
 

 ِفي ِوداِع شهِر رمضانَ الْمعظَِّم  ولَه أَيضا ِزيد فَيضا
 رمضانَ أَراد اِالنِصراف عنِّي يوم ييب وخِليِلي وطَِبيِبي شهرأَللَّهم ِإنَّ حب

عا دفَو هنِن عغتأَس لَمو هلَّ ِمناَم أَنِّي لَم عم كِذِه الرائية الثالثاءِ ِإلَيِبه هت
راِجياً أَن تكُونَ ِلي رحمةً وِربحا يف الدنيا واآلخرة فَتقَبلْها ِمنِّي ياربِّ 
وباِرك ِلي ِفيها واجعلْها فَوق ما قُلْت وحقِّق كُلَّ ما رجوت ِمنك ِفى 

رِضيت عنك وعن رسوِل اِهللا صلَّى الدنيا واآلخرة واشهد يل أَبدا ِبأَنِّي 
 كنع مهنالَي ععواألنصار رضي اُهللا ت اِجِرينهرضاء الْم لَّمسِه ولَياُهللا ع

 لَّمسالَي وعلَّى اُهللا تص هنعو 
 

  نِ الصوِريل اشهد ِبكََوين عبداحملس      ياذَاالْبشاراِت ِبالْئاَياَِت والسوِر
 ِغشٍّ وىل اشهد ِبأَنِّي تبت ِمن خوِر        اشهد ِبكَوِنى عبد اِهللا ِفيك ِبالَِلي

 لَه ِريكبٍِّ الَّشـّر  ِفي الْملِْك والْحمِد ربِّ الْجنِّ والْبشِر ِسـرذَاقُفُوٍل ِل
ـْت ضيفًا كَِرميا فَد يبشِّرِني  السِِّرِّوالْجهِر ِباِإلحساِنِ ذَابشِر ِفي       الَِزل
 ِبالََ ِعدى ِفي تراِبي فَا نتفى ْ كَدِري       اهن فَجأْتِني يا خِليِلي بالسرور

 عِن الْكَِر ِمي الْبِديِع الصنِع ذي الْقَدِر       فَقُلْت والْقَلْب ِمنِّي طَيِّب ِبِر ضي
بِديقَد تأَو فَّاِر ِمنا ِفِر الْغِللْغ ِبالظَّفَِر   ت ادج ِلي قَدي وضأَر ـهنعو 

ـْدا لَّه أَبدا  ِبما يل اختارِ ِفي مكِْثي وِفي سفَِري  أَسلَمت كُلِّي لَه عب
           فَي ضرِرين طُوبي ِبِذكٍْر حِكيٍم قَد       لَه شكُوِرِى ِفي دار السالمَ وِفي
ـّن الْغرِر       سَََأَلْته بعد عوِدي ِبالرِّضي لَهمآ  أَن الَّ يلَقِّينـي شيئًا ِم
    ِباْملُصطَفَيمن ِبمدِحي والصالِةحرِي  وأَنْ يسلِّمِني ِمـن كُلِّ مهلَكٍَة

  ِبِه تـوسلْت ِفي لَيٍل وِفـي سحرِِ       عتهوهو الْحٍبيب الَِّذي ترجي شفََا
هترصوِل الَِّلِه نس ِبر كُنت ـنمِر       وحا تاِمهِفي آج داُُألس ـَلْقُه   ِإنْ ت
  وال ِمـن عدوِّ غَيــِر مزدِجـِر       ِبِه ولَن تري ِمن ولَىٍّ غَيِر منتَِصٍر 

  كُلََّ ِذي جحد وذي ضجِر أنْ رَّاض ِلي       ِبِه  طَلَبت  ِمن اْلقََهَّاِر مرِسِلِه
ـَِر        كَأَنّـه وهو فَرد مِِّن جالَ لَِتِه   ِفي عسكٍَرِحني تلْـقَاه وِفي زم

  من يزكُواْ ِبِهم عمِرباآلل وَالصَّحِب       
  ِبأَهِل بدٍر ورض ِلي كُلََّ ِذي بطَِر       أَخرجتِني يآِإلَِهي ِمن ِعداي معا



  عصمتِني ربِّ ِمن بوسي وِِمن خطََِر       قَد قدتين بِِالرّضي ِللصَّااِلِحني معا 
  ِبِه كفاين   أَهلَ الْكُفِْر   والْحيِر        مغتِرباتوسِلي لََك يف األعداء 

  جعـلْت قَلِْبى ظََرف الْئَاِى والسِّيِر        يل استجبت ِبما فَاق الْظُّنونَ ِبِه
   رِيأوجا ِلِهم فَلْتكُن لِِّى ولْتِدم بش        ِبِه ا استجبت قَِد ميا لِّلِْكراِم لَدى
   ِفى الْبرِِّ والْبحِر سخِّر ىل ذََِوى األشر        ِإلَيك يا خير وهاٍب مددت يِدي
 لَدي ِعدى قَلْب كُلٍّ صار كَا لْحجِر         أَنِِّي أَمد يِدِي ِللْخلِْق مجتِديا
  وبعد كَوِنى خِدمي الْفَجِر ِذي الْفَجِر         ِمن بعِد كوين عبد اِهللا ِفي أَبٍد
   بعِد ما ِبعتها ِفى الْعسرِِ والْيسِرمِّن         أَوكَيف أَركَن ِللدّنيا    مجردةً
 لْخسِرذَِوى التّنازُِِع والتّثِْليِث وا       أَم كَيف أَشكُو ِلمن غُرّواِْببهجِتها 
ِقرفْتاِق مَزا ِفِع الرِقِر   ِإنِِّي ِإلَى النفْتِني ِبمغى الْملِِّسو ملْ أَكُنو  

