
     تشطري القصيدة البكرية
  للعالمة الشريف الشيخ حممد أبو اهلدى اليعقوبي

َوْهَو الرَِّحيُم الُمْنِعُم الُمْفِضُل َما أَرَْسَل الرَّْحَمـُٰن أَْو ُيرِْسُل

ِمْن رَْحَمٍة َتْصَعُد أَْو َتْنزُِل إَِلٰى َجِميِع الَخْلِق ِمْن َفْضِلِه

َما َوالأَرِْض َقْد َتْهِطُل فِي َمَلُكوِت اللِه أَْو ُمْلِكِه     أَْو فِي السَّ

ِل الَكْوِن إلٰى َعرِْشِه       ِمْن ُكلِّ َما َيْخَتصُّ أَْو َيْشَمُل ِمْن أَوَّ

ٌد َكْنُز التَُّقى الأَْكَمُل ُمَحمَّ إِلَّا َوَطـَٰه الُمْصَطَفٰى َعْبُدُه

َنِبيُُّه ُمْخَتاُرُه الُمرَْسُل َونُوُرُه ُبْرَهانُُه الُمْجَتَبٰى

َوْهَو َلَها الَمْنَبُع َوالَمْنَهُل  َواِسَطٌة فِيَها َوأَْصٌل َلَها

َيْعَلُم َهـَٰذا ُكلُّ َمْن َيْعِقُل َوالرَّْحَمُة الُمْهَداُة َبْيَن الَورَٰى

َفْهَو َكرِيٌم َدائًِما َيْحِمُل َفُلْذ بِِه فِي ُكلِّ َما َتْرَتِجي

َفْهَو َشِفيٌع َدائًِما ُيْقَبُل َواْسَتْشِفِع الَمْوَلٰى بِأَْسَمائِِه

ُه َيْشَغُل فِي ُكلِّ أَْمٍر َهمُّ وَُعْذ بِِه ِمْن ُكلِّ َما َتْخَتِشي

َفٕاِنَُّه الَمأَْمُن َوالَمْعِقُل َوَلا تَُجاوِْزُه إَِلٰى َغْيرِِه 
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َفَقْد َنَجا َمْن ِعْنَدُه َيْنزُِل  َوُحطَّ أَْحَماَل الرََّجا ِعْنَدُه

َفٕاِنَُّه الَمرِْجُع َوالَمْوئُِل َوَلا تَُؤمِّْل ِمْن ِسَواُه َنًدى

فِيَك َزَماًنا َوْهَي َلا َترَْحُل َوَناِدِه إِْن أَْزَمٌة أَْنَشَبْت

أَْظَفاَرَها َواْسَتْحَكَم الُمْعِضُل ٌة َحلَّْت َوَقْد أَْعَلَقْت أَْو ِشدَّ

َوَيا َكرِيًما َلْم َيزَْل َيْبُذُل َيا أَْكَرَم الَخْلِق َعَلٰى َربِِّه

َوَخْيَر َمْن فِيِهْم بِِه ُيْسأَُل َوَيا َحِبيَب اللِّٰه ِمْن َخْلِقِه

َناَدْيُت َوالَقْلُب َبَدا َيْوَجُل ٍة ِني الَكرُْب َوَكْم َمرَّ َقْد َمسَّ

َفرَّْجَت َكْرًبا َبْعُضُه ُيْذِهُل َيا َسيِِّدي ِجْئُتَك ُمْسَتْنِجًدا 

لِأَيِّ َخْطٍب بِتُّ أَْسَتْبِسُل َوَلْن َترَٰى أَْعَجَز ِمنِّي َفَما

ٍة أَْقَوٰى َوَلا أَْحِمُل لِِشدَّ َوَلْيَس لِي َصْبٌر َجِميٌل َوَلا

بُِكلِّ َفْضٍل َلْم َيزَْل ُيْنَقُل َك َبْيَن الَورَٰى َفِبالِذي َخصَّ

بُِرْتَبٍة َعْنَها اْلُعَلا َتْنزُِل َما َوبِالِذي أَْعَلاَك َفْوَق السَّ

بِرِيِقَك الطَّيِِّب إِْذ َتْتُفُل ْل بِٕاِْذَهاِب الِذي أَْشَتِكي َعجِّ

َفٕاِْن َتَوقَّْفَت َفَمْن أَْسأَُل َفا َواْمَسْح َعَلٰى َدائِي بَِكفِّ الشِّ
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َوا ُمْشِكُل َوالطِّبُّ أَْعَيٰى َوالدَّ َفِحيَلِتي َضاَقْت َوَصْبرِي اْنَقَضٰى

