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ِ اللَّطِيِف اَألكَرمِ    َاَحلمُد -َِّ

  َوَبعُد َهَذا النَّظُم َمتٌن َحاِوي

  َوا-ََّ َأرُجو املَنَّ بِالتََّاممِ 

َيا   َوانِو ُهِديَت َصالَِح النََّوا

  َفْلَتْنِو َرْفَع اجلَْْهِل َعْنَك َواْلَوَرى

َيا َأْرَبٌع َال    َتْنَسَهاَفِذي َنَوا

ٌل بَِال بَِداَيةِ    َوا-َُّ َأوَّ

  َحاَشاُه َعزَّ الَبيُد َوالَفَناءُ 

يَك لِِإلَ ِ َال َوَال    َوَال َرشِ

  َوَربَُّنا ُسبَحاَنُه الَقِديُر 

  َال ُتدِرَكنَّ ُكنَهُه اَألفَهامُ 

  َحيٌّ َوَقيُّوٌم َوَخالٌِق بَِال 

َتا   بُِدوِن ِشقٍّ َيبَعُث اَألمَوا

  َليَس َهلَا ابتَِداءُ ِصَفاُتُه 

  َوُكلُّ َما َيَشاُؤُه َيِسريُ 

ُنَنا َكَالُمُه َقد ُأ ِزَال    ُقرآ

  َوَمن َيُقل َذا ِمن َمَقاِل الَبَرشِ 

  َيَرى التَِّقيُّ ا-ََّ ِيف اَجلنَّاِت 

ُسوِل اُملكَرمِ    ُمَصلًِّيا َعَىل الرَّ

َمِة الطََّحاِوي   َعِقيَدَة الَعالَّ

  النَّفَع بِاَألصِل َوبِالنَِّظامِ َو 

  ِيف َطَلِب الِعلِم َتَنْل َعَطاَيا

  َوِحْفَظُه َواْعَمْل بِِه لَِتْظَفَرا 

  َوَتابَِعْن َتْرَداَدَها َوَدْرَسَها

  َوآِخٌر َجلَّ بَِال هنَِاَيةِ 

  َوَال َيُكوُن َغُري َما َيَشاُء 

  إِ ََ َغُريُه َتَعاَىل ُذو الُعَال 

ِميُع َوالَبِصريُ َالَقاِدُر ال   سَّ

  َكالَّ َوَال ُيشبُِهُه اَألَ امُ 

  َحاٍج َوَراِزٌق َوَذا َمل َيْثُقَال 

َاَفٍة َأَماَتا   َكَذا بَِال خمَ

  ُسبَحاَنُه َوَما َهلَا انتَِهاءُ 

  َعَليِه َوالُكلُّ َلُه َفِقُري 

َال    َعَىل الَنبِيِّ َأَمحٍد ُمَفصَّ

ُه ِيف َسَقرِ    َيكُفر َوُمسَتَقرُّ

  الَعِني َوْهَي َأعَظُم اهلَِباِت بِ 



  َوُكلُّ َما َقد َجاَء ِيف الَوحَينيِ 

  ِمن َغِري َتعطِيٍل َوَال َحتِريِف 

  ِذي َقد َسلََّام َال َيسَلَمْن ِسَوى الَّ 

  َال َتثُبَتنَّ َقَدُم اِإلسَالمِ 

  َنُردُّ لِلُمحَكِم ُكلَّ َما اشَتَبهْ 

  َوَأرَسَل ا-َُّ لُِكلِّ اَخللِق 

  َاَخلاَتَم اُملخَتاَر َوْهَو املُقَتَدى

َنا ُمَسلََّام    َأَرسى بِِه إِ َُ

  إَِىل النَّبِيِّ َقد َنَامُه اَحلَفَظهْ 

  ابِن آَدَما َوَأخُذ ِميَثاٍق ِمنِ 

  َعَدُد أهِل النَّاِر واِجلَنانِ 

ا ُبِري َلُه ُمَيرسَُّ    ُكلٌّ  َِ

  َمن ُكتَِب اُهلَدى َعَليِه َيسَعدِ 

  َواللَّوُح َوالَقَلُم َحقٌّ ُجمَىل 

  َأقَداُرُه رسٌِّ َوَليَس َيقِدرُ 

  َوالِعلُم َنوَعاِن َفَموُجوٌد َجيِْب 

  َيكُفُر َمن َقد َأ َكَر املَوُجوَدا

  َوالَعرُش َوالُكريسُِّ َثابَِتانِ 

  َوا-َُّ َقد َأَحاَط بِاَخللِق َوَال 

  ُنثبُِتُه بَِال ِمَرا َوَمنيِ 

  َوُدوِن َمتثِيٍل َوَال َتكِييِف 

ُسوِل فْلُتَسلَِّام  ِ َوالرَّ َِّ-  

  إِالَّ بِاِالذَعاِن َواِالستِسَالمِ 

  ُسبَحاَن َمن َعزَّ َوَجلَّ َعن َشَبْه 

