
احلسود

 حقديالقيني احلسود بكل

 وينسى أن رب العرش عدل

 فال حتسد أخاك على عطاء

 فما جيديه بل يرديه حتما

 وإني من حسود القوم دوما

ويطلق ناظريه بال قيود

يقسم رزقه بني الوجود

بل اقنع واجتنب درب احلسود

وما يهديه إال للجحود

أعوذ مبالك امللك الودود

 املنهج

 إذا ما قلدوا زيدا وسعدا

 سوى اإلسالم رمزاوإن جعلوا

 وإن حكموا على قوم سراعا

 فإني صامت أرجوا سالما

فإني تابع أقفو الدليال

فلست بغريه أرضى بديال

يف اهلوى وعموا طويال وتاهوا

أقول هلم دعوا هذا السبيال

 شروط حل النشيد

كتغزل مبفاتن النسوان حل النشيد إذا خال من مأثم



ية للماجن الفنانوحكاومعازف وضياع أوقات سدا

 اعرتاف مذنب

 على العصيان دمنا دون خوف

يف توال  ومل تزل العطايا

مل نتب توبا نصوحا  ملاذا

يف اتعاظ  أمل تنظر جلسمك

 أما أبصرت إتقانا عظيما

 أليس الكل يوجب محد رب

وال توب لعالم الغيوب

كأنا ساملون من الذنوب

هل اإلجرام ران على القلوب

جب سمك من عيوبخلقت وما

يف كل الدروب خبلق اهللا

بلى يا نفس للرمحن توبي

 اذكر إهلك

 اذكر إهلك قائما أو قاعدا

يف مأل املالئك منة  يذكرك

أو راقدا ترجو نعيما أرغدا

ويزدكمو أجرا ويرمحكم غدا

 أبياتيف هجاء ساب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

قف عند حدك أيها املخبول

مل تنله نقائص  خري اخلليقة

أوما علمت بأن ذاك رسول

وعلى املكارم طبعه جمبول



لى عليه اهللا دوما سرمداص

ال تعد حدك يا خبيث جبرأة

 إني ألعجب كيف تبدو ساخرا

 ربي محاه بعزة وجاللة

 وحيوطه الرجز األليم عقوبة

ال تؤاخذ أمة  رب الربية

 يهوى اخلنا ويقول قوال فاحشا

وسالمنا لنبينا موصول

اله مسلولواسكت فسيف رج

ال يعرتيه نزول من كامل

فمن ابتغى إيذاءه سيزول

ومهانة فمن الذي سيحول

بفعال رجس عقله معلول

يف حبر الردى وجيول ويصول

 اهللا اهللايف أوالدكم

إذا أعطيت أوالدا

هللا عبادا  وكن

 جتد إصالحهم حتما

 وال تنس الدعا دوما

 فرب اخللق ذو فضل

 وسل من جل عن مثل

ف  لتكن عوناإهلي

فبح باحلمد والشكر

وقم بصنائع اخلري

فخريك فيهمو يسري

يف اجلهر والسر هلم

جيود على أويل الرب

وقل إني لذو فقر

وجد بالفضل واألجر



وصنهم ربنا صونا

 عليك توكلي حقا

 ووسع ذا العال رزقا

وجنهمو من الشر

فمن بوافر الصرب

وعم الكل بالطهر