َوَلْسُت أَْدرِي َما الِذي أَْفَعُل ٍة ْقُم ِمْن ُمدَّ َوَقْد َبَرانِي السُّ

َيْقِصُد ِمْنُه اللَّٰه َلا ُيْهَمُل َوأَْنَت َباُب اللِه أَيُّ اْمرِىٍء

أََتاُه ِمْن َغْيرَِك َلا َيْدُخُل َوَقْد َقَضٰى اللُّٰه بِأَنَّ الِذي 

ُسْحٌب َغواٍد َنْخَلًة َتْرَقُل َصلَّٰى َعَلْيَك اللُه َما َصاَفَحْت

َوابِي َنْسَمٌة َشْمأَُل َزْهَر الرَّ أَْنَمٰى َصَلاٍة ِمْنُه َما َعاَنَقْت 

في الَحيِّ أَْو َلاَح َغٌد أَْجَمُل ُمَسلًِّما َما َفاَح ِعْطُر الِحَمٰى

َوَطاَب ِمْنُه النَّدُّ َوالَمْنَدُل َذا  أَْزَكٰى َسَلاٍم َضاَع ِمْنُه الشَّ

َورْقاُء بِالَمْدِح َبَدْت َتْرفُُل َوالآِل َوالأَْصَحاِب َما َغرََّدْت

َساِجَعٌة أُْمُلوُدَها ُمْخَضُل َوَما َبَكْت َشْوًقا إَِلْيِه ُضًحى

ـتشطيمـت ـ ـ اـهرـ ـلقصيذه ـ ـ اـ ـلمبدة ـ اـكارـ ـلمشهة ـ ـ ـلقصياـبورةـ ـ ـ اـ ـلبكدة ـ ـبفضةـيرـ ـ اـ ـللل ـتعهـ وـلاـ ـمنى وـ ـعلهـمـركه ـعبدـيىـ اـ ـلمفتقده ـ ـ ـ إـ ىـلر

ـحمتر ـ ـمحمداـمـرسهـ ـ اـ ـلمشتهد ـ ـ ـ اـبأـبرـ ـلهي اـبدىـ ـلعن اـملاـ ـلعة اـ ـلشيارف ـ إـ ـهيراـبخ اـبمـ ـلقطن ـ اـ اـناـبرـلب ـلسيي ـ إـ ـسمد ـعياـ نـبلـ

ـلعا اـملاـ ـلعة اـ ـلسيارف ـ ـمحمدـ ـ اـ ـلصد اـبقـيدـ ـلعن اـ ـلسيارف ـ ـمحمدـ ـ اـ ـلحسد ـ اـ ـليعقن ـ ـ اـبوـ ـلحسني ـ ـ الٕادرـ ـيسي ـنسبيـ ـ اـ ـلما ـلكاـ يـ

ـشعالأ ـهبذـمريـ اـ ـلشا اـلاذـ ـلقي ـمشادريـ اـكاـبرـ ـللان وـلهـ وذرـيدـلواـله ـيته ـليلهـ ـ الأرـ ـبعة ـلساءـ ـمضيتـ ـ ـشهنـمنـ اـ ـللر اـ ـلمحه ـ رمـ

ـسن أـ وأرـلة ـبعمف ـ وـئاـ ـتسة وـ ـثيلاـثع ـهجنـمنـ ـسيرةـ الأـ ـعليامـند ـ وـ ـعله آـ أـلى ـفضه اـ ـلصل وأزـ اـكلاة ـلسى وذـ ـبمكـللام ـيندـ ةـ

لندرة حاضرة بلاد بريطانية هدى الله تعالى أهلها إلى الٕاسلام والحمد لله الملك القدوس السلام في البدء والختام 
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