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 سهرت عليِك لواحظُ الرقباء
 

 سهرا ألذّ هلا من االغفاء سهرت عليِك لواحظُ الرقباء
 بيع الرقاد بلذة استحالء فمىت أحاول غفلةً  ومرادهم
 يف مر ذكرك دائماً ورجائي ومىت يقصر عاذيل ورجاؤه
 كالنمل عند بصائر الشعراء قسما بسورة عارضيك فاا
ورىوجفونك الاليت تربح بال  وتقول ال حرج على الضعفاء 

 مين ومنك جتمع األمساء اين ليعجبين بلفظ عواذيل
 يرضيِك ما ألقى من الربحاء وتلذ يل الربحاء أعلم أنه

 ذكر العقيق بكيته بدمائي ويشوقين مغىن الوصال فكلما
 وي إلفراط الوداد لقائي أيام ال أهوى لقاك بقدر ما
لوفامتمازجان من التعانق وا  يف احلب مزج املاِء بالصهباء 

 مل تدرمن فينا أخو االهواء لو رامت األيام سلوةَ  بعضنا
 وسهرت بعد زمانه بشقاء وصلٌ سهرت زمانه لتنعم

 فعالم تشكو منه مر جفاء يا جفن لست أراك تعرف ماالكرى
 بيد الفراق تقلص األفياء كانت ليايلَ لذةٍ  فتقلصت
 مبدامِع العشاِق واألنواء  غُري رمسهابالسفح ومنازل
 ياطولَ خيبةِ  قانٍع واء مل يبق يل غري انتشاِق نسيمها
 كرماً ويترك أكرم الوزراء كمؤمل يبغي براحةِ  واهٍب
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 قدراً برغِم احلاسِد العواء الصاحب الشرف الرفيِع على السها
كهباءفتفرقت أهلُ العال  العال ندب بدا كالشمس يف أفق  

 كالنجِم حيث بدا رفيع سناء عايل املكانة حيث حلَّ مقامه
 بأبر من جدواه يف الألواء ما السحب خافقةٌ  ذوائب برقها
حىت جتاوز هامةَ  اجلوزاء ال والذي أعال وأعلن جمده 
 تسلي عن األوطان والقرباء ال عيب يف نعماه إال أا

تاِت أمواٍل ومجِع ثناءبش مغرى على رغم العواذل والعدى  

 فكأمنا هو سابح يف ماء ال تستقر يداه يف أمواله
 مجعت أيب جاٍد حروف هجاء مجعت مشائله املديح كمثل ما

 انَّ الغمام هلا من النظراء وتفردت كرماً وان قال العدى
 تقدمي بسم اِهللا يف األمساء وتقدمت يف كل حمفل سؤدٍد

روفةأكرم ن مشائال مع  يوم العلى بتحمِل األعباء 
 كالسيل يلوي جريه بغثاء يلوي بقول الالئمني نواهلا
 فتلقبت للغيظ باجلرباء ومراتباً غاظ السماء علوها
 لوفور سؤددها على استحياء ومناقباً متشي املدائح خلفها
 يا حبذا من روضةٍ  غناء وفضائالً كالروض غىن ذكرها

سنهاويراعةً  تسطو فيقرع   خجالً قوام الصعدة السمراء 
 حىت بدت يف أهبةٍ  محراء هرقت دم احملل املروع والعدى
 ونواهلا كالدمية الوطفاء عجباً إلبقاء املهارق حتتها
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 وبال حساب كم سخت بعطاء كم عمرت حبساا من دولة
 دمهاَء واسأل ساحةَ  الشهباء ولكم جال تدبريها عن موطن

حدِر ضرعهالوالك يف حلٍب أل  وقرى ضيوف جناا بعناء 
 بكر الثناء لسيِد األكفاء يا من به تكفى اخلطوب وترمتي
 أمسى رهني عناً طريد فناء أنت الذي أحيا القريض وطاملا
 ولقد جييب الصخر باألصداء يف معشر منعوا اجابةَ  سائل
 مشاتة األعداء حال تثري أسفي على الشعراء أمو على

