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 فَ ْتُح اْلَعِليِّ اْلَجِلْيلِ 

ِفْي َنْظِم َأْسَماِء النَِّبيِّ اْْلِْكِلْيلِ    

لِْيلِ   اْلَمْأُخْوَذِة ِمْن ِكَتاِب الدَّ

 ِلْلَخْيِر اْلَجزِْيلِ 
مَ لَّ سَ وَ  وِ آلِ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ   

 

 

 نظم

الفقير إلى غفران المولى الغفار   

يّ اوِ الجَ  يّ اكِ مَ الدِّ  رثِّ دَّ بن مُ  زِ وْ فَ الْ  نَ يْ عَ  الُ نَ ن َ   
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الل الرحمن الرحيمبسم   

رب العالمين , والصالة والسالم على سيد المرسلين , وعلى آلو وصحبو أجمعين وبعد : للالحمد   

الحمد ولو  – : لقد وفقني الل تعالى أحقر الموجودات الجاوي ننال عين الفوز بن مدثر الدماكي يقولف
سيدنا محمد أفضل المخلوقات , صلى الل عليو وعلى فة لاء الشريبتنظيم ىذه األسم -والشكر والثناء 

محمد بن سليمان التي أخذتها من كتاب دالئل الخيرات , لسيدنا اْلمام اآلل والصحابيين والصحابيات , 
سميتو : , و  ولي صاحب الكراماتالجز   

.ة من كتاب الدليل للخير الجزيل (المأخوذاْلكليل  نبيأسماء الجليل في نظم ) فتح العلي ال  

ة , ومنهم :بالمنفع وا ليجادوه ودعاستوقد عرضت ىذا النظم على عدد من العلماء الكبار ف , ىذا  

.القدسي ني أميناأرو  بن العالمة المقرئاأولي التهى  مقرئ بالد جاوة باللالعارف سيدي . ٔ  

الحاجيني. المقرئ عبد الل سالمالعارف بالل المقرئ أحمد نافع بن العالمة سيدي . ٕ  

  .عبد الل باقر بن أحمد العطاس الفكالوغاني. سيدي الحبيب ٖ

المصري بلدا.نسبا الخلوتي طريقة ي رِ مَ ىشام بحرية العُ  األستاذ العالمة وشيخي سيدي .ٗ  

علومهم في الدارين آمين .بببركاتهم ونفعنا  اتهم وأعمنالل بحيامتعنا   

بعد أن عرضت عليو النظم :ىشام  العالمة لي شيخيوقال   

وإني فكل شيء المسو سيدنا رسول الل صلى الل عليو وسلم يبارك فيو , كثيرا بهذا النظم ,   "سررت
"ىذا السير بأن تنظم لنا أسماء الل الحسنى في متابعة رجو الل أن يوفق أل  

مبارك في في ذاك العمل ال ييسر لين بأورجاءه ,  هدعاءولو لي أن يستجيب تعالى  سبحانو و اللأسأل 
.المستقبل   
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, وأن يجعلو في ميزان حسناتي وحسنات  وأن يتقبلو بقبول حسن هذا النظمسبحانو أن ينفع بوأسألو  
 والدي ومشايخي وكل من تفضل علي بجاه سيدنا محمد صلى الل عليو وسلم .

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وآخر  على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم وبارك اللوصلى 
عوانا أن الحمد لل رب العالمين.د  

اس النأحقر   

دثر بن كوستام الدماكيعين الفوز بن مننال   

 

  ى  ٖٚٗٔمن شهر الل المحرم  ٙ , أنجور , ليلة االثنينشي 
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مِ يْ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  اللِ  مِ سْ بِ   

# اللُ ُذو الْ  َجاَلِل َواْلوَِكْيلُ  ُىَو اْلَجِلْيلُ  وِ لَّ لِ  دُ            ْ اْلَحم  

لُ يْ لِ كْ اْلِْ  وُ مُ اسْ  نِ ْي مَ بِ َصلَّى َوَسلََّم اْلَعِلْي اْلَجِمْيُل # َعَلى النَّ   

لُ وْ حُ فُ  مْ ىُ وَ  بِ حْ الصَّ وَ  لِ اآْل وَ   

 

اللِ  بِ يْ بِ ى حَ لَ عَ  وُ مُ الَ # سَ  اللِ  لِ وْ سُ ى رَ لَ عَ  وُ تُ الَ صَ   

اللِ  يِّ بِ نَ  اللِ  ةِ مَ عْ نِ # وَ  اللِ  اطِ رَ صِ  اللِ  ةِ يَّ دِ ىَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

