
 ابن شهيد

www.arabEspanol.org 
 

 
 ال تبكني من الليايل أهنا

 
 حرمتك نغبة شارب من مشرب ال تبكني من الليايل أهنا

 يستل من شعر القذال األشيب فأقل مالك عندها سيف الردى
 وفناء طيبك يف الزمان األطيب ورحيل عيشك كل رحلة ساعة
 زجل اجلناح مير مر الكوكب فإذا بكيت فبك عمرك إنه
  مثلها يف الكتبما قرأنا وتأمل آية معجزة

 وبكى فابتل ثوب األكؤب ركع اإلبريق من طاعته
 وتطربت فأعيا طريب ولول املزهر ينفي كريب
 كالرشا أرضع بني الربرب وربيب قام فينا ساقيا

 فأتت غيداء يف شكل الصيب ظبية دون الصبايا قصصت
 ومحاه صدغها بالعقرب فتح الورد على صفحتها
 مشية العصفور حنو الثعلب فمشت حنوي وقد ملكتها
 تترع األفق بدمع صيب وغمام باكرتنا عينه
 جرمه من لؤلؤ مل يثقب مثل حبر جاءنا من فوقنا
 ميسح األرض بفضل اهليدب فدنا حىت حسبنا أنه
 حشوه العني مبرأى معجب فسألناه وقد أعجبنا

 كفه النفحة كفا درب مزن علمت قال أنت ماذا
قيكمسامين بالشرق أن أس  رمحة منه بأقصى املغرب 
 هل خيفى ضياء الكوكب قال ابن ذاك لنا فسألناه
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 عامري املنتمى واملنصب ملك ناصب من خالفكم
 ورث اجلود أبا بعد أب فعلمنا أهنا نفحة من
 وهلا بسط الندى من كثب لك كف بالثريا فيضها
 أشرقت باملاء عقد الكرب كقليب دلوها مترعة

منه إن بداتبصر العينان   قمر السرج ومشس املوكب 
 نزلوا للمجد أعلى الرتب أجنبته للمعايل أسرة
 يف جسوم بضة من حسب بنفوس من سناء غضة
 ضاحكات يف وجوه الكرب ووجوه مشرقات أومضت

 يف عداهم داعيات احلرب مل أيام حرب كثرت
 ال وال عمرو بن معد يكرب مل يطق عامر قدما مثلها

ل جمد إذ همسحبوا من ذي  للوغى يف ظل نقع أشهب 
 جد قول يشتهى كاللعب يا ابن أم اد خذها عربة
 زان صدر املهر حلي اللبب من بنات اللب زانتك كما
 قطعت حنوك عرض السبسب مخرة من طيبها قد سبيت
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 أال ال يعيب اد والفضل إقالل

 
  يسوده املالوكل لئيم ال أال ال يعيب اد والفضل إقالل

 فبالنصل ال بالغمد يتضح احلال إذا امتحنت بيض الصفاح وجربت
 غراب كثري الشحم يزهو وخيتال وهل حول بازي وإن جاع جيتري
 صحيح ويف الترتيل للعكس إبطال وال مال يف الدنيا ملن قل جمده

 فجهد جهيد أو قيان وجريال وان يفقدوا أو يفقد اد وحده
ند ذي اللؤم ضائعأجل كل مال ع  كحلي على زجنية عمها اخلال 

 فذانك للحسناء عقد وخلخال وأن جيتمع مال وجمد فحبذا
 حسينية للفضل روح ومتثال كما اجتمعت شىت املعايل لسادة

 عليه من النور اإلهلي سربال فروع شهاب الدين غوث الورى الذي
أذيالفجرت له فوق ارة  إىل حضرات القرب من ربه ارتقى  

 ملن أم منهم رحبة الفضل آمال له اإلنس واجلن استجابوا فلم ختب
 طوائف ال حتصى غواة وضالل أنابت به ملا استضاءت بنوره
 فنالوا األماين عاملون وجهال سرى سره يف املقتفني سبيله
 مقاماً له جربيل جار وميكال تبارك ذو العرش الذي قد أحله

ألوىلويا حبذا ابناؤه الكمل ا  هلم خلفه سري حثيث وإيغال 
 اجلدود إىل أن نال باد ما نالوا وكم جهبذ من صيد أحفاده اقتفى
 بناة املعايل والني إن جالوا كآل علي القانت ابن حممد
 وغربين اهلادي اهلداة ملن مالوا وشم بين املشهور والزاهر ابنه
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وم وأعمالوهل ارثهم إال عل أولئك حىت اآلن وراث شعبهم  

 هلم بالسبق تعترف اآلل ومل ال وهم صفوة العلوية األوىل
 لعقد عويصات الوقائع حالل فعاملهم بني احملابر عاكف

 وتفصيله إن كان يف األمر إمجال منوط به تفسري من كان غامضا
 إذا ما توالت واردات وأحوال وعابدهم مستغرق يف سلوكه
دبه يرحم اهللا العباد وميطر البال  وتزوي طارقات وأهوال 
 أخ وَألثقال النوائب محال وذو املال منهم للمكارم والندى
 وبالباب لألضياف حط وترحال يواسي ذوي احلاجات غري جماهر
 وفاطم والسبطني إرث وأنفال لديهم من األجداد طه وحيدر
 تلقاه أبناء كرام وأجنال حتلّى به آباؤهم مث عنهم
 عليهم ا سيب املواهب هطال  عنايةومن لدن احملضار أوىف

 ومن وال من ووصل وإيصال كمال وال دعوى ونسك وال ريا
 واإلعجاب صدق إذا قالوا مرتهة أخالقهم عن كثافة التنطع
 كراماً فال قيل يعاب وال قال ميرون إن مروا بلغو أعفة

 أرادوا لردوا لكن العقل عقال وإن خوطبوا من جاهل أعرضوا ولو
 تدك رواسي كل خطب وتنهال إذا نام خطب فباحللم والنهى
 هلم فلهم باهللا عز وإجالل على أن موالهم حفيظ وناصر
 ففيها الندى والعلم واحللم نزال مىت نزلوا يف قرية أو مدينة

 يهنى الذي مل يطغه اجلاه واملال هنيئاً لكم آل الشهاب وكيف ال
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 من اد مامل حتصه العني والدال سلكتم طريق اإلتباع فحزمتوا
 أليس ألسد الغاب إبن غنب أشبال ردوا مورد األسالف واسروا سراهم
 فليس على أبواب ذي الطول أقفال وال نوا وابغوا املزيد وثابروا
 عن السعي يف جند الفضائل مكسال وها أنا منكم غري أين مقصر
لفريق ويغتاليصادر فرد يف ا وحاشا أيادي واسع اجلود أنه  

 على املصطفى واآلل ما ملع اآلل وأزكى صالة اهللا مث سالمه
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 دع ذكر أيام الشباب الراحل
 

 وحديث البسة احللى والعاطل دع ذكر أيام الشباب الراحل
 ليلى ومائس قدها املتمائل وانبذ بقية ما بقلبك من هوى
  تصاب بسهم طرف بابليكيال وذر اخلدور وما ا من خرد

 شغل عن البيض الكواعب شاغل هننه فؤادك ما بقيت فأنت يف
 ساحات ذي الطول ايب السائل واركب جنيب التوب يف املثلى إىل
 وكن إىل الرمحن أول آئل واٍل التململَ حتت أروقة الظالم

 وبعد مغموراً بلطف شامل واعزم سؤالك أن تكون مدى احلياة
ريك من حمبة سيد الكوننيوامأل ضم  هادينا الشفيع الكافل 

 الكائنات مسيها والسافل والعلة الغائية القصوى خللق
 وأخيه حيدرة الشجاع الباسل وحبب صهر املصطفى ووصيه

 احلرب عالّم القضاء الفاصل ذي العزم ساقي احلوض موىل املؤمنني
 بعد الرسول قضت حبزن الثاكل والدرة الزهراء فاطمة اليت
 يأباه غري مكابر متحامل ذات السيادة مطلقاً بالنص ال
 من فريق يف الشقاوة واغل والسيدين الالبسي حلل الشهادة
 لكن اجلبار ليس بغافل خانوا بقتلهما األمانة الديانة

 ذي اجلالل على املريب الداجل أهل الكساء اخلمسة األشباح حجة
اهللا هم آياته الكربىهم بينات   إلرغام اجلحود اجلافل 
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 وحقيقة من فاضل عن فاضل اآلخذي علم الرسول شريعة

 الصحيح الثابت املتداول يدلون باحلسب الصميم الضخم والنسب
 شأواً إليه الوهم ليس بواصل نسب بأجنحة املالئكة ارتقى
 فكم هنالك من مليك ماثل نسب لباذخ جمده تعنو الوجوه

هيك من نسب على نافيه لعنةنا  ربه وعلى الدعي الداخل 
 تقف الثوابت وقفة املتضائل شرف إىل العرش انتهى فأمامه

 تبارك والكتاب النازل شرف النبوة والعروج ورؤية الباري
 بتراء يف إسناد أوثق ناقل من مل يصل عليم فصالته

ائلغرٍق مصابيح الظالم احل سفن النجاة أمان أهل األرض من  

 املتمسكون وخيبة للناكل حبل اعتصام املؤمنني فحبذا
 والوراثة والسلوك العادل منهم يشم شذى النبوة بالوالدة
 اخلالئق كاجلراد العاظل وهم األئمة واألدلة يوم تزدحم

 الرضيع ووضع محل احلامل يف يوم تذهل كل مرضعة من الطفل
يب املتناسلوالكثري الط وبنيهم البيت املبارك واملقدس  

 اد وضاح اجلبني حالحل عمد اهلدى من كل ممتطىء سنام
 يعلم حلاف غريهم أو ناعل احلافظني السر حىت اآلن مل
 خبشية وغزير دمع سائل القانتني الراكعني الساجدين
 بدعائه وثنائه أو زاجل الذاكرين اهللا بني خمافت

  وخماتلشبهات كل خمالف السالكي السنن القومي النابذي
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 باألمان من العقاب اهلائل وعلى حمبيهم لواء احلمد خيفق
 فيما يقولبهازىء أو هازل ورد احلديث بذا وليس حممد
 طوىب حملموليهم واحلامل سفر على الركبان محل مشام
 حوض تتم به جناة الناهل بشرى مؤدي حقّهم بالشرب من
يل أمر حاصلنثين به حتص أثىن عليهم ذو اجلالل فكل ما  

 قطع لسان كل جمادل يف هل أتى متجيدهم وبآية األحزاب
 الرجس عن ماضيهم والقابل من سبق تطهري الذوات ومن ذهاب
 والتبديل فيه من احملال الباطل قضت اإلدارة وهي وصف الذات
 معىن انتقاد األمحق املتعاقل بالعفو عن صوري ذنبهم فما
أذى عدو خارجي خاطلو ولئن أصاب البعض منهم حمنة  
 ورفعة ملقامهم يف اآلجل فلهم بذلك إسوة يف األنبياء

 كجرو سوء يف املساجد بائل مثل الذي استحلى أذى بيت الرسول
 الشمس بل تعشى عيون الشاعل أيضر إشعال الدخان لطمس نور
 ر ِإن منيت بداء عاضل ولرمبا أسود الكالب على البدود

 أحيط من قدر اجلواد الصاهل  ناهقاًوإذا محار السوء عربد
 وحديث إنسان الوجود الكامل عجباً ملن يتلو الكتاب مكرراً
 حسداً وتكذيباً ال صدق قائل فريى ويسمع مث جيحد جمدهم
 مرض سقاه نقيع سم قاتل أغويه أعراه أم يف قلبه

 خمصوص نص أو سقيم دالئل ينهى فيأىب النصح ملتجئاً إىل
 اهلادي وخري منه جهل اجلاهل  حيث حتسد عترةوالعلم خيبث
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 لظى وبينك من حجاب حائل سل شانئي األشراف هل أبقيت بني
 خمتارههيهات ليس بفاعل أفريحم اجلبار من يؤذي بين

 أوالدهأم هل هلا من قابل أتصح دعوى حب أمحد مع قلى
 إىل ذرى أرخى وأخصب ساحل هم منقذو غرقى الغواية والضالل

وا بأقطار البالد نزول ماءنزل  املزن أمطر يف احملل املاحل 
 يسدي وأواه منيب عامل من عامل يهدي ومن متمول
 خيشى على الدين اغتيال الغائل فلكل ارض حظها منهم فال

 معابد ومعاهد ومنازل وبسفح وادي حضرموت هلم عديد
 زاه بغر بىن املهاجر آهل بوركت من سفح فسيح زاهر

مي اخلري سدرة منتهىسيما تر  مسرى العطاش إىل العزيز الوابل 
 واخلريات للمتناول بلد مقدسة العراص كثرية الربكات

 وجنوم أكدر والفريط احلافل فلك تدور به بىن الرضى
 فضياؤها يف الكون ليس بآفل زهر ولكن إن تغب أجرامها

 للثاوي ا والقافل حرم الديار احلضرمية مطلع األقمار
غت بأقدام األكابر أرضهادب  فتراا طب السقيم الناحل 

 األنوار من عمل التقى املتراسل ومساؤها امتازت بكثرة صاعد
 من مؤد فرضه أو نافل تزهو مساجدها بأنواع العبادة
 دعوى مقام أو لرجوى نائل هللا عز وجل ال لرياء أو
ئليدري الغين من الفقري العا مشم العفاف عليهم باٍد فال  
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 يتزلفون لذي ثراء طائل أنف فال األشراف شيمتهم وال
 وا عرفت فرائضي ونوافلي تلك الديار ا عقدن متائمي
 واغمر بنيها بالندى املتواصل ال هم زدها رفعة وكرامة

 يف غفالته والناهل واهد اجلميع إىل الصواب وتب على املغمور
البصائر صاقلمبجلل لصدى  غث من سحاب الفضل جدب قلوبنا  

 املخلصني شهريهم واخلامل واسلك بنا جند الكرام األتقياء
 قلب بأودية البطالة جائل وامنح رضاك مقصراً يدعوك من
 إرث األصول وأخذ سهم عائل واعده للغناء جم احلظ من

 العميم ألهلها يف العاجل وأنله ما ينوي من اإلصالح والنفع
عهم لدرء املعتدي والصائلم وامجع وسدد رأي قادا وكن  

 من عاجل التشتيت أكرب خاذل وابعث إىل متخطفي أطرافها
 واآلل أمن املستجري الواجل وعليك أقسمنا جباه حممد

 وحبقهم حقّق رجاء اآلمل أن تستجيب كما وعدت دعاءنا
 والسالم مبستهل هاطل وعلى ثرى أجداثهم جد من صالتك

اهلدىواغمر به الصحب األوىل نصروا   باملشريف وباألصم الذابل 
 أطياره من صافر أو هادل ما اهتز روض باحليا وترنمت

 


