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 هذه األرُض قد سقتها السماُء
 

 فاسقياين سقتكما األنواُء هذه األرُض قد سقتها السماُء
 يف هواها وطاب منها اهلواُء بنت كرٍم قد هام كلُّ كرمي
 ألبستها نطاقها اجلوزاُء واجلُواها عذراَء حتكي عروساً
 ميُت هجٍر قد عز منه الشفاء وأعيدا مديح حيىي ليحيا

وين على الُعلى ورجائيهو ع  حبذا العونُ يف الُعلى والرجاُء 
 يف مهومي وِدمييت الوطفاُء وهو أنسي يف وحشيت وُسروري
 بنداُه األمواُت واألحياُء مشلَ اخللق فضلُه فأقرت
 واملعايل به هلن اعتالُء فبيحىي ال يربح الفضلُ حييا
يكونُ اإلخاُءهكذا هكذا  أحكم الود منه عقد إخائي  
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 سالٌم على ربِّ الفضائل والُعلى

 
 على عامل الدنيا على علَم اهلدى سالٌم على ربِّ الفضائل والُعلى
 على من رقى يف اد أشرف ُمرتقى على الباِذِج العليا على شامخ الذُّرى
ني يف الضوِء والسناعلى مشِرِق الشمس على مجمع البحرين يف الفَضل والندى  

 على ُمجتدى أهِل املآرب والرجا على ُمقتدى أهل املكاِرم والنهى
 بأطواقه زانَ الترائب والطُّلى سالم حمب شاكٍر طَولَه الذي
 مدى بعض ما أوىل وأجزلَ من ندى على أنَّ كلَّ الشكر ليس بباِلٍغ
نعٍموأنى ُيوازي الشكر إحسانُ ُم  مين بال من وُيويل بال أذى 
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 أيف كلَّ يوٍم لألماينَّ تكِذيُب

 
 وِللدهر تصعيٌد علينا وتصويُب أيف كلَّ يوٍم لألماينَّ تكِذيُب
 له كلَّ يوم ُمزعجاٌت أساليُب إالم انقيادي للزماِن تروُعين

 يشب هلا بني اجلَوانح اُلُهوُب أيف احلقِّ أن أصدى ويف القلب غُلَّةٌ 
 يسوغُ له عذُب املوارد اُثُعوُب وُيصبح من ُدوين نقيعاً أواُمُه
 أماينُّ نفٍس كلُّهن أكاذيُب أروُح وأغدو تقتِضيين نجاحها
 ولكن عجزاً انتظاٌر وتأنيُب عتبُت على دهري وما الدهُر ُمِعتباً

ُعلىوقد ساءين بني املهانة وال  مقامي على حال هلا اجلأُش مرعوُب 
 وأمضا مخوالً فهو يف احلقِّ مرغوُب فأما ُعالً ال ُيلحُق الدهر شأُوها
 غُلبُت وقد قيل التكلُُّف مغلوُب طُِبعُت عل ما لو تكلَّفُت غريه
 وما اخلطُو مقصوٌر وال القيُد مكروُب أيوقفُين صرُف الزمان ضراعةً 

 وال قربت يب املقرباُت اليعابيُب  نمت كفِّي إيلَّ مهنديإذاً ال
 له يف موامي الِبيد عدٌو وتقْريُب وكلُّ طمر فائِت الشأِو سابٍق
 وال عاقَين ترغيُب أمٍر وترهيُب عالم وال ُسدت علي مذاهيب
ريُبِلنيل الُعلى عزٌم وحزٌم وجت إذا أقعدتين احلادثاُت أقامين  

 فكم جابها قَبلي كراٌم وما ِعيبوا وإن أنا ُجبُت البيد يف طلَب الُعلى
مجذوُب. ومن ُدونه فَرُع السِّماكني  ُتجاذبين األياُم فضلَ مقاديت  

 وقد أمكنتُه املرهفاُت القَراضيُب وما عذُر من يرجو من الدهر سلمُه
جح مأمولٌ ويرتاح مكروُبفين لقد آن أن يصفو من العزِّ موردي  
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 وما أنا ممن تزدِهيه األطاِريُب أِنفُت ملثلي أن ُيرى وهو والٌه
 كأنِّي ضنٌني من نوايلَ حمجوٌب أبيُت فال يغشى جنايب طارٌق
 ومهَّةُ  نفٍس أنتجتها املناِجيُب أىب يلَ مجدي والفتوةُ  والنهى

