
 

 
 

 

 

 

 

 يقول العبد الفقير المسمى محيي الدين

 

ِلَكاْن َياْن اهللبدأت بابسم   

ِلنِّّكوَراْنو صليت على محمد النبي   

ْكَراثم أسلم على من أعرف و كذا يا   

َبْهَرا غدا في جنتيو أرحب بك   

بين روائح المسك و الريحانَفّبْرْك يا ْكما   

ِئُغوَداْنو ال تخف من السؤال فهذا يوٌم   

َأْسْرُفوْفْنو  َأْسْقِسيفبعد أن تخلص من   

ِإْدْرْفْن اهللتجد سالما قوال و رحمًة من   

َأقَّاو ال  َتْسِميفال موت و ال مرض وال   

* اأَلِخَرُة َخْيٌر َو َأْبَقى(َو )وعده: اهللبل صدق   

َأْعْزِريَأَفِبُجْهِد الصَّبابة تعلو من شيخ إلى   

ُزوْنْد َتاِزيِريو كيف يعذب من كان وجهه   

َأَفاِسيعلى هذا يمضي في ظل الشجر أهل   

َأْسَكاِسفي جنة ال شمس فيها و ال يوم و ال   

 إن قلت ال وقت قد يعود َعَليَّ ِبَملِّ الُكلّْ

ُؤلّْفي الجنة ال تخطر على  اهللأقوُل ِنَعُم   

َأْمْحَضاْر فأحسن الظن به و كن في أهل الوصل  

َأُفوسْ و َأَضاْريوم الجمع من شهادة  اهلليعفيك   

ِئِريْمو آجتهد في الدعاء ما آستطعت فالدهر كله   

ز مع أهل الدُّثوِر بالدرجات العلى و النعيم الُمقيْموتف  

ُتُزوْمْنْت ْن ِغّييْضتوحش ظلمة خلوة فمثلي ومثلك ال يس  

َأْسمِّيْضو الدفئ عن  ِتيْكصَّاْضفخرا ِبُقْرآٍن يسترد األمن عن   

 و ليس العجب من سقاية قلب الفتى بتالوة سورة ياسين

ْن ْتْغِمريْنبل من َربٍّ وسعه قلب العارف ولم تسعه شتى   

سموات طباقاسبع , إني سكران في ْمذفال تقنع بالدُّوِن و آْج  

َأَوا بَّقَّا: رخ في وجههو أص ذنبيالأدوس الشيطان على شرب   

آللَِّت و الُعزَّى  ِةَهأفيكون غير هذا الدعاء في ُمَعّزى آِل  

أيت إعزَّى و أولياء الخميس أم هو عيب عند مريدي  

إلبليَس ٍحاِدو َم مٍِّذبين ُم ,ذا جرى الُخْلُف في أولياء ُسوسعلى ه  

ِإِفيَسحتى صار السوسي أسير جهله, يأكل و يضحك مثل   

ٍبَسْكٍب و يا ُلْؤَم َمَلْطفيا ُلْؤَم ساحٍر و يا ُلْؤَم زائٍر, و يا ُلّؤَم َم  

, و يا لؤم داٍر و يا لؤم ُمَحاِسٍبكتاٍبتٍة و يا لؤم ْوَمو يا لؤم   

نا غير راِضِلْععن ِفاللَّه  نبغي راحة النفس في زينة الدنيا و  

َأْكِض فاستصعبنا الحالل عن الحرام حتى قادنا الشيطان إلى  

الغلِط و إن كنت بعد سماع قول الحق, تأبى الخروج عن  

ساق بالشرع بل بالسوِطفاعلم أنك بهيمة, و البهيمة ال ُت  

ِتيرَّاو هذا كل ما بدا لنا في ُجْنِح الليل من   

ِإرَّاو إالَّ, فقل لنفسك:  فاَتْنِميرْتإن أحببته   
 

(١٧*  سورة األعلى )آية   

 


