
 

 

 من املودل إىل ابلعثةنونية السرية 

رَية   كَمُل سن
َ
َبنيِّنَا الُمختَارن أ  ِلن

د   َجلُّ ََمَامن
َ
نَامن ََلُ أ

َ
تََق األ

َ
 أ

د   لُنَا بننُورن َُمَمَّ ُه يُدخن  اَلـلَـّ

ن َظََلمن َجَهالَة    فَبنهن َهَدانَا من

ُه َرِّبِّ َدائنًما  َصَّلَّ َعلَيهن الـلَـّ

ة   َ الرَُّسوُل الُمصَطََف ِفن َمكَّ  ُودلن

 َذلنُكم ُذو ُشهَرة  ِفن ََعمن فنيل  

بُوُه 
َ
مََس َذائنًقاَوأ

َ
هن أ  َعبُد الـلَـّ

ة   نُمدَّ رَضَعتُه ل
َ
 وََحلنيَمٌة قَد أ

رَبعٌ 
َ
نننٌي أ  َوُبَعيَدَما َمرَّت سن

؟! ثلن َحبنيبننَا الَعدنَاِنن  َمن ِلن بنمن

ن َربِّنَا الَمنَّانن   ُهَو ننعَمٌة من

ن يُذ من  ننرَيانن  َجنَّاتنهن َوُيعن

يَمانن  ائنعن اإلنسََلمن َواإلن نََشَ  ل

يَّانن  يَامن اِلَّاسن لندلَّ  َحَّتَّ قن

لن ََل َربنيعن اثلَّاِنن   بنَربنيعن اََلوَّ

انن  يمن الشَّ ثننَين الَعظن  َوبنيَومن اَلن

نلَموتن َوالُمختَاُر ََحٌل َدانن   ل

ثنَاَءَها َشقٌّ لنَصدر  َحانن 
َ
 أ

هن  مِّ
ُ
َمانن  رُدَّ احلَبنيُب ألن

َ
 بنأ



مُّ َماتَت بَعَد 
ُ
د  َواأل  َعودن َُمَمَّ

ُّ َفَقَد  ا َحاننيًا اِلَِّبن مًّ
ُ
بًا َوأ

َ
 أ

ُمُه وَ   ئنًمايَشُعُر َداقَد ََكَن يُكرن

 بَل نَاَل قَدًرا فَاَق قَدَر ُعُموَمة  

 َفَغَدا إنىَل َعمٍّ َوََكَن ََلُ فنًدا

وََلهُ 
َ
نَايَة  َخرَي رنََعيَة   أ  وَعن

ن بَعدن قَولَةن َراهنب   نَُّه من  لَكن

ًرا  َغنًَما َرََع. بنالَمالن ََكَن ُمتَاجن

دٌ  َجاَر َمَع الُفُضولن َُمَمَّ َد الفن  َشهن

عِنن 
َ
ُل َزوَجة  أ وَّ

َ
جيََة تنلَك أ دن  خن

 -يَا َسائنًَل –قَد ََكَن ُعمُر الُمصَطََف 

رَبُعوَن الَويُح فنيَها ََكئننٌ 
َ
 َواأل

ة   مَّ
ُ
 َفَعلَيهن َصَّلَّ ُذو اجلَََللن َوأ

 

هن ََعَمانن   إنذ َمرَّ بَعَد رُُجوعن

 َواجلَدُّ بَعُد رَََعُه ِفن إنحَسانن 

ًدا َذو يَد َُمَمَّ نَّ احلَفن
َ
 َشانن  أ

 َوالَموُت قَد َوافَاُه بَعَد َثَمانن 

ن َذوني الُعدَوانن  يهن َدوًما من  ََيمن

امن بَعَد َزَمانن   َوَمََض بنهن لنلشَّ

رَيا-  ُدوَن تََوانن  رُدَّ  -يُْسََم ََبن

جيَةن الرِّضَوانن  ن َذاَك َماُل َخدن  من

َن النِّسَوانن  َج الُفضََّل من  َوتََزوَّ

 َوَوفَاُؤَها بَاد  لنُُكِّ َعيَانن 

ينًا بنََل نُقَصانن  َشن  ََخًسا وَعن

نن  ـٰ ن َربِّنَا الرَََّح َبنيِّنَا من  ِلن

ََن الَقَمَرانن   َما َساَر ِفن فَلَكن ادلُّ

 