ا حبور الشعرخاضو  مما تريق وجوههم من ماء إال أا 
 شجناً وقلت أذلةُ  العلياء حىت اذا جلأوا اليك كفيتهم
 خدعت يداه بصائر العلماء ظنوا السؤال خديعة وأنا الذي
 شتانَ بني فناً وبني بقاء أعطوا أجورهم وأعطيت اللهى
  ندائيونداك فهو جميب صوت شكراً لفضلك فهو ناعش عيشيت

 فردعته وحبوتين حوبائي من بعد ما ولع الزمان مبهجيت
 عرفت أصابع حبرها بوفاء وبلغت ما بلغ السحاب براحةٍ 
 الزمان ممدح اآلالء مر فانعم مبا شادت يداك ودم على

 حاكيتها يف جةٍ  وعالء واحِك الكواكب يف البقاء كمثِل ما
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اؤهجسم سقيم ال يرام شف  

 
 سلبت سويدا مهجيت سوداؤه جسم سقيم ال يرام شفاؤه
 فيه الضىن ومبهجيت أدواؤه عجباً له جفناً كما قسم اهلوى
 روح متىن أن يطول بقاؤه يا معرضاً يهوى فنا روحي ويل
 روحي وما ملكت يدي فداؤه ان ينأ عين منك شخص باخلٌ
نه رداؤهوالصبح مل ينشق ع فلرب ليٍل شق طيفك جنحه  

 قد كان يقنعين ا امياؤه مسحاً يسابقين اىل القبل اليت
 ضاقت عليه أرضه ومساؤه ومضيق ضم لودراه معذيب

 كالنظم شدد حرفه علماؤه جسمان مرئيان جسماً واحداً
 بدر وقتلى حسنِه شهداؤه أفدي الذي هو يف سناه وسطوِه
واؤهمتغزالً يف خده وأ قامت حاله بوصفه حىت غدا  

 قليب الشجي طويلة برحاؤه حتام بني مذكٍر ومؤنٍث
 سيلٌ وأقوالُ الوشاةِ  غثاؤه وعلى الغزالة والغزال ألدمعي
للواصفني مديدةٌ  أفياؤه سقياً ملصر محى بسيطٌ حبره 
 بني النجوم ملا ارتضاه عالؤه لو مل يكن بلداً يعايل بلدةً 
ي اليه والؤهمتشيع يسر أما علي املستماح فكلنا  

 واؤه لعطارٍد وذكاؤه املشتري سلع الثناء جبوده
 ومحاه عن تسآل من ألالؤه دلت مناقبه على أنسابه

 ِهللا منبت عودِه ومناؤه ذو الفضل من نسٍب ومن شيٍم فيا
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 أرج الثنا فالعود فاح كباؤه والعود صح جناره فاذا سرى

ث أخبية السعود خباؤهوحبي والبيت حيث سنا الصباح عموده  

 بيضاء روِض محى وال صفراؤه واللفظ نثر من صفات احلسن ال
فناؤه واجلود ما حليا الشآِم عمومه فينا وال يف نيل مصر 
 من قبل ما نوت االرادةَ  راؤه قضايا رمسِه والرأي نافذةٌ 
 مبعاقد التقوى فجلَّ بقاؤه وسعادة الدارين جلَّ أساسها

ريةٍ  عدويةٍ من أسرة عم  شهدت بفضل مكاا أعداؤه 
 يوم العال واستبطحت بطحاؤه من كلّ ذي نسٍب مست أعراقه
 شعراؤه وزراؤه أمراؤه قوم مهو غرر الزمان اذا أضا
 واجلو ذكراً تنجلي أضواؤه مألوا الثرى جوداً يزين ربيعه
تصدح باحملامد عجمه بالثنا خرساؤه فاجلو تنطق والترب 
الفىت وثناؤه من حوِل مرتلِه الرجاُء حملق محد ومقصر 
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 ليالي كم ليلةٍ  بالشعر ليالء

 
 وليلةٍ  قبلها كالثغر غراء ليالي كم ليلةٍ  بالشعر ليالء
 لنور عيش ومن نور لظلماء وصلٌ وهجر فمن ظلماء خترجين
ي وإمسائيبالثغر والشعر إصباح ما أنِت إال زمانُ العمر مذهبة  