  ِمن بعِد كَوِنى عبد اللََِّه ِبا لِْفقَِر   َآ أَشتِكى الضّر ِللْمخلُِوق مجتِديا الَ
تَِِربْغمَ موالْي تلُ أْنفََالَ ِلي قََب نِر        مماِف والسى ذَِوي األسيارصّالن دِعن 
  وهو الْحِفيظُ الَّذي يغِني عنِِِ الزمِر        جوابه حسيب اَُهللا الْحِسيب هنا 
  نجو وِإنِِّى ِمن خوِفي ِعداى بِريأَ         ِإنََّ اِإلله وليي  سرمد ا   وِبِه

َتنطََفَى الْمصالْماِسطَََِتيقَوو ارتخِر        ى الْمبروالْخيلُ الْخأَه رَّهفْْقََِتى الدِرو                       
  ِصِرـي كُلِِّ منتِه أَمت ِلواِقـِب        وهو الْوِسيلَةُ ِلي د نيا وَءاِخرةً
  يِّب ربِّي ِلي ِبِه عصِريـِْلمن يطََ        ِإنِِّي ِلموالَى عبد خا ِد م أَ بدا
  ِبِه استغا ثُواْ وفَا زواْ ِمنه ِبالِْفخِر         ِلمن ِبِه قَد أَغَاثَ اَُهللا جملَةَ من

 قطَفَى سصبِّ ِبالْماياَ رعم ا ىنِر         ِلي مخالسن كَفَا ِني ذَِوى الِْإنكَاِر وامي  
  يا من حماِنى ِفي بدٍر وِفي حضِر        إنِِِِّي لَعبد ك ِفي ِسرٍّ وِفي علٍَن
 الِْعدى الْمضِريصرفْته قَبلُ ِبا لْمخِز        من رَا م هضم جنا ِبي ِمن ِعداى زمِني
 أَو ِلِسوىالْمصطَفَى الْمختاِر ِفي سفَِري         من ظَن أَِنِّي ِلغَيرِِ اِهللا مر تِحلٌ

  من كَونِه ِلى أَغْنا ِني عِن النّفَِر         يٍم ِبِشيعِتِهـصلَّي علَيِه ِبتسِل
 وِبا لْمداِفِع ذَا ِحقٍْد وذَا غَدِر          ا سفٍَهحتي يباِرزِني ِبا لسَّيِف ذَ

ِزلُهعت لْقالْخو ذُلُهخِر         فاُهللا يالْكَدِى وِبالِْخز لُهقْتي ارالْعو  
  ٍرِفى الْبرّ والْبحِر ذَا نفٍْع ِبالَ ضر         واَُهللا ينصرِني والْخلْق تتبعِني
  ربا وكُنت لَه عبدا مع الدّرِر        ِإنْ شآَء ربِّى الَِّذي قَد كَانَ ِلي ومِعي
 ن فَضِلِه الْوا ِسِع الْمغِني ذَِو الْوطَِرمِّ         لَه ِخطَاِبي وتا ِتيِني منا ى معا



 ِمن جوِدِه النا ِفِع الْمستخِجِل الْمطَِر         لَه ِخطَا ِبي وأَرجو فَوق مطْلَبِتي
  مع الْهوآِء ويا ذَالْبحِر والنّهِر         ياَ ذَا لسَّمواِت واَْألرِضني منفَِردا

 أَر جو ِبِه الْفَوز ِمن صوٍم وِمن سهِر         ملٌـِقري حِقري لَّيس ِلي عـِإنِِّي فَ
 وقُد تَ ِلي  لَك ِمن طُوبي مع السّوِر         و قُدت ِلي ِمنك ماا نقَادت لَه الصّلَحا
  وارز قِْنى الْكَشف ِفيها والْتَزلْ خوِر         هب ِلي ِتالَ وتها ارزقِْني حالَ وتها

  وسر مدا لّى كُن يا محِسن الصّوِر         ِبهاها هب ِلي ِغناى ـخلِّد هدا ي ِب
  وهاِب ِذى الْقَدِرـبد لِْلـِبكَوِنى الْع         وا جعلْ خِليِلى شهر الصَّوٍم يشهدِلي
 مع كَدِري محوت قَبلُ عيوِبي ربِّ          واجعلْه أَحمد عوٍد يا مِعيد لَنا
 عِن الْكَرِِِمي الَِّذي ِلي كَانَ ِفي سفَِري         وا شهد ِبكَوِنى ِفي ذَاالْيوِم مرتِضيا
  ِرـأَوٍب مَّع السفَا أَدِّب ذَـّوِفى الت         واكْتب كَما ىلَ ِفي ِعلٍْم وِفي عمٍل

  وبي ِبالَ ضرٍرـكَدٍّ وِلي كُنت ِفي طُ         ي ِبالَمكَّنتِني ِفي ديوِري يآِإلَِه
  تِني مٍِن ِعدى الْأَزماِن والْقَرِرـعصم         قَد كُنت ِلي ِفي ديوِري يآإلَِهي معا
 ِريي والصَّالَِةحـوِسيلَِتي من ِبمدِح          وصلِّ عنِِّي ِبتسِليٍم علَي سنِدي
  ودا   لَّدي آجاِمها   تحِرـولَو أُس         محمٍد من مىت يلْق العدى أَبدا
 لِّ وقٍْت وِفي لَيٍل وِفي سحِر ـِفي كُ         واآلِل والصَّحِب ما فَاز الْخِدمي ِبِه

 
ِصفُونَ وا يمِة عبِّ الِْعزر بِّكانَ  رحبس ّبِهللا ر ِدمالْحو ِلنيسرلَى الْمع لَمس
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