اللِ  رُ كْ ذِ  اللِ  مُ يْ لِ كَ   تَ نْ # أَ  اللِ  فُ يْ سَ  اللِ  يُّ فِ صَ  تَ نْ أَ   

اللِ  دُ بْ عَ  اللِ  دُ عْ سَ  تَ نْ أَ # وَ  اللِ  بُ زْ حِ  اللِ  يُّ جِ نَ  تَ نْ أَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     
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دُ امِ ٌد حَ يْ حِ وَ وَ  دٌ يْ حِ أَ  تَ نْ # أَ  دُ مَّ حَ ا مُ يَ ٌد أَ وْ مُ حْ ُد مَ مَ حْ أَ   

دُ يِّ ا سَ يَ  فٍ رَ شَ بِ  صٌ صَّ خَ # مُ  دُ اىِ شَ  دٌ يْ هِ شَ  دٌ وْ هُ شْ مَ  تَ نْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

يْ دِ هْ مَ  تَ نْ أَ ا وَ نَ ي ْ ى فِ دً ىُ  تَ نْ # أَ  ادِ ىَ  تَ نْ أَ  رُ ي ْ نِ ا مُ يَ  رُ وْ ن ُ  ايَ   

ُمْهدِ  تَ نْ أَ  زِّ عِ الْ بِ  صٌ صَّ خَ # مُ  دِ جْ مَ الْ بِ  صٌ صَّ خَ ى مُ فَ طَ صْ ا مُ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

اقِ رَ ب ُ الْ  بَ احِ صَ ا ى يَ قَ ت َ نْ ا مُ # يَ  قِّ حَ الْ  حُ وْ رُ ى وَ قَ ث ْ وُ ي الْ تِ وَ رْ ا عُ يَ   

يْ قِ يْ فِ ا شَ يَ  قُ ائِ ا سَ يَ  قُّ ا حَ # يَ  قِ لْ خَ الْ  دُ عْ سَ  تَ نْ أَ  قٍ دْ صِ  مُ دَ قَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     
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ارُ بَّ ا جَ يَ  قُ ابِ ا سَ يَ  قُ دْ ا صِ # يَ  ارُ تَ خْ مُ  قٌ ادِ صَ وَ  قٌ دِّ صَ مُ   

رُ ي ْ هِ ا شَ يَ  رِ اىِ و الطَّ بُ أَ  تَ نْ ُر # أَ ي ْ جِ ا أَ يَ  ارِ زَ اْْلِ  بَ احِ ا صَ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

رُ هَّ طَ ا مُ يَ  رُّ ب َ ا مَ يَ  رُّ ا ب َ ُر # يَ ث ِّ دَّ ا مُ يَ  رِ فَ غْ مِ الْ  بَ احِ ا صَ يَ   

رُ ذِ نْ مُ  تَ نْ أَ  رُ ي ْ ذِ ا نَ يَ  رُ اشِ # حَ  رُ شِّ بَ ا مُ يَ  رُ ي ْ شِ ا بَ يَ  رُ اىِ طَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

لُ يْ فِ كَ   بٌ اقِ عَ وَ  رٌ كِّ ذَ ُل # مُ يْ كِ ا وَ يَ أَ  لُ كِّ وَ ت َ ا مُ يَ   

لُ وْ صُ وْ ا مَ يَ  لُ اصِ وَ الْ  َسيُِّدنَا # لُ وْ صُ ا وُ يَ  تَ نْ أَ  رٍ يْ خَ  نُ ذُ أُ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

لُ مِّ ؤَ ا مُ يَ  لِ سُ الرُّ  مَ اتِ ا خَ # يَ   لُ مِّ زَّ ا مُ يَ أَ  أَْنتَ  انَ ى لَ رَ شْ بُ   
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لُ اضِ فَ وَ  لٌ امِ كَ   تَ نْ أَ  لُ وْ سُ # رَ  لُ ضَّ فَ ا مُ يَ أَ  لٌ يْ لِ كْ إِ  تَ نْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

نُ يْ مِ ا أَ يَ  نُ وْ مُ أْ ا مَ يَ  رُ اصِ # نَ  نُ يْ تِ ا مَ يَ أَ  رٌ وْ صُ نْ مَ  تَ نْ أَ وَ   

نُ يْ بِ ا مُ يَ  طِ سْ قِ الْ  حُ وْ رُ  تَ نْ أَ # وَ  نُ يْ كِ ا مَ يَ  اثُ يَ ا غِ يَ  ثُ وْ ا غَ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