 بليت من عاذيل فيها بعواء أفديِك من زهرةٍ  باحلسن مشرقةِ 
 ال يسمع العذلَ فيها قولَ فحشاء ويح العذول يرى ليلي ويسمع من
 ورب أذٍن عن الفحشاِء صماء ضرير عن حماسنها يارب طرٍف
 بشخص عذراء جيلو كأس عذراء ورب طيٍف على عذر يؤوبين

وقهوتِهفبت أرشف من فيه   حلِني قد أمثال بالنوِم أعضائي 
 فيا له صاحلاً ميشي على املاء زور عفيف على عِني الشجي مشى
 مل تدر سهدي ومل تشعر بإغفائي مث انتبهت وذات اخلاِل ساكنة
 اال على آلةٍ  يف القوم حدباء رشيقةٌ  ما كأين يوم فرقتها
ةِ  حي بني أحياءذكر الصباب ميت من احلب إال أنين بسرى  

 تعديلُ دمعي أو جتريح أحشائي يف كل حي حديثٌ يل بسلسله
 وصرح الدمع يف ليلي بإشقائي قد لوع احلب قليب يف تلهبِه

 من عارض اليأس لكن بعد إشفائي وزالَ مازالَ من وصل شفيت به
 فأفاء كأنّ سرعتها ترجيع أيام يل حيث وارت صدغها قبلٌ

ناً وكأساً يل فال عجبتدير عي  اذا جننت بسوداٍء وصفراء 
 بقية من نواهي النفس بيضاء حىت اذا ضاء شيب الرأس بت على
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 عن صفو كأسك من شييب بإقذاِء مديرةَ  الكأس عين أن يل شغال
 عندي وعند برود الظلم ملياء ما الشيب إال قذى عني وسخنتها
  وهو من طني ومن ماءوكيف ال عمري لقد قل صفو العيش من بشر

 كادت تعيد هلم شرخ الصيب النائي وامنا لعلي يف الورى نعم
 أبناء آدم بالنعمى وحواء وراحةٌ  حوت العليا مبا مشلت
 حسرية العني دون الباء والتاء قاضي القضاة اذا أعيا الورى فطناً
 أقدامه الراُء قبل التاء والياء واملعتلي رتباً مل يفتخر بسوى
 لكل طالب نعمى نصب إغراء والثاقب الفكر يف غراء ينصبها
 وطالب العلم أشغال بإفتاء لطالب اجلود شغل من فتوته
 مسته يف حالتيه ألف سراء لو مس ذيبه أو رفقة حجراً

 به مفاخر آباٍء وأبناِء من بيت فضل صحيح الوزن قد رجحت
عاضوا خري أنباءأنصاره واست قامت لنصرة خري االنبياء ظبا  

 آل الرحيني من نصٍر وأنواء أهل الصرجيني من نطق ومن كرٍم
 ناهيك من عرٍب يف اخللق عرباء املعربون بألفاٍظ وحلن ظبا

 ومالئني جفاناً عند إمساء مفرغني جفوناً يف صباح وغى
 متحى بنور سناها كلّ ظلماء مضوا وضاءت بنوهم بعدهم شهباً

ومن قمٍرفمن هالٍل ومن جنٍم   ومتجيٍد وعلياء يف أفق عز 
 من فكره الرائي وإمالؤه ميلي حىت جتلى تقي الدين صبح هدى
 نعدم زمان جلي الفضل جالّء جيلو الدياجي مستجلى سناه فال
 صوب احليا عام سراء وضراء أغر يسقي بيمناه وطلعته
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عاءمعٍد على سنوات احملل د لو مل جيدنا برفٍد جادنا بدعاً  

 بنو قرىً  تترجاه وإقراء ذو العلم كالعلم املنشور تتبعه
 فدى بأمني فحواها وآباء فالشافعي لو استجلى صحائفه
 ومات يف جلده من بعد إحياء وبات منقبضاً رب البسيط ا
 ملن جيلّ به قدر االرقاء يقر بالرق من ملك ومن صحٍف

