رسـول رب العامليــن
احلرفُ ينبـضُ يف صـوتـي ويف وَرَقـي

والدمـعُ من حُِّبهِ يطفو على حَدَقي

ألْقـى صَدى ذِكْـرِهِ يف خاطِـري بـَـرَ ًدا

وذَرَّهُ وسْـ َط أعمـاقـي علـى حُرَقـي

ت ساعاتُـها وَ َلـ ًها
أيـامُ عـمــري شَـدَ ْ

فيـها حَ ُلـ ْمـتُ بِ ُلقْـيـاهُ ولـ ْم ُأفِــقِ

أغلـى من النـفـسِ بـ ْعـدَ اهللِ أمْنَـحُـهُ

روحي ،وال ليْسَ عن قليب بِمُْنعَتِقِ

ُأحِـبُّ شِـ ْرعَـتَــهُ ،أسْعـى لِخِـ ْدمَتِـها

وأرْتَديـها َكعِقْـدِ الدُّ ِّر يف عُنـُقِــي

كي أشربَ املاءَ عندَ احلـوضِ من يَدِهِ

وبالشفـاعـةِ ينْأى بـي عـن الزَّ َلـقِ

ومِيـضُ شِ ْعـري دَنا منْ شَ ْمـسِ هَ ْيبَتِـهِ

ي بالرَّمَـقِ
يَ ْمشــي حيـاءً إىل املَفْـدِ ِّ

أتـى الـيـتـيـمُ وربُّ الـخـلْــقِ أدَّبـَــهُ

فـوقَ البـريَّـةِ يعلـو يف مسا اخلُ ُلـقِ

تـألأل الـبِـ ْشــرُ يف إقْـبـالِــهِ وسَــرى

وسْ َط الورى بِشُعاعٍ باس ٍم ذَلِـقِ

هـذا حـراءُ لِـبَِـ ْدءِ الوحْـي مُـْبـتَـهِــجٌ

جربيـلُ يف الغارِ يتلـو سـورةَ العَ َلـقِ

تال على املصطفى آيَ الكتابَِ ،غشى

على النبـ ِّي األميـنِ الصادقِ احلَـذِقِ

فـجـاءَهُـ ْم زمِّـلـونـي دَثِّــروا جَـسَـدي

ثُمَّ ارمتى يف فراشِ اخلَ ْوفِ والقَ َلـقِ

اصْـدَ ْع بِمـا يأمـر اهللُ ،وسِـ ْر ُقـدُمًا

خـرُ الشِّـ ْركِ والنـَّزَقِ
هُنا تَحَ َّطـمَ صَـ ْ

"مـحـمــدٌ" جـاء بالقــرآنِ مـعـجــزةً

وكلُّ لفْـ ٍظ جـرى فيـما حكـاهُ نَقـي

"مـحـمــدٌ" جـاء إال تـْنـصُــروهُ َفـ َقـدْ

نـالَ الـسـنـاءَ بنصـرِ اهللِ ثُـمَّ رَقِـي

"مـحـمــدٌ" رمحــةٌ للعـاملـيـن هَـمَـتْ

حتَـذى كالنجـمِ يف الغَسَـقِ
وقدوةٌ تُ ْ

مـعـلـــمٌ وقــفَ التـاريـــخُ يُـ ْعـظِـمُـهُ

والعلمُ يشربُ كمْ مِ ْن نبْـعِـهِ الغَـدِقِ

تُضِــيءُ عَبْــرَ املـدى أنـوارُ منْـهَـجِـهِ

دربَ احلياةِ الطويلَ املُظْلِـمَ الطُّـرُقِ

مـفـتــاحُ بابِ رِضـا الغَـفَّـارِ يَـبْـعَـثُـهُ

صـيـانِ مُْنـغَـلِـقِ
لِ ُك ِّل قلبٍ على العِ ْ

حبَ مِ ْن مَ َطرٍ
حديثُهُ العذْبُ روَّى الصَّ ْ

طولَ الزمانِ على اآلتيـنَ مُْندَفِـقِ

ت
ت مَحَبَّتُـهُ يف الكـونِ وامْتَـزَجَـ ْ
ذابـَ ْ

معَ املياهِ وطُ ْهـرِ األرْضِ واألُ ُفــقِ

ممـشــاهُ يـُْنـبِـتُ أزهــارًا مُـ َلــوَّنــةً

من اهلُدى والنَّدى واخلريِ والعَبَـقِ

حـوي السالمَ وبيْـنَ النـاسِ يَْنشُــرُهُ
يَ ْ

ويَ ْغرِسُ املُلْـتَـقــى يف ُك ِّل مُفْـتَـرَقِ

مُـحَـرِِّ ًكـا سُـ ُفـــنَ اإلسـالمِ أرْسَـ َلـــهُ

ربِّـي لِيُْنـقِـذَنـا طُــرًّا مِنَ الغَــرَقِ

يا أُمـَّتــي فاتْـبَـعِـيــهِ ال تَنِـي أَبَـ ًدا

يا أُمَّةَ احلقِّ دُكِّي الشَّرَّ وانْ َطلِقي

عُـودِي ألجمـادِكِ األُولـى فـإنَّ بـهـا

َطـ ْو ًدا عظيـ ًما ينايف ُكومَــ َة الفِـرَقِ

النصْـرُ آتٍ غـ ًدا ،ال لن يـطـولَ غـدٌ

فالعِزُّ منْ أمسِنا يف األتقيـاءِ بَقـي

ب قدْ عَ َكـفـوا
يف املؤمنيـن ومَ ْن لِلْحِـ ِّ

ب منْـهُ ومُلْتَـصِـقِ
ما بيـن مُقْـتَـرِ ٍ

طـوبـى ملـَ ْن َلـفَّ دُنـيــاهُ بِـسُـنـَّتـِـهِ

وطارَ شـوقًا إىل الفـردوسِ يف أَ َلــقِ

صَ َّلـى عـلـيـهِ اإللـهُ مـا دَعـا بـَشَــرٌ

يف هدْ َأةِ الليلِ حتـّى مطلـعِ الفَ َلـقِ
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