 بأنِّي لنيل املُكرمات ملخطُوُب وقد علمت قومي وما يب غباوةٌ 
 وال اد متعوٌس وال الرأي مكذوُب وهذا أيب ال الظَّن فيه خميٌب
 ومن هاشٍم ٌج إىل الفَخر ملُحوُب له من صميم اِد أرفُع رتبةٍ 
عتوحةٌ  قد تفره األنابيُب وهل هو إالَّ دتمفكنُت هلا غُصناً ن 

ضاحك نوُرهاوما ذاُت نشٍر قد ت  وهلَّ ا من مدمع املزِن ُشؤ بوُب 
 وللشمس تفِضيٌض عليها وتذهيُب ُتغانُ هلا ريُح الصبا إن تنفَّست
 ومن نفحات املَندل الرطب مشبوُب ينافُس رياها من اِملسِك صاِئٌك
 إذا فُض عنها من مكارمه ِطيُب بأعبق نشراً من لَطيمةِ  ُخلِْقه

اٌم إذا ما هم أمضى على الِعدىُهم  من العضب حداً وهو أبيُض مذروُب 
 وماُء احلَيا من ُجود كفَّيه أسكوُب ُتريك ُزؤام املوِت حلظةُ  بأِسه
 ضياٌء من النور االهلِّي مكتوُب هو األبلُج الوضاُح فوق جبينه

حيُبإىل ُسوحه آواه أهلٌ وتر حفي باكرام النزيل إذا أوى  

 فأطَّت كما أطَّت العباِئها النيُب فىتً  ثُقلت أيدي نداه على الطُّلى
 فأمسى له نص اديه وتطنيُب أقام عماد امللك بعد ازوراره
 ومن ضاق يف علياه وصٌف وتلقيُب أترب املعايل والعوايل وربها

بيُبفهل أنت ُمشٍك أم حلظِّي تت شكوُتك حاالً قد أتاحت يلَ اجلوى  
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 ومن دون ما أرجوُه هم وتعذيُب أعيذك أن أمسي ويف النفس حاجةٌ 
 عدو وال يرجو نوايلَ حمبوُب أراين لَقىً  ال يرهُب الدهر سطويت
 وقد نِشبت للدهر فيه خماليُب فحاشاك أن ترضى لِشبلك أن ُيرى
ُعرقوُبوانِّي إن مل أوِف وعدي لَ وعدُت رجائي منك أجنح ِمنحةٍ   

 وأغلُب ظنِّي أن سينجُح مطلوُب فها أنا قد وجهُت حنوك مطليب
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 يا بالغاً من بالغَةِ  العرِب

 
 أقصى األماين وُمنتهى األرِب يا بالغاً من بالغَةِ  العرِب
 ُدر املعاين وجوهر األدِب ويا بليغاً حوت بالغُته

 قيساً وقُساً يف الشعر واخلُطِب  فصاحُتهويا إماماً سمِت
 مفترةً  عن مباسِم احلَبِب ما الراُح يف صفوها ورقَِّتها

 تبسُم عن لؤلٍؤ من الشنِب وال العروُس الكَعاُب ضاحكةً 
 أهديتها للمحبِّ من كثَِب أشهى وأبهى من نظم قافيةٍ 
  ُسالفةُ  الِعنِبما مل ُتفدُه أفادت النفس من مسرِتها

 وافت بليٍل ِعقْداً من الشهب ألبستها نظمك البديع وقد
 ُمغتبقاً للسروِر والطَّرِب فبت منها يف نشوةٍ  عجٍب
 ترفلُ يف ُحلَّة من الذَّهِب وفزُت منها بوصِل غانيةٍ 
 وأي عقٍل دعتُه مل ُيجِب فأي قلٍب لو تولِه طَرباً

عذر فاستلبت اضمنتها ال  فُنونَ هم من قلِب ُمكتِئِب 
 يمُأل دلو الرِّضا إىل الكَرِب إن مل ُتجب دعويت فأنت فَىتً 
 بالنظم والنثر أيما لَعِب سبحانَ ُموليك ِفطرةَ  اللَّعب
 جتر أذياهلا مدى اِحلقَب دمت من العيش يف ُبلَهنيةٍ 

 