  َأَمحَد بِاُهلَدى َوِديِن اَحلقِّ 

ًة َعَداَمن َبعَدُه ادَّ    َعى ُنُبوَّ

َام    لِلَمسِجِد اَألقَىص َوِمنُه لِلسَّ

  َوَكاَن َذا بَِشخِصِه ِيف الَيَقَظهْ 

َفاَعُة اعَلَام    َحقٌّ َوَحوٌض َوالشَّ

  َيعَلُمُه ُذو الَفضِل َواِإلحَسانِ 

  اَالعَامُل بِاِخلَتاِم حقٌّ ُيذَكُر 

َقا َعَليِه َيفُسدِ  َر الشَّ   َأو ُقدِّ

  ضًال َأَضلَّ َعدَال َريبِّ َهَدى فَ 

ُر    َيشٌء َعَىل َتغِيِري َما ُيَقدَّ

  ِعلٌم بِِه َوالثَّاِن َمفُقوٌد ُحِجْب 

  َأو َقاَل إِينِّ َأعَلُم املَفُقوَدا

  لِِذي الِغَنى َعن َسائِِر اَألكَوانِ 

  ُحيِيُط َخلُقُه بِِه عزَّ َعَال 



ِهيمُ    َخلِيُل َربِّ النَّاِس إِبَرا

َالِة ُمسلٌِم َما َداَما   َأهُل الصَّ

  بَِام بِِه َقد َجاَء َخُري ُمرَسلِ 

  َوَال ُتَكفِّْر َفاِعَل املََعاِيص 

  َوَقوُل َأهِل اَحلقِّ ِفيَمن َيعِيص 

  لِّْد َصاِحَب الَكَباِئْر َوَال ُختَ 

ا إَِذا اسَتَحلَّ َذنًبا َيكُفرِ    َأمَّ

  َنرُجو ملُِحِسٍن َنَخاُف لِلُمِيس  

  إِيَامُنَنا الَقوُل َواِالعتَِقاُد 

  إَِضاَفُة اَألعَامِل بِالطَّاَعاِت 

  َوَأهُلُه َقِد اسَتَووا ِيف َأصلِهِ 

م َتَفاَضُلوا ِيف اَألصلِ    َفِإهنَُّ

ِ ُرْسٍل َقَدرِ  إِيَامُنَنا   بِا-َّ

  َما َصحَّ َعن َخِري الَعبِيِد َحقُّ 

  َواُملؤِمُنوَن َأولَِياُء اَألَحدِ 

َالَة َخلَف َأهِل الِقبَلِة    َنَرى الصَّ

  َال َنشَهَدْن هلَُم بُِحسَنى َأو َسَقْر 

يَف َعَليِهم إِالَّ    َال َنرَفُع السَّ

  َال َنخُرَجْن َعَىل ُوَالِة اَألمرِ 

  َوَعبُدُه ُموَسى ُهَو الَكلِيمُ 

ًقا دَ  ًفا ُمَصدِّ   َواَما ُمعَرتِ

  َوَال َنُخوُض َأو ُنَامِري ِيف الَعِيل 

  َوَال َنُقوُل َال َتُرضُّ الَعاِيص 

  َربَّ الَوَرى إِيَامُنُه ُذو َنقصِ 

  َبل ِيف َمِشيَئِة اِإلَ ِ َصاِئْر 

  َأو َجا بَِأيِّ َناِقٍض َال َمتَرتِ 

َجا َواَخلوِف ِرس َال َتيَأِس    َبَني الرَّ

َدادُ َلَديِه َوالتَّحِقيُق َو    السَّ

ِت  الَّ   ِزيَد َكَام َينُقُص بِالزَّ

  َلَديِه َوالتَّحِقيُق ِضدُّ َقولِهِ 

  َوِستٌَّة َأرَكاُنُه بِالنَّقلِ 

  ُكْتٍب َمَالئٍِك َوَبعِث الَبَرشِ 

ٍء ِصدُق     َمجِيُعُه بَِال امرتَِا

َمدِ    َأكَرُمُهم َأطَوُعُهم لِلصَّ

اِر بِاَألِدلَّةِ    َوَلو ِمَن الُفجَّ

  ِرشٍك او نَِفاٍق او ُكفٍر ُمَقْر َأو 

ِه َكِردٍَّة جتََىلَّ    بَِحقِّ

  َحتَّى َوَلو َقد ُوِصُفوا بِاَجلوِر 



  ُعَوْن َعَليِهُمو هلَُم َسلِ َال َند

  َواَحلجُّ َماٍض َواِجلَهاُد َجارِ 

  َنجَتنُِب اِخلَالَف َواِإلَضاَعهْ 

  ُنِحبُّ َذا الَعدِل َوَذا اَألَماَنهْ 

  َنُقوُل َدوًما ِيف الَِّذي َال َنعَلمُ 

َز املَسُح َعَىل اِخلَفاِف    َوُجوِّ

  َوآِمَنْن بِالَكاتِبَِني الَعَمَال 

  َيُكوُن ِيف الُقُبورِ َوبِالَِّذي 