ينْ قِ تَّ مُ الْ  امَ مَ ا إِ يَ  وٌ يْ جِ وَ  تَ نْ # أَ  ينْ لِ سَ رْ مُ لْ لِ  دٌ يِّ سَ  تَ نْ أَ  ثُ يْ ا غَ يَ   

ينْ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  لُ وْ سُ ا رَ نَ دُ يِّ # سَ  ينْ لِ جَّ حَ مُ الْ وَ  رِ رَ غُ الْ  دَ ائِ ا قَ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

نِ يْ قِ يَ الْ  مَ لَ ا عَ يَ  غٌ الِ بَ # وَ  انِ مَ يْ اْْلِ  مَ لَ ا عَ يَ  غٌ لِّ ب َ مُ   

انِ ىَ رْ ب ُ الْ  بُ احِ ُمْحٍي صَ  تَ نْ أَ # وَ  انِ طَ لْ السُّ  بُ احِ اٍح صَ مَ  تَ نْ أَ وَ   



 8 
 

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

انِ نَ جَ الْ  رَ هَّ طَ ا مُ يَ  نُ يْ اسِ # يَ  انِ مَ حْ لرَّ لِ  لُ يْ لِ خَ الْ  مُ تُ ن ْ أَ وَ   

نِ يْ ن َ وْ كَ الْ  دُ يِّ جٍّ سَ نَ مُ  تَ نْ # أَ  انِ يَ لب َ اْ  بُ احِ صَ  وَ طَ  تَ نْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

حٌ لِ صْ مُ  اتِ رَ ث َ عَ الْ  لُ يْ قِ مُ  تَ نْ # أَ  حٌ الِ صَ  اتِ نَ سَ حَ لْ لِ  حٌ حِّ ُمصَ   

حُ اتِ ا فَ يَ  مٌ يِّ ق َ  حٌ يْ صِ نَ  تَ نْ # أَ  حُ اصِ نَ  تَ نْ أَ  حُ يْ صِ فَ الْ   َ انُ سَ لِ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

اتِ نَّ جَ لْ لِ  احُ تَ فْ ْلمِ ا مُ تُ ن ْ أَ # وَ  اتِ ْحمَ لرَّ لِ  احُ تَ فْ مِ الْ  مُ تُ ن ْ أَ وَ   

اتِ رَ ي ْ خَ لْ لِ  لُ يْ لِ الدَّ  مُ تُ ن ْ أَ # وَ  تِ الَّ زَ  نْ عَ  حُ وْ فُ الصَّ  مُ تُ ن ْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     
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بِ رَ عَ الْ  زُّ عِ  تَ نْ أَ  ابٌ جَ مُ  تَ نْ # أَ  بِ تَ ي الرُّ فِ  عٌ افِ رَ  بٌ يْ جِ مُ  تَ نْ أَ   

بِ رَ كُ   نْ عَ  فاً اشِ ا كَ يَ  نٌ مِ يْ هَ # مُ  يِّبِ   طَّ   ا الا ابَ يَ  بِ يْ ضِ قَ الْ  بَ احِ ا صَ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

اجِ رَ عْ مِ الْ  بُ احِ صَ  مِ يْ عِ النَّ  نُ يْ # عَ  اجِ ا التَّ ا ذَ يَ أَ  مِ اَل سْ ااِل  حُ يْ حِ صَ   

اجِ ي الدَّ ا فِ نَ لَ  رٌ وْ ن ُ  مْ كُ تُ نَّ # سُ  يْ اجِ رَ ا سِ يَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  تَ نْ أَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

ةِ احَ الرَّ  لُ وْ سُ رَ  تَ نْ ي أَ فِ تَ كْ ا مُ # يَ  ةِ مَ حْ الرَّ  لُ وْ سُ رَ  تَ نْ أَ  يْ فِ تَ قْ ا مُ يَ   

ةِ مَ حْ الرَّ  يَّ بِ ا نَ يَ  يْ فِّ قَ مُ الْ  تَ نْ # أَ  ةِ بَ وْ الت َّ  يُّ بِ نَ  تَ نْ ى أَ بَ تَ جْ ا مُ يَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     
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ةِ لَ ي ْ سِ وَ الْ  بُ احِ صَ  ي  فِ حَ  تَ نْ # أَ  ةِ اعَ فَ الشَّ  بُ احِ صَ  و  فُ عَ  تَ نْ أَ   

ةِ مَ اَل عَ الْ  بُ احِ صَ  ي  وِ قَ  تَ نْ # أَ  ةِ لَ ي ْ ضِ فَ الْ  بُ احِ صَ  ي  لِ وَ  تَ نْ أَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

