتارو رأزت  ـنلُ مـقُوـا ذَا يمو 
 وما  ذَا  يِليـق  أَنْ أَقُـولَ فَِإنـِني   أَِتيه ِبواِد التيِه أَعـمـى   البـِصيرِة

ِةعِتماٍد  ِلـرغْـويـظُن اخلَالْص ِبا  وما  أَنا  إالّ  كَالغـِريـِق ِبلُـجـٍة   
ضِبـِغي   اتاِريض داِنِب أُسوالـ   ِةـج  ِمن قَتدا أَحةٌ ِبـهمِهيب ِمثِْليو 

 ِتيكْوفِْع  شر ىِسـو ِلي فَرم سكُلِّ  فَلَي ِمـن اآلثَام ِبي اطَتٍةأَحهِوج   
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رسم  رغَـي  هـوجري  نِلم  سِةفَلَي  ِإلَى ماِلٍك ِللْملِْك ِذي الفَضِل  والثَّنا   
ـمحاِهـلَ  رنم  فْـٍو أَوع اِردوِةم    لَـِتيالَ ِبِحـيـٍل أَنْ أَنِبأَه تلَسو 

 ولَـِكنِني أَرجـو ِمن  اللَّـِه  أَنْ  ينا   ِةنحلَِني جوده والْعفْو ِفي  محِض ِم
 ولَست ِبقَاِنـٍط  ِلمـاْ  قَـد  جنيته   ِمن الْموِبقَاِْت الْمدِهشاِْت  اخلَِطيرِة 
ـماً ولَِكـنِني أَرجـو  وآمـلُ   داِئ  هـواِطلَ عفٍْو ِمن عِظيـِم  العِطيِة   
 فَِللَّـِه شأْنٌ لَيس  يدِري   ِبكُـنِهـِه   ِسواْه تعالَى عن نعـوِت الْخـِليقَِة

 خِبيئَات أَلْطَـاٍْف جـِزيلُ  مواِهٍب    ِةِلربي وِإحسانٌ سواِبغُ  ِنـعـمـ
ـن ِبها فَضـالً عـلَى من يِريده يم   ِةيخص ِإلَِهـى من يشاُء  ِبرحـمـ  
يغب  ـظَـمـاِل أَعاآلم الَ ِمننِةو    هاؤِه   الِْتجِإلَي   ـنم  قاح فَـاز لَقَد 

ِم طُـرأَقْـو ِإلَى اهـدِة هالْمِق  الس    ىدِل الربس لَّ ِفيغَِويٍّ ض ِمن فَـكَم 
ـلَـيظَعِع  لَحرِبأَس ـاْها    ِةِه فَأَغْـنكُلُّه ضاقَِت اَألرٍر ضفَِقي  ِمن كَـمو 

 أَعز  ضـِعيفاً  وذَِليـالً وعـاِجـزاً    ِةوصيـر ذَا دناَءٍة فَـوق  ِقـمـ
وت ِلـقَوِمِه  بعد ما فَـقَد ساد طَالُ   ِةسموه حـِقـيراً ذَا افِْتقَـاٍر وِذلَّـ  
ـا ِإلَيـِه وِريـبـ  وسمى عـِزيزاً أَهلُ ِمـصٍر  ِبيوسف    ةَوقَـد نسبوا ِرق

 وِقـصـةُ لُقْـمانَ الْحِكيِم عِجيبةٌ   فَـِفـيها اعِتبار ِللْعـقُوِل  السِليمِة 
 يـقَلِّب  اللَّـيـلَ والـنـهار  ِإلَهنا    ِة َألشياَء جـمـوقَلَّـب أَعـياناً

 فَأَصلُ  أَِبينا  آدٍم   كَـانَ   ِطـيـنةً    ِةوأوالِْدِه ِمـن نطْـفٍَة ثُم مـضغـ
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وٍر كَـِريهـٍة وما الْخلُّ إالّ ِمن خم  وما الِْمسك إالّ ِمن  ِدمـاِء  الغزالَِة   
 وِمن بيِن فَرٍث والدمـاِء  سقَـى ِبنا    ِةِإلَِهى أَلْباناً   ِبأَقْصـى  عـذُوبـ

ت لَم اِهبومِنـيـاٍْل  وِبـب طُرِمِن ِذِلذَا أَ   ِةخيـهالْم ِمن ِجيتطَاْ رِي الع  
 وتبِديلَ أَحواِلي الدِنـيـئَِة  ِمثْلَمـا     الْمـِضـيئَِةيـبدلُ لَيـالً ِبالنهاِر

 وآملُ أَنْ  ينِجـينا  شـر  دهـِرنا   كَما قَد نجى ذَا النوِن ِفي بطِْن مسكة
ا   ِبآِونـهفَـِإنـا وِباللَّـِه  استـعن  تحيرِت األلْباب  ِفـيـها وطَاْشِت  

 فَِسيما أُهيل العصِر بغض  هداِتـِهم    ِةودأْبـهم اسِتحساْنُ كُـلِّ رِديئَـ
  خلْع الْحياِْء وحـب  مـاْ وشأنـهم  يـؤديهم ِإلَى انِحـطَاِط   املُـروَءِة 

لَّـِة ـِتالْف عقَاِئٍد   ورفْـع  اَألِذ  وجور سالِْطيٍن وسفْك الدماِْء  واخـ   
 وهـم عن سماِع احلَق   صم وِإنما    ِةتراهم ِسراعا نحو  كُـلِّ خـِطيئَ
مِريج ِمن ىرالو ِديأَي تحرتا    ِةِبِه اجدب ادِر الـفَسحالْبو رالب ِفيـاْ وِلم  

 ِإذَا ما دقَّقْت النظْر ِفيِهم  ترى أَِخـي   نفُوساً عتت عن أَمـِر رب الـبِريِة 
 وكَم  ِمن عِجيٍب وغَـِريٍب تراه ِإنْ   تأَملْت أَهـلَ الـوقِْت يا ذَا الرزانِة 

رـوا نفَاِقـد بِعيي ـىمقْلَكَأَعِة م    ِهملَـيع   با أُِعـيِإذْ م ِنيلَـِكـنو 
يِر ِمـرغَي اِف ِمنصأَكْثَِر اَألو لَىِةع    مهـهِبيشو ـمـناً ِمثْـلُهِقيي يفَـِإن 
ـًا وأَنْ يهِدينا ِمـن ضالْلَـ    حاِلنـا فَنسأَلُ رب العرِش  ِإصالْح    ِةجِميع
 ِبـِه نستِعيـذُ ِمن عـذَاٍب  معـمٍم    ِةِلصاِلِحنا وطَـاِلِح أَهـِل ِفتـنـ



7 
 

 

 

 وِمن خسِف  أَرٍض   والزالِْزِل  كُلِّها    ِةوصرصِر ِريٍح ثُم مسٍخ  وصيحـ
ِبرنا الْ تقْـطَعـن  ِبذُنـوِبـنـا ودا   ِةكَمـا أُهِلكَت  عاد وأصحاب أَيكَ  
 فَِإنا يِقيـناً ِفي شفَا حفْرٍة  ِلما اجـ   ِةـترحنا ِمن اَألوزاِر فَامنن  ِبعطْـفَ
 وِإنا  ِمِن   انِفجاِر   قُـنبلٍَة    صِنيـ   ِةـعٍة ِمن ذُنوِب أَهِل دهـٍر  ِبِخيفَ

صاراْ كَسقٍْف والِفـراِْش  الوِطيئَِة فَ    ىا  الثَّرحد   نا  ميا ومالس اِفعا رفَي 
 ِإلَيك امتدت أَطْماْع كُلِّ الورى  ولَن   يِخيب امرؤ ناداكُـم  ِبالضـراعِة 
 فَاقَِتيو ذُلِّي ثُم فَـقِْريو ـِزيجعلَةٌ   وِحي  ِبياِف  ذَنِتراع ىِسـو  ا ِليمو 
 ِبأسماِئك احلُسنى سأَلْتك كُلَّ  مـاْ   يكُونُ صالْحاً ِلي ِبِذي والِقـيـامِة 
 وعفْوك  ربي ِمن ذُنـوِبي أَعـظَـم   ِإذَا ما أَتت ِمنـه السيولُ اضمحلَِّت 

ِبعِبِمن  ـكفِْو  ِمنِح  العا    ِةاِصِف ِريِبنـوالَ   ذُنِجـب ريكاَّ صا دـ  فَدك
 وبدلْ ِإلَِهى كُـلَّ سيـئَـٍة لَـنـا   ِبلُطِْفكُم ِباحلَـسناِت الْجـِزيـلَـِة 
ِة الشيطَاِن يا رب نـجـنا وِمن ِفـتِن  أَِلد  الِعـدا وشر  كُـلِّ الـبِريـِة   
 وِمن نفِْخـِه ونزِغـِه  هـمـزاِتـِه   ووسواِسِه وِمـن جِمـيِع  اَألِذيـِة 

 نعـوذُ ِبك اللَّهم ِمن  كَيِد مـاِكـٍر    ِة  ِذي   ضـِغيـنوحاِسِدنا وشاِحٍن
اع اٍغ ِذيِة بطْـوسووـخناٍء واِئٍل    ِةِتدلَـِة صوصلْطَاٍْن  وِر سوج ِمـنو 

 وِمما يِشيب قَـبلَ وقْـِت  مـِشيبٍة    ِةكَفَقْـٍر وداٍء  وِشقَـاِْق  حـِليـلَ
 ِتيِن  ِهمِهـيـوتٍن وزح ِإلَى ِديؤكُ  يِم ووـمالغٍن ويد ـمه ِمنا وـلِّ م  
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 ـِتيضـهطِّأُ نبـا يكُلِّ مو ِنيلْ   أَِجرالكَسِز وجالعفِْس وِثقَـٍل ِللْن ِمنو 
كُلَّ ِشد  نفَعارا اقْـِض ونطَارأَوـالَـٍة    ِةوكُـلِّ ح ِفي  قِفيوالت أَلُكسنو 

ـِتي ـنهوِض فَداِو يا طَِبيب  ِبـِعلَّ  وِفي اِجلسِم أَمراض ِبها قَد وهى عِن الْـ  
 وأَوِسع لَنا  أَرزاق أَرواِحنا  وِجسـ     ِةـِمنا وارفَـعن عنـا  الغالَْء  ِبرأْفَ

بلْدٍة ورخص لَـنا اَألسعار  ِفي كُلِّ   وباِديٍة وعممـن ِبالـخصـوبـِة   
 وطَهر عِن اَألدناِس  ربي  قُلُـوبـنا   وصدراً لَنا اشرح ِبالـهدى والِعنايِة 

اقْبا وِة لَنادلَ  الـِعـبا  قَِليِمن  لَـن  وهب ربنا اِإلخالْص فَضـالً  وِمـنةً   
الشِريعِة نحـى نحونا ِلنيِل فَـهـِم     ـنِلكُـلِّ مو ِلي لْ ِإلَِهى الِعلْمهسو 

ـصِويا اهللا كُـلَّ عا يـلْ لَّنهسـقَـ   ِةوِقيكُـلَّ  د با  را  يلَن نِةوبي  
بتةَ رايِنـه  ىقْوالتالـِعلِْم  و ـذَ ِع   ِةِمنلَـمت ـنم  عِميلِّغْ  جبا وندن  

 وهب لَهم اللَّهم فَهـماً  وِفطْـنـةً   وِنسيانهم  بعـد  وشـين  البالْدِة 
امِمثْلَ  ش ـمـلْهعاِم اجاألن نيبةً    ِةوادسـاِْه والـِجب غُـر ـمهريصو 
 أََِعن من أَعاننا ِبعوِنـك  واجِزِهـم    ِةِبخيِرك وادفَع عـنهم كُـلَّ ِنقْمـ

 وصن عن جِميِع الْمسِلِمين البالْ  وكُن   لَهم حاِفـظاً  ربي  صنوف  الرِزيِة 
ِتِهـم وق عنهم الفَوضى وأَصِلح والْ  ووفِّقْهم أَنْ  يحكُموا ِبالشِريـعـِة   
 ِتيجح ِلي ـنلَـقِّـنِلي و هعسوـ  وضوِمثْـلَ ر ِلي رالقَب ر إلَِهىيصِةو  
 ثَّـِتيج  ـعيشم يـنع لَّىا وِإذَا م   ِتيشحساً  ِلـولْ  أَِنيعاجو ِلي هرونو 



9 
 

 

 

ا  ِبالسنادـسأَج ِرقَنحالْ تِة ورِعـي  وخفِّف  لَنا   أَهـوالَ  حشٍر  ِإلَهنا   
 ِتيـادـاِيـِخ   سشالْمو ناِلِديِللْوـ  وِبِمـن  ِلي ـدج ماللَّه كانغُفْرِةو  
 ِتيوكُلِّ  ِإخ عاِن مرالِْجيـأقَاِرِب و  ى  ِإلَينعمو ِحسا ِميتني نمالْـوو   
 وأحِسن  ِإلَِهى يا  ِإلَِهـى  وسيـِدي   ِختاِمي ِبجاِه الْمصطَفَى  والصحابِة 
 ِتيوعكُلَّ د  ِجبتا اسينالدِة وامالـ  ـِقي ِفي  اهنلِّغْ مانَ بثْمع ىوالْه ديبع 

 حيا الـرِب محالصو آٍل لَهِت وبه  وصـلِّ علَـى الْمختاِر  طَه شِفيِعنا   
حب سحِت أساِْتِذ واِإلخواِن ماالسـ  وسلِّم عـلَيِهم وعلَى  الواِلِدين والـ  

  وأْوالِْدنا والْمسِلِمـين   جِميِعـِهم  وِللْمحِسِنين ِلي أُهيـِل الـمـودِة 
نزاً  ِبجفَـوـًا و   الشيِخ داود يرتـِجي متى ما حِفـيد   ِةِمـن اللِّه ألْطَـاف
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، 
وبعد فهذه منظومة من حبر الوافر، يف مدح خري الربية صاحب 

باململكة ) ِجده(وكان نظمها يف وهي مخسون بيتا، ة، الرتبة العلي
العربية السعودية، وقد متت يف شهر ذي القعدة سنة 

  .هجرية، تقبلها اهللا مبنه وكرمه ١٤٢٦
ىـرتالِْم اِهللا  تس ـعالْةٌ مص  اِْخـراَألواِْئِل وِر اَألويخ لَىع 
 وَآِلِه والْصحاْبـِة  واَألكَاِْبـر  محمٍد الْمخصِص ِبالْكَمـاِْل
ـمكَـِري ـرب ديلٌ سـوسر  اِْجـريالْد اْسرالْكُلِّ ِنب ـاْمِإم 
ـًا وبـحرا يراِت آِمـرناْ وِبالْخوبـهجت  بـِهيا  كَاْنَ بساْم  
ِق ِمن نظَاِْئـرماْ لَه ِفي اخلَالِْئفَ  علَـى خلٍُق  عِظيٍم  كَاْنَ حقا  
ـًا  وأَفْصح من عالْ فَوق الْمناِْبـر  وأَحسن خلِْق  خاِْلِقناْ جِميع

ـمعت هثَتِبعاوَطُـر لْـقالْخ   تهم ـمهفَِمناِْسـرخ دالْضٍد و  
ـًافَيدعوهم ويرِشدهم  جِم يع   وآيـاٍْت زواِهـرِةِبموِعظَـ  

 فَينفَِلت الْغِبي وكُـلُّ فَاِْجـر  ويأخذُ رحمةً حجز  اَألنـاِْم
اِصيعالْم ِمن  بالْلَِّبي ِجرـزنيو  يواِْمـراَألوو  اِْئـحصِثلُ الْنتم  
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ِبالْفَي ِمنيهـِه  الْمِزيـاِْءجنـه   اِْئـرسِبالْخ فَلّتت نم بذْهيو 
 ِبسيٍف قَاِْطِع اَألعـناِْق  باِتـر  يجاِْهـد من عتاْ وأَبى انِقـياْدا
 وِفي الْدنيا عالْ أََوج  الْمفَاِْخر  وِجيه ِعند رِبـِه  يوم  حشـٍر

واْه ِمن مناِْصـرِإذَاْ عِدموا ِس    مفْزعهم ِإلَيـِهمفَـر  الْخلِْق  
عهـم  ِبِإذِْن اِهللا  حـاْالًفَيشفَ د بلَغت قُلُوبـهم الْحناِْجروقَ    

 ولَِكن الْ أُفُولَ لَـه  وساِْتـر  كَبدٍر تم وجهـه ِفي الِْضيـاِْء
بـدر ينقُص ِفي ابِتـداٍْءوِإنَّ الْ   اِهـرِه بجالْو رـونآِخـِرِه وو 

 وماْ لَه ِمن خسوٍف فَهو زاِْهر  فَماْ لَه ِمن ِحجاٍْب ِبالْسحـاِْب
ـِيب ِبيح كُمديبع  ظَـىحي ىتم  يؤِبراِْئـرصِر الْبـون ِهكُمجِة و  

تالًمـوخد ِتكُمرضِلح حمست ى   اِْئـرـاِْن  حميكَالْه اْرٍد صبِلع 
ِبالْسعاْدِة  والْبشاِْئـروأُخرى   فَيظْفَـر  ِبالْمنى ويفُـوز دنـياْ  
بوكُـر ـهاِنبوج  فَتنِل  قَِد اكْتاللَّي اْ ِفيِلهنُ َألجكُوياِْهـرس  
اِْجيِوجالِْح  اعِبِإص كِْرمت ىتم  اِْئرمالْض  ِذيؤاِْطٍر توِو خحمو 
 ولَيس ِسواْك ِلي عونٌ وناِْصـر  ضِعيفـاً كُنت ذَاْ ِجسٍم عِليـٍل
اِْلـيعذَاْ الْم  ِليدجو ِركِْنيالْظَّّ  فَأَد ِفيشاْ يِبماِْئـررالْسو  اِْهرو  
 ِمن اَألسواِْء باِْطِنهـاْ وظَاِْهـر  وكُن ِلي  يـاْرسولَ اِهللا ِحـرزا
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اْكُمثَن  وكُمحـَد  غَذَاُْء الْعاِْشِقين ذَِوي الْمفَاِْخـر  وِذكْركُمو وم
لُِه الْمجاِْلس  والْمحاِْفتِطيب ِب   اِْئرِس  الْكَبند ِمن الْقَلْب ِليجيو 

 ِبِذكِْر الْصاِْلِحين ِمن اَألكَاِْبـر  وتنِزلُ رحمةُ الرحمِن حقّا
 يكُونُ  ِبِذكِْر  ِمصباِْح الْبصاِْئر  وتـرتاْح  الْقُلُوب ِبِه  فَمـاْ ذَاْ

ين تتلَى الْـكَِمين الْحب يبدو ِح   آِثـرالْمو اِْسنحالْمو اِْئدـقَص 
ـًا  ِمن الْبركَاِْت  فَورا والْبشاِْئـر  فَغن ِبـهاْ تري عجباً  عِجيب
لَّـىـِه اُهللا  صلَياْ  علِّ كَمصو  اِْكـروالْب ِفياِْء وسالْم ا ِفياْمود 

ص نفَماِْحدِبو  الْـِةلَّي لِّيصي    ـاِْدربم ا كُنرشـِه علَيع ـِإلَه 
ثَاِْبـرجمعا وانِفـراْدا  كُن مو  علَى ِإكْثَاِْرهـاْ  ِسرا  وجهـرا  
 وحب صاِْدٍق ِفي الْقَلِْب حاِْضر  مع  اسِتحضاِْر  ذَاِْتـِه ِبالْفُـؤاِْد
ِلـيؤسو  ِلـيأَم يهتنم ِإلَِهي  ـاِْذرحـاْ  تمم ِ يتجهأُ ملْجمو 
ِنيتعاْجٍم  ضـومه  ِمن  ِنيأَِجر  اِْحـرس رشاِْن ومِه  الْزوكْرمو 
طَاٍْن  أَِعـذِْنيياِْس  شوسو ِمنو  كَي عاِْئٍل ملَِة صوصواِْكـرِد م  
ِلـي  نمو اِْبيحأَصو اِْنيوِإخو  فَاِْجـر رش اِْفـعدي نمو نِعيي 
 ـمِديِح وكُلَّ من ِللْخيِر ناِْشر  وأَرِشد من أَشاْر لَـناْ ِبنظِْم الْـ
صغاِْئـِر  والْكَباِْئـروعفْـوا ِللْ  ونسأَلُك الْسالْمـةَ  ِمن فُتـوٍن  
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 وِحفْظًا  ِللْمساِْمـِع والْنواِْظـر  وعاِْفيـةَ الْقَواِْلـِب والْقُلُـوِب
نِلِمـيسالْماْ وا  لَـنانغُفْـراِْل  ووواِْئـرشالْعاِيـِخ  وشاْ الْمِدن  
روـدص  حراشاْ ونرأَم رسياو   اِْهـرِر سيِبالْخ نِلكُلِّ ماْ ولَـن 
روناِْصوِفي اَألجداِْث كُن عونا   وأَحِسن ختمـناْ منا وفَضـالً  
ِه ثُـم أَصحـاٍْب أَخاِْيـروآِل  وصلِّ علَى حِبيِبك  مع سـالٍْم  
ـِل الْلَّـِه طُـرأَهاٍْع وـبأَتاو   صاْ بالْةً ماِْهـروالْـز رـواْ ند  
اِئممِك  الْحاَألي لَىع تاحا نمو  اِْجريظُلَِم الْد ِفي ردالْب ِريسيو 
  نيلَ ِقرى الْذَّخاِْئـرـوِلي داْود  ويرجو ِمنك عثْماْنٌ حِفيد  الْـ
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احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 
فهذه منظومة يف الدعاء لطلبة العلم يف : وصحبه أمجعني، وبعد

 من حبر الوافر املقطوف عروضا وضربا، وهي سبعون بيتا، املساجد
هر اهللا احملرم وكان الفراغ من تبييضها يوم اجلمعة الثالث عشر من ش

  .هجرية، وكان ذلك جبده باململكة العربية السعودية١٤٢٧سنة 
ِلاْناْ ِفي كُلِّ حدعواَِتـتِجب   ِإلَـِهي ياْ ِإلَِهي يا ِإلَـِهي اسـ  
ِنظَـاِْمـي أُ ِفيـدِم اِهللا أَبِبِبس  قَاِْليم عم اِْلياِْن حكِْر ِلسشو 

ـًاصـالْةٌ  ثُ ـم تسِليـم  دواْم   اِْر متخالْم لَىٍب وعحص ِلآع  
اِْلِب  الْعلُوِم ذَِوي الِْوصالِّْلطُ  وبعد فَـذَاْ  دعـاْ عبـٍد  فَِقيٍر  
ـًا ِلوهم وِرثُوا الْرسولَ ِبالْ ِجداْ  ِبـِهم أَحياْ اِإللَـه الْدين حقّ  

ويـاْباْيوالْزو  اِْجـدسالْم مـهت ا ِفي الْنهاِْر وِفي الْلَّياِْليعكُوفً    
ـاْعلَض مالْهـًافَلَو  وماْ عِرف الْحراْم عِن الْحالِْل   الِْعلْم  ِصدق

تقَاْمو  تفَعتاْ  ارِننـةُ ِدياْيرو  الْه مفَه اِْبِهمـدعالْم وةُ ذَواِْلي  
ِشـدأَرو ملَه دجو رصان ِإلَـِهي  ماِْلهالْكَم  جأَو  ـومهلِّغب  و  



15 
 

 

 

ـرطَهو  مهأَكْـِرمو مهـدأَيو  باْقُلُوبخ  ِذي  ـاِْوسسو مِله  
ِلاْ الِْعلِْم وادفَع شـر قَلَهم ِفي  ومرضـاْةَ اِإللَـِه اجعلْ مـراْدا  
د ياْذَا  الْجـالِْلالْصاً فَجوِإخ  سالْمـةَ صدِرِهم وصفَاَْء قَلْـٍب  
ِلوعجباً سمعـةً ِفي كُلِّ حاْ  وطَهـر ِمن  قُلُـوِبـِهِم  ِرياًْء  
اِْلير أَصناِْف الْرجا  خيكُونو  وزيـنهـم  ِبأَخـالٍْق ِحساٍْن  
ـهالْفَطَـاْنةَ  وايالِْهد ملَه بهاِْئفُ  وـدا ِبالْشاْدـؤاِْلـيبالْ ي د  

كَس مهنع  ـبنجاوـزجعالً و   الْع  مِهِم الِْهملَيع ـنمواِْليو  
وا فَـوق الْرجـاِْلاِْقرةً علَعب  وصيرهـم أَِئمةَ كُـلِّ عصـٍر  

ِلـِه  كُـلَّ  وقْـٍتدعـاْةً  لِّإل   اجٍم وـزِبعاِْليـوـاٍْد ِبالْتِته  
 ذَوو األهواِء ِمن ِقيٍل وقَاِل  حمـاْةَ  الْـديِن عماْ  يفْتِريـِه

ماْ تـرضـاْه ربـيووفِّقْهم ِب   يف املَقَاِلداِل واماً يف الفَعو  
ىـتنَ الِْعلْـِم حـوفُن  مهلِّمعا  وِئلُوِإذَاْ س اْبـاْأَجِتجا ِبـارِلو  

ـٍبغْ من يحاِْولُ ِحفْظَ كُتوبلِّ   ِدِه  يوقْصم  ىاِْلذُرـواْذَا الْن  
واِْلوى درراً غَتحـِريـٍر حو  كَِمنـهـاٍْج وِإرشـاٍْد  وزبـٍد  

ز  ِللْغـزاِْليـندى وكَذَاْ وِجي    ماِْلِكناْ وقَطْـِر الْـوأَلِْفيـِة  ابِن  
اِْقيالِْعـرو ِطـيويـِة السأَلِْفيو  ـِريجتِتالْوِح ِبالْ اخِريِلِد الْص  
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ـًا  ن ـاِْفعـاٍْتوعلِّمهم علُـوم هـاْ الْمعـاِْليكَِثيراٍْت تناْلُ ِب    
  الآلِليكَِمثِْل شيوِخِهم ِسمِط  وصيرهـم ِمن الْعلَمـاْ الِْكبـاِْر
ناِْمِلـيع مهلَنعا اجوِلماْ عاِبـم قَاْةً أَتِقـياَْء ذَِوي  اكِْتمـاِْلِث    
ـهِفيٍل سمِعلْـٍم ِبالْ ع ـاِْل  فَـذُوِبالِْبغِر   وِمـيِبالْح هِبيش 

قْـأَِذقْهم لَـذَّةَ  الْطَّاْعـاِْت  وفِّ   هِإكْثَاْر مكُــه اْلِّاْ ِفيِل ح  
ِلكَـأَوراٍْد دعـاٍْء  ِبابِتهـاْ  وحببـهم ِإداْمـةَ نـاِْفـالٍْت  
واِْلييِر الْخالِْئِق ِبالتعلَـى خ  وِإكْثَـاِْر الِْقـراَْءِة  والْصـالِْة  
ِكـيبلَ يالْلَّي مقُوي نم  أَكْـِرمـالِْل  والْج ِة ِذيبحمٍق أَووِلش 

ٍد  أَو وِعيـٍد  أَوتجـلٍِّلـوعـ باِْلِدك ِللْصخوِر وِللِْجيـدكْ    
نِنـيح لَـهو ـهأْسر طْـِرقيذْ  ويلَ الْلَّوطَو ـهعمد  اِْلِرفي  
  أَهلَ  الِْوصاِْلـهمو واجعلْهمو  وأَمـِددهم ِبأَمـداٍْد  وباِْركْـ

ِم وساِْوس  ِذي ابِتـداٍْعونجِه   اِة  ذَِويـوِتِه  الغعِشيـالِْلوالْض  
موشو ـمهأَكِْرمو  مهدجفر  وأَنـِزلْهم ذُرى رتِب الْكَمـاِْل  

 يكُونـوا شاْمـةً  بين  الْرجـاِْل  وتـوجهم ِبِتيجـاِْن الْكَمـاِْل
  ِفعِلـِه  والْمقَـاِْلِبحاِْلـِه ثُـم   ووفِّقْهم   متـاْبعـةَ  الْحِبيـِب
ماْهشح ِمن نحاش طَفَىصالْم باْ   ِبحِبـِهم دجوالِْخص  ريخ ماِْللَه  
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سياوروـدص  حراشو مهرأَم ر   مهلِّغبـاِْلوعالْم  لَـىأَع ِإلَـى   
 رِغيد الْعيِش  ِمن ِطيِب الْحـالِْل  وِرزقَهـم اجعلَن مـنا وفَضـالً
اْ ِإلَِهـيـةَ  ياْعالْقَـن  ملَه دجاِْل  وـؤذُلَّ الْس  ِهِهمجو نع نصو 
ِسـنأَحو  مـهاْنأَع نم أَكِْرماِْل  وـوِبالْن ِهـمِإلَي ِسنحي ـنِلم 

 لَـهم والْفَرع ِفي ِذي والْمـآِل    وأَصـالًبهم  وناِْصـرهـممِح
 ِبـرؤيِتِهم  يكُـونُ أَو يـواِْلـي  ومن يدعـو  لَـهم أَو ذَاْ  سروٍر
ِلِكالْ الْداْريِن  ِمن غَـيِر انِفصـاْ  وصـب علَيِهِم الْخيراِْت صـبا  

ويِلش دجاوفْوالِْعلِْم  ع  ِفي ِخِهم ِلوِإحساْناً لَهم  ِفي  كُلِّ  حـاْ    
عـٍل  والْمقَـاِْلِبحـاِلـِهِم  وِف  فَِإنـهم الْهـداْةُ  لَـهم يِقيـنا  
 وشمس اُألفِْق ِفي وقْـِت الْزواِْل  تراهم وسـطَ حلْقَِتِهم بـدورا

اِْهوالِْجـب  غُـر  مـهنِنفُوكْتي    الْـِهـالِْل لَـهم  ِمثْلُتالِْمـذَةٌ  
ِلِبـالْ أَجـٍر  والْ طَمٍع ِبـمـاْ  لَقَد  سِعدوا ِبنشِر الْـديِن حقـا  
هدِمـيِدِهِم  الْحوهج نع ماْهزالْ  ج  ٍر  ذُوـيِبخ ماْهعسمـاِْلوكَم  
 ـهـدى دوماً وخذْهم  ِبالْنكَاِْل  وشتت شملَ أَعـداٍْء ِلـِديِن الْـ
كِّسنضاً  وعب  ـنفَعِضِهِم  ادعـاِْل  ِبببِبالْو ما  أَِذقْـهلَمع  ملَـه 

أَِقربِن  ريِل  الْـدنَ  أَهويع  ـي الْخنا مـع حسِن  بـاِْلِبِإصالِْح     
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ِهـي  ِبالْضراْعـِة  وابِتهـاِْلِإلَ  نـمد ِإلَيك  أَيـِدي  اِإلفِْتقَـاِْر  
ـًالَفَجـد فَضالً  ناْ ولَـهم جِميع واِْلينك ياْمـولَـى الْم ِمنـواالً    

ـوأُم  ِمن ـرسعـاْ تم رسيٍرو  لَناْ ولَـهم ِبفَضِلك ذَا الْجـالِْل  
 وأَحِسن ختمـناْ يـوم ارتحـاِْل  بصاِئـرنا  ِبنوِرك فَاكْحلَـنهـاْ 
ـًا  حِظيرةَ  قُدِسكُم ذَاِْت الِْحجـاِْل  وأَسِكـنا  وِإيـاْهـم  جِميع

عثْمانُ فَاغِْفـروناِظم ذَا الْدعـاْ   ٍب وِلمن  دعـاْ ِلـيلَـه وِلكَاِْت    
 وكُـلِّ الْمسِلِمين ذَِوي اعِتـداِْل  وواِلـِدنا  وِإخـواٍن  وصحـٍب

ِلمـاٍْم وخــاْوأَزواٍْج وأَعـ    وجـاٍْرِةوأَوالٍْد  وحـاِْشـيـ  
علْ  ذَا الْدقَـبت يـاْ ِمن ِل   ِإلَـِهيـباً ِلِبـفَضِجيـاْمي اِْلكـؤلْس  

وجـوِدِبجـاِْه محمٍد زيـِن الْ   ِلعواْ وأَصحـاٍْب ذَِوي رتـٍب  
اْ  ِإلَـِهيي  ِبكِبيح  لَىـلِّ عصالْـِهـالِْل  ورـوا نـدابـالْةً مص 

كَـرـٍد الْممحاِْممالِْخـت  ِم ِذي ِلوأَصـحـاٍْب وأَتـبـاٍْع   وآ    
 يشمر ِللْـدروِس  ذَوو الْمعـاِْلي  وأَشـياٍْخ وطُـالٍّْب مـتى مـاْ
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، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، احلمد هللا رب العاملني
ر املتقارب ذكرت فيها بعض حماسن فهذه أبيات من حب: وبعد

 ، وذكر بعض مساويهم،هلاالحتفال للمولد النبوي ورد املنكرين 
  وهي ست وثالثون بيتا

 ِإلَى الْكَوِن أَبـهى ِمن الْقَمرا  صالْةٌ سالْم علَـى من  أتـى
ـىبتجالْم  طَفَىصِد الْممحـاِْبـِه   مـحأَصَآٍل واوـراُألم  

دعبوـدمأَح ىرالْو ـريا    فَخرـوـًا  أَن  بداْ سيـدا  خاِْشع
 وِمسٍك شـذَاْه يعم الْـورى  بـداْ ِمثْلَ  نـدٍّ وعنـبـِرناْ
 وِعيـد ِبِه  الْمؤِمن استبشـرا  وِميـالْده  ِنعمـةٌ رحمـةٌ

شهِر  الْرِبيِع  بـدا نـورهِب  فَفَاْق الْشهـور ِبـِه افْتخـرا  
فَـترـالِْدِه شلَـةُ  ِميلَيا  ورـراْ حاْ  كَماْهِسو  نِبـِه ع 
 شيـوخ ِكـراْم ِمن  الْكُبـرا  علَى لَيلَـِة الْقَـدِر فَضلَهـاْ

يـالِْدِه شـرفَـاِْبـِه عام ِم  ومكَّـةُ ِإذْ ِفيِهمـاْ ظَـهـرا  
 يِقيموا احِتفَاْالً  لَّـه أَبـهـرا  ومـاْ زاْلَ أَهـلُ  الْمحبِة أَنْ
 ـثَـناِْء  علَيِه  لَقَـد عطِّـرا  ومحفَلُهـم ِبالصـالِْة وِبالـ
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اِئـِلـِه شمش ِذكْروـمـهأْن ْ  وكُن  معهمو واذْكُـرا    فَباِْدر
 ِبـماْ اهللا ربـي  لَهم يسـرا  كَمـاْ ينِفقُـونَ  ِلتعِظيِمـِه
اِْجـبو ـهمِظيعت  ـهبا  فَحقَّـرو نِلم  ىبطُوو ـىبفَطُو 
 ـِتفَاْالً ِلِميالِْد  خيِر الْـورى  وويلٌ وويلٌ ِلمن  حـرم احـ
 ـجواِْز  فَخذْه ِلكَى تظْفَـرا  وأَجمع أَهـلُ الْعلُوِم علَى الْـ
كَىٍل  حِليـاٍْم جِإم  ِمن كَما  وـرأَظْه ىـرا يحِريالً صِليد 
   الْحِبيِب وقَد خِسـرامِديح  فَتبت يداْ  منِكٍر   جـاِْحـٍد
َآىر طَـه حـدِشداً منا  ِإذَاْ مِبـرـدِإذَنْ م لَّـىوو  ِفري 
ههجـةٌ  واِْهيكَـر  وـدبتا  وركَـر  هحدم نِبم طُوسيو 
ـن وراوكُـن ناِبذاً قَولَه  ِم  فَِإياْك ِإيـاْك  ِمـن غـيـِه  
لَـوـْلٌ و ـِْه دِلي  ضِعيفاً فَِمنه استِعذْ واَهجـرا  فَلَيس لَـدي
قَـىاَلْتو ـَاٌْء لَـه  ولَيس ِانِقـياْد  ِلحٍق  يـرى  ولَيس  حي
ـُه  وتـزِييف حٍق  فَكَم  غَيـرا  وتـزِييـن باِْطـِلـِه دأْب

ِن ِمنأ اَلِْديعاً فَكُـنفَرالً وص  نِبيهاً  يرى ماْخفَـاْ واحـذَرا  
طَفَىصاَلْم لَىٍر عها ِبجلُوصا  وكَـرأَن  ِف  الَِذيغِْم أَنر لَىع 
 ـطَفَاْه ِاِإللَـه  ِلكَى  تظْفَـرا  ِبتشِخيِص ذَاِْت اَلْحِبيِب اَلَِذي اَصـ
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 نـهاْرٍ فَتحظَى  ِبخيٍر جـرى  ِبنـثٍْر ونظْـٍم ولَيـٍل كَـذَاْ
اقِْبلَـنو ِرحتِل اسذُوقُلْ ِللْعى  وقَراَلْقَه ِإلَي ِجعار أِْنكش لَىع 
 وعـد خاِْسئًا باِْسرا  أَخسـرا  ِبغيِظـك مت خاِْئباً باِْكـياً

غَنوـدعاً  ِبممجو  ىاْدا فُرو  ِحِه ِبارِتـياٍْح  تناْلُوا  الِقـرى  
 ـِتراٍْث  ِبقَوِل  ِامِرٍئ خِسـرا  تـمتع وردد علَيـِه ِبالْ اكْـ
ـفَـىاَقْتو  هبح  نم دعاْسا  فَيرـواََألن  هجـهإثْـِرِه ن لَىع 

 حِبيِبك  مع صحِبـِه الْغـررا   وسلِّم وباِْرك علَـىوصـلِّ
 متى ساِْجد ِفي الْدجى سِهـرا  وآٍل وأَتـباِْعِهـم  سرمـدا
ِجـيلْتى  يوالْه دباْنُ عثْمعا  وقَـرس  ِمِن  ِمنيهالْم  بِبيح 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، 
فهذه قصيدة من حبر : سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

  .املتقارب يف مدح سيد اخللق أمجعني، وهي أربع وأربعون بيتا
طَفَـىاملُص لَىع الْمالْةٌ سص  ىرـاِْم  الْوـِب  اِإللَِه ِإمِبيح 

اِْعِهـمـبأَتٍب وحصَآٍل وا  وطِّـرـاْ عـنبر  اِتـِهماْحسو 
لَـىع أْتدتِم  اِإللَِه  ابِبِبس  ىِم  الِْقـروِب ِلـرِبيالْح حِديم 
ـُل سرالْم ىبتجالْم ديالْس وا  هـِترِر اميا ِبغـلِْق طُـرالْخ ِإلَى 

أَتىرالْـو معت اِْويسالْمو ى  فَأَنقَـذَهم بـلْ لَهـم نصـرا  
ىرـةٌ  ِللْـومحر  ـهثَتِبعو  ىِفي الْثَّـر نماِْء  ومألهل الْس 
 وزاْلَ الْـفَسـاْد ِبـِه استـترا  فَعم الْصـالْح وحلَّ  الْهـناْ

اَْءتضـاْومالْساْ  ونضى   ِبِه أَرالْقُـركَـذَاْ و ـرحبو  ربو 
ـًا  فَساْدوا وِفي الْمجِد ناْلُوا الْذُّرى  وأَرشـد ربـي ِبـِه أُمم
اْ وِإذْ  كُلُّهـم  بعـِثرام دني  فَطاْبواْ وعزوا وقادوا  األنـا   

اْمعت مقَوِإذْو ـقـِن الْحا عو   ِعـي هأَوارـرفُج  ـماْناً  فَه  
دِى لَماْ  لَهم  ظَهـراِن الْهع  فَويـلٌ  ثُبور ِلقَـوٍم عتـوا  
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 ـحراِْم  ِبـمكَّةَ  أُم الْقُـرى  وأَسراْه ربي ِمن الْمسِجِد الْـ
وق  الْسمـاِْإلَى بيِت قُدٍس وفَ  وجاْوز حجباً  أَِخي الْ ترى  

 رواْه ِثـقَـاْةٌ ِمـن الْكُبـرا  وهـذَاْ ِبِجسٍم  وروٍح كَمـاْ
 يـدلُّ علَـى ذَاْ فَكُن مبِصرا  وِفي لَفِْظ أَسـرى ِبعبِدِه مـاْ

لَـىسم يِقيناً عإفَـذَاْ  الْلَّفْظُ    ِكالَ الِْجسِم والْروِح فَاعتِبـرا  
ـًا كَمـاْ قُررا  وقَـد كَـاْنَ هـذَاْ ِبيقْظَِتـِه  ولَيس مـناْم
ـهبر آىا رـ  علَـى ماْ  ابن عباِْسناْ حـررا  ِبعيـنيـِه حق
لَـىتِل اَِإللَـِه اعوسر حِريفَ  ضاوـاْ أُِثـركَم  اَلِْبقَاْع  ـاْق  
 عـدولٌ  ِثقَاْت  ِمن اَلْخبـراْ  وصـرح هـذَاْ ِمن  اَلْعلَمـاْ
 وسبِكي هم اَلْسـاْدةُ اَلْكُبـرا  فَِمنهـم  ِعـياْض  نوِويـناْ
ـَراوأَحم  كَـذَاْ  اَلْقَسطَالِْني  وقَاِْريـناْ هتاش ِمـيتياْ  اَلْهند  

نقَلُـوا  اَلْورى   كُِل جمـاْعوإ  علَى ذَاْ فَخـذْ الْ تكُن  منِكرا  
 ِعـناْد ِوِإنكَـاْر ماْ  حـررا  وعاْر علَـى  منِصف بعـد ذَاْ
َ  الْـ يِب يناْلُ الْمناْ  والِْقـرىـحِب  ِإذَاْ ماْ كَِئيب أَتى ساْحة  
هـوحـاْ نحن راْْ فَِقـيِإذْ مو  ىالْثَّـرةً  وعرس  ىالِْغن  لَقَّىت 
 وَآياْتـه  ِمثْلُ رمِل الْـثَّـرى  أَياِْديِه كَاْنت  كَبحـٍر طَفَـا
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الْغِريـب غَداْ مـذِْعـرارآه   وكَاْنَ  مِهيـبا كَلَـيـِث ِإذَاْ  
 يوافـي ضِريحاً لَكُم زاِْئـرا  متي يحتِظى  عبدكُم ِباَلْمنـى
اْلَـكُماِْم ِخينالْم  ِفـي ىـرا  يـرصِة الْبظْرن  ِإلَي  قَـىريو 
ي اَلْمناْ واَغِْفـراِإلَـِهي وجد ِل  تفَضـلْ علَيـناْ ِبحِبـِه يـاْ  
  مع مشاِْيِخـناْ  اَلْكُبـراِةـو  لَناْ وَألصـٍل وفَـرٍع وِإخـ
 وِجيراِْنناْ   واهـِدناْ  وانصـرا  وأَحباِْبـناْ  مـع  مِعيٍن  لَـناْ
اْ  خاِْئـباً  واعقِِـراعـدواً لَن  َألحزاِْبـناْ اَلْمسِلِمين  وخـذْ  
 ـنم داْ كَينبر ِرفَـنا اصنعا  وـاِْكـراْ مـراً لَـنـطَ شأبت 
ـماْ كُلَهاْ اكِْف  الِْعـدنباْريا  وـرماْ  دـنبر  ـمـهاْنوأَعو 
  عثْماْنَ  خيراً جرىـقَِصيدِة   وجد  ِلعبيِد  الْهوى ناِْظِم  الْـ
 ِبـهاْ  مسِتِفيٍد  ومن  نشـرا  وكَـاِْتـِبـناْ محِسٍن منِشـٍد 
ـَا   ِبأَحمـد  أَعطَيتـه اَلْكَوثَـرا  وأَحِسن ِختاِْمي  ِعنـد الْلِّق
لَناكْحو ِقِنياس ِض طَهوح ِمنو  ؤِبر   ِنـيوياعِتـِه  ظَاِْهـري  
 تولَّوا وِحيداً وجـد ِباَلِْقـرى  وهب ِلـي أَِنيساً كَِريـماً  ِإذَا
 وآٍل  وأَصحـاِْبـِه   اَُألمـرا  وصلِّ ِإلَِهي علَى  اَلْمصطَفَـى
ـاِْعِهـمبأتو ِهـملَيع  لِّمسو  دبو دن فَاْح ـيتى مـرس ر  
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد 
فهذه قصيدة من حبر :  وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد،الكونني

الرمل يف مدح خري الربية، صاحب الرتبة العلية، ومعدن األسرار 
  .الربانية، وهي واحد وأربعون بيتا

اْ رِل يصىرِر الْـويخ لَىِب ع  أَحمد الْمخـتاِْر طَـه من عـالْ  
   أَتـِقـياٍْء  فُـضـالِْةوهـداْ  ثُـم َآٍل مع ِصحاٍْب كُـرمـاْ
 أَنْ  هداْناْ  ِدين  خيـِر الْرسـالْ  أَحمـد  اَهللا تعاْلَـى شاِْكـرا

بالْم  دمةًأَحمحاْ رـنِث  ِفيوع  ِللْبراْيا  ِمثْـلَ  غَـيٍث   هطَـال  
 وسقَاْهم بعـد نـهـٍل علَـال  فَارتووا ِمن ماِْء هدِي الْمصطَفَى
 أَو شفَى ِجسماً  عِليـالً ِعلَـال  كَم أَغَاْثَ الْملْتِجى ِمن كُرٍب

ـًاقَـد أَتاْه  ال لَّـه  ِديـنا قَيم ـًا ياْصاِْح كُـلَّ الِْملَـال    ناِْسخ
 كَسٍل  عجـٍز  أَِخـي والْملَال  فَـدعا ِللْخلْـِق  ِللْديِن  ِبـالْ
ـًا  ِباَألذَى  متحمـالً  ِلِعـبٍء   أَثْـقَـال  صاِْبـرا  للـِه دوم

اْلَـىعاُهللا  ت  ىـدـًافَه  وأَبـى من كَاْنَ ِغـرا  جِهـال    أُمم
ـمـاْ كَلَّهايرالْب  ـاْدس دياِئـال  سالْس  دـرالْ  ي  ِخـيسو 
هدـوج اْدـوجو ـمكَـِرياِْئـال  وٍل سويٍد  ذَاْ سـوِمثْلُ  ج 
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ـُه الْعطَـ ِمن ِجـيتري اْهأَت نام  آب فَـورا  ِبالْمنـى  واَألمـال  
عـدـيمس1(و(دنس ِنـيـال     سالْع قا فَـومس لٍْق قَدلُ خهس 

 وارِتفَـاٍْع بلْ كَشمٍس ِفي اِجلـال  كَاْنَ بدرا ِفي  جماٍْل  والْضـيا
ِسـراْج  الْمهتـِدين  الْفُضـالو  فَهو نور  اَألرِض  حقا والْسما  
ـىبتجا  مـِجـينا وِفـيصـال  وـالْ الْكُمكَاْنَ أَع ـِه  قَدبر 
ـًا  بـحر ِعلٍْم ِعنـد بأٍْس باِْسـال  وبـِهـيا  كَانْ بـرا باِْسم
ك إنْ رأَوه  مـقِْبـالومـلُـو  ومِهيباً  كَـاْنَ تخشى اُألمـرا  

ا سـدجم ـاْزح مِليحواودد  لَـم يعنف بـلْ يعلِّم  جاِْهـال  
 يوم حشٍر ِمن كُـروٍب والْبـال  وِإلَيـِه يلْتِجـى كُلُّ الْـورى
ـلَّ وعـالساِْجـدا  للِّـِه  ج  فَيلَبـي ويِخـر الْمصطَفَـى  
 ـي الْعِظيم اشفَع تشفَّع  واسأَال  ثُم  يـدعـو ويناِْديـِه  الْعِلـ

                                           
السميدع بفتح السني وامليم بعدها مثناة حتتية هذا هو الصواب، وال تضم السني   1

تاج "يف : ، وقال الزبيدي"خمتار الصحاح"ا يف فإنه خطأ، وهو بالدال املهملة كم
ظاهر كالم اجلوهري وابن سيده والصاغاين امهال الدال بل صرح ": العروس

  . بعضهم بأن إعجام داله خطأ
وال تغتر مبا يف بعض نسخ القاموس من أنه ذال معجمة، وهو السيد الكرمي 

 " .القاموس"الشريف السخي املوطأ األكناف والشجاع كما يف 
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ـهتـوعد ـيباُهللا  ر بِجيـال  فَيكُـلَّ الْم  لَـىتفَاع  اْهبتاجو 
هـاْ  الْرسـالدرجـاٍْت لَـم تنلْ  فَِبهذَا حاْز  مجـدا وارتقَـى  

ـًا     لَم يكُن ِفي الْكَوِن يا بدرا  جـال     ِمثْلُكُـممُِنحِمناْيا صِفي
 ِحـرزنا   ِمن  كُلِّ سوٍء  والْبـال   حبكُـمحمطَـاْيـاْيا حِبيبا 
  وغَيـثاً  هطَـالبـهجةَ  الْكَوِن    كـريـما  أَنت يايا مشفَّحا
ا بلَن ـٍطكُنقَِليا)٢(اْرنالْـد ِجـال   ِفيـاٍت  عمم ـدعب نفَعاشو 

كُمـدبثًا  عِغيتسم  اكُمأَت ـال  قَدٍب  فَعـوذُن  اِْئفاً  ِغـبخ 
لَكُمالً فَضذَِلي كُمِمن ـِجيتراِْه  يالْج مِظيا عـاليأْمم  ِلي  دج  
ـىهتنم  ِكيِليمو  ا ِإلَـِهيـال  يذَاْ  الْع اِْئـيجر  تأَن  ِليأَم 
ن  ِلي  وأَصِلح  عمـالمحِسنا كُ  جد ِلعاٍْص ياْجِزيلَ الْفَضـِل يا  

                                           
بضم فسكون ففتح فكسر : قوله منحمَِنا بضم فسكون وبفتح امليمني، وقيل)  2(

: بفتح احلاء وامليم املشددة، وقيل" حمطَايا"فشد، أي حممد بالسرياين، وقوله 
بضم امليم وفتح " مشفَّح"ومعناه حامي احلرم، وقوله . بكسر احلاء وسكون امليم
بفتح " بارقَِليٍط"وقوله . حلاء املهملة بوزن حممد ومعناه الشني والفاء املشددة وا

روح احلق : الراء والقاف بعدها الم مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة، ومعناه
انتهى من مواهب اللدنية وشرحه للزرقاين . أو هو الذي يفرق بني احلق والباطل 

.  
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ـِدينٍء سوكُلِّ س ِمِني ِمناحكُ  و ِفِني ِمناشـالوضاٍْء  أَعـلِّ د  
 واجلُ  عني كُلَّ  ِعبٍء  أَثْقَـال  والْطُفَن ِبي واعِطفَن ِلي سيِدي
 يسرنْ أَمـِري  وبلِّـغْ  أَمـال  واشرحن صدِري وأَحِسن ختمنا
لْشِذي  اَألنبـالٍم علَى الِْمسِك ا  صلَواْت اِهللا ربـي مـع سـالْ  
 ٍل لَّـه واَألصِفـياِْء  الْفُضـال  وعلَـى صحٍب ِكـراٍْم مـع آ
وفُـرـٍل وأَص ـعا مـنلَيعـال  والْكُماْ   واٍْن  لَنـوِإخٍع  و 
و   العـالنظْرةً   توِصلُـه شأْ  ما ارتجى عثْماْنُ ِمن خيِر الْورى  
 ـِح الْحِبيِب الْمصطَفَى خيِر الْمال  أوحدا  حـاٍْد وغَنى ِبـمِديـ
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وإمام 

فهذه قصيدة من : املقربني، وعلى آله وأصحابه الكرام أمجعني، وبعد
مل يف مدح املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وهي سبع حبر الكا

  .وعشرون بيتا
 وعلَى صحابِتـِه الِكراِْم وآِلـه  ياْرب صلِّ علَى احلبيب  محمٍد
 وأَِحبِة متمسِكي  أَذْياِلـه  والتاِبِعين الساِْلِكـين  بنهجـِه

لرحمِن ِفي والعاِْكِفين ِبحضرِة ا  أَوقَاِتِهم غَرقَى ِببحِر نواِْلـه  
 ِللْخلِْق كَي يسقَوا  لَِذيذَ  زالِْلـه  سبحاْنَ من  بعثَ  الْحِبيب  محمدا
 ِللْحق  والديِن  القَِويـِم  ِبقَاِْلـه  فَـدعاهمو  لَـما أتاْهم  هاِديـا

حاِْلـِه وِبِفعِلـِه وِبِه  اهتـدىوِب  قَـوم  فَصاروا آِخِذي  أذْياِْلـه  
ـِركتشي لَم  الَِّتي هاِسنحا موِهداِلـه  شا ِبِحبكُوسمـا فَتِبـه دأَح 
  كَماِلـه نور بـدِرويـرى ِبودٍّ  سِعد امرؤ يلْقَى الْحِبيب الْمصطَفَى
 ورِحيمـه فَيِقيـِه كُلَّ  وباِلـه  وهو الْحِريص  والرؤف  ِبمؤِمٍن
كُـني لَم ـمكَِري ـرب دياِله  ذَا سكَملَى  والع ِفي ِن ِمثْلُهالكَو ِفي 
نه ِفي سِني ِخصاِلـهفَالْخلْق دو  حاز الْمكَاِْرم والْمحاِْسن كُلَّهـا  
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 وعلُـو  ِهمِتـِه وحسِن فَعاِلـه   ِفي  أَخالِْقـِهفَيفُوق كُلَّ الْخلِْق
ِةووقَـاِْرِه وعطَاِئـِه  وسماحـ    ِبمقَاِلـهِة وفَصاحـِةوخطَابـ  

ـادهزِةوادِعـبِكـِهِة  وِليِلم     الو بالِْلـهرِعِه  ِلجوضخى ور  
 متـْألًأل ورأَوا ِضـياَْء ِهالِْلـه  فَِرح الِكراْم  ِإذَا بدا خير  الورى
ـمهادِود اجهو  مهقَلْب ـزتاِلـه  فَاهمجاِهـِه وـِة جيؤباً ِبرطَر 
سن ارِتياِْحِهـِم ِبنيِل ِوصاِلـهح  فَترى  سرورهم وبهجتهم  فَيا  
دمحم بِبيالْح ِضير ؤرام ِعداِلـه  سؤِبكُـلِّ س ِحفُـهتو  فَيهنع 
ـهحِريض روزاٍق يتشـى ِلمباِلـه  طُوـِه كَالوبح ِفـي هادفُـؤو 

مـعطُوبى  ِلزاِئِر قَبِرِه ِبالشوِق    حبٍّ عِظيٍم  صاِدٍق  ِفـي باِلـه  
ـًا   ِبسالِْمـِه  خيـر الورى ووقُوِفـِه ِبِحياِلـه  متلَـذِّذًا متـنعم
ـهنويِع  عـومفِّـقَاٍْت ِبالددتِمـِه  أَطْـالِْلـِه  موسِبر آىاْ رلَم 

  ريا خاُهللا ي لَيكلَّى عىصرالـو  ماهب ِريح  جنوِبـِه وشماِلـه  
 وعلَى صحابِتـِه ِبقَدِر كَماِلـه  وعلَى الْهـداِة الْمهتِدين وآِلـِه
 أَو زاِهـٍد أَوساِهـٍر  ِبلَـياِلـه  ومِن  اقْتفَى آثَارهم  ِمن عاِبـٍد

يدِة  ربناوارحم ِلناِظِم ِذي القَِص  عثْمانَ عبِدك ِفـي الدنا ومآِلـه  
ِةوَألصِلِه وِلفَـرِعـِه   وأَِحبـ ـِآِلـِه     ومشاِيـٍخ ِبنـِبـيناْ  وب
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،  والصالة والسالم على سيدنا حممد األمـني       ،احلمد هللا رب العاملني   
لدعاء واالبتهال إىل ذي الفضل والنوال، وكان أبيات يف ا فهذه   :وبعد

نظمها يف بلدة عيل طري، وعدد أبياتـها ثالث وعـشرون بيتـا،            
 املعـروف   حسن أفـرح  والبيت األول ألخينا وحمبينا الشيخ حممود       

  .بالشيخ طفلي
 أَِجب دعواِت عبٍد قَد رجاكَا  إلَِهي يا إِلهي يا إلَِهي 

 كدبع إِلـِهياكَأَت  اكَا   اجلَاِْنـيِه  ِسـواِسيـوي نم ا لَـهمو 
 والْ ملْجـا وال سـند  عـداكَا  والْ حـولٌ  والْ  وزر وقُـوه
 ِليقْرع باب  جـوِدك قَد أتـاكَا  فَفَـر ِإلَيك  ملْهـوفاً كَِئيـبا

 يـديِه إلَيـك ملْتِمسا  ِحبـاكَا   جِزيـالويبسطُ راِجيا  خيرا 
ي وصحـِبيفَأدِخلِْني وإخواِن  ِبفَضِلك يا مهيِمن ِفي ِحمـاكَا  

 وهب ِلـي كُلَّ خيٍر ِمن نـداكَا  وعفْوا واِسعا جد ِلي  إلَـِهي
عـاكَاك واستِجب ربي  دِبسِمِب  وأسألُك السالْمةَ والسعـادةَ  
ـًا  ِلـمن يأبـى ِكتابك أو قَـالكَا  وحبك هب لَنا رِبي  وبغض
 وقُلْ لَه  خـذْ  هِنيئا ما كَفَـاكَا  وأغْـِن عبيـدك احملْـتاج مناً
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  ضِعيف  الْحاِل هاكَاوقُلْ ِلي  يا  وأَصِلح حالَنا ِفـي كُلِّ وقٍْت
 وكُلَّ مـواِفـٍق عبِدي هـواكَا  جِميـع مآِرٍب ِديـنا ودنـيا
 فَخذْهـا ِمن  أماِمـك أو وراكَا  وكُلَّ مقَاِصٍد لَك  يا عبيـِدي
 اِصيِباملَع ذَاِبكع  ِمن  ِنيأَِجر    رشـٍن وِفت ِمنـاكَاوصع  نم  
ـمِحير  نمحر تاكَا  إلَـِهي أنـدِإلَى  ه  ِويِد  الغذْ ِبيفَخ 
 فَِإنـك الْ  تضيـع من دعـاكَا  أَِجب واسمع دعاِءي أنت حسِبي
ـُّد  وال   وتقْـبلُ دعـوةَ الداِعي  يِقـينا عالْ ي لُكطـاكَافَفَضع  
ـبِجيا مأن  را فَِقيي  قُلْ  ِلـيفَـاكَا  و ـِديبع  نحفَافْت اَءكعد 
كُـم ولَيس لَـنا ِسـواكَاِبِبـبا  إلَِهـي ِجئْـت مهموماً ذَِلـيال  
الَنا وِلمن إلَـِهي قَـد  نـحاكَ  فَأصِلح  حالَنا واغِْفـر ذُنوبـا  
ـَر من  ِللْنظِْم حـاكَا  وأَحِسن ختمـنا واستر عيـوبا أَم رسيو 
نـالَِميالع  ا ِإلَـهي ـكـأَلْتـاكَا  سـي  ِرضبد  رمحاِه  مِبج 
اْـورى واآلِل متِبِعي هـداْكَ  وصلِّ علَى حِبيِبك خيِر كُلِّ الـ  

شرين من ذي وكان الشروع يف نظم هذه القصيدة يف الثامن والع
وقد مت بدرها يف نـهاية الشهر نفسه،  ،هجرية١٤٢٧القعدة سنة 

  .وهللا الشكر على ما أوىل وأعطى