ِط َواِحلَساِب    َوالُكْتِب َوالرصَِّا

  َوَغِريَها َكالنَّاِر َواِجلَنانِ 

وَرا َر اَخلَرياِت َوالرشُُّ   َوقدَّ

  َأفَعاُلَنا َخلٌق لَِربِّ النَّاسِ 

  َوَمل ُيَكلَِّف الَوَرى إِالَّ بَِام 

  َوبِاستَِطاَعِة الَوَرى َأن َيفَعُلوا 

كرِ  َرا َفَذاَك ِيف الذِّ   اَحلِكيِم ُقرِّ

  َوَليَس لِلَعبِيِد َحوٌل َأو ُقَوى

  َوَغَلَبت َمِشيَئُة الَكبِريِ 

ُب ُكلَّ اِحلَيلِ    َقَضاُؤُه َيغلِ

ائَِال    َوا-َُّ َربَُّنا ُجيِيُب السَّ

  ُنطِيُعُهم ِيف ُكلِّ َمعُروٍف ُقِل 

ارِ    َمْعُهم َوَلو َكاُنوا ِمَن الُفجَّ

نََّة َواَجلَامَعهْ    َوَنْتَبُع السُّ

  ُنبِغُض َأهَل اَجلوِر َواِخلَياَنْه 

  بَُّنا الَعلِيُم َأعَلُم َا-َُّ َر 

  َعَليِه َأَمجُعوا بَِال ِخَالِف  

  َوَمَلِك املَوِت لَِتلَقى اَألَمَال 

ورِ    َوالَبعِث َواَجلَزا َوَنفِخ الصُّ

ِب َوالِعَقاِب    َوالَعرِض َوالثََّوا

  َموُجوَدَتاِن َليَس َتفَنَيانِ 

  اَخلالُِق اُملَدبُِّر اُألُموَرا  

  َال التَِباسِ َوالَكسُب لِلَعبِد بِ 

  ِيف ُوسِعِهم َأن َيفَعُلوُه َفاعَلَام 

  َأكَثَر ممَِّا ُكلُِّفوُه َفاعِقُلوا 

َرا يُخ ِضدَّ َذلُِكم َقد َقرَّ   َوالشَّ

  إِالَّ بَِربِّ الطَّوِل َمالِِك الُقَوى

  ُكلَّ املَِشيَئاِت بَِال َنِكريِ 

  َال َيسَأَ ْنُه َأَحٌد َعن َعَمِل 

  دَفُع الَبَال َوهيََُب اَخلَري َويَ 



 

  َيغَضُب َيرَىض ربَُّنا َوَال ِغَنى

  ُنِحبُّ َأصَحاَب النَّبِيِّ املُرَتَىض 

  َال َخَفاَفضُلُهُمو َجَال َبَدا بِ 

  َفُحبُُّهم َفرٌض بِاِالتَِّفاِق 

  َبعَد النَّبِيِّ ُنثبُِت اِخلَالَفهْ 

  َوَبعَدُه الَفاُروُق َفاَحلِييُّ 

  َمن َشِهَد النَّبِيُّ بِاَجلنَّاِت َلهْ 

  َمن َأحَسَن الَقوَل بِآِل َأَمحَدا

  َهَذا َوَأفَضُل اَألَ اِم اَأل بَِيا

َمُة الَويلِِّ الثَّا   بَِتهْ َحقٌّ َكَرا

ِق الَِّذي َقِد ادََّعى   َوَال ُتَصدِّ

ُب  َوا   َنَرى اَجلَامَعَة ِهَي الصَّ

يُن َواحٌد ُهَو اِإلسَالمُ    َوالدِّ

دِ    متََّت بَِحمِد َربَِّنا اَجلَوا

  َأ َياهتَُا تِسُعوَن بِالتََّاممِ 
 

  ألََِحٍد َعن ِذي اَجلَالِل َوالِغَنى

َضا    َعَليِهُمو ِمن َربَِّنا َأزَكى الرِّ

  َوقِّرمهُُو بَِال ُغُلوٍّ َأو َجَفا 

  َوُبغُضُهم ِمن َأعَظِم النَِّفاِق 

  لَِشيِخِهم َنجِل َأِيب ُقَحاَفهْ 

  ُعثَامُن ُثمَّ َبعَدُه َعيلُِّ 

ِة ا َلهْ َفاشَهد َلُه َكالعَرشَْ   ُملَفصَّ

ْحِب َفْهَو ُذو َوَفاٍء َواهتَِدا   َوالصَّ

  َوَواِحٌد َيُفوُق ُكلَّ اَألولَِيا

ُط َساَعٍة ُهِديَت َثابَِتهْ    َأَرشا

لِيَل َبل َفْلَرتَدَعا    َما َخاَلَف الدَّ

  َوالُفرَقُة الَفَساُد َوالَعَذاُب 

  ِديٌن َعظِيٌم َوَسٌط َسَالمُ 

  اهلَاِديُمَصلًِّيا َعَىل النَّبِيِّ 

  َربِّ انَفَعن بِاَألصِل َوالنَِّظامِ 
 


