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نونية ليلة الدخلة

 إن الزواج شريعة الرمحن

 أقبل عليه هلم دون توان

 يا إخوتي يا أوليا النسوان

 لإلخوانكونوا على التيسري

 وصحابة ساروا بال ميالن

 كانوا على تيسري هذا الشان

 صار الزواج بهذه األزمان

 ذهب غال وبأرفع األمثان

 أأخي إن يأتيك ذو اإلميان

 فبذلكم وصى النبي احلاني

واحلفظ والتحصني لإلنسان

عجل به لتكون أهل أمان

نرجوكمو لطفا على الشبان

ذا هدي أمحد سيد األكوان

عني هلم على اإلحسانوالتاب

فغدا الزواج من الشبيبة دان

صعبا ويف التعسري ذا ألوان

مهر وبيت فاخر البنيان

يف يسر ويف توقان  فاحضنه

فاقبل وصية مشفق حنان



بائية ليلة الدخلة

 باحلمد أبدأ حتفتي متقربا

 سلم على خري اخلليقة وانسبا

 وسهال مرحبا يا مرحباأهال

 فالطيب من بني احلضور تسربا

 وإىل املعايل قد مسا وحتببا

 واملكرمات لكم تساق وجتتىب

 إني وربي عاجز أن أعربا

 أمسى املقام بكم فخورا أرحبا

 فرحي هناي بذا التجمع قد ربا

 فالقلب للحب املشرف أجنبا

 كل الوجود بكم أضاء ورحبا

با مقرءيا ربنا اجعل ذا اللقا

 يا ذا بتكبري الزواج تقربا

 أقبل عليه أيا حبيب معاتبا

 قول النبي من استطاع مؤدبا

فتحت به كهف وفاحتة سبا

كل الصالة له وصحب أجنبا

طبتم وطاب السعي دمتم أطيبا

والسعد سار مشرقا ومغربا

ولكل مكرمة أشاد وصاحبا

وعن املكارم كل شر جنبا

عما بقلبي من هناء أرغبا

كباوبداخلي عقد الوداد ور

والسعد أشرق نوره ومسا الصبا

واحلفل من كرم األفاضل أشربا

يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا

لك يا إهلي واملساوي جنبا

فهو الوجا واحلصن قد صح النبا

من يبتغي تأخريه مستصحبا

لشباب أمته حكاه مرغبا



صار الزواج بذا الزمان مصعبا

 يا أوليا النسوان كونوا أقربا

 هذه نصيحة من يرى متعجبا

يف ختم توصيتي أقول حتببا

 صلى عليه اهللا ما هب الصبا

 حق الصحابة عندنا أن يضربا

 صاح اركباواسلك سبيلهم ويا

 وامحد إهلك ذا اجلالل تقربا

 ولنا العطايا واهلدى كن واهبا

ذهب غال واملهر أمسى متعبا

واليسر فاختذوه فضال مركبا

سا مستغرباحال الشباب مع الن

فلتلزموا هدي النبي اsتىب

كان النبي ميسرا متحببا

بهم املثال فمن معينهم اشربا

يف فلكهم وخذ السماحة مذهبا

واسأل وقل ربي لنا اخلري اكتبا

اغفر لعبد فيك أضحى راغبا


