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، الذي علم بالقلم ،سبحانه هو العلي األكرم ،الحمد هللا ذي الفضل واإلنعام، ذي الجالل واإلكرام 

.علم اإلنسان ما لم يعلم 

 

 

 

خير من صلى وصام، وداوم على الخير صلى اهللا عليه وسلم والصالة والسالم على نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به علـى         ،والحلم والتحلم   ، التعلم  ودعا إلى العلم و   واستقام،

.الدوام

؛. . وبعد 

محمد بن عبـد    اإلسالمالذي يهتم بمدح رسول      الشعرفإن شعر المديح النبوي هو عبارة عن        

وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته واألماكن المقدسة التـي        ، بتعداد صفاته الخُلُقية والخَلقية      اهللا

ونظم سيرته شـعراً واإلشـادة بغزواتـه    ، ترتبط بحياته، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية      

. تقديراً وتعظيماًوالصالة عليهوصفاته 

مجموعة من الشعراء المجيدين، يجاهدون المشركين ببيانهم، ويـذبون          كان لرسول اهللا  ولقد  

بـة دور وسـائل     عن رسول اهللا، ويدافعون عن المسلمين، وكان دورهم في ذلك الـزمن بمثا            

اإلعالم في عصرنا الحاضر، و أشعارهم هي مادة خصبة لعلماء السير والمغازي يـستفيدون              

منها شمائل رسول اهللا، ومشاعر الصحابة ومواقفهم من األحداث المختلفة، كما تعتبر مدرسة             

قياسا لرواد األدب اإلسالمي يستلهمون منها أغراض الشعر النبيلة، وأساليب اللغة السليمة، وم

.وأنموذجا يحتذي به الراشدون في مدح النبي دون غلو في حقه أو إطراء

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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والمتصفح لديوان الشعر العربي تقع عيناه على درر ناصعة وقصائد رائعة في مدح النبي عليه 

.الصالة والسالم 

واستراحة تحت ظاللـه اليانعـة   ، وهذه الصفحات ما هي إال استرواحة في أفياء شعر المديح     

.وأن يشفع فينا نبينا ، ها في ميزان حسناتنا عسى اهللا برحمته أن يجعل،

 

 

موات واألرض  اللَّهم لك الحمد أنتَ نُور السموات واألرضِ ومن فيهِن، ولك الحمد، أنتَ قيم الس             

        نَّةُ حقٌّ، والنَّـارقٌّ، والجح حقٌّ ولقاؤك حقٌّ، وقولُك كأنت الحقُّ، ووعد ولك الحمد ، ومن فيهن

وبـك آمنْـتُ،    حقٌّ والساعةُ حقٌّ، والنَّبِيون حقٌّ، ومحمد حقٌّ اللَّهم لك أسلمتُ، وعليك توكَّلتُ،           

ليك حاكَمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخَّرتُ ومـا أسـررتُ ومـا              وإوإليك أنَبتُ، وبك خاصمتُ   

.أعلنتُ، أنتَ المقدم وأنتَ المؤخِّر، ال إله إالَّ أنت
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ِأغر عليــه 
ُّ

حسان بن ثابت: 

   ـــاتَم ـــوة خـ ـــه للنب ــر عليـ أغ

         ــهالنبِـي إلـى اسم اسـم اإللـه وضم

  ـــه ــمه ليجِلَّ ــن اس ـــه م ــقَّ لـ وشَ

ــ ــي أت ـــرةنب ـــأسٍ وفَتْ ـــد ي ـانا بع

ــا  تنـيراً وهاديــس ـــاً م ــسى سراج فأم

ــةً    ــشَّر جن ـــاراً وبـ ـــا نـ وأنذَرن

ـــي  ــي وخالق ــق رب ـــه الخل ــتَ إل وأن

تعاليتَ رب الناس عـن قـوِل مـن دعـا          

ــه  ــر كلُ ـــاء واألم ــقُ والنعم ــك الخل ل

 ـدــشْـه ـــوح وي ــشهود يل ــن اِهللا م م

قـال فـي الخمـسِ المـؤذن أشهــد         إذا

        وهـذا محمـــد فـذو العـرشِ محمـود

         ـدبـِل واألوثـانِ فـي األرضِ تُعمن الرس

 ـــد ــصقيُل المهنَّ ـــا الح ال ـــوح كم يل

 ـــد ــاَهللا نَحمـ ــالم ف ـــا اإلس وعلَّمنَـ

         ـرتُ فـي النـاسِ أشهـــدمبذلك ما ع

        ـًا أنـت أعلــى وأمـــجد سواك إلهـ

 ـــد ـــاك نعبـ ــستهدي وإي ـــإياك ن ف

كعب بن زهري –بانت سعاد 

ــوُل   ــوم متْب ــي الي ــعاد فَقَلْب ــتْ س بانَ

ــوا  ــين ِإذْ رحل ــداةَ الب ــعاد غَ ــا س مو

ــدبِرةً ــزاء مـ ــةً عجـ هيفـــاء مقْبِلَـ

ــمٍ إذا ابتَــسمتْ ــوارِض ذي ظَلْ لُــو عتَج

ــب ــذي شَ ــةشُــجتْ بِ ــن مــاء معني مٍ م

 ــه ــه وأفْرطُ ــذَى عنْ ــاح القَ ــي الري تَنْف

ــدقَتْ  ــا ص ــو أنَّه ــةً ل ــا خُلَّ ــرِم بِه أكْ

ــا  ــون بِه ــاٍل تك ــى ح ــدوم علَ ــا تَ فم

ــذي زعمــتْ    ــسك بالعهــد ال وال تَم

ــدتْ  عــا و ــتْ وم ــا منَّ ــك م ــال يغُرنْ ف

ع ــد ــتْ مواعي ــثَال كانَ ــا م ــوبٍ لَه رق

أرجـــو وآمـــُل أن تَـــدنو مودتُهـــا

أمــستْ ســعاد بِــأرضٍ ال يبلِّغُهــا   

ــذافرةٌ   ــا إالَّ غُــ ــن يبلِّغَهــ ولَــ

ــتْ ــذِّفْرى إذا عرِقَ مــن كُــلِّ نَــضاخَة ال

 ــق ــرد لَهِ ــي مفْ ــوب بِعينَ ــي الغُي متَر

   هــا لــم يإثْر متَــيكْبــولُ  مم فَــد

ــولُ  كْحم فــر ــضيض الطَّ ــن غ ِإالّ َأغَ

ــا وال طُــوُل    ــشْتَكى قــصر منه ال ي

ــوُل   ــالراحِ معلُـ ــٌل بـ ــه منْهـ كأنَّـ

صــاف بــَأبطَح أضــحى وهــو مــشْموُل

ــُل   ــيض يعاِلي ــارِية بِ ــوبِ س ص ــن م

ــو  ــصح مقْب ــو َأنَِّ النُّ ــا َأوْ لَ ُلموعوده

ــوُل    ــا الغُ ــي أثْوابِه ــون ف ــا تَلَ كَم

إالَّ كَمـــا يمـــسك المـــاء الغَرابِيـــُل

إن األمـــاني واألحـــالم تَـــضليُل  

ومــــا مواعيــــدها إالَّ األباطيــــُل

ومــا ِإخــاُل لَــدينا منْــك تَنْويــُل    

ــيلُ  ــاتُ المراسـ ــاقُ النَّجيبـ إالَّ العتـ

 ــنِ إر ــى األي ــا علَ ــلُ له ــاٌل وتَبغي ق

ــوُل   ــالمِ مجه األع ســام ــتُها ط ضرع

ــُل ــزاز والميــ ــدت الحــ إذا تَوقَّــ
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ــدها فَ ــخْم مقَلَّـ ــدها ضـ ــم مقَيـ عـ

غَلْبـــاء وجنـــاء علْكـــوم مـــذَكَّرةٌ

هـــسَؤيُأطـــومٍ ال ي ـــنها موجِلْـــد

  ــة ــن مهجنَ ــا م ــا أبوه ــرفٌ أخوه ح

  ــه ــم يزِلقُ ــا ثُ ــراد عليه ــشي القُ مي

عيرانَـةٌ قُــذفَتْ بــالنَّحضِ عــن عــرضٍ 

ــا و ــاتَ عينَيهـ ــذْبحهاكأنَّمـــا فـ مـ

ــصلٍ  ــِل ذا خُ ــسيبِ النَّخْ ــَل ع ــر مثْ تَم

ــا   ــصيرِ بِه ــا ِللْب ــي حرتَيه ــواء ف قَنْ

ــةٌ  ــي الحقَ ــسرات وه ــى ي ــدي علَ تُخْ

سمر العجايـات يتْـركْن الحـصى زِيمـاً        

ــتْ   ــا إذا عرِقَـ ــأن َأوب ذراعيهـ كـ

 ــاء ــه الحرب ــلُّ ب ــاً يظَ ــصطَخداًيوم م

ــتْ   ــد جعلَ ــاديهِم وق ــومِ ح ــاَل ِللْق وق

  فــص ــٍل نَ ــا عيطَ ــارِ ذراع ــد النَّه شَ

ــا  ــيس لَه ــضبعينِ لَ ــوةُ ال ــةٌ رِخْ احنَو

تَفْــرِي الُّلبــان بِكَفَّيهــا ومــدرعها   

   ملُهــو ــا وقَ ــاةُ جنابيه ــسعى الوش تَ

كُنْـــتُ آملُـــهوقــاَل كُـــلُّ خَليـــلٍ 

ــالَكُم ــبيلي الَ أبـ ــوا سـ فَقُلْـــتُ خَلُّـ

 تُهــالم ــتْ س ــى وإن طالَ ــنِ ُأنْثَ ــلُّ اب كُ

ــدني  ــوَل اِهللا َأوعـ ــتُ أن رسـ ُأنْبِْئـ

وقَـــد َأتَيـــتُ رســـوَل اِهللا معتَـــذراً

ــةَ   ــاك نافلَ ــذي َأعط ــداك ال ــالً ه هم

قْواِل الوشــاة ولَــم ال تَْأخُــذَنِّي بِــأَ 

ــه    ــوم بِ ــو يق ــاً ل ــوم مقام ــد أقْ لَقَ

 ــه ــون لَـ ــد إالَّ أن يكـ ــلَّ يرعـ لَظَـ

   ــهمينــي ال ُأنازِعتُ يــعضتَّــى وح

 ــه ــدي إذْ ُأكَلِّمـ ــب عنْـ ــذاك َأهيـ لَـ

          كَنُهـسم ـداُألس لُيـوث ـنرٍ مخـاد نم

في خَلْقهـا عـن بنـات الفَحـِل تَفْـضيُل          

فــي دفْهــا ســعةٌ قُــدامها ميــُل    

طَلْــح بــضاحية المتْنَــينِ مهــزوُل   

وعمهـــا خالُهـــا قَـــوداء شْـــمليُل

ــ ــلُ منْهـ ــراب زهاِليـ ــان وأقْـ ا ِلبـ

ــولُ  ــزورِ مفْت ــات ال ــن بن ــا ع مرفَقُه

ــلُ  ــينِ بِرطي يــن الَّلح ــا وم ــن خَطْمه م

ــُل    ــه األحالي ــم تُخَونْ ــارِزٍ لَ ــي غ ف

ــسهيلُ  ــدينِ تَ ــي الخَ ــين وف ــقٌ مب عتَ

ــُل   ــسهن األرض تَحليـ ــٌل مـ ذَوابِـ

ُألكْـــمِ تَنْعيـــُللـــم يقهِـــن رؤوس ا

ــساقيلُ  ــالكورِ العـ ــع بـ ــد تَلَفَّـ وقـ

كــأن ضــاحيه بالــشَّمسِ مملـــوُل   

ورقَ الجنـادبِ يركُـضن الحـصى قيلُـوا    

ــلُ  ــد مثاكيـ ــا نُكْـ ــتْ فَجاوبهـ قامـ

ــولُ  ــاعون معق ــا النَّ ــى بِكْره ــا نَع لَم

ــُل ــا رعابيـ ــن تَراقيهـ مـــشَقَّقٌ عـ

ــ ــولُ إنَّ ــلْمى لَمقْت ــي س ــن أب ــا اب ك ي

ــك مـــشْغوُل ال ُألْهِينَّـــك إنِّـــي عنْـ

ــوُل    ــرحمن مفْع ــدر ال ــا قَ ــلُّ م فَكُ

ــوُل   ــدباء محم ح ــة ــى آلَ ــاً عل يوم

والعفْــو عنْــد رســوِل اِهللا مــْأموُل   

والعــذْر عنْــد رســوِل اِهللا مقْبــوُل   

هــا مــواعيظٌ وتَفُــصيلُ  الْقُــرآنِ في

ــُل    ــي األقاوي تْ فــر ــد كَثُ ــب وقَ ُأذْن

ــُل   ــسمعِ الفي ــم ي ــا ل ــمع م ى وَأسأر

مـــن الَّرســـوِل بِـــِإذْنِ اِهللا تَنْويـــُل

ــُل   ــه القي ــات قيلُ ــفِّ ذي نَغَم ــي كَ ف

وقيـــَل إنَّـــك منْـــسوب ومـــسُئوُل

ــه غ  ــٌل دونَ ــر غي ــنِ عثَّ ــن بطْ ــُلم ي
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 ــر ض ملْحــي ــدو فَ ــشُهمايغْ ينِ عيغام

 ــه ــلُّ لَـ ــاً ال يحـ ــساوِر قرنـ ِإذا يـ

ــامزةً    ــو ض الج ــباع ــلُّ س ــه تَظَ منْ

 ــة ــو ثقَـ ــه أخُـ ــزاُل بِواديـ وال يـ

  ــه ــضاء بِ ــسيفٌ يستَ ــوَل لَ سالر إن

 مــاِئلُه ــاَل ق ــريشٍ ق ــن قُ م ــة تْيــي ف ف

  ــاس ــا زاَل َأنْك ــوا فم ــشُفٌزالُ وال كُ

مـــهطـــاٌل لُبوسينِ أبـــرانالع شُـــم

ــا حلَــقٌ ابِغُ قــد شُــكَّتْ لَهــوس بِــيض

       مهمـصعـرِ يهالجِمـاِل الز شْيم شونمي

  مهــاح ــتْ رِمـ ــون إذا نَالـ ال يفْرحـ

   مإالَّ فــي نُحــورِه ــنالطَّع قَــعال ي

ــُل   ــور خَرادي ــومِ معف ــن القَ م ــم لَح

ــوُل    ــو مغْلُ إالَّ وه نــر الق كــر أن يتْ

وال تَمـــشَّى بواديــــه األراجِيــــلُ 

مطَــرح البــز والدرســانِ مــْأكوُل   

مهنَّـــد مـــن ســـيوف اِهللا مـــسلُوُل

ــوا    ــلَموا زولُ ــا أس ــةَ لَم ــبطْنِ مكَّ بِ

ــُلع ــد الِّلقـــاء وال ميـــٌل معازيـ نْـ

ــرابيُل ــا س جيفــي اله داوجِ دــس ــن نَ م

ــدولُ  ــاء مجـ ــقُ القَفْعـ ــا حلَـ كأنَّهـ

ــسود التَّنابِيــُل    ــرب إذا عــرد ال ض

ــوا   ــاً إذا نيلُ ــسوا مجازِيع ــاً ولَي قَوم

وما لَهـم عـن حيـاضِ المـوت تَهليـُل          

أبو سفيان بن حرب–ل قد قبض الرسو

أرقــت فبــات ليلـــي ال يـــزول   

وأســـعدني البكـــاء وذاك فيمـــا  

لقــد عظمــت مــصيبتنا وجلـــت   

ـــا   ـــا عراه ــنا مم ــحت أرض وأض

فقـــدنا الـــوحي والتنزيـــل فينــــا

وذاك أحــق مــا سالـــت عليـــه   

ـــا    ــشـك عن ــو ال ــان يجل ــي ك نب

ـــا   ــشـى مالم ـــال نخ ـــا ف ويهدين

ت فـــذاك عـــذرأفـــاطم إن جزعـــ

ـــر    ـــل قب ـــد ك ــك سي ــر أبي فقب

ــل  ــيولي ــول أخ ــه ط ــصيبة في الم

أصــيب المــسلمون بـــه قليـــل   

ـــول   ــبض الرس ــد ق ــل ق ــشية قي ع

تكـــاد بنـــا جوانبهـــا تميـــل   

ــروح بـــه ويغـــدو جبرئيـــل    ي

نفــوس النــاس أو كــادت تــسيل    

ـــول  ـــا يق ـــه وم ــوحى إلي ــا ي بم

علينــا والرســـول لنـــا دليـــل   

وإن لــم تجزعــي فهــو الــسبيـل   

وفيــه ســيد النـــاس الرســـول   

لإلمام البوصريي-يف الصالة على خري الربية

يا رب صلِّ علَـى المخْتـارِ مـن مـضرٍ          

  ــيعته ــادي وش ــى اله ــلِّ رب عل وص

ــروا  ــا ذُك ــِل م ســعِ الر ــا وجمي واألنْبِي

وصحبِه مـن ِلطَـي الـدين قـد نَـشَروا          
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ــدوا   ــي اهللا واجته ــه ف ــدوا مع وجاه

وبينوا الفـرض والمـسنون واعتـصبوا      

ـ  الة وأنْماهــا وَأشْــرفَها َأزكَــى صـ

ــةً     ــسكط زاكي ــرِ الم ــةً  بعبي مفتوق

عـد الحـصى والثــرى والرمـِل يتبعهــا   

 قرو ــن م ارــج ــوت األشْ ــا ح ــد م عو

وعـــد وزنٍ مثاقيـــِل الجبـــاِل كـــذا

والطَّيرِ والـوحشِ واألسـماك مـع نَعـمٍ        

وبِ كـذا  والذر والنملُّ مـع جمـع الحبـ       

ــم المحــيطُ ومــا ومــا أحــاط بــع العل

ــا   ــتَ به ــي منَنْ الَّالت ــك ــد نَعماِئ وع

ــرفَتْ ــذي شَ ــدارِه الــسامي ال وعــد مقْ

وعد ما كـان فـي األكـوانِ يـا سـنَدي           

فــي كُــلِّ طَرفَــةِ  عــينٍ يطْرِفُــون بهــا

مــلء الــسموات واألرضــين مــع جبــٍل

ــد ـ ماأع ــ ــد مع ــوداً وأوج م اُهللا موج

تَستَغْرِقُ العـد مـع جمـعِ الـدهورِ كمـا         

ــا   له ــيم ــا عظ ــاء ي ــةً  وانته ال غاي

مــع الــسالمِ كمــا قــد مــر مــن عــدد

            دـدع ـنم ـرم ـا قَـداف مأضـع دعو

ــا   دي وكَمــي ــى س ــب وترض ــا تح كم

 بِح وبرــض م ــك ــلُّ ذل ــي وكُ ــك ف قِّ

يــارب واغفــر لتاليهــا وســامعها   

ــا ــا وجيرتنــ ــدينا وأهلينــ ووالــ

ــا  ــداد لهـ ــذنوبٍ العـ ــدأتتْ بـ وقـ

ــغلني   ــه أش ــلِّ ماأبغي ــن ك ــم ع واله

ــا ــدارينِ ترحمن ــي ال ــارب ف أرجــوك ي

ــرةً    ــراً ومغف ــا أج ــم لن ــارب أعظ ي

ــةٍ    ــلِّ نَازِلَ ــي كُ ــا ف ــاً بِنَ ــن لَطيف وكُ

بالم        ـنـرِ األنـامِ ومـى خَيتَبجصطفى الم

ــصروا   ــد نَ ــه آووا وق ــاجِروا ولَ وه

ــصروا  ــاهللا وانتَـ ــصموا بـ هللا واعتَـ

ــشْرِ  ــا نَ ير نــو ــر الكَ ــريعطِّ طها الع

  رــش ــوانِ ينْتَ ضالر جــا َأر يبِهط ــن م

 ــدر ــتُ األرضِ والم ــسماء ونب ــم ال نج

  ــستطر ــى وي ــدا يتل ــرف غ ــلِّ ح وك

ــرِ   ــاء والمط ــع الم ــر جمي ــه قط يلي

   ــشر ــالك والب ــن واألم ــوهم الج يتل

ربيــاشُ والــووفُ واألروالــص روالــشَّع

  ــم ــه القَل ــرى بِ جرــد ــْأمون والقَ الم

على الخالئق مـذ كـانوا ومـذ حـشروا         

 ــون ــه النبيي ــروا ب ــالك وافتخ واألم

 روــص ــثَ ال تُبع ــى أن ــون إل ــا يك وم

ــذَروا  ي أو ــين واألرض واتمــس ــُل ال أه

والفَرشِ والعرش والكُرسي وما حـصروا     

صرـــدوماً صــالةً  دوامــاً لــيس تَنْحــ

ـــي وال تَـــذَرقال تُب ـــدـــيطُ بالححي

 ــر ــضى وينْتَظـ ــد يقْـ ــا أمـ وال لهـ

   ــشر ــضُل منْتَ ــاعفَها والفَ ــا وض بر

           رالقَـد لَـه ـنيـا م هـعافأض فعض عم

رنـــصلِّى أنْـــتَ مقتـــد أمرتَنـــا أن

ــروا   ــوا وإن كَثُ ــك إن قَلُّ ــاسِ خَلْق أنْفَ

ــلين ــضروا والمرس ــا ح ــاً أينم جميع

 ــر ــو مفْتَقـ ــيدي للْعفْـ ــا سـ وكُلُّنـ

ــذَر لكـــن عفْـــوك ال يبقـــي وال يـ

 رــس ــب منْكَ ــعاً والقَلْ ــى خاض ــد أتَ وقَ

 ــر ــه ســبح الحج ــي يدي ــن ف بجــاه م

   لــيس ينحــصر بحــر ألن جــودك

  ــسر ــواُل تنح ــه األه ــيالً ب ــاً جم لطف

ــي   ــتْ ف ــةً  نزل ــسورجالل ــه ال مدح
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ثُم الـصالةُ  علَـى المخْتـارِ مـا طَلَعـتْ          

 ــه يفَتــرٍ خَل ــي بكْ ــن أب ــا ع ضالر ــم ث

صــاحبه وعــن أبــي حفــصٍ الفــاروق

ــتْ  ــن كمل ــورين م ــدلعثمان ذي الن وج

كــذا علــي مــع ابنيــه وأمهمــا    

      ـوفع ـنب يدسـع دعـو     سـةٌ  وأبطَلْح

واآلِل والـــصحبِ واألتبـــاعِ قاطبـــةً 

        القمـر النهـارِ ومـا قـد شعـشع شمس

 رــص ــدينِ ينْتَ ــده ِلل بع ــن م ــام ــن ق م

          ـرمع ـهكامُل فـي أحالفَـص لُـهقَو نم

 ــر ــدارين والظف ــي ال ــن ف ــه المحاس ل

ــر ــا الخَب ــاء كمــا قــد جاءن بــِل الع أه

 رــر ــادةٌ  غُـ ــر سـ ــدةَ  وزبيـ عبيـ

           رحا الـسـدب ياجي أوـُل الـدلَي ـنما ج

للبوصريي –أمن تذكر جريان 

ــلمِ     ــذي س ــرانٍ ب ــذَكُّرِ جي ــن ت أم

ــة ٍ  ــاء كاظم ــن تلق ــريح م ــت ال هب أم

ــا   ــا همت ــتَ اكفف ــك إن قل ــا لعيني فم

   مــت ــب منْك الح أن بــص ــسب ال حَأي

دمعـاً علَـى طَلَـٍل     لوالَ الهوى لَم تُـرِقْ      

ــهِدتْ  ــا شَ ــد م ــا بع بح ــر ــفَ تُنْك فكي

ــنًى ةٍ  وضــر بع خَطَّــي ــد ــتَ الوجأثْبو

نعم سـرى طيـفُ مـن أهـوى فـأرقني          

يا الِئمي فـي الهـوى العـذْرِي معـذرةً         

عــدتْك حــاِلي ال ســري بمـــستَترٍ   

   حي النُّـصتْنـضحم  هعــمتُ َأسلَـس ـنلك

إني اتهمـتُ نـصيح الـشيبِ فـي عـذٍل          

فــإن أمــارتي بالــسوء مااتعظــتْ   

ــرى ــِل ق ــِل الجمي عالف ــن تْ مــد وال َأع

  هــر ــا أوقِّ ــي م ــم أنِّ ــتُ َأعلَ ــو كن ل

ــا   ــن غوايته ــا م ــرد جم ــي بِ ــن ل م

ــهوتها  ــسر شَ ــي كَ بالمعاص مــر ــال تَ ف

والنفس كالطفـِل إن تهملـه شَـب علـى         

  ــه لِّيتُو أن ــاذر ــا وح ــرفْ هواه فاص

وراعهــا وهــي فــي األعمــاِل ســاِئمةٌ 

مزجـتَ دمعـاً جــرى مـن مقلـةٍ  بــدمِ    

وأومض البرقُ في الظلْمـاء مـن إضـمِ        

ــ ــا ِلقَلْبِ ــمِ وم ــتَفقْ يهِ ــتَ اس ك إن قُلْ

ــضطَرِمِ   ــه وم ــسجِم من ــين منْ ــا ب م

 ِــع ــانِ والـ وال أرقـــتَ لـــذكرِ البـ

ــسقَم   ــدمعِ وال ــدوُل ال ــك ع ــه علي ب

ــنَمِ   والع كيــد ــى خَ ــارِ علَ ــَل البه مثْ

والحــب يعتَــرِض اللَّــذات بــاَأللَمِ   

ــ  ــم تلُ ــصفتَ ل ــو أن ــك ول ــي إلي مِمنِّ

عــن الوشــاةِ  والدائــي بمنحــسمِ   

ــممِ  ــي ص ــذَّاِل ف ــن الع ع ــب حالم إن

والشَّيب َأبعـد فـي نُـصحٍ عـنِ الـتُّهم          

ــرمِ  ــشيبِ واله ــذيرِ ال ــا بن ــن جهله م

ــشمِ   ــر محت ــي غي ــم برأس ــيف ال ض

ــالكتمِ  ــه ب ــي من ــدا ل ــراً ب ــتُ س كتم

ــاللجمِ    ــِل ب ــاح الخي ــرد جم ــا ي كم

ــهوةَ  الــنهمِ    ــام يقَــوي ش إن الطع

ــنْفَطم   ي ــه متَفْط ــاعِ وإن ــب الرض ح

ــصمِ ي ــصمِ أو ــولَّى ي ــا ت إن الهــوى م

وإن هـي اسـتَحلَت المرعـى فـال تُــسم    
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ــةً     ــرء قاتلَ ــذَّةٍ  ِللْم ــسنَتْ لَ ح ــم كَ

واخْشَ الدساِئس من جـوعٍ ومـن شـبع        

تْواستَفْرِغ الدمع مـن عـينٍ قـد امـتَأل         

وخــالف الــنفس والــشيطان واعــصهما

ــاً   كمال حماً وــص ــا خَ ــع منهم ال تُطو

ــٍل   مــالَ ع ــوٍل بِ ــن قَ اهللا م رــتَغْف أس

  ــه ــاائتمرتُ ب ــن م ــر لك ــك الخي أمرت

وال تَــزودتُ قبــَل المــوت نافلــةً    

ظلمــتُ ســنَّةَ  مــن أحيــا الظــالم إلــى

ــن م ــد ــوى وش ــشاءه وطَ ــغَبٍ أح س

ــبٍ  ــن ذه ــشُّم م ــاُل الُ ــه الجب وراودت

فيهـــا ضـــرورته هـــدهتْ زوأكَّـــد

          ـنةُ  مورـرنيا ضو إلَـى الـدعكَيفَ تَدو

محمدسـيد الكـونينِ والثَّقَلَيــ ـينِ وال    

    النــاهي فــال أحــد نبينَّــا اآلمــر

ــى  جــذي تُر ــب ال ــو الحبي هتُهــفاع شَ

   ــه ــسكون ب ــى اِهللا فالمستم ــا إل دع

وفــي خُلُــق فــي خلْــق فــاقَ النبيــين

   مــن رســول اِهللا ملــتمس وكلهــم

ــدهم  ــد حـ ــه عنـ ــون لديـ وواقفـ

ــورتُه   وص ــاه ــم معن ــذي تَ ــو ال فه

  ــنه ــي محاس ــريك ف ــن ش ــزه ع منَّ

ــي ــي نَب ــصارى ف ــه النَّ ــا ادعتْ هِمِدع م

          فشَـر ـنـْئتَ ممـا ش هإلى ذات بوانْس

  ــه ــيس ل ــوِل اِهللا ل ــضَل رس ــإن ف ف

ــاً    ــه عظم ــدره آيات ــبتْ ق ــو ناس ل

 ــه ــوُل بِ ــل العق ــا تعم ــا بم ــم يمتَحنَّ لَ

أعيا الـورى فهـم معنـاه فلـيس يـرى          

 ــد عــن ب ــينِ م ــر للعين ــشمسِ تظه كال

ــي ا  ــدرِك ف ــفَ ي ــه وكي ــدنْيا حقيقَتَ ل

من حيثُ لم يـدرِ أن الـسم فـي الدسـمِ           

ــتُّخَمِ   ــن ال م ــر ــصةٍ  شَ خْمم بــر فَ

ــن مِ مــد ــةَ  النَّ يمح مــز ــارِمِ والْ المح

ــاتهم   ــصح ف ــضاك النُّ حــا م وإن هم

ــمِ  ــصمِ والحك ــد الخَ ــرِفُ كي ــتَ تَع فأنْ

ــمِ   ــذي عق ــسالً ل ــه ن ــسبتُ ب ــد ن لق

ــتقمِ  ــك اس ــاقولي ل ــتقمتُ فم ــا اس وم

ولَــم ُأصــلِّ ســوى فَــرضٍ ولَــم َأصــمِ

 ــض ــدماه ال ــتَكَتْ قَ ــن ورمأنِ اشْ م ر

ــرفَ األدمِ  ــشحاً مت ــارةِ  ك ــتَ الحج تح

ــممِ    ــا ش ــا أيم ــسه فأراه ــن نف ع

ــصمِ  ــى الع ــدو عل ــضرورةَ  التع إن ال

ــدمِ  ــدنيا مــن الع ــم تخــرجِ ال ــواله ل ل

ــمِ    ــن عج ــربٍ وم ــن ع ــريقينِ م ف

ــوِل  ــي قَ ــر ف ال » ال«أبو ــه ــمِ«منْ نَع«

ــتحم    ــوال مق ــن االه ــول م ــل ه لك

ــس ــصمِ  مستم ــرِ منف ــٍل غي كون بحب

ــرمِ    ــمٍ وال كَ ــي عل ــدانوه ف ــم ي ول

غَرفاً مـن البحـرِ أو رشْـفاً مـن الـديمِ           

ِ من نقطةِ  العلـمِ أومـن شـكلةِ  الحكـمِ         

ــسمِ  ــارىءُ  النَّ ــاً ب ــطفاه حبيب ــم اص ث

 مــس ــر منْقَ ــه غي ــسنِ في الح رهــو فَج

      ـدـْئتَ مبمـا ش احكُممِ    وـتَكواح حاً فيـه

وانْسب إلى قَدرِه مـا شـْئتَ مـن عظَـمِ          

حــد فيعــرِب عنــه نــاطقٌ بفَــمِ    

أحيا اسـمه حـين يـدعى دارس الـرممِ         

حرصــاً علينــا فلــم نرتــب ولَــم نَهــمِ

في القُـربِ والبعـد فيـه غيـر مـنفحمِ          

 ــن فَ مــر ــلُّ الطَّ تُكةٍ  ويرــغ ــمٍص أم

ــالحلُمِ    ــه ب ــسلَّوا عن ــام ت ــوم ني ق
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بـــشر أنـــه فمبلـــغُ العلـــمِ فيـــه

ــا   ــرام به ــُل الك ســى الر ــلُّ آيِ َأتَ وك

ــا   ــم كواكبه ــضٍل ه ــمس ف ــه ش فإن

أكــرم بخلــق نبــي زانــه خُلُــقٌ    

          فرِ فـي شَـرـدوالب فهرِ فـي تَـركالز

    مــن جاللتــه وهــو فــرد كأنــه

ــ ــا اللُّْؤلُ ــدفكََأنَّم ــي ص ــون ف ُؤ المكْن

  ــه ظُمَأع ــم ــاً ض ــدُل تُرب عي ــب ال طي

  ــصره ــبِ عن ــن طي ــده ع ــان مول أب

ــمُ    ــرس أنه ــه الف ــرس في ــوم تف ي

ــصدع ــسرى وهــو من ــوان ك ــاتَ إي وب

ــف َأس ــن ــاس م ــدةُ  األنف خام ــار والنَّ

ــا  ــتْ بحيرته ــلوةَ  أن غاض ــاء س وس

ـ   ارِ مابالمـاء مـن بلـٍل حزنـاً        كأن بالن

ــاطعةٌ    ــوار س ــفُ واألن ــن تهت والج

ــم ــشائرِ ل ــإعالن الب عمــوا وصــموا ف

منُهكــاه ــوام ــد مــا َأخْبــر األقْ عب ــنم

وبعد ما عاينوا فـي األفـق مـن شُـهبٍ          

         نهـزمالـوحيِ م حتى غدا عـن طريـق

 ــاُل َأب ــاً أبطـ ــَأنُهم هربـ ــةٍ كـ رهـ

ــا    ــسبِيحِ بِبطْنهم ــد تَ عب ــه ــذاً ب نَب

ــاجِدةً    ــجار س ــه األش توعــاءتْ لد ج

ــتْ   ــا كَتَب ــطْراً ِلم تْ ســطَر ــا س كأنَّم

ــائرةٌ    ــار س ــىَ س ــةِ  أن ــَل الغمام مث

   لــه أقــسمتُ بــالقمرِ المنــشقِّ إن

وما حوى الغـار مـن خَيـرٍ ومـن كَـرم      

الصدقُ في الغـارِ والـصديقُ لـم يرِمـا        ف

ظَنُّــوا الحمــام وظَنُّــو العنْكَبــوتَ علــى

ــضاعفةٍ    ــن م ــتْ ع ــةُ  اِهللا أغن وقاي

        ضـيماً واسـتجرتُ بـه ما سامني الدهر

ــمِ   ــق اِهللا كلهـ ــر خلـ ــه خيـ وأنـ

ــمِ    ــوره به ــن ن ــصلتْ م ــا اتَّ فإنم

ــم  ــي الظُلَ ــاسِ ف ــا للن ــرن َأنْواره يظْهِ

بالحــسنِ مــشْتَمٍل بالبِــشْرِ متَّــسمِ   

والبحــر فــي كَــرمٍ والــدهرِ فــي همــمِ

 تَلْقــاه كَرٍ حــينــســشَمِفــي عوفــي ح

ــسمِ   ــه ومبت ــق من ــدني منط ــن مع م

ــِئم  ــه وملْتَـ ــشق منـ ــوبى ِلمنْتَـ طُـ

يــا طيــب مبتَــدٍإ منــه ومخْتَــتَمِ    

ــنقمِ  ــؤسِ وال ــوِل الب ــذروا بحل ــد أن ق

ــئمِ ــر ملت كــشمِل أصــحابِ كــسرى غي

عليه والنَّهر سـاهي العـين مـن سـدمِ         

ــىَ    ــين ظم ــالغيظ ح ــا ب ورد وارده

ــرمِ   و ــن ض ــارِ م ــا بالنَّ ــاء م بالم

والحقُّ يظْهـر مـن معنـىً  ومـن كَلـم           

ــشَم   ــم تُ ــذارِ لَ ــةُ  اِإلنْ ــسمع وبارِقَ تُ

بــَأن ديــنَهم المعــوج لَــم يقُــمِ    

منقضةٍ  وفقَ مـافي األرضِ مـن صـنمِ         

ــزمِ   ــر منه ــو إث ــشياطينِ يقف ــن ال م

     ـنى مـصبالح كَرسع ـي    أومر ـهتَياحر

ــتَقمِ   ــشاء ملْ ــن أح حِ مبــس ــذَ الم نَب

ــدمِ  ــال قَ ــاق بِ ــى س ــه علَ ــشي إلي تَم

فروعهــا مــن بــديعِ الخــطِّ فــي اللقــمِ

ــي   ــرِ حم ــيسٍ للهجي ــر وط ــه ح تقي

ــسمِ  ــرورةَ  القَ بةً  مبــس ن ــه ــن قَلْبِ م

وكــلُّ طــرف مــن الكفــارِ عنــه عمــي

ــم هَأرمِ و ــن ــارِ م ــا بالغ ــون م يقول

ــم  تَح ــم ــسج ول ــم تَنْ ــةِ  لَ رِيــرِ الب خي

مــن الــدروعِ وعــن عــاٍل مــن األطــمِ

ــضمِ    ــم ي ــه ل ــواراً من ــتُ ج إالَّ ونل
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هــد ي ــننِ ميارــد وال الْتَمــستُ غنَــى ال

  ــه ــاه إن ل ــن رؤي ــوحي م ــر ال التنك

ب ــين ــهوذاك حـ ــن نُبوتـ ــوغٍ مـ لـ

تَبـــارك اهللا مـــا وحـــي بمكْتَـــسبٍ

 ــه ــاللَّمسِ راحت ــبا ب صَأتْ وــر أب ــم كَ

  ــه ــشَّهباء دعوتُ ــسنَةَ  ال ــت ال يوأح

ــا  ــاح به ــتَ البط ــاد أو خل ــارضٍ ج بع

ــرتْ  ــه ظه ــات ل ــفي آي ــي ووص دعن

  ــتظم ــو من ــسناً وه ح ــزداد ــدر ي فال

ــ ــى  فم ــديحِ إل ــاُل الم ــاوُل آم ا تَط

ــةٌ    ــرحمنِ محدث ــن ال ــقٍّ م ــاتُ ح آي

ــا   ــي تخبرن ــانٍ وه ــرن بزم ــم تقت ل

ــزةٍ    ــلَّ معجِ ــتْ ك ــدينا فَفاقَ ــتْ لَ دام

   ــبه ــن ش ــين م ــا تبق ــاتٌ فم محكَّم

ما حورِبـتْ قَـطُّ إالَّ عـاد مـن حـربٍ أ            

ــ  ــوى معارِضـ ــا دعـ هاردتْ بالغَتُهـ

 دــد ــي م ــر ف حجِ البــو ــانٍ كَم لهــا مع

فمـــا تُعـــد وال تُحـــصى عجائبهـــا

ــه  ــت ل ــا فقل ــين قاريه ــا ع ــرتْ به ق

إن تَتْلُهـا خيفَــةً  مــن حــر نــارِ لَظَــى 

ــه  ــوه ب ــيض الوج ــا الحــوض تب كأنه

ــة ً  ــالميزانِ معدلَـ ــصراط وكـ وكالـ

ــبن ِلحـــ  ــاال تعجـ سود راح ينكرهـ

         ضوء الـشمسِ مـن رمـد العين قد تنكر

تَهســاح العــافُون ــم مي مــن ــر يــا خي

ــرٍ و ــرى ِلمعتَبِ ــةُ  الكُب ــو اآلي ه ــن مو

ــرمِ  ــى ح ــيالً إل ــرمٍ ل ــن ح ــريتَ م س

ــةً    ــتَ منْزِلَ ــى أن نلْ ــى إلَ ــتَّ تَرقَ وبِ

ــاء ــع األنبيـ ــدمتك جميـ ــاوقـ بهـ

 ــم ــاقَ به ــسبع الطِّب ــرق ال ــتَ تخت وأن

ــستلمِ إالَّ اســتلمتُ النــدى مــن خيــرِ م

ــنمِ    ي ــم ــانِ لَ ــت العين ــاً إذا نام قَلْب

ــ     حــاُل م ــه ح ــر في ــيس ينْكَ تَلمِفل

ــتَّهمِ  ــبٍ بِمـ ــى غَيـ ــي علَـ وال نَبِـ

ــمِ   ــةِ  اللَّم ــن رِبقَ ــاً م ــتْ أرِب وَأطْلَقَ

حتى حكَتْ غُـرةً  فـي اَألعـصرِ الـدهمِ          

ســيب مــن الــيم أو ســيٌل مــن العــرمِ

ــمِ ــيالً علــى عل ــارِ القــرى ل ظهــور ن

ــتظمِ   ــر من ــدراً غي ــنقص ق ــيس ي ول

رمِ اَألخْــالَق والــشِّيمِمــا فيــه مــن كَــ

ــدم   بالق ــوف ــفَةُ  الموص ــةٌ  ص يمقَد

ــن إرمِ  وع ــاد ــن ع وع ــاد ــن المع ع

ــدمِ   ــم تَ ــاءتْ ولَ ــين إذْ ج النَّبِي ــن م

ــمِ ــين مــن حك ــا تبغ لــذي شــقاق وم

ــسلَمِ  ــي ال لقــا م ــادي إليه ــدى األع َع

ــر  ــن الح ــاني ع ــد الج ــور ي مِرد الغي

ــيمِ  نِ والقــس ــي الح ف رِههــو قَ جــو وفَ

وال تُــسام علَــى اإلكثــارِ بالــسَأمِ   

لقــد ظفــرتَ بِحبــِل اهللا فاعتَــصمِ   

أطْفَْأتَ نـار لَظَـى مـن وِردهـا الـشَّجمِ          

ــالحممِ  ــاءوه كَ ــد ج ــصاةِ  وق الع ــن م

فالقسطُ من غَيرها فـي النـاس لَـم يقُـمِ          

ــمِ  ــاذق الفَهِ ــين الح ع ــو الً وهــاه تَج

ــقَم  س المــاء مــن ــم طَع ــم ــر الفَ نْكوي

ــمِ  ــق الرسـ ــوقَ اَألينُـ ــعياً وفَـ سـ

ــنمِ  ــى ِلمغْتَ ظْمــةُ  الع مالنِّع ــو ه ــن َم

كما سـرى البـدر فـي داجٍ مـن الظلـمِ           

من قابِ قوسـينِ لـم تـدرك ولـم تـرمِ           

ــِل تَ سم والرــد ــى خَ ــدومٍ علَ ــديم مخْ قْ

في موكـبٍ كنْـتَ فيـه صـاحب العلَـمِ          
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  تَبِقــس ــْأواً لم ــدع شَ ــم تَ ــى إذا لَ حت

خفــضتَ كــلَّ مقــامٍ باإلضــافة إذ   

كيمـــا تفـــوز بوصـــٍل أي مـــستترٍ

  كــشْتَر م ــر ــارٍ غي ــلَّ فَخَ ــزتَ ك فَح

ــبٍ  ــن رتَ ــتَ م ــا ولِّي ــدار م ــلَّ مقْ جو

ــشَ عــا م ــشْرى لَن ــاب ــالمِ إن لن ر اإلس

ادعــــا اهللا داعينــــا لطاعتــــهلم

  ــه ــاء بعثت ــدا أنب ــوب الع ــتْ قل راع

   ــرك ــلِّ معت ــي ك ــاهم ف ــا زاَل يلق م

  ــه ــون ب ــادوا يغبط ــرار فك ودوا الف

ــدتها   ــدرون ع ــالي وال ي ــضي اللي تم

 متَهــاح ــلَّ س فٌ حــي ض ينــد ــا ال كأنَّم

ــ  خَم ــر حب ــر جةٍ يــابِح ــوقَ س يسٍ ف

ــسبٍ  ــدبٍ هللا محتـ ــلِّ منتـ ــن كـ مـ

           بِهِـم ـيلَّـةُ  اإلسـالم وهتْ محتَّى غَـد

مكفولـــةً  أبـــداً مـــنهم بخيـــرٍ أبٍ

 مهمــصاد م ــنهم ــسْل ع ــاُل فَ ــم الجِب ه

وسل حنينـاً وسـل بـدراً وسـْل ُأحـداً          

المصدري البيض حمـراً بعـد مـا وردت        

ــات ــتْ والك ــا تَركَ ــطِّ م ــسمرِ الخَ بِين بِ

ــزهم ــسالحِ لهــم ســيمى تمي شــاكي ال

 ــشرهم ــصرِ ن ــاح الن ــك ري ــدى إلي تُه

كــأنهم فــي ظهــورِ الخيــِل نبــتُ ربــاً

طارت قلـوب العـدا مـن بأسـهمِ فرقـاً          

ــصرتُه    ــول اهللا ون ــن برس ــن تك وم

ولــن تــرى مــن ولــي غيــر منتــصرِ

ه فـــي حـــرزِ ملَّتـــهأحـــلَّ أمتَـــ

ــدٍل   ــن ج ــاتُ اِهللا م ــدلَتْ كلم ــم ج ك

ــزةً    ــي معجِ ــي اُألم ــالعلْمِ ف ــاك ب كف

  ــه ــتَقيُل بِـ ــديحٍ أسـ ــه بِمـ خَدمتُـ

مـــن الـــدنو وال مرقـــي لمـــستنمِ

ــم  ــرد العلَ ــَل المفْ ــالرفْعِ مثْ ــتَ ب نُودي

ــتمِ عـــن العيـــونِ وســـر أيِ مكتـ

ــزدحمِ    م ــر ــامٍ غي ــلَّ مق ــزتَ ك وج

ــ   عن ــن ــتَ م ــا ُأوِلي ــز إدراك م مِوع

مـــن العنايـــةِ  ركنـــاً غيرمنهـــدمِ

ــمِ    ــرم األم ــا أك ــِل كنَّ ــأكرمِ الرس ب

ــنَمِ    ــن الغَ ــالً م ــتْ غَفْ ــَأةٍ  َأجفَلَ كَنَب

حتى حكَـوا بالقَنـا لَحمـاً علـى وضـم          

ــرخمِ  ــانِ وال ــع العقب ــالتْ م أشــالء ش

ما لَم تَكُـن مـن ليـاِلي اَألشْـهرِ الحـرمِ       

ــ ــلِّ قَ ــرِم بِك ــدا قَ ــمِ الع ــى لح رمٍ إلَ

ــتطمِ  ــاِل مل ــن األبط ــوجٍ م ــي بم يرم

ــصطَلم   ــرِ م ــستَْأصٍل ِللْكُفْ طو بِمــس ي

ــرحم ــولَةَ  ال صوــا م ــد غُربته عب ــن م

ــئمِ   ــم ت ــتم ول ــم تي ــٍل فل ــر بع وخي

ــصطَدم  ــلِّ م ــي ك ــنْهم ف ــاذا رأى م م

لـوخَم فُصوَل حتْـف لهـم أدهـى مـن ا         

ــمِ   ــن اللم ــسود م ــلَّ م ــدا ك ــن الع م

أقالمهــم حرفَجــسمٍ غبــر مــنعجمِ   

ــسلمِ ــورد يمتــاز بالــسيمى عــن ال وال

فتحسب الزهر فـي األكمـامِ كـلَّ كمـي         

من شدةِ  الحـزمِ الَ مـن شـدةِ  الحـزم            

ــبهمِ   ــبهمش وال ــين ال ــرقُ ب ــا تُفَ فم

ــد فــ  ــه اُألس ــمِإن تلق ــا تج ي آجامه

ــنْعجِمِ    م ــر غَي وــد ع ــن وال م ــه ب

ــم األشــبال فــي أج ــع ــلَّ م ح ــث كاللَّي

فيه وكـم خَـصم البرهـان مـن خَـصمِ          

ــتمِ  ــي الي ــبِ ف ــةِ  والتأدي ــي الجاهلي ف

ذُنُوب عمرٍ مـضى فـي الـشِّعرِ والخـدم         
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إذ قلـــداني مـــا تُخـــشى عواقبـــه

أطَعتُ غَـي الـصبا فـي الحـالَتَينِ ومـا          

فياخــسارةَ  نفــسٍ فــي تجارتهــا   

ــن مو   ــهبِعاجِل آجِــالً منــه بِــعي

ــتَقضٍ   ــدي بِمنْ هــا ع ــاً فم إن آت ذَنْب

ــسميتي    ــه بت ــةً  من ــي ذم ــإن ل ف

إن لَـم يكُـن فـي معـادي آخـذاً بِيـدي      

  ــه ــي مكارم ــرم الراج ــاه أن يح حاش

ومنـــذُ ألزمـــتُ أفكـــاري مدائحـــه

ــه يــداً  ــوتَ الغنــى منْ ــتْولَــن يفُ تَرِب

ولَـم ُأرِد زهـرةَ  الـدنْيا التـي اقتطَفَـتْ     

يا أكـرم الرسـِل مـالي مـن َألُـوذُ بـه            

ــي  ــك ب ســوَل اهللا جاهيقَ رــض ي ــن ولَ

ــرتها  ض ــدنيا و ــودك ال ــن ج ــإن م ف

يا نَفْـس ال تَقْنَطـي مـن زلَّـةٍ  عظُمـتْ      

ــين  ــي ح ــةَ  رب ــلَّ رحم ــسمهالع يق

يــارب واجعــل رجــائي غيــر مــنعكسٍ

 ــه ــدارينِ إن ل ــي ال ــدك ف ــفْ بعب والط

ــةٍ  ــك دائم ــسحبِ صــالةٍ  من ــذن ِل وائ

ما رنَّحـتْ عـذَبات البـانِ ريـح صـباً          

ــن الــنَّعم     م يــد ــا ه ــأنَّني بهم كَ

صلتُ إالَّ علــى اآلثــامِ والنــدمِ  حــ

ــسمِ  ــم تَ ــدنيا ول ــدين بال ــشترِ ال ــم ت ل

يبِن لـه الغَـبن فـي بيـعِ وفـي سـلَمِ            

مـــن النبـــي وال حبلـــي بِمنْـــصرِمِ

ــذِّممِ  ــق بالـ ــو الخَلْيـ ــداً وهـ محمـ

فـــضالً وإال فقـــْل يازلَّـــةَ  القـــدمِ

 ــر ــه غي ــار من ــع الج ــرمِأو يرج محت

وجدتُـــه ِلخَالصـــي خيـــر ملْتَـــزِم

ــمِ  ــي األكَ ــار ف ــتُ األزه ــا ينْبِ إن الحي

ــرمِ   ــى ه ــى عل ــا أثن ــرٍ بم ــدا زهي ي

ــمِ  مالع ثــاد ــوِل الح ــد حل ــواك عن س

إذا الكـــريم تَحلَّـــى باســـمِ منْـــتَقمِ

ــمِ   ــوحِ والقل ــم الل ــك عل ــن علوم وم

فــرانِ كــاللَّممِ إن الكَبــائر فــي الغُ 

تأتي على حـسب العـصيانِ فـي القـسمِ         

ــزِمِ  ــر منْخَ ــسابِي غَي ــْل ح اجعو كيــد لَ

ــزمِ  ــواُل ينه ــه األه ــى تدع ــبراً مت ص

ــلٍّ ومنـــسجمِ  ــي بمنهـ ــى النبـ علـ

وأطْرب العـيس حـادي العـيسِ بِـالنَّغَمِ        

البوصريي-القصيدة احملمدية 

ــرفُ األ  ــد َأشْ محــمِ مجابِ والعــر ع

ــةً     عاموف جــر عــطُ الم ــد باس محم

محمـــد تـــاج رســـِل اهللا قاطبـــةً 

ــه ــاق حافظُـ ــتُ الميثـ ــد ثابِـ محمـ

 ــه ــالنُّورِ طينَتُـ ــتْ بـ ــد خبِيـ محمـ

  فِل ذُو شَـــرــدبالْع محـــاك محمــد

ــضرٍ   م ــن اهللا م ــق ــر خَلْ خَي ــد محم

ــدمِ ــى قَ ــشي علَ مي ــن م ــر خَي ــد محم

ــرمِ    ــسانِ والك ــاحب اإلح ــد ص محم

محمـــد صـــادقُ األقـــواِل والكلـــمِ

محمـــد طيـــب األخـــالق والـــشيمِ

ــدمِ   ــن الق ــوراً م ــزل ن ــم ي ــد ل محم

ــمِ ــامِ والحكـ ــد معـــدن اإلنعـ محمـ

ــمِ  ــِل اهللا كُلِّهِـ ــر رسـ ــد خَيـ محمـ
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ـ  ه حــقَّ النّــذير بِــه  محمــد دينُـ

ــسنا ــره روح ألنفــ ــد ذكــ محمــ

محمـــد زينـــةُ  الـــدنيا وبهجتهـــا

  ــه ــتْ مناقبـ ــيد طابـ ــد سـ محمـ

   صــفوةُ  البــاري وخيرتــه محمــد

ــضيف مكرمــةً     ــد ضــاحك لل محم

 ــه ــدنيا ببعثتـ ــت الـ ــد طابـ محمـ

ــافعنا   ــاسِ ش ــث الن ــوم بع ــد ي محم

ــائم ِهللا ذو  ــد قــ ــمٍمحمــ همــ

 ــد ــى علــمِ   محم ــٌل حقــاً عل مجم

ــمِ   ــى األم ــرض عل ــكره ف ــد ش محم

محمـــد كاشـــفُ الغُمـــات والظلـــمِ

محمـــد صـــاغه الـــرحمن بـــالنعمِ

ــتهمِ   ــاتر الـ ــاهر سـ ــد طـ محمـ

ــضمِ  ــم يـ ــاره واهللا لَـ ــد جـ محمـ

ــمِ  ــات والحكَـ ــاء باآليـ ــد جـ محمـ

ــمِ   ــن الظل ــادي م ــوره اله ــد ن محم

ــاتم لِ  ــد خـ ــمِ محمـ ــِل كُلِّهـ لرسـ

البوصريي –كيف ترقى رقيك األنبياء 

  ــاء ــك األنبيـ ــى رقَيـ ــفَ تَرقَـ كيـ

ــا   ح ــد ــالَك و قَ ــي ع ــساوك ف ــم ي ل

ــا   ــفَاتكَ  للنّـ ــوا صـ ــا مثّلـ إنّمـ

ــا تــص ــّل فــضل فَم أنــتَ مــصباح ك

ــي   ــالم الغ ع ــن ــوم م ــك ذاتُ العل ل

ــون تُ ــمائر الك ــي ض ــزْل ف ــم تَ خــتَل

تتبـــاهى بـــك العـــصور و تَـــسمو

 ــاله ــا بحـ ــسب العليـ ــسب تحـ نَـ

ــار   ــؤدد و فَخَـ ــد سـ ــذَا عقـ حبـ

ومحيــا كَالــشمس منــك مــضيء   

ــدي    ــان لل ــذي كَ ــد ال ــة المول ليلَ

ــد    ــف أن قَ ــشرى الهوات ــتْ ب وتَوال

ــا   ــضل ممـ ــا بأفـ ــتْ قَومهـ واتـ

ــرف    ــك ال ــي ذل ــه وف ــا رأس رافع

رامقًــا طرفــه الــسماء و مرمــى   

ــه   ــوم إليـ ــر النجـ ــدلّت زهـ وتَـ

وتَـــراءت قُـــصور قيـــصر بـــالرو

وبـــدتْ فـــي رضـــاعه معجـــزاتٌ

   ــم ــا س ــا طَاولته م ــماء ــا س اءي

 ــنَاء ــم و سـ ــك دونهـ ــنًا منـ ََل سـ

 ــاء ــوم المـ ــل النُجـ ــا مثّـ س كَمـ

  األضـــواء ضـــوئك در إالّ عـــن

 اءــم ــا آلدم األســــ ب ومنْهــــ

  ــــاءــــاتُ واألباألمه ــك ر لــ

ــــاءليع عــــدليــــاء بع بــــك

 ــوزاء ــا الجــ ــدتها نُجومهــ قلــ

 اءــصم ــةُ العـ ــه اليتيمـ ــتَ  فيـ أنـ

ــفَرتْ ــراء أسـ ــةٌ  غَـ ــهُ  لَيلـ عنـ

ــاء ــه وازدهــ ــرور بيومــ ن ســ

   نَــاءحــقَّ اله ــصطفى والم ولــد ُ

  ــذراء ــريم العـ ــه مـ ــتْ بـ حملـ

  ــاء ــؤدد إيمـ ــلّ  سـ ــى كـ ع إلـ

   ــالء ــو الع ــأنه العل ــن ش ــين م ع

ــــاءا األرجوئهفأضــــاءت بــــض

ــــاءطحالب هارد ــــنــــا ماهرم ي

ــو   ــن العي ــا ع فيه ــيس ــاءل ن خَفَ
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ــعاتٌ  ــه مرضــ ــه ليتمــ إذ أبتــ

ــاةٌ    ــعد فتَـ ــن آل سـ ــه مـ فأتتـ

  ــا فــــسقته ــعته لبانَهــ أرضــ

أصــبحتْ شــوال عجافًــا وأمــستْ   

 ــد ــيشُ عن ــصب الع ــلأخ ــد مح ها بع

ــوعفَ األ  ــد ضــ ــه لَقــ بالهامتــ

ــا  ــه أنَاســـ ــخَّر اإللـــ وســـ

ــص ــنَابٌل و العـ ــتْ سـ حبـــةُ أنبتـ

  ــصلته ــد فـ ــده و قَـ ــتْ جـ وأتـ

ــل   ــةُ الـ ــه مالئكـ ــت بـ إذ أحاطـ

 ــو ــن الـ ــه ومـ ــدها بـ ورأى و جـ

ــديها  ــان لَـ ــا و كَـ ــه كُرهـ فَارقتـ

   ــه ــرج من ــه و أخ ــى قَلب ــقَّ علَ شَ

ــد أوخَ ــين وقَـ ــى األمـ تمتـــه يمنـ

ــال   ــام فَـ ــراره الختَـ ــان أسـ صـ

ألـــفَ النـــسك و العبـــادةَ والخـــل

ــا   ــةُ قَلبــ ــتْ الهدايــ وإذَا حلَّــ

بعـــثَ اُهللا عنـــد مبعثـــه الـــشَهب

ــسمع   ــد لل ــن مقَاع ع ــن الج دــر تَط

ــتْ آيـــةُ الكهانـــة آيـــا    فمحـ

  ــاء ــا غَنَ ــيم عنَ ــي اليت ــا ف ــن م قل

 اءــع ــا الرضـ ــا لفقرهـ ــد أبتهـ قَـ

  ن الــــشَاءــــانهــــا ألبوبنيه

  ــاء ــائل وال عجفـ ــا شـ ــا بهـ مـ

  ــذاء ــا غـ ــي منْهـ ــد للنّبـ أن غـ

  ــزاء ــسها والج ــن جن ــا م عليه ــر ج

لـــــسعيد فـــــانهم ســـــعداء

  ف لَديـــه يستـــشرفُ الـــضعفَاء

 ــص ــن فـ ــا مـ ــاءو بهـ اله البرحـ

  م قُرنَــــاءه فظَنَنــــتْ بــــإنه

   ــشَاء ــه األح ــصلي ب ــب ت ــد لَهي ج

  ــواء ــه الثـ ــل منـ ــا ال يمـ ثَاويـ

 اءــود ــسله سـ ــد غَـ ــضغَةً عنـ مـ

 ــاء ــذع لَـــه أنبـ ــا لـــم تـ دع مـ

   اءبــه وال اإلفــض لّــمالفــضض م

 ــاء ــذَا النُجبــ ــالً وهكــ وةَ طفــ

اءـــادة األعـــضنـــشطت فـــي العب

ــضاء  ب ــا الف ــاقَ عنه ــا و ض حراس

   ــاء الرع ــذَئاب ــرد ال ــا تُط ــع كم ب

  ــاء انمح ــن ــا له حي مــو ــن ال ت م

مدائحي يف املصطفى
َ ُ َ َ

البوصريي –ِ

 ــسبيح ــك أم تـ ــي فيـ ــدائح لـ أمـ

ــصطفَى   ــي الم ــداِئحي ف م ثْتُ أنــد ح

ــاؤه    ــه ثن ــدي إلي ــن أه ــح بم أرب

ــ  م ــك ــس دونَ ــا نَفْ ــهي ــد ِإنَّ دح أحم

ــذي  ــذكرِ ال ــن ال ــى م ــصيبك األوف ون

ــوة   ــرون نُبـ ــم ينْكـ ــاً لهـ عجبـ

   ــديح ــذنوب م ــر ال ــا غف ــوالك م ل

يحـــحيثُ صـــدالحو كَفَّـــارةٌ  ِلـــي

 ــوح ــرابح مربــ ــريم لــ إن الكــ

 ــروح ــه والـ مـــسك تمـــسك ريحـ

 يهعــسام ــر ِلـ ــه العبيـ ــوحمنـ يفـ

 ــوح ــضيلةٍ  ممنـ ــلِّ فـ ــاً بكـ كرمـ
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  ــدره ــح قــ ــضله ورجــ اهللا فــ

   ففــضله إن جــاء بعــد المرســلين

جـــاءوا بـــوحيهم وجـــاء بوحيـــه

ــافه  ــي أوص ــاسِ ف ــوُل الن ــارتْ عق ح

ــدها  ــرٌؤ ويحـ ــا امـ ــى يكَيفُهـ أنَّـ

رــم ــا لهـ ــاس مـ ــهادتَه ُأنـ دتْ شـ

ــات صـــحيحة  ــى بالبينـ ــد أتـ ولقـ

ــروا    ــينِ وأنْكَ قــةَ  الي ــوه معرِفَ عرف

    خَالَفَــة لــهــدى مَأب ــنم فَأبــاد

ــضتْ   ــا أوم ــمِ لم ــالم الظل ــال ظ وج

ــواهما   الَل ســض ــي ال نْفــيئانِ ال ي ش

عجبــاً لهــم لــم ينكــرون نبــوة    

بزجــرهم فكــأنني مــالي اشــتغلتُ 

ــدا   ــاً غـ ــذكرهم قلبـ ــبن بـ التتعـ

ــا    ــلُّ م ــي فك ــثَ النب ــشر أحادي وان

ــه  ــي ألفاظـ ــه التـ ــر مناقبـ واذكـ

أعجبــتَ أن غــدت الغمامــةُ  آيــة   

أو أن أتــت ســرح إليــه مطيعــةٌ    

وِلمنْبـــعِ المـــاء المعـــينِ براحـــة

يـــابِس إليـــه جِـــذْع ـــنحأن ي أو

ــى  ــا  حت ــن دن مو ــي ــه النب ــا من دن

وبـــَأن يكَلِّمـــه الـــذِّراع وكيـــفَ ال

ــصا الع ــب تَنْقَلــى و مى اَألعــر ي ــَأن وبِ

وبَأن يغـاثَ النـاس فيـه وقـد شـكَوا          

ــٌل   نْهم ــذُب عيو ــه ــيض ل في ــأن وب

ــاد أصـــاب عطاشـــها يـــابرد أكبـ

 ــــلّى عليــــه اهللا إنصــــالَتَهص

ــه  ــسمه فكَأنَّـ ــه بِجِـ ــرى اِإللـ أسـ

ــدة  ــٍل ممتَـ ــد آمـ ــال يـ ــا فـ ودنَـ

ــا  ــه اهللا مـ ــى إليـ ــى إذا أوحـ حتـ

فَلْيهنــــه التَّفــــضيُل والتَّــــرجِيح

   ــوح ــسيح ون ــاء الم ــده ج ــن بع م

ــوح   ــبِ يـ ــين الكواكـ ــه بـ فكَأنـ

  ــيح ــا تَنْقـ ــا بهـ ــدتْ ولهـ وتَبلّـ

ــروح  ــود ال جــذَا الو ــي ِل ــالقوِل وه ب

 ــرِيح ــا وال تَجـ ــه بهـ ــن عليـ طَعـ

ــص  ــن ع ــاظر م ــو أن ن ــحيحل اه ص

   إلــى الــشقاء جمــوح إن الــشقي

لَـــم يعـــرف التَّحـــسين والتَّقْبِـــيح

ــفيح    صــحائفٌ و ــه ص تْ لديــض مو

مــــسفوح أو دم مفــــاض نــــور

ــآدم روح  ــنْفَخْ بـ ــم يـ ــتْ ولـ ثَبتَـ

طـــارقٌ منبـــوح بـــين الطوائـــف

  وِيحــر ــد تَـ ــذكْرِ محمـ ــه بِـ ولـ

ــن خ  ــه م ــيح تروي ــبِ مل ــرِ الحبي ب

ــوح    ــذكرها واللُّ ــضاء ب ــاق الف أض

ــا عــسى َأن يوحــوا ــيهم م ــوا إل وحي ً

ســـروح الريـــاض فكأنمـــا أتـــت

راح الحـــصى ولـــه بهـــا تـــسبيح

ــوح   ــه وينُـ ــشْكُو بثَّـ ــوقا ويـ شَـ

    منــه نــأى عــن قلبــه التبــريح

ــوح   ــسره ويبـ ــه بِـ ــضي ِإليـ يفْـ

ــا ال ــيفاً ويحي ــريح س ــو ط ــتُ وه مي

   كُلُــوح محــالً لوجــه األرضِ منــه

    وحنْــزا مــاُؤه المــرم ــد كــان ق

  وحــد ــد مجـ ــق محمـ ــاء بِرِيـ مـ

 ــزِيح ــذُّنوبِ مـ ــالَّت الـ ــثٌ ِلعـ غَيـ

   يحــش اق مــر ــتن الب ــى م ــٌل عل بط

طَمـــوح فٌ ِإليـــهال طَـــرعـــاً وطَم ٌ

 ــوح ــوع جن ــى الرج ــان إل ــى وح أوح



ـــــــــــــــ

١٧

   ــه ــوب أديم ــه وث ــراقُ ب ــاد الب ع

ــه   ــروا ب ــى كَفَ ــياطين اُألل ــذَروا شَ فَ

تـــاهللا ماالـــشبهات مـــن أقـــوالهم

ــه    لَتْ حركاتــد ــسمٍ ع ــين ج ــم ب ك

ــ ــن عقَ ــم يكُ ــور فَل ــه اُألم ــه ب د اإلل

ــارهم  ــألهوا أحبـ ــذين تـ ــلَّ الـ ضـ

    يتُمــوف ــد ع ــارِ ق ــةَ  المخْتَ ــا ُأم ي

   كُمعــيبــه و ــشروا بِــشرا اِإلل تَبفاس

وتَعوضــوا ثَمــن النُّفــوسِ مــن الهــدى

يـــامن خـــزائن جـــوده مملـــوءةٌ 

ــ   ــرٍ ِإلي ــن فَقْ ع وكعــد ــةنَ وحاج ك

ــاً ــد المــسيء تكرم فاصــفح عــن العب

واقبــْل رســوَل اهللا عــذْر مقَــصرٍ   

   ــائم ــفاتك ه ص ــن م ادــلِّ و ــي ك ف

يرتــاح إن ذُكــر الْحمــى وعقيقــه   

ــنٍ    ــةَ  آم ــرمٍ بطيب ــى ح ــوقاً إل ش

ــه   ــر بِقُربِـ ــو أن تَقَـ ــي ألرجـ ِإنـ

ــاً جف   ــه طرف ــف من ــل بطي ــهفاكح نُ

ــة  ــك محبـ ــاني اهللا فيـ ــد حبـ فلقـ

دامـــتْ علَيـــك صـــالتُه وســـالمه

    ــنَب ــرِ َأشْ لألزاه ــر ــر ثغْ ــا افْتَ م

  ــضوح ــه منـ ــاء حيائـ ــيالً بمـ لـ

ــوا  ــسى أن يوح ــا ع ــيهم م ــوا إل يوم

ــذبوح  ــرك المــ ــا يتحــ إال كمــ

 ــريح ــه الــ ــود ميلتــ روح وعــ

ــسريح لــــسواه إمــــساك وال تَــ

ليحرمــــوا ويحللُــــوا ويبيحــــوا

ممــا ابتُلُـــوا والمبتَلَـــى مفـــضوح 

 ــيح ــاء رجـ ــزان الوفـ ــه فميـ منـ

ــ  ى ثَمــد اله ــن فمــيح ــوسِ ربِ ن النُّفُ

 ــوح ــه مفْتُـ ــاب عطاِئـ ــاً وبـ كَرمـ

   للعفــاةِ  فــسيح ومجــاُل فــضلك ٍ

  ــفوح ــسيء ص ــن الم ــريم ع إن الك

   وحــدمالم كحــدقَبِلْــتَ بِم إن ــوه

ــبوح     س اكــد ــن نَ ــرٍ م حــلِّ ب وبِك

ــشِّيح  ــه والــ ــه وثُمامــ وأراكُــ

حطابـــتْ بـــذلك روضـــةٌ  وضـــرِي

عينــي ويؤســي قلبــي المجــروح   

  ــريح ــراه قـ ــى يـ ــه حتـ بدموعـ

 ــحيح ــك شـ ــا إال عليـ ــي بهـ ً قلبـ

 وحــب ــديك صـ ــا لَـ ــو غَبوقَهمـ يتْلُـ

ــفُوح وانْهـــلَّ دمـــع للـــسحابِ سـ

مجال الدين الصرصري -املبعوث للناس رمحة 

محمـــد المبعـــوث للنـــاس رحمـــةً

ــال م   ــم الجب حت صــب ــئن س ــةًل جيب

ــه   ــت بكف ــصم الن ــصخور ال ــإن ال ف

وإن كــان موســى أنبــع المــاء بالعــصا

ــةً    ــاء مطيع ــريح الرخ ــت ال وإن كان

ــا    ــصر نبين ــت لن ــصبا كان ــإن ال ف

ــصلح   ــضالل وي ــى ال ــا أوه ــشيد م ي

ــصفح  ـــد المـ ــداود أو الن الحديـ لـ

ــسبح  ــه ليـ ــي كفـ ــصا فـ وإن الحـ

ــح  ــاء يطف ــبح الم ــد أص ــه ق ــن كف فم

ســليمان ال تــألو تــروح وتــسرح    

ورعب علـى شـهر بـه الخـصم يكلـح          
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ــخِّرت   ــيم وس ــك العظ ــي المل وإن أوت

ــرها  ــوز بأسـ ــاتيح الكنـ ــإن مفـ فـ

وإن كـــان إبـــراهيم ُأعطـــي خُلـــةً

فهـــذا حبيـــب بـــل خليـــل مكلَّـــم

ــاللِّوا  ــرواء وب ــالحوض ال ــصص ب وخ

وبالمقعـــد األعلـــى المقـــرب نالـــه

وبالرتبــة العليــا الوســيلة دونهــا   

ــلٍ  ــات أوُل داخـ ــى الجنـ ــو إلـ ولَهـ

لــه الجــن تــسعى فــي رضــاه وتكــدح

ــرجح   ــد المتـ ــرد الزاهـ ــه فـ أتتـ

ــنح  ــور يم ــى الط ــيم عل ــى بتكل وموس

ــرح   ــالحق أش ــا وب ــصص بالرؤي وخ

ويـــشفع للعاصـــين والنـــار تَلْفـــح

ــرح   ــر وأفـ ــه َأقـ ــاء لعينيـ عطـ

ب تَلمـــحمراتـــب أربـــاب المواهـــ

لــه بابهــا قبــل الخالئــق يفْــتَح    

أبو العتاهية –لبيك رسول اهللا 

ــا   ــان باكي ــن ك ــول اهللا م ــك رس لبي

جـــزى اهللا عنـــا كـــل خيرمحمـــدا

ــة    ــا ورحم ــول اهللا روح ــان رس وك

ــالخيرآمرا   ــول اهللا بـ ــان رسـ وكـ

ــا    ــسط قائم ــول اهللا بالق ــان رس وك

ــدى  ــدعوالى اله ــول اهللا ي ــان رس وك

ــنس ــاأي ــر الن ــمسأب ــاس كله بالن

تكــدر مــن بعــد النبــي محمــد    

ــا  ــىركن ــده  إل ــة بع ــدنيا الدني ال

ــا  ــان أوضــحه لن ــار ك ــن من ــم م وك

ــى  ــن التق ــا م ــبس ثياب ــرء يل إذا الم

ــه   ــة رب ــرء طاع ــصال الم ــر خ وخي

ــا    ــة ثاوي ــر بالمدين ــنس قب ــال ت ف

ــا  ــان هادي ــد ك ــديا وق ــان مه ــد ك فق

باديـــاونـــورا وبرهـــان مـــن اهللا 

ــا وكــان عــن الفحــشاء والــسوء ناهي

ــا  ــواله راعي ــترعاه م ــا اس ــان لم وك

ــا  ــه داعيـ ــول اهللا لبيـ ــى رسـ فلبـ

وأكـــرمهم بيتـــا وشـــعبا وواديـــا

ــا  ــسالم اهللا م ــه ال ــافياعلي ــان ص ك

وكــشفت األطمـــاع منـــا مـــساويا 

ــسى   ــم أم ــن عل ــبحوم ــاوأص عافي

تقلـــب عريانـــا وإن كـــان كاســـيا

ــا  ــن ك ــي م ــر ف ــياوال خي ن هللا عاص

أعشى بني قيس بن ثعلبة -يف مدح الرسول 

ألم   تغتمض   عينـاك   ليلـة   أرمـدا               

وما  ذاك  من  عـشق  النـساء  وإنمـا             

ولكن  أرى  الـدهر  الـذي  هـو خـائن           

كهوال     وشـبانا     فقـدت    وثـروة                 

وبت    كما   بـات   الـسليم   مـسهدا                

تناسيت   قبل  اليـوم  صـحبة  مهـددا            

إذا   أصلحت   كفـاي   عـاد   فأفـسدا               

كيـف   تـرددا      فلله    هذا    الـدهر               
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وما  زلت  أبغي  المـال  مـذ أنـا يـافع          

المراقيـل   تغتلــي وأبتـذل    العـيس     

أال    أيهذا    الـسائلي   أيـن   يممـت                 

فإن   تـسألي  عنـي  فيـا  رب  سـائل            

أجــدت   برجليهــا   النجــاء  وراجعــت

وفيها   إذا   مـا   هجـرت   عجرفيـة               

وآليت   ال   آوي   لهـا   مـن  كاللـة                 

متى  ما  تناخي عنـد بـاب ابـن هاشـم            

ال   تـرون  وذكـره        نبيا   يرى   مـا           

له    صـدقات    مـا    تغـب   ونائـل             

أجدك    لم   تـسمع   وصـاة   محمـد                

إذا  أنت  لم  ترحـل  بـزاد مـن التقـى              

نــدمت   علــى   أن  ال  تكــون  كمثلــه

ــاك     والميتــات     ال     تقربنهــا فإي

ــسكنه  ــصوب  ال تن ــصب  المن وذا  الن

حـرة    كـان   سـرها          وال    تقربن            

وذا   الــرحم   القربــى   فــال  تقطعنــه

وسبح علـى حـين العـشيات والـضحى        

ضــرارةوال  تــسخرا  مــن بــائس ذي 

وليدا   وكهـال   حـين  شـبت  وأمـردا       

مسافة   مـا   بـين  النجيـر  فـصرخدا      

فإن   لها   فـي  أهـل  يثـرب  موعـدا        

أصـعدا حفي  عن األعـشى بـه حيـث          

يداها    خنافا    لينـا   غيـر   أحـردا                 

إذا   خلــت  حربــاء  الظهيــرة  أصــيدا

وال  من  حفـى  حتـى  تالقـي  محمـدا          

تراحي   وتلقـي  مـن  فواضـله  نـدى            

أغار   لعمري   فـي   الـبالد  وأنجـدا              

وليس   عطاء   اليـوم   مانعـه   غـدا               

نبي   اإللـه   حيـث  أوصـى  وأشـهدا          

والقيت  بعد  المـوت  مـن  قـد تـزودا             

فترصد   لألمـر  الـذي  كـان  أرصـدا             

وال   تأخذن   سـهما  حديـدا  لتفـصدا             

ــدا وال   تع ــان   واهللا   فاعب ــد   األوث ب

عليـك   حرامـا   فـانكحن   أو   تأبــدا   

ــدا لعاقبــة      وال     األســير     المقي

ــدا ــشيطان  واهللا  فاحم ــد   ال وال   تحم

وال   تحــسبن   المــال  للمــرء  مخلــدا

مولد النبي  حملمود غنيم 

   ــم ــاة وأعظ ــن الحي ــز م ــرى أع ذك

ــا  ــا مط ــان به ــبس الزم ــعدهل رف س

ــت   ــة وازده ــاء مك ــا بطح ــزت به ع

ودنــت تبــشرها الــسماء وأقبلــت    

ــت   ــين تبلج ــق المب ــن الح ــح م وض

ــي ألألة  ــه فـ ــاز يتيـ ــدا الحجـ وبـ

ــه   ــى أفنانـ ــدنيا علـ ــت الـ وأكبـ

ــا   ــسامه فكأنمــ ــت انــ وتأرجــ

ــتكلم    ــا يـ ــن أعماقهـ ــدين مـ الـ

وســمى بمطلعهــا المقــام وزمــزم   

ــم    ــا األنج ــسدت فراه ــد ح ــى لق حت

ــدم  ــة تخـ ــمر المالئكـ ــدها سـ لوليـ

ــتم    ــل أقـ ــاب ليـ ــواره فانجـ أنـ

ــشئم   ــالل وي ــي الج ــرق ف ــزلن يع ج

ــثم    ــا وتل ــن ثراه ــشق م ــشوى تن ن

صـــحراؤه روض هنالـــك يبـــسم  
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ــرم   ــد مكـ ــوافر للوليـ ــضل تـ فـ

ــه    ــدارج نبل ــي م ــة ف ــت الطفول حب

ــد     ــين محم ــو األم ــد ه ــإذا الولي ف

ــنعم  ــل المـ ــله وجـ ــت فواضـ عمـ

ــى علي  ــضت إلـ ــسنم ومـ ــه تتـ ائـ

ــم    ــول األعظ ــو الرس ــين ه وإذا األم

أمحد شوقي –ولد اهلدى 

ــياءـــدى فَـــالكاِئناتُ ضالـه  ِلـــدو

ولَــهح الِئكـــلَُأ الـــمالـمو  الـــروح

والـعـرشُ يزهـو والحظيـرةُ تَزدهـي      

وحـديـقَـــةُ الفُرقــانِ ضــاحكَةُ الربــا

   قطُـري  حيالـوٍل      ولـسـن سالً ملـسس

نُـظمت َأسـامي الرسـِل فَهـي صـحيفَةٌ        

         ـهروفـديعِ حفـي ب ــاللَةالـج  سـما

يـا  خَـيـر مـن جـاء الوجـود تَحيـةً         

بـيـتُ  الـنَـبِــيين الَّـذي ال يلتَقـي        

مآد ــك خَـيـــر اُألبـــوة حـازهـــم لَ

  ـم  َأدرـت     هنتَهاو ةـوالنُب ــزكــوا ع

خُـلـقَـت  ِلبيتـك وهـو مخلـوقٌ لَهـا         

بِـك بــشَّـر الــلَه الـسماء فَزينَـت        

ماتُهالَّـــذي قَــس ـــاكـيـحـــدا  مبو

وعـلَـيـه مــن نـورِ النُبـوة رونَـقٌ        

هَأثـنـى المـسيح علَيـه خَلـفَ سـماِئ        

        هـباحمـانِ صلـى الزع ـتــيهي ـومي

         ظَفَّـرم كنِ فيـهـقُّ  عــالي الـرالـح

ــت ذُعـــرت  عــروشُ الظــاِلمين فَزلزِلَ

والـنـار  خــاوِيةُ الجوانـبِ حـولَهم       

ــةٌ  مـــوارِقُ ج ـــرى والـخَ واآلي تَـت

ضلهنـعـم الـيــتيم بـدت مخايـُل فَـ        

        جاِئـهيـا بِرستَـسقى الحي هدفـي الــم

بِسوى اَألمانَة في الـصبا والـصدق لَـم        

ثَنــاءو ـمـــسمـــانِ تَـبالـز ـــم وفَ

ــشَراءب نـيـــا بِــهالـدِلـلـديـــنِ  و

 ــصماء ةُ العدرــس ـــهى وال والـمـنـتَ

 ــاء ـــذيةٌ غَنّ ـــانِ  شَ بِـالـتُـرجـم

واءر ــديع الب ـــم ـــوح والـقَـلَ والـلَ

         ـدمحم سـمافـي  الـلَــوحِ و طُغَـراء

         البـاء طَـه سـماو ـنـاِلــكَأِلـفٌ  ه

مـن مرسلين ِإلـى الهـدى بِـك جـاؤوا         

نَفــاءالحو ـنـاِئـــفُ فـــيهِإلّــا  الـح

 اءـــو ت حزـــر ـــامِ وَأحـ دون اَألنـ

ةُ القَعــساءزالـــع فـيـهـــا ِإلَـيـــك

ــا  ــا العظَم ـــم كُفُؤه ءِإن  الـعـظـاِئ

الغَبــراء ـــسكاً بِــكـت معـوتَـــضو

ـيـــاءحو ـــدىه تُـــهغُـرـــقٌّ وح

ســيماء ــه ديهـــيِل و ـــن  الـخَـل مو

ــذراء الع تـــز ـــت واهـتَ وتَـهـلَّـلَ

 ــاء ضو ـــد ـمـحبِـم  ــسـاُؤه ومـ

         ِلـواء لَيـهعلـو عال ي ـلــكفـي الـم

عوهِم َأصــداءـلـــى تيجــانـلَـــت  ع

المــاء غــاضها وت  ذَواِئـــبـــدخَـم

 اءـــد ـــا غَ ـــُل رواح بِـه جِــبـري

 ــاء ــضه وذَك ـــم  رِزقٌ بـعـ والـيـت

 ــاء ــسـتَـدفَع البأس ــصـده تُـ وبِـقَـ

نــاءاُألمو دقَأهـــُل الــص ـعـرِفـــهي
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يـا  من لَه اَألخـالقُ مـا تَهـوى العـال           

لَـو لَـم تُـقــم دينـاً لَقامـت وحـدها         

زانَـتـك  فـي الخُلُـق العظـيمِ شَـماِئٌل         

س سـماِئه  َأمـا  الــجماُل فََأنـتَ شَـم       

      هخَيـرو جـوهمِ الوـن كَـرم ـسنالـحو

فَـِإذا ســخَوتَ بلَغـتَ بِـالجود المـدى        

ـــقَدراً  مراً وـــاد ـــوتَ فَـق وِإذا عـفَ

 َأو َأب ــمـــتَ فَـَأنـــتَ ُأمحِإذا رو

وِإذا  غَــضـبـتَ فَِإنَّمـا هـي غَــضبةٌ   

فَـــذاك فــي مرضــاتهوِإذا رضـيـــتَ

ــزةٌ  نابِرِ هـــلم ـــتَ فَـل وِإذا  خَـطَـب

وِإذا قَـضـيـتَ فَــال ارتيـاب كََأنَّمـا       

وِإذا حـمـيـتَ المـاء لَـم يـورد ولَـو         

وِإذا َأجـرتَ فَـَأنـتَ بــيتُ اللَـه لَـم        

وِإذا  مـلَـكـــتَ الــنَفس قُمــتَ بِبِرهــا

ةً وــشر وجٍ عز ـــخَير ـــتَ فَ ِإذا بـنَـي

ــسماً  جم ــاء ـــبتَ رأى الوف ـحِإذا صو

ــه ـــد َأو َأعطَيتَ ـــذتَ الـعـه وِإذا  َأخَ

        نفَرـدا فَغَـضـشَـيـتَ ِإلـى العِإذا  مو

وتَـمـــد حـلـمـــك ِللــسفيه مــدارِياً

        م ـطاكـن سـةٌ فـي كُـلِّ نَــفسٍ مهاب

عــشَّقُ الكُبــراءمـنـهـــا  ومـــا يـتَ

  اآلنــاء بِـنــورِه ديـنــاً تُـــضـيء

مــاءالكُر يـــولَعو ـغـــرى بِـهِـــني

َأيــاء نــكم يـقـدـــةُ الـــصـالحمو

ماءعالـــزو ادالـقُـــو ـــيمـــا  أوت

ُل اَألنــواءـلـــتَ  مـــا ال تَـــفعفَـعو

الج ــوِك ــسـتَـهـيـن بِعف ــالءال يـ ه

         مـاءحمـا الرنيا هـذانِ  فــي الــده

غــضاءال بو ــغن ـــقِّ ال ض فـــي الـح

رِيــاءو لُّــمرِضـــى الـكَـثـيـــرِ تَحو

كــاءِلـــلقُلوبِ بو يتَـعـــرو الـنَـــد

        قَـضاء ماءالـس ـنم الـخُـصوم جـاء

 ــاء ــوك ظم ـــر والمل الـقَـيـاص  َأن

خُـــل  عـلَـــيه المــستَجير عــداءيـد

          الـشاء ـداكــلَكَت يمــا م اَن  لَـوو

ــاء ـــك اآلب ـــتَ فَـدونَ وِإذا ابـتَـنَـي

الخُلَطــاءو اَألصـــحاب كـــردفـــي  ب

ــاء ــةٌ ووف مذ كـــهد ع ـمـيـــعفَـج

 ـــكباء ـــك الـنَ ـــتَ فَـِإنَّ وِإذا جـري

يـــضيقَ بِعرضــك الــسفَهاءحـتّـــى 

        جـاءر ِلـكُـلِّ نَـفــسٍ فــي نَـداكو

شوقيألمحد -قلبيسلوا 

ســلو قَلبـــي غَــداةَ ســـال وثابـــا  

ــوادث ذو صــوابٍ    ــي الح ــسَأُل ف يو

ــا  ــب يومـ ــَألتُ القَلـ ــتُ ِإذا سـ وكُنـ

 ــم ــضلوعِ دم ولَحـ ــين الـ ــي بـ ولـ

  ــد ــي ال ــسرب ف ــتُتَ ــى:موعِ فَقُل ولّ

    ديــدــن حم قَــتْ قُلــوبلَــو خُلو

لَعـــلَّ علـــى الجمـــاِل لَـــه عتابـــا

فَهــل تَــرك الجمــاُل لَــه صــوابا    

ــا    ــي الجواب ــن قَلب ع معــد ــولّى ال تَ

ــشَبابا    ــَل ال ــذي ثَك ــواهي الَّ ــا ال هم

ــتُ  ــضلوعِ فَقُل ــي ال ــفَّقَ ف صــا: و ثاب

لَمــا حملَــتْ كَمــا حمــَل العــذابا    
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ــالفًا   ــم سـ ــقيتُ بِهِـ ــابٍ سـ وَأحبـ

 ــساط ــى بِـ ــشَباب علـ ــا الـ ونادمنـ

ــوى   ــوفَ يط ــيشٍ س ع ــساط ــلُّ بِ وكُ

  ــب ــدهم غَريـ ــب بعـ ــَأن القَلـ كَـ

ــالي  ــق اللَيـ ــن خُلُـ ــك عـ وال ينبيـ

نيا َأرى دــد ــا الـ ــىَأخـ ــاك َأفعـ نيـ

 ــات ــظُ هاجِعــ ــرقطَ َأيقَــ وَأن الــ

ــقيها  ــشَيّب عاشـ ــبٍ تُـ ــن عجـ ومـ

فَمـــن يغتَـــر بِالـــدنيا فَـــِإنّي   

لَهــا ضــحك القيــانِ ِإلــى غَبِــيٍّ    

جنَيـــتُ بِروضـــها وردا وشَـــوكًا  

ــا  ــمِ اِهللا حكمـ ــر حكـ ــم َأر غَيـ فَلَـ

ــي اَأل ــتُ فــ ــياء ِإالوال عظَّمــ شــ

وال كَرمــــتُ ِإال وجــــه حــــرٍّ  

 ــاِل داء ــعِ المـ ــَل جمـ ــم َأر مثـ ولَـ

ــا   ــهوتُه وزِنهـ ــك شَـ ــال تَقتُلـ فَـ

ــرا    ــامِ ذُخـ ــك واَأليـ ــذ ِلبنيـ وخُـ

ــالي   ــداثَ اللَيـ ــتَ َأحـ ــو طالَعـ فَلَـ

   يـــاةفـــي ح خَيـــر البِـــر َأنو

ــصدع فاعل  ــشَر يــ ــهوَأن الــ يــ

ــالي  ــالبنين ِإذا اللَيــ ــا بِــ فَرِفقًــ

ــامى   ــكر اليتـ ــدوا شُـ ــم يتَقَلَّـ ولَـ

عجِبـــتُ ِلمعـــشَرٍ صـــلّوا وصـــاموا

ــما   ــاِل صـ ــاَل المـ ــيهم حيـ وتُلفـ

  ــه ــصيب اِهللا منـ ــوا نَـ ــد كَتَمـ لَقَـ

ــيًئا   ــبِّ اِهللا شَـ ــدل بِحـ ــن يعـ ومـ

بِـــــر بِـــــالفُقَراء اللَـــــه اَأراد

   ــوه ــومٍ علَّمـ ــغيرِ قَـ ــرب صـ فَـ

ــرا   ــا وفَخـ ــه نَفعـ ــان ِلقَومـ وكـ

فَعلّــم مــا اســتَطَعتَ لَعــلَّ جــيالً    

ــا    ــصرٍ حباب ــن ق ــُل م ــان الوص وك

ــرابا   ــف شَـ ــذات مختَلـ ــن اللَـ مـ

ــا  ــه وطابـ ــان بِـ ــاَل الزمـ وِإن طـ

ــا  ــِل ذابـ ــرى اَألهـ ــه ذكـ ِإذا عادتـ

ــصحابا  ــةَ والـ ــد اَألحبـ ــن فَقَـ كَمـ

ّــد ــا تُبــ ــة ِإهابــ ــلَّ آوِنَــ ُل كُــ

وَأتــرع فــي ظــالِل الــسلمِ نابــا    

ــا   ــتْ كَعابـ ــا برِحـ ــيهِم ومـ وتُفنـ

ــا   ــتُ الثيابـ ــا فََأبلَيـ ــستُ بِهـ لَبِـ

ــابى ولـــي ضـــحك اللَبيـــبِ ِإذا تَغـ

ــابا  ــهدا وصـ ــها شَـ ــتُ بِكَأسـ وذُقـ

ــا   ــه بابـ ــابِ اللَـ ــم َأر دون بـ ولَـ

دب اللُبابــــاصــــحيح العلــــمِ واَأل

ــا   ــنَن الرغابـ ــه المـ ــد قَومـ يقَلّـ

ــصابا   ــه مـ ــِل بِـ ــَل البخيـ وال مثـ

ــشَرابا  ــام َأوِ الـ ــزِن الطَعـ ــا تَـ كَمـ

ــسابا  ــصتَه احتــ ــط اَهللا حــ وَأعــ

ــا  ــا انتيابـ ــر َأقربهـ ــدتَ الفَقـ وجـ

ــا    ــاحبِه ثَوابـ ــد صـ ــى بعـ وَأبقـ

رِّ آبـــاولَـــم َأر خَيّـــرا بِالـــشَ  

ــا  ــت العقابـ ــابِ َأوقَعـ ــى اَألعقـ علـ

ــستَجابا   ــدعاء المـ ــوا الـ وال ادرعـ

ــذابا   ــى كـ ــشيةً وتُقـ ــواهر خـ عـ

ــا  ــم َأهابـ ــاة بِهِـ ــي الزكـ ِإذا داعـ

ــصابا   ــصِ النـ ــم يحـ ــَأن اَهللا لَـ كَـ

ــا    ــوى وخاب ــلَّ ه ــاِل ض ــبِّ الم كَح

وبِاَأليتـــــامِ حبـــــا وارتبابـــــا

ســـما وحمـــى المـــسومةَ العرابـــا

ــا  ــان َأذًى وعابـ ــوه كـ ــو تَركـ ولَـ

ــا ســـيأتي يحـــدثُ العجـــب العجابـ
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ــا  ــيِّ يأسـ ــباب الحـ ــقْ شَـ وال تُرهـ

ــتراكًا  ــرِزقَ اشـ ــاِلقُ الـ ــد الخـ يريـ

يـــهدنـــى يج جِـــدالم مـــرفَمـــا ح

   ــكهلخــُل لَــم يلَــوال البفَريــقٌو

ــي    ــا وقَبلـ ــه لَومـ ــتُ بَِأهلـ تَعبـ

    مــادلــى جلَــو َأنّــي خَطَبــتُ عو

ــضى     ــرى فََأف ج ــواء ِلله ــر ــم تَ َألَ

وَأن الــشَمس فــي اآلفــاق تَغــشى   

 ــه ــد منـ ــروى اُألسـ ــاء تُـ وَأن المـ

ــا  ــنَكُم المنايــ ــوى اُهللا بيــ وســ

   ــنكُم ــاِئالً مـ ــَل عـ ــاوَأرسـ يتيمـ

ــبيالً  ــه ســ ــرِّ بينَــ ــي البِــ نَبِــ

   ــه ــاس في ــسى الن ــد عي ــرقَ بع تَفَ

ــرٍّ   ــات شَ ــن نَزع ــنَفسِ م ــافي ال وش

ــبالً    ــديِ سـ ــه ِللهـ ــان بيانُـ وكـ

ــى    ــد حتّـ ــاء المجـ ــا بِنـ وعلَّمنـ

ــالتَمنّي   ــبِ بِـ ــُل المطاِلـ ــا نَيـ ومـ

ــ    ــومٍ من ــى قَ ــصى عل ــا استَع اٌلوم

ــتْ  ــادي وعمـ ــد الهـ ــى موِلـ تَجلّـ

ــبٍ   ــتُ وهـ ــة بِنـ ــدتْ ِللبرِيـ وَأسـ

ــرا   ــا منيـ ــعته وهاجـ ــد وضـ لَقَـ

ــورا     ــت ن ــماء البي ــى س ــام عل فَق

وضـــاعت يثـــرِب الفَيحـــاء مـــسكًا

ــدري    ــاوزتُ قَ ــد ج ــراء قَ ــا الزه َأب

ــانٍ  ــةَ ذو بيـ ــرفَ البالغَـ ــا عـ فَمـ

ــدرا  ــزِدتُ قَـ ــاِلكين فَـ ــدحتُ المـ مـ

ــي   ــاء دينـ ــي َأبنـ ــَألتُ اَهللا فـ سـ

 ــصن ــواك حـ ــسلمين سـ ــا ِللمـ ومـ

  ــيهِم ــرى علَ ج ــين ــنَحس ح ــَأن ال كَ

ــورا    ــان ن ــبيلَك ك ــوا س ــو حفَظ ولَ

ــشَبابا   ــرِم الـ ــأس يختَـ ــِإن اليـ فَـ

ــابى ــا وحـ ــك خَـــص َأقوامـ وِإن يـ

وال نَـــسي الـــشَقي وال المـــصابا  

ــضابا  ــاهم غـ ــدارِ تَلقـ ــى اَألقـ علـ

ــ ــا   دع ــِئموا الخطاب ــد س ــرِّ قَ اةُ البِ

ــذابا   ــابيع العـ ــه الينـ ــرتُ بِـ فَجـ

ــا  ــرقَ القبابـ ــواخِ واختَـ ــى اَألكـ ِإلـ

ــا   ــشى اليباب ــا تَغ ــسرى كَم ــى ك حم

ــا  ــا الكالبـ ــن تَلَعلُعهـ ــشفي مـ ويـ

ــا  ــِل التُرابـ ــع الرسـ ــدكُم مـ ووسـ

ــا    ــان قاب ــالِل فَك ــن ذي الج ــا م دن

ــن ــشعابا وسـ ــدى الـ ــه وهـ خاللَـ

ــا  ــم متابـ ــان لَهـ ــاء كـ ــا جـ فَلَمـ

ــذئابا   ــا الـ ــن طَباِئعهـ ــشاف مـ كَـ

ــا    ــقّ غابـ ــه ِللحـ ــت خَيلُـ وكانَـ

َأخَـــذنا ِإمـــرةَ اَألرضِ اغتـــصابا  

ــا    ــدنيا غالبـ ــذُ الـ ــن تُؤخَـ ولَكـ

ــا   ــم رِكابـ ــان لَهـ ــدام كـ ِإذا اِإلقـ

ــ  ــوادي والقــ ــشاِئره البــ صابابــ

ــا   ــت الرِقابـ ــضاء طَوقَـ ــدا بيـ يـ

ــشهابا  ــسماواتُ الـ ــد الـ ــا تَلـ كَمـ

ــا   ــةَ والنقابـ ــاَل مكَّـ ــضيء جِبـ يـ

ــا   ــاء وطابـ ــاع َأرجـ ــاح القـ وفـ

ــسابا   ــي انتـ ــد َأن ِلـ ــدحك بيـ بِمـ

ِإذا لَــــم يتَّخــــذك لَــــه كتابــــا

فَحـــين مـــدحتُك اقتَـــدتُ الـــسحابا

تَكُــنِ الوســيلَةَ لــي َأجابــا   فَــِإن

ــا   ــسهم ونابـ ــضر مـ ــا الـ ِإذا مـ

َأطـــار بِكُـــلِّ مملَكَـــة غُرابـــا   

ــا    ــم حجاب ــوسِ لَه ــن النُح م ــان وك
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بنَيــتَ لَهــم مــن اَألخــالق ركنًــا    

ــا   ــا مهيبـ ــابهم فيهـ ــان جنـ وكـ

ــا  ــثُ ذئبـ ــساوى اللَيـ ــا لَـ فَلَوالهـ

ــمٍ   ــا بِعلـ ــت مكارِمهـ ــِإن قُرِنَـ فَـ

ــمٍ     ــسيح عل ــانِ م ــذا الزم ــي ه وف

فَخــانوا الــركن فَانهــدم اضــطرابا   

ــا  ــدر َأن تُهابــ ــالق َأجــ ولََألخــ

وســاوى الــصارِم الماضــي قرابــا   

ـ  ــذَلَّلَت العــ ــعابا تَـ ــا صـ ال بِهِمـ

يــرد علــى بنــي اُألمــمِ الــشَبابا    

أمحد شوقي –ريم على القاع 

ريــم علــى القــاعِ بــين البــانِ والعلَــمِ

ــداً  ــؤذَار أس ــي ج ــضاء بعين ــى الق رم

ــةً    ــنفس قائل ــدثتني ال ــا ح ــا رن لم

جحـدتها ، وكتمــت الــسهم فــي كبــدي 

قرزقتَ أسمح ما فـي النـاس مـن خُلـ          

والهـوى قـدر    -يا الئمـي فـي هـواه        

    لقــد أنلْتُــك ُأذنــاً غيــر واعيــة

يا ناعس الطـرف؛ الذقْـتَ الهـوى أبـداً        

           ـدىأفديك ألفـاً ، ولـو آلـو الخيـاَل ف

سرى ، فـصادف جرحـاً داميـاً ، فأسـا          

ــاً   ــالربى وقَن ــاً ب ــوائس بان ــن الم م

ــح   ــدور ض ــال الب ــسافراتُ كأمث ىال

 ــقَم ــا سـ ــانٍ بهـ ــاتالت بأجفـ القـ

العــاثراتُ بألبــابِ الرجــال، ومــا   

المـــضرماتُ خُـــدوداً، أســـفرت  

الحــامