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 إهلي مسين كرب عظيم

 
 وأعظم منه ظين والرجاء إهلي مسين كرب عظيم
 وفرج ما به دهم القضاء فال تقطع رجاي وأنت ريب
 وكن عوين فقد عظم البالء وأيدين بلطفك واعف عين
 أخو ضعف به ضاق الفضاء وال تشمت يب األعداء إين
 ومن لرقيه شق السماء حبرمة عبدك املختار طه

دا والناس سكرىوأعظم من غ  بدولته تلوذ األنبياء 
 أئمتنا الصدور األتقياء وباألبناء واالصحاب من هم
 شيوخ املسلمني االولياء بأهل اهللا من هم يف الربايا
 دواعيه وقل ملع الضياء إهلي ليل كريب طال فاصرف
 بعبد للذنوب هو الوعاء ونورين بنور البشر والطف
اشا أن خييب بك الرجاءفح سألتك ال ختيب يل رجائي  

 وقل بشراك قد قبل الدعاء وال ترجع دعاي بال قبول
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 لك أشكو يا أرحم الرمحاء

 
 داء هم أذاب يل أعضائي لك أشكو يا أرحم الرمحاء
 مهة العزم واملىن والرجاء وإىل بابك اإلهلي ألوي
 فاجرب الكسر يا جميب الدعاء وأناجيك بانكسار وذل

لقرآن يف عامل األمرمبعاين ا  مبجلى حقائق األمساء 
 بالطمس بالفنا بالبقاء خبوايف أسرار غيبك باإلبداع
 إىل املرسلني واألنبياء بتديل فيوض عزتك العظمى
 سراج اهلدى أيب الزهراء وم كلهم بأعظمهم جاها

 شكال وسيد الشفعاء عبدك املصطفى حقيقة نور القدس
اجلمعطورحكم الربهان يف حضرة   وسلطان دولة اآلالء 
 ملقام اهلنا بكشف الغطاء من دىن فارتقى العلى وتدىل
 هداها املزيل للظلماء روح ذرات عامل الكون مصباح
 مدى الدهر علة االشياء علم الرسل مظهر الفصل والوصل
 والنقطة اليت يف الباء سرباء الكتاب يف حبل بسم اهللا
 قبل انتشار ذر املرائي دوحة العلم يف رياض بطون الطي
 الباليا إن طم سيل القضاء حجة اهللا يف القضايا وكشاف
 ومالذ العواجز الضعفاء جنة اخلائفني من كل ضر

 عياذ اجلحاجح األصفياء منتهى القصد صادق الوعد والعهد
 والرفق والصفا والوفاء سيد اخللق مظهر احلق كرت الصدق
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 وسر اإلشارة البيضاء عني معىن عوامل املإل األعلى
 يا عمديت ويا موالئي يا حبيب الرمحن يا علة األكوان
 والذنب أحقر الفقراء إنين عبدك الضعيف حليف الوزر
 بالرضا ذليت والحظ محائي فتدارك ضعفي بعزك وانظر

 جنوم اهلداية النجباء وعليك الصالة واآلل والصحب
 
 
 

 
 ضارعت زفرة الذنوب بكائي

 
 يا لسقمي ويا لطول عنائي  الذنوب بكائيضارعت زفرة

 وخدودي بدمعة محراء سهم الشيب مليت ببياض
 والليايل قد قومت عوجائي صريتين األيام يا نعم قوسا
 طويت يوم أزمعوا أحشائي وأحبائي الذين عليهم
 لفؤادي والوعيت أعدائي نال مين فراقهم ما أرادت
غام والكرماءفيه بني الط وزمان صعب العراك تساوى  

 زفرة النار يف لفيف املاء مفعم باهلموم تلهب فيه
 لعمري يراع منها الرائي تتراآى منه العجائب ألوانا
 بارزات حبرية اآلراء تلك واهلفة املعايل شؤن
 مهة املصطفى ايب الزهراء ليس للخطب إن تفاقم إال
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 علة اخللق قبضة اإلبداء شرف املرسلني روح الربايا

 نقطة اجلمع سيد الشفعاء  كل األعيان طيا ونشراعني
 أيدت شأن دولة األنبياء برزت من علومه خارقات
 وأفضن اإلحسان لألولياء معجزات أفحمن كل عدو
 نور نصر مييط ليل العناء كل آن تبدو ويلمع منها

 ظالم والعدل أي ضياء أحكم العدل يف الوجود إذ الظلم
بوي كالفجر بادي السناءن وحما آية الفساد دي  
 بأمان من عابث األهواء وزوى ثورة النفوس فكل
 ودين اهلدى وحق اإلخاء واتى باليقني واحللم والعلم
 والصدق والرضا والوفاء وحبفظ العهود والقدم الثابت
 ولني الكالم واإلغضاء وحبسن االخالق والعفو والصفح

حلياءأو جفاء وبالتقى وا وبعز ما شيب فيه علو  

 هامشي حممدي العالء ومحى الدين أن يذل بعزم
 فطالت راياته للسماء وأعز األمر أإلهلي يف األرض
 واحلق نوره ذو اجنالء قمع الشرك والغواية بالتوحيد
 وهو يف حكمه رهني اخلفاء تظهر الباطل النفوس عنادا
 صائالت بغارة شعواء ومن احلق يف العقول معان

قود حلربتدفع املبطل احل  مع آرائه لسني وراء 
 السيد األبطحي سامي اللواء خل زعم احلسود واعمل بدين
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 وشفاء يا خل من كل داء واختذه درعا بكل ملم
 وعتادا يف شدة أو رخاء وغياثا وموئال وعياذا

 جحجاح ضة اإلسراء فهو سيف اهللا الصقيل هزبر الغيب
  الدرة البيضاءما طواه يف لوح علم اهللا الكرمي وجملى

 ومحاك املالذ للضعفاء يا رسول الرمحن إين ضعيف
 يا لعمري من فتكها كاهلباء أخذتين الذنوب مين فعمري

 بالقيد عاق خطائي أستحث العزم الكليل إىل اهللا ووزري
 وما يف الركبان سار ورائي وارى السابقني منكسر القلب
  عرجاءدهاين بضالع زمزموا بالنجائب البيض وأحلظ

 يا روح هذه األشياء ألغياث الغياث يا مظهر الرمحة
 يناديك الهب االحشاء ألغياث الغياث ندهة ملهوف
 وياعني دولة اآلالء ألغياث الغياث يا أمحد الكون
 بالسعادات خيبيت وشقائي أجرب الكسر طهرا السر الحظ
 بافتقاد اآلباء لألبناء أنا من آلك الوحا فتدارك

اك للمهمة إالما ندبن  مزقت وانطوت بطمس العماء 
 إال أغرقتنا بالعطاء ما رجوناك للعناية واإلحسان
 دون تلك اآليات كشف الغطاء لك فينا آيات غوث وغيث
 وزمان جتلى بغري انقضاء فعليك الصالة يف كل آن
 سيما من طويتهم بالكساء وعلى اآلل والصحابة طرا
د القوم سيد األولياءأمح وعلى شبلك اإلمام الرفاعي  
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 عرض حال الضعاف لألقوياء

 
 وندى األقوياء للضعفاء عرض حال الضعاف لألقوياء
 وكساه الزمان ثوب عناء وإذا راعت املهمة عبدا
 املعاصي بقبضة األعداء وختلى عنه الصديق والقته
 فيه الذت أكابر األنبياء فله أن يدق باب نيب

 سيد العاملني سامي اللواء علم املرسلني غوث الربايا
 حبر اإلحسان كرت العطاء أفضل اخللق حجة احلق موىل الصدق

 تاج أهل القبول باب الرجاء الرسول الوصول عايل املزايا
 مفزع امللتجي جميب النداء عمدة الالئذين عون املنادي

 بالعاجزين والفقراء صاحب اجلاه عند مواله أوىل الناس
ف بلوىألرؤف الرحيم كشا  عبد رق يشكو بصدق التجاء 

 باب القلوب باب السماء ذو املعايل باب املآمل باب اخلري
 وكشاف معضالت الداء متبع الرب واملرؤة والرقق
 كرت اإلسعاف لألولياء أسد اهللا رمحه اهللا سيف اهللا
 ال أرى يف الورى حقريا سوائي جئته ليس يل سواه وإين
 وأرادت بالزور هدم عالئي عاكتين األعداء حىت تعدت
 عن فساد ملفق وأفتراء وأقامت علي حرب عناد
 كدرت يل بالزور كأس صفائي واستمدت أحزام بطغام
 ورمتين حبية رقطاء وذنويب علي قد ساعدم
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 موالي سيد الشفعاء فلهذا قرعت باب رسول اهللا
 زاد فيه دائي وعز دوائي راجيا غارة النيب حلال

ن سره قهر خصممستمدا م  صار للحقد دينه إيذائي 

 أنت الغياث لألبناء يا رسول الرمحن غوثاه يا جداه
 وظهوري ورفعيت وارتقايء بفهومي وحكميت وعلومي
 واخنفاضي وذليت وعنائي يطلب العاجز احلسود سقوطي
 وبعلياك رونقي وائي وأنا فيك يا حممد عزي
ي ومحائيوضميين وكافل أنت جدي ونصريت ومعيين  

 هامشي حممدي مسائي ألغياث الغياث فتكة عضب
 بدواء ولن ترى من شفاء جيرح اخلصم جرحه لن تداوي
 أقعدته مقطع األعضاء جرحه كلما أراد قياما
 ناقع من فؤاده بالدماء وأرشه يا سيدي بسهام

 ويا تاج سادة األنبياء وعليك الصالة يا مصطفى الرسل
 ويا أصل هذه اآلالء  اخللقوعليك السالم يا أشرف

 من ذات خالق األشياء وعليك التحية احملضة العلياء
 والصحاب العظام واألولياء وعلى آلك الكرام مجيعا

 عرض حال الضعاف لألقوياء ما أتاك املسكني يعرض حاال
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 يعاركين الزمان كما يشاء
 

 ويب للحزن نشر وانطواء يعاركين الزمان كما يشاء
قلب عبثن به الليايلويل   بفقد أحبيت والفقد داء 

 ولون املاء يربزه اإلناء فأي مسرة حتلو لقليب
 جرت عيين ومدمعها دماء امجت اهلموم علي حىت
 عسى ال راع برهتها انقضاء وأوقات مع األحباب مرت
 من الدنيا ألدنيا وفاء نروم بغري تبصرة وفاء
ه والدين الرضاءمبا يقضي تركنا الكل للباري رضاء  

 فالح العون وانطمس العناء ولذنا بالنيب الطهر طه
 وأمحد ال يرد له رجاء جعلناه الرجاء لكل شأن
 وال أرض هناك وال مساء تألأل نوره يف الغيب قدما
 وسلم ما تال الصبح املساء عليه اهللا بالتعظيم صلى

 فهم غر اجلباه األتقياء وأهل البيت واألصحاب طرا
احب حالة البعد الرفاعيوص  ويتلوه الرجال األولياء 

 
 
 
 
 
 



 أبو اهلدى الصيادي

www.arabEspanol.org 
 

 
 

 لك يف مهمة التجلي البهاء
 

 يانبيا نوابه األنبياء لك يف مهمة التجلي البهاء
 بك الذ األموات واألحياء أنت روح القلوب طيا ونشرا
 فضاءت بنورها الظلماء ملعت مشسك املنرية يف الكون
ديها األتقياءفسارت  وتدلت آيات هديك للناس  

 جيلى وكل باد خفاء كان قبل الربوزكوكبك اللمماع
 تلك الفجاج واألحناء أشرقت منه يف زوايا خبايا الغيب
 وضاء الدجنة السوداء واستنارت عوامل املالء األعلى
 حشوة اخلارقات ذاك الرداء عنك قد شق يف البطون رداء
ها العالءظل ينحط عن عال قمت يف برجك املشعشع مشسا  

 غيبا فبايعوك وجاؤا بك طافت أرواحها انبياء اهللا
 الربايا وصحت األنباء عنك نابوا وبشروا بك اصناف
 ختام ويف الكيان ابتداء جئت ختما هلم فها أنت يف النظم
 ابتداء وتعقب األمراء أنت سلطام وقد تعرض اجلند
اءأنت معراجها وأنت البن ما طووا حكمة من السر إال  

 وعليهم ما زال ذاك اللواء مشل الكل من لوائك أمن
 إبنا باهت به اآلباء وتباهى بك اخلليل رعاك اهللا
 أبديا ال يعتريه انقضاء يا لفرع كسا األصول فخارا
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 وقبوال وأمه حواء نال منه أبوه آدم عزا
 هبوطا مضمونة االرتقاء وتدىل من حضرة األفق لألرض

اء جاءتوالعالمات قبل أن ج  بشؤن الحت هلا أضواء 
 طورها عنه ما طواه الغطاء وتوالت عجائب الغيب يروي
 من نوره عليها غشاء راقبته القلوب يف الكون واألبصار
 إمنا غاية الظهور اخلفاء رب نور يغشى العيون بستر
 اليت انشق عن سناها السناء هذه يا أبا البتول معانيك
دحري القوم شأن قدسك يف مه  التجلى فطاشت اآلراء 
 وتعلوه حرية حبتاء راح عرافهم لتلك العالمات
 تدلت برفعها اآلالء صولة من سرادق الغيب للناس
 ماض وفاعل ما يشاء هي آالء ربنا والذي يقضيه

 والكاهنون والعرفاء حققت ذلك اهلواتف واألحبار م
 هذا وللصباح ضياء ومبر الظهران راهبهم إذ قص

 رمادا وحني غار املاء  النجوم والنار إذ صاوتوانقضاض
 الغيب إذ جاء عكس ما هم شاؤا رد أمن اوس خوفا نذير
 اج منه للجاحدين امنحاء ورمى الغي والضالل شهاب
 واستبصرت به األشياء ضاء والكائنات طمس فعم النور
 بربج األبراز قام اجنالء وتبدت أشكاهلا بعد أن عنه م

هيبة وجالالمأل الكون   شأن سلطانه وعم البهاء 
 غبار تثريه اهليجاء نسجت عنه بالبشارات أمراط
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 سال منها على احلواشي الدماء كتبت للهدى سطورا ببيض
 الغيبم قدما وأهلها اخللصاء جردت مث أودعت يف كنوز
 راع كسرى كما قضاه القضاء ورآى املوبذان هذا مناما
به من أسقامه إعياءو وسطيح ملا أتاه ابن عمرو  

 نصا ما شابه امياء نص حكم التورية يف األمر واإلجنيل م
 مبني وما هناك مراء ذاكرا صاحب اهلراوة واحلق

 للعارفني سني وراء ومياها فاضت وغاضت ويف األمرين م
 مقلة عن شعاعها عمياء ليت شعري هل جيحد الشمس إال

نتهاءفمعاليه ما هلن ا كل شيء له انتهاء وطه  

 فاستديرت بنمطها العلياء نقطة يف معامل القدس دارت
 ملئت من أضوائه اخلضراء برزت يف العلى بطالع قدس
 والبشارات ما هلا استقصاء فاإلشارات أعربت عنه معىن

 عن مشسها الوضاح العماء ضجة يف حماضر امللكوت انشق م
 سر غيب وما بذاك امتراء فبدت واالكوان ترقب منها
 يرى ما بطيها النبهاء نشأة الطي حني تربز يف النشر
 طواها ما يشهد البصراء يشهد القوم بالبصائر من كنه
 وأحكامه هلا اإلمضاء تلك آيات ربنا وله احلكم م
 من حجاب تلوح فيه ذكاء كيف ال تشهد العيون ضياء
 مد يف األرض ما طوته السماء منه مس القلوب وارد خوف

وجود فكلهيبة عمت ال  فوقه من جالهلا سيماء 
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 دون نرباس ملعه األضواء طرفت مقلة العيان بضوء
 بينات ما ناا إخفاء دولة تعرب الرباهني عنها
 سوف يأتيه قد تداعى البناء راع كسرى سلطاا ولكسر
 عن منار له الشموس حذاء أيها املستميح بردة عتم

سه بلجاءواألمر مش رحت تستكشف الشؤن من الكهان  

 نصوصا أشاعها شعياء ما قرأت التورية أو ما تدبرت م
 من نصوص األجنيل يوحناء وفصول الزبور أو ما تاله
 وللحق طلعة وضاء قول مىت ما فيه لو وال ليت م

 أبصرت واحلظوظ عطاء أوشككت الشكوك منك بسهم احلق م
 قدما فلم يصبه انطواء نشر اهللا ذكر أمحد باآليات م

ىل من برجه يتجلىوتد  بتدل حتقيقه إعالء م 
 بقوم هم قادة جنباء قلبته األقدار يف الظهر والبطن م
 وشوس وسادة شرفاء أنبياء وأولياء وأخيار م

 سفاح أو خلة شنعاء مل يشنهم كاجلاهلية يف احلكم م
 إذا صني فالشؤن صفاء حرستهم عني العناية والعبد م
باؤه كرماءأرحيي آ كلهم سيد حسيب نسيب  

 فأضاءت منهم به األجزاء نور مشس اهلدى تنقل فيهم
 جا فكلهم حنفاء عمهم نوره لذا أخلصوا التوحيد م
 أمهات النيب واآلباء بالعمودين أشرف اخللق أصال
 أهل أعاظم كرباء خرية اهللا هم من اخللق للمختار م
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 وكذا املصطفى له اإلصطفاء قد حباهم خالقهم واصطفاهم
 بنت وهب فضاءت األرجاء وانتهى مظهر الربوز مبجلى
 أمينا وقومه أمناء ولدته العذراء آمنة النور م
 رزقته وقبلها حواء غبطتها العذراء مرمي فيمن

 موىل أتباعه النجباء وبوهب الكرمي أجنب عبد اهللا م
 للتجلي اخلضراء والغرباء يا حلظ مؤيد أعظمته

 ويد القدس لليتيم وقاء شب يف سدرة الفخار يتيما
 ولديه تصاغر الكرباء الحظته األقدار وهو صغري

 وهبا فطاب منه النماء زق بالعلم من سرادق غيب اهللا م
 عظيم خدامه العلماء يا له يف حمافل الفضل أمي م
 وبأس جتلى به البأساء أدب يبهر النسيم العراري م
ه احلياءسناها غشى عال وجالل ابه الشمس يف قرص م  

 وتفىن وجدا له األحياء ومجال حيىي به امليت إذ يبدو
 غيوب ما ناهلا األنبياء وكمال تنسقت فيه آيات م
 طلسمي ولألعادي اعتداء قام والدين مقعد يف كمني
 وعناد وغلظة وجفاء وطريق األقوام حمض ضالل
 أحكمته احملجة البيضاء فنفى الشرك والضالل دي
 وطاب الشعوب واألحياء واجنلى نوره فعم الوجودات م
 منه فاد ركنها الرقباء ملع الربق منذرا وبشريا
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 فاستبشرت به العرفاء قيل جاء النيب بالبعثة الزهراء م
 كمل الدين متت النعماء مأل األرض باهلدى وحبق
 قومت من سكاا العوجاء وأضاءت بطحاء مكة ملا

العز موسرى سره ليثرب ب  فطابت وطاب فيها الثواء 
 والغي نابه إحماء وأفاض اهلدى على ساكين األقطار م
 وتباهت بنصها القراء وبدت معجزاته البيض تتلى

 ليال شقت قلوب هواء حينما انشق يف العال القمر الطالع م
 مذ امتد ستره اإلسراء وادى الركبان سريا إىل اهللا م

اء منطق اجلذع بامسه سبح امل  بكفيه هلل احلصباء 
 سارت والنت الصماء وله الظيب قد تكلم واألشجار م
 يا مباء العيون ذاك املاء وروى جيشه حبفنة ماء
 فانطوى فيه للجميع الشفاء أشبع القوم من قليل طعام
 حياة وللسقام دواء بعيوين تراب نعليه للروح

  اإلبداءبرديه واجنلى قد طوى اهللا دولة الكون يف طية م

 الربايا يا نعم ذاك الكساء كان ذاك الكساء كرتاً لذرات م
 والنشر حيث كل هباء علة اخللق يف رقائق حكم الطي م
 حىت اهتدت به احلكماء مد بسط اإلرشاد هللا باحلكمة م
 تساوى الضعاف واألقوياء أثبت العدل حكمه الفصل إذ فيه م

ا الفصحاءحني تتلى خرش هل وأتى بالقرآن آية حق  

 حواشي أعتابه العقالء عقله سيد العقول وخدام م
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 وحساب فما هلا استيفاء ومعاليه واأليادي بعد
 فأريعت بسرها األعداء نصرته بالرعب غارة قدس
 ما طووه إال اجتاله اجنالء أقلق احلاسدين منه شعاع
 ومن اهللا حظه اإلعالء خيفض احلاسد العلي خياال

احلفظ عبداوإذا داركت يد   فدواء مضموا األدواء 
 فانتحت عن طريقه األسواء أيد اهللا عبده الطهر طه

 غشى األحالك منه ضياء خدمته األمالك دارت به األفالك م
 وطرز الورى لذا إمياء وقضى احلق أنه علة اخللق
 وذووها وال السماء مساء هو لواله ما هي األرض أرض
تاق أرتاقها الطمساءبانف سبب شقت الوجودات عنه  

 لك مكنون سره اإلبتداء فتذكر حديث جابر يبدو
 ما لعلياه والفخار انتهاء يا له من خطري سر ابتداء
 أمحد واتضاعه فاعتالء كل أطوار عمره معجزات
 فذلت لعزه العظماء ذل هللا طارحا ما سوى اهللا م
 وأمانا إذ جتزع االصفياء رمحة للوجود جاء ونورا

سلم القلوب إىل اهللا معزمه   ومن باب دينه اإلرتقاء 
 فضالل طريقه وعماء والذي حاد عن طريق هداه
 شرفت من جنابه األمساء يا بروحي أفديه من هامشي
 ما عليهن للبصري غطاء حمكمات آياته بينات
 عسرات وال ا إيذاء ألفتها العقول ال منكرات



 أبو اهلدى الصيادي

www.arabEspanol.org 
 

ماءكلهن اليتمية العص جممالت مفصالت رقاق  

 سرهن الساري رحيق صفاء رقرقت كأس حكمة مبعان
 فناء وللفؤاد بقاء ما أحيال مذاقها فيه للنفس م
 أعظمت شأن حقها البعداء ونصوص أحكامها باهرات

 ومعانيه ما هلن انطواء كم طوى الدهر من شؤون جسام
 تعاىل سلطانه والعالء أبد اهللا عزه وله احلكم م

ا وشأناهو فرد يف امللك ذات  ما لعايل جنابه نظراء 
 واملرسلون طني وماء أبرز اهللا مفردا نوره الفياض م
 من سناه قبل الكيان استضاؤه هو إخوانه النبيون لكن
 وهلم من فيوضه استجداء وعليهم له شريف أياد
 تعاىل به استجيب الدعاء أصلهم آدم وملا دعا اهللا
عة الشفعاءترجتيه الشفا وغدا حني يذهل الكل طرا  

 وللنوق للحجازه رغاء ليت شعري هل تبصر الركب عيناي م
 ويرش القيعان مين البكاء وأراها لطيببة تتهادى

 دمية من مدامعي وطفاء يثقل السري باجلمال جهارا
 وغرام ومهجة حراء فولوه ولوعة وهيام
 واصطالم ودمعة محراء وأنني وذهلة وحنني
بوفؤاد يطري قبل نياق الرك  والعني ما هلا إغفاء 
 ثراها به الشفا والثراء وفناء حبت لشمة أعتاب
 حلمى منه كالسماء الفناء وانقطاع عن الوجود بوصل
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 مثقل بالذنوب مين اخلطاء آه والوعيت وطول أنيين
 ووزري مؤزري والشقاء أمتىن وأين ما أمتناه

 فك قفل به يتم الرجاء عل من نفحة الرسول لقيدي
ها عناية الطهر جتلووعسا  عن فؤادي ما بث فيه العناء 

 بنيب عبيده السعداء وأراين بعد الشقاء سعيدا
 سرور يعد النوى وهناء وأرى قربه املنري وللسر
 جتتليه من مسه غرباء وعلى بابه أرى حر وجهي
 ولظهري من اخلشوع احنناء ودموعي تسيل وجدا وشوقا
  هلم إليه التواءمثل شأين وقفول العشاق من كل فج

 تناجيه دينها اإللتجاء هزهم وأرد الغرام فأرواح
 عن معاين مجاله ذهال وعقول هامت به فهي إال
 يل إليه باالنتساب ارتقاء مل يفتين اإلسعاف قط وأين
 عن سوى اهللا أقلعوا وتناؤا رفعتين له عقود جدود
 دونه يف الربية الرمحاء رحم واصل بأكرم موىل

يف مطالع القدس منهكوكب   مأل الكون رونق وضياء 
 وويل إذ تنتحي األولياء وإمام للعاملني وهاد

 باهللا باتر مضاء وحسام قد أصلتته يد القدرة
 عند مواله كائن ما يشاء وحبيب هللا مقبول جاه

 يناجيك ما له نصراء يا رسول الرمحن دعوة مغلوب
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اءذو سواد وملة بيض غريت حاله الذنوب فوجه  

 كم لسحاج جوده عتقاء فأعتقنه من ربقة الذنب يا من
 فبعلياك تلجأ الغرباء وتدارك بالغوث عبدا غريبا
 عل متحو ضرائي السراء مسين الضر فانتدب يل بعون
 جمد يل بالتجري أساؤا خذ بثاري يا أغري اخللق من أعدإ
 أنت من حيتمي به األقرباء واحم فضال قرابيت فلعمري

ت صل حبايل بقربوإذا م  منك إين صحيفيت سوداء 
 عن جوايب قواليت بكماء ال تدعين رهن السؤال فإين
 وأماين إذ تبعد القرباء أنت سيفي وناصري ومعيين
 لك آل آذاهم األدعياء أنا يا سيدي وأهلي ضعاف
 وعطاياك دوا األنواء أعقوقي يضيع منك حقوقي
  وبالعجز باؤابعض حد ظنا عجبا لألىل ملدحك راموا

 عقود يفتر عنها الثناء ما ملداحك الكرام سوى نظم
 بك تغىن بفيضه الفقراء وخضوع وذلة وارتباط
 لك منهم ساداتنا األوصياء سيدي سيدي بكل حبيب
 قام منهم لصوننا اخللفاء بصحاب علمتهم كل خري
 ناب عن ذات نورك الوزراء وزراء اهلدى ويف الناس حينا

ديق صاحبك املقبولجبناب الص  من أحكمت به السمحاء 
 أمناء الصحابة األصدقاء والذي بعد أن قضيت ارتضاه
 حطما مذ هاجت اهليجاء والذي رد بالسيوف أويل الردة



 أبو اهلدى الصيادي

www.arabEspanol.org 
 

 حمو بسيفه الغرماء برجال من كل ليث كسيف اهللا
 ضحوكا طمرة جرداء رب فتك فحل أخاضته باملوت

البطش صعدة مسراءلدى  مصلتا أبيضا قد امحر تتلوه  

 يد عزم جتلى به الغماء من أيب بكر اجتلته صباحا
 جنوم وسادة فضال أفضل السادة الصحابة والكل

 وأذن فيها له إصغاء قلب صدق مضمونه الصدق يف اهللا
 لعمري مجيعهم عرفاء سيد العارفني باهللا والصحب
 املوايل إذ شحت األسخياء حب طه خليله صاحب الغار

الكل يف هوى سيد الكلباذل   ويتلو صدق الغرام السخاء 
 الح للعني جنة خضراء شيم تنضح العبري ومنها

 الذين لذ حبه والوالء وجباه الفاروق ثاين الوزيرين
 ومن طوره التقى والوفاء فاتح األرض ناصر الشرع والدين
 من نص قلبه اآلراء والذي وافق الكتاب كتاب اهللا

مريأي غوث للدين أي أ  بعض خدام بابه األمراء 
 أسكرتنا من دورها صهباء ما ذكرنا منه املناقب إال

 وتطوى بذيله اجلوزاء شرف ختجل الكواكب إذ يبدو
 من زان مشهديه احلياء وجباه الشهيد عثمان ذي النورين
 اختصاص من ربه وانتقاء صهر طه على ابنتيه ويف هذا

العسر يف اخلطوب بالءو ذو األيادي جمهز اجليش يف العسرة  
 حميا مهذب معطاء قرشي زاكي الشمائل وضاح
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 حياة وهكذا الشهداء أكتسبته شهادة الدار يف اهللا
 من حبه لروحي جالء وجباه األمري حيدرة الكرار

 نعم الوصي والزهراء الوصي السامي الذرى كافل الزهراء
 املعايل وللعلي العالء أسد اهللا سيد اآلل خمطوب

بأتنا األنباء عن قدره العايلأن  ويكفي للموقن األنباء 
 شاكل املعجزات منها املضاء كم شهدنا لعزمه خارقات

 ونزر يف مدحه اإلطراء قال ذو احلقد مادح الصهر أطراه
 وعلي تعلو به العلياء قد رأينا العلياء تعلي رجاال
 كر من عضبه عليهم وباء حينما استعرض الصفوف ببدر

لباب يوم خيرب فاحلصنودحا ا  تداعى واز منه البناء 
 عزمي إذ تثقل األعباء باب علم الرسول ذخري أو السبطني

 مدهلم فيعتريها اجنالء كم أناديه والنوائب ليل
 وكثريا ما حتسد احلسناء حسدته أولو الضغائن حقدا
 عصبة فوقها أستدير العباء وجباه السبطني شبليه عيين

ئمة والكلسيدي سادة اال  لعمري أئمة جنباء 
 حبماها األبدال والنقباء أمة من بين النيب استظلت

 حسرات ماتت ا كرماء حسريت هم طول املدى ولكم من
 خطرت يل البقيع أو كربالء آه والوعيت عليهم إذا ما

 قليب املضىن وسامراء ذو احتراق إذ يذكر النجف األشرف
  والبطاح والزوراءدارهم فرقتهم يد التجلي فطوس
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 ومع اهللا صبحهم واملساء شرفوا كل بقعة قدسوها
 من صح يل إليه انتماء وجباه األمري خالد سيف اهللا
 والنت بسيفه األقسياء أهلزبر الفحل الذي أيد الدين
 فاستسلموا له مث فاؤا والذي دوخ األىل من أويل الردة
ل اللواءدين اهلدى وطا والذي عز يف فتوحاته األقطار  

 نعم جيش النيب والرفقاء وجباه الصحب الكرام مجيعا
 بعد عتم وهذه الكيمياء قلبتهم يد الرسالة نورا
 منهم طوعا أبيح الدماء أسد اهللا والذي ألجل اهللا
 ما بناه من الغوى القدماء باملواضي وهدوا شيدوا الدين
 النبيني ما هلم أكفاء ومضوا إذ قضوا كراما بأصحاب

م ببدر من حزم الح بدرك  يتجلى مساؤه البيداء 
 ناب ظهر العدا به إحناء كم حنني لصفهم حبنني

 بيض كم قومت حدباء وحبدب هلم خمضبة األطراف
 ما لوا عن را األشياء جاء منهم كاألنبياء رجال
 أتتنا الشريعة الغراء وجباه األئمة الغر من عنهم
ءعلماء الكتاب والسنة البيضا  أعيان ديننا الفقهاء 
 عظماء الطريقة األولياء وجباه املشايخ الزهر من هم

 طه فاجناب عنها الغطاء سادة هذبوا النفوس بدين الطهر
 فلعمري حقا هم العقالء زهدهم قد زوى الوجودات عنهم
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 فذكر زمام ودعاء فزعت منهم القلوب إىل اهللا
لرجاءطرق اخلوف كله وا وصالة بصدق حال وصوم  

 من جتلت له اليد البيضاء وجباه الغوث الكبري الرفاعي
 بشؤن حارت هلا النظراء سيد ناب عن نيب الربايا

 األيادي والفلذة اخلضراء علم الشرق كوكب الصدق فياض
 قد أقيمت حباله العرجاء مدد يرفع الوضيع وسر
 هي والعارض امللح سواء وخالل محيدة وفيوض

 كرام أماجد صلحاء  فهم قوموبأوالده اهلداة
 من ذويه األبناء واآلباء بيت جمد إىل علي تعالت
 ملئت من معطاره األرجاء شرف ينطح النجوم وصيت
 خالص مسه من احلب داء وجباه انكسار كل حمب

 مبعان على القلوب أضاءت فاستنارت وزيح عنها الغشاء
 جذبته للصانع اآلالء بإشارات كل عبد نزيه

اهللا كافال ووليارضي   فاطمأنت من سره األحشاء 
 مس فقد كالسحب منها املاء بدموع للعاشقني إذا
 زفرات تبكي هلا الصماء بأنني للواهلني لديه

 ومنها لرا إسراء بعقول قد أدركت غاية السر
 بفهوم قد هزها الوجد حىت نطقت من صميمها اخلرساء

ين به اإلهتداءمن عم باخلفي اجللي ذي الغارة املهدي  

 لقليب ديه اإلقتداء مظهر احلق باهر السر من طاب
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 من عاله ضمن الظهور اخلفاء وارث املرتضى وجملى هداه
 ولعمري أموام أحياء برجال الديوان حيا وميتا
 فاألعادي هلا بشأين اعتناء خذ حنانا يا مصطفى بعناين
 وبطه يستشفع الفقراء رب إين مدحت عبدك طه

ق سري يا رب من كل سوءن  فبسري من زليت اصداء 
 فإين مطييت هزالء وتدارك عجزي بقدرتك العظمى
 دهاين ومهيت عثراء سار أهل القلوب هللا والذنب
 منهجي ظلمة اهلوى الظلماء كلما قلت أجتلي النور طمت
 غلبتين األعداء واألهواء تب علي انتصر إيل فإين
يل الذنوب شيء غثاءضمن س وأغثين مما أهم فرأيي  

 فطريقي فجاجه وعثاء واجتذبين إىل طريق أمان
 وأعنائي وملين النصحاء أنا عبد قد أثقلتين املعاصي

 أمام والعزم مين وراء ألغياث الغياث يا رب فالركب
 وارض عين فمنك يرجى الرضاء ألغياث الغياث فرج كرويب
داءوبدت منه هجمة واعت يا إهلي هذا الزمان متادى  

 أقلقتهم بغيها الشحناء كدر الصفو فيه أحقاد قوم
 قسوة تغلب النهى وجفاء وقلوب هلم تربع فيها

 وامض فيهم من القضا ما تشاء ضيق األرض يا غيور عليهم
 وقرت يف ضمريه البغضاء وأعذين من شر كل حسود
 ما لناري بغريها إطفاء واحي قليب برمحة منك إين
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 يل فناء حببه وبقاء  أراينوأفنين بالنيب حىت

 منه جيري فضال علي العطاء وأراين له رفيقا وجارا
 هب من نشره عليها شذاء فهو روح األرواح سرا وجهرا
 روضة يف طرازها فيحاء نسجت لأللباب منه معان
 حني جيلى ما افتر عنه الباء هو يف الكون نقطة الباء يبدو
  مل يبدها اإلبداءعلوم كم أعاد الباري به من أفانني

 فعاشت وهزها اإلحياء جاء باحلق والقلوب ا موت
 منريا بضوءه يستضاء وبدا نوره فأصبح للحشر
 شأنه الوضع جل واإلعالء يا إهلي يا واسع اجلود يا من
 يا من لبابه اإللتجاء يا عظيم النوال يا واهب اآلمال
 ولليل عتمة فحماء يا جميب املضطر حني يناجيه
 هتفت باسم قدسه الغرقاء يا مغيثا بلجة البحر إن ما

 عل يروي ظما القلوب الرواء قد رجوناك فاسبل الستر والطف
 ما استمال الغصن الرطيب هواء وعلى املصطفى فصل وسلم
 بارقات هلا املعاين غطاء وانطوى باخلفاء نشر والحت
 رم للعلى فهم أصفياء وعلى آله الذين اصطفاهم

  الناس أكرم اخللق طرا شرفاء اخلالئق األذكياءسادة

 ساديت حني تذكر األمساء وعلى السادة الصحابة من هم
 هيمته الطلول واألرجاء ما حدا الركب يف املهامه حاد
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 وارتقت يف املنابر اخلطباء وسرى يف عوامل اهللا سر
 واستهلت بشرى حبسن ختام
 وطوى شقة العناء الرضاء

 