واما غلّ أعداءلالولياء  ملن بكفيه اما طوق عارضةٍ   

 فما يلذّ برجوى بعد ارجاء ال عيب فيه سوى تعجيل أنعمِه
 كالربق تلوهتوِن املزن وطفاء يلقاك بالبشر تلو الرب مبتسماً
 محدت عند صباح البشر إسرائي ان أقطع الليل يف مدحي له فلقد

 بفائضات يٍد كالغيِث زهراء لبست نعماه مثل الروض مزهرةً 
بس النعمى مشهرةً وكيف ال أل  والغيث يف جانبيها أي وشاء 

 يف الصحف غانية من بني غناء وكيف ال أورد األمداح حتسبها
بإخفاء ياجائداً رام أن ختفى له منن هيهات ما املسك مطوي 
 رويته بالعطايا أي إرواء وال نسيم ثنائي باخلفي وقد
غري رفاءصنع السري ولكن  خذها اليك جديدات الثنا حلالً  

 تثىن خبري آلٍل خري آالء وعش كما شئت ممتدحاً
 نظماً يهيم ألباب األلباء منك استفدت بليغ اللفظ أنظمه
 عن مسمعيك وليس احلبس من راء أعدت منه شذوراً لست أحبسها
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 ليلُ وصل معطر اإلرجاء

 
 الح فيه الصباح قبلَ املساء ليلُ وصل معطر اإلرجاء

يته باسم الثغزارين من هو  ر فجلى غياهب الظلماء 
 فكأين ما نلت طيب اللقاء التقيه وحيسب اهلجر قليب

 فح غنمناه قبلَ يوِم التنائي رب عيش طهٍر على ذلك الس
 ودجاه كاليوِم يف االضواء نقطع اليوم كالدجى يف سكوٍن
 عيلَ رب العلى ورب الوفاء فكأين باألمن يف ظل إمسا
 نسي الناس فيه ذكر الثناء ملك أنشر الثنا يف زمان

 د كهجران واصل للراء هاجر حرف ال اذا سئل اجلو
 وج قصاده إىل الشفعاء يسبق الوعد بالنواِل فال يح
 فهو كاملسِك فاح باالخفاء شاع بالكتِم جود كفيه ذكراً
ال يذوقون لذةً  للحباء جاد حىت كادت عفاة محاه 
 الئم عاد جوده يف ابتداء كلما ظن جوده يف انتهاء
 فنداه نصب على االغراء عذلوه على النوالِ فأغروا
بابه فسعت كالن الشعراء وحال من مِل فيِه طوائف 
 يف اقتدار وهيبةٌ  يف حياء شرف يف تواضع واحتمالٌ
 د على إثر ضامر وجناء رب وجناء ضامر تقطع اليب
 ق سرى فهو خافق األحشاء يف قفار خياف يف أفقها الرب
 من أليمني الرحِل والبيداء رتعت يف محاك مث استراحت
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 سائلٌ فيِه عن عصا اجلوزاء وظالم كأن كيوان أعمى
 فسروا باألفكار يف األضواء ذكر السائلون ذكرك فيِه
 يف حبار مسفوحةٍ  من دماء وحروٍب جتري السوابح منها
 ر وتطفى حرارةُ  الشحناء من ضراب تشب من وقعِه النا
 يت دجاها بالبأس واآلراء يئس الناس اذ جتلى فجلَّ
 كلَّ يوم يف غارةٍ  شعواء فأجل عين حاالً أراين منها
 يف زماين هذا من األدباء فكفى من وضوِح حايل أين
 ضيعةَ  السيِف يف يٍد شالّء ضاع فيه لفظي اجلهري وفضلي

 قد بنيت الرجا أمت بناء غريأين على عماد املعايل
 يافريد األجواِد والكرماء ليت شعري من منك أوىل مبثلي
 قاهر البأس فارج الغماء دمت سامي املقاِم هامي العطايا
 ولشانيك ما اختشى من فناء ملواليك ما ارجتى من بقاٍء
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 أودت فعالِك يا أمسا بأحشائي

 
 وا حرييت بني أفعال وأمساء  فعالِك يا أمسا بأحشائيأودت

 فان طرف املعىن طرف خنساء ان كان قلبك صخراً من قساوته
 ما ذا يكابد من أهواِل أهواء ويح املعىن الذي أضرمت باطنه
 أسكت فقد شهدت بالسقِم أعضائي قامت قيامة قليب يف هواِك فان
 كم مقلةٍ  لشقيق الغصن رمداء وقد بكى يلَ حىت الروض فاعتربوا
من جنح الدوا دائي وأمرضتين جفون منِك قد مرضت فكان أطيب 
 وال تزيدا ذا اللوم اغرائي يا صاحيب أقالّ من مالمكما

 كما تبسم عجباً ثغر ملياء هذي الرياض عن األزهار بامسةٌ 
 اىل الورى وعجيب نطق خرساء واألرض ناطقةٌ  عن صنع بارئها

 عن شرِب فاقعةٍ  للهم صفراء فما يصدكما واحلالُ داعيةٌ 
 حىت انتصبت اليها نصب اغراء راحاً غريت برياها ومشرا

 جري الرهان اىل غايات سراء من الكميت اليت جتري بصاحبها
 فرجعت صوت متتاٍم وفأفاء سكراً أحيطت أباريق املدام به
  تأود غصن حتت ورقاءكما من كف أغيد حيسوها مقهقهةَ 

 جدوى املؤيد جتديد لنعمائي حسيب من اهللا غفر للذنوب ومن
 وبالظبا والعوايل وفد هيجاء ملك يطوق باإلحسان وفد رجا
 ينفك آسر أحباٍب وأعداء ذا بالنضار وهذا باحلديد فما
 تقضي على كل صفراٍء وبيضاء داع جلوِد يٍد بيضاء ما برحت
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ِت املوعداِت لنايدافع النكبا  حىت الرياح فما تسري بنكباء 
 فكيف يطمع حساد بإطفاء اهللا نوراً من سعادته ويوقد
 ذموا العواقب من حاالِت غرباء لو جاورت آل ذبياٍن محاه ملا
 يوم اهلباءة ملْ يقصد بدهياء ولو محى محلَ األبراِج دع محالً
اً يف كف جوزاءلدافعته عص ولو رجا املشتري ادراك غايته  

 حىت استوت غايتا نسل وآباء بيت علىً  مازال يرفع إمساعيلُ
 يشفى بسعدي وال يروى بظمياء فما مصرف الفكر يف حب العلوم
 كأن جنوم ذات أنواء له بدائع لفظ صاحبت كرماً
 إما بأمسر نضٍو أو بسمراء وأمنلٌ يف الوغى والسلم كاتبةٌ 

عن الربية إشباعي وإروائي  راحتهتكفلت كل عام سحب 
 فقد كفى هم إصباحي وإمسائي فما أبايل اذا استكثرت عائلةً 
 علي كتابه ديوان إعطاء نظمت ديوانَ شعر فيه واختذت
 أشهى وأشهر ألقايب وأمسائي وعاد قولُ الربايا عبد دولتِه
 قد صريتين من بعض األرقاء حمرر اللفظ لكن غر أنعمِه

 يا قرب ما بني اقتاري وإثرائي أعطي الزكاةَ  وقدماً كنت آخذها
 لواله مل يطو نظمي مسعةَ  الطائي شكراً لوجناء سارت يب إىل ملٍك
جلرب قليب تلقاين بإصغاء عاٍل عن الوصِف إال أن أنعمه 

القلِب خذها مدحة سلمت حاسدها أوىل بإقواء ياجابر فبيت 
ز مصميةً مشت على مستحب اهلم  نباهلا كلَّ مهاز ومشاء 

 كأن يف كل بيِت وجه حوراء بيوت نظم هي اجلنات معجبة



 ابن نباتة املصري

www.arabEspanol.org 
 

 
 قام يرنو مبقلةٍ  كحالِء

 
 علمتين اجلنون بالسوداء قام يرنو مبقلةٍ  كحالِء
 لُ فهامت خواطر الشعراء رشأٌ دب يف سوالفه النم

ةِ  الغناءي فأهالً بالروض روض حسن غىن لنا فوقه احلل  

وبكائي له بكى اخلنساء جائر احلكم قلبه يلَ صخر 
 فهواه نصب على األغراء عذلوين على هواه فأغروا

 ء دموعي عليه مثل الرشاء من معيين على رشاً صرت من ما
تتلظى من أدمعي باملاء من معيين على لواعج حب 
 ِب فعال األعداء باألعداء وحبيٍب ايلّ يفعلُ بالقل

 وعناء تسمح البخالء ضيق العِني ان رنا واستمحنا
 وعدت باستراقةٍ  للقاء ليت أعطافه ولو يف مناٍم
ن ويعطو كالظبية األدماء يتثىن كقامة الغصن اللد 
نائح يف اهلوى مع الورقاء ياشبيه الغصون رفقاً بصب 
 هلواه بدمعةٍ  محراء يذكر العهد بالعقيق فيبكي

 ء بدت من سوداء يف صفراء  على اخلد محراياهلا دمعةٌ 
 ب على وجنيت لفرط والء فكأين محلت رنك بن أيو

 راحتاه عن واصل عن عطاء ملك حافظ املناقب تروي
 كأيب جاد يف اجتماع اهلجاء للمديح اجتماع يف معاليه
 ب العطايا ورأسها بالسواء خلِّ كعباً ورم نداه فما كع
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لديه فإمساوارج وعد املىن   عيلُ ما زال معدناً للوفاء 
فهو فيه كسابح يف ماء ما لكفيِه يف الثراء هدو 

 ل وفوداً أكرم ا من فناء مجعت يف فنائه اخليل واالب
 بصهيل من حوله ورغاء لو سكتنا عن مدحه مدحته
 بأ مداها باحلاسد العواء مهةٌ  جازت السماك فلم يع
يمشيوندىً  خيجلُ السحاب ف  من ورا جودِه على استحياء 

 ر فماذا يقولُ بيت الثناء طالَ بيت الفخار منه على الشع
 فعجبنا ملعرٍب ذي باء أعربت ذكره مباين املعاين
 سِد إال تنفس الصعداء ورقى صاعداً فلم يبق للحا
 يف اعتذار وهيبة يف حياء شرف يف تواضٍع ونوالٌ
حىتيا مليكاً عال على الشمس   عم إحسانه عموم الضياء 

 فحرام نداهم وثنائي صنت كفي عن األنام ولفظي
 رفعتين على ابن ماء السماء وسقتين مياه جودك سقياً
 قاهر البأس ظاهر االنباء فابق عايل احملل داين العطايا
 أمتىن له امتدادج البقاء يتمىن حسودك العيش حىت
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 فاؤاشجونٌ حنوها العشاق  

 
 وصب ما له يف الصرب راء شجونٌ حنوها العشاق فاؤا
 فرب أصاحٍب باإلمث باؤا وصحب إن غروا مبالم مثلي
طهر دمعها يف احلب حاء وعني كأن دموع عيين بري 
ٌله من صبويت ميم وهاء والٍح ما له هاء وميم 
وال لسلوتِه اهتداء ومثلي ما لعشقتِه هدو يرام 

احلب دائرةٌ  بقليبكأن   االبتداء االنتهاء فحيثُ 
 أحب وأحسنوا فيما أساؤا بروحي جرية رحلوا بقلٍب
 هي الغلمانُ كانت واإلماء م أيام عيشي والليايل
فجاء بنوء أجفاين الشتاء توىل من مجاهلم ربيع 
 فيا عجباً ويف الفم منه ماء وبث صبابيت إنسان عيين

 صديق إن دنوا ونأوا سواء  دموعيعلى خدي محيم من

 وأبكي فرحةً  حيثُ اللقاء فأبكي حسرةَ  حيثُ التنائي
جميب يل عبد فما فرجي اذاً االَّ البكاء كأن بكاي 
 كراها واألحبة واهلناء بعني اهللا عني قد جفاها
 كأنَّ حنينه فيها حداء لفكرته سرىً  يف كل واٍد
اب قبا كما ملعت ذكاءقب ذكت أشواقه فمىت تراها  

مطلعاه يشرق وحيث سنا النبوةِ  والسناء حبيثُ األفق 
 لقاصدِه جناح أو جناء وباب حممد املرجو يروي
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 من العمِل الردي واالملياء تلوذ جباهِه الفقراء مثلي
فروى رباح وأما مقتر فروى عطاء فأما واجد 
  الوفاءغداة غد يعنعنه لنا سند من الرجوى لديه

 جماٍب قبل ما وقع النداء وترتقب العصاةُ  ندى شفيٍع
 على مثواه والسحب البطاء سالم اِهللا اصباحاً وممسى
عليه ظال ما يشاء كما كان الغمام عليه اآلنَ يسفح 
 قلوٍب شفها للعشِق داء أال ياحبذا يف الرسل شايف
الدواءيعفى الداُء بادره  فمرسلةٌ  هلا سحب العوايف  

وما انتقبت مناقب والسماء أبطحي وعنها األرض تفصح 
 وجيري من يديه ندىً  وماء فيشهد جنم تلك وجنم هذي
 حروب النصِر وازدحم الظماء على ساق سعت شجر وقامت
 ويف األخرى لنا احلوض الرواء ففي الدنيا لنا حبداه ساق
ا انطفاءألنفسهم ا وهل ويف نار اوس لنا دليل  

 ينادي ما على صبح غطاء ويف األسرى وصبحته فخار
 جحيماً أننا منكم براء فقل للملحدين تنقلوها
لعرِض حممٍد منكم وقاء وعرضي وأن أيب ووالده 
 وجنهمو لنعليه فداء حلبيب أنس وأن حممداً
 مجال الشمس جيلوها الضحاء نيب جتمل األنباء عنه

ولوالوأين الشمس منه سناً   سناه ملا أملَّ ا اء 
صفره كأنَّ البدر ضرجها حياء خشوع والشمس له 
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يف حروف اللفظ سر ملنطقه وللضاد اختباء سري 
 وقامت خدمة للضاد ظاء أمل تر أا جلست لفخر
 ا أبداً وضاء بنوا سعٍد يولد فضل مولدِه سعوداً
تضاءيس نور وللهادين ملبعثه على العادين نار  

 وبأس حتتويِه األشقياء فخري ينعم السعداء فيه
 وينصب يف مكارمه الثراء جير على الثرى ذيل اتضاع
 سطوراً ما ألحرفها هجاء ويكتب بالنصال غداة روع
 ضراب أو طعانٌ أو رماء ممدحة ثالثتها لضر

 تقر له العدى واألولياء فيالك من أخي صول ونسٍك
 هلا يف كل معركة مضاء سهام دعا وسهام رأٍي

 و ما يدريه ما صنع الدعاء درى ذو اجليش ما صنعت ظباه
 حياًء إن شيمتك احلياء وقال اجلود بعد احللم حسيب
خطوب ان طلعت الثناء فنعمَ  احلصن ان دار ونعم القطب 
 ونعم العونُ ان دار الرجاء دهياء دارت ونعم الغوث ان

ر ماونعم املصطفى من معش  جنوم النرياِت هلم كفاء 
 على سعد السعوِد له حباء تقدم سؤدٍد وقدمي جمٍد

 وآدم بعدها طني وماء ضفت حلل الثنا وصفت لديه
 هوى بيت القريِض وال بناء فلوال معرب األمداِح فيه
 وفود البيِت ضاق ا الفضاء ولواله ملا حجت وعجت
محد دماً قد تلته األنبياءفق فإن يتلى له يف احلج  
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 بروضتِه أعد يل يا رجاء أعد يل يا رجاُء زمانَ قرب
كأن شذاه يف نفسي كباء ولثم حصىً  لتربتِه ذكي 

 من الاليت ميد ا العناء وشكوى كربة فرجت وكانت
 و ما لوعود توبتها وفاء ونفس ذنبها كالنيل مدا
ءمث فا وواو ثقل سني مشوقة مىت وعدت خبري  

 من النريان نعم األكفياء ولكن حبها وشهادتاها
 حببك من عقائدنا الصفاء صفي اهللا يا أزكى الربايا
 فال عجب له منا الوالء ويعتقنا املشفع من جحيم
 صالة يف اجلنان هلا أداء عليك من املالئك كلَّ وقٍت

 مطالعها ارتقاٌء وانتقاء وامداح بألسنة الورى يف
عاد فكل تالاذا ختمت ت  له وقف عليها وابتداء 

 