بُ يِّ الطَّ  مُ يْ قِ تَ سْ مُ الْ  اطُ رَ الصِّ  تَ نْ # أَ  بُ اقِ ثَ  مٌ جْ نَ  جِ رَ فَ الْ  بُ احِ صَ وَ   

بُ اغِ رَ مَ الْ  لَ صِّ د حُ قَ  مْ كُ اىِ جَ ُب # بِ اىِ وَ مَ الْ   َ لَ  لٍ ضْ فَ  وْ ذُ  تَ نْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

ةِ مَ رْ ا حُ ا ذَ يَ  مِ اسِ قَ و الْ بُ أَ  تَ نْ # أَ  ةِ وَّ ا ق ُ ا ذَ يَ  ةِ جَّ حُ الْ  بَ احِ ا صَ يَ   

ةِ عَ ي ْ فِ الرَّ  ةِ جَ رَ الدَّ  بَ احِ ا صَ # يَ  ةِ نَّ السُّ  مَ يْ قِ مُ  ةٍ انَ كَ ا مَ ذَ  ياَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

مِ مَ اأْلُ  بُ يْ طِ خَ  تَ نْ أَ  سٌ دَّ قَ # مُ  مِ حِ الَ مَ ي الْ فِ  لُ وْ سُ الرَّ  عُ امِ جَ الْ   
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مِ اتَ خَ ا الْ ا ذَ يَ أَ  احٌ بَ صْ مِ  تَ نْ أَ # وَ  مِ دَ ا قَ ا ذَ يَ أَ  احٌ تَ فمِ  تَ نْ أَ وَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

اعُ طَ ا مُ يَ وَ  فِ يْ السَّ  بَ احِ ا صَ # يَ  عُ يْ طِ مُ الْ  سِ دُ قُ الْ  حُ وْ رُ  تَ نْ أَ وَ   

وْ عُ دْ ا مَ يَ  يْ بِ ا نَ يَ  اعٍ دَ  تَ نْ أَ # وَ  عُ يْ فِ ا شَ يَ أَ  عٌ فَّ شَ مُ  تَ نْ أَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

مُ يْ حِ ا رَ يَ  مِ اقَ مَ الْ  بَ احِ ا صَ # يَ  امُ قَ مَ الْ   َ لَ وَ  فٌ وْ ؤُ رَ  تَ نْ أَ   

مُ يْ رِ كَ ٌص الْ يْ رِ حَ  مُ كُ يْ لَ # عَ  مُ وْ لُ عْ مَ اِىَم الْ رَ ب ْ إِ  وْ ب ُ أَ  تَ نْ أَ   

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

افِ شَ  تَ نْ أَ وَ  مٌ رَّ كَ مُ  تَ نْ # أَ  افِ كَ   تَ نْ أَ ى وَ دَ هُ الْ  مُ لَ عَ وَ   

فِ اعَ  بِّ رَ  رِّ غُ الْ  نِ يْ عَ  اهِ جَ اِف # بِ َأَربِّ شَ  زٍّ عِ  يْ ذِ  اهِ جَ بِ   
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َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

 َوأَْنَت يَا َخاِتَم ااَلْنِبَياِء # َسيُِّدنَا يَا َصاِحَب الرَِّداءِ 

 َحِبْيبُ َنا يَا َصاِحَب اللَِّواِء # ِإنَّ ِلَقاَك َأْعَظُم الرََّجاءِ 

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

َراِت # ِبحَ َنظَّْمُت ِمْن  تِ َداَلِئِل اْلَخي ْ يقِِّو َربِّ اْعُف َعْن َزالَّ  

 َأِمدَّ بِالرَِّضا َوبِاْلبَ رْك  َاِت # َواْخِتْم لََنا بَِأْفَضِل اْلَمَماتِ 

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     

 

ْكِلْيلُ َصلَّى َوَسلََّم اْلَعِلْي اْلَجِمْيُل # َعَلى النَِّبْي َمِن اْسُمُو اْلِْ   

 وَاآْلِل َوالصَّْحِب َوُىْم ُفُحْوُل # ِبَسْرَمٍد َما َلْم نَ َزْل نَ ُقْولُ 

َصلُّْوا َعَلى َمِن اْسُمُو اْْلِْكِلْيلُ     
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نَ يْ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  وِ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ  نِ ا أَ انَ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ   

 

م ٕ٘ٔٓ مايو 2ٕه الموافق  ٖٙٗٔ شعبان ٕٔ  

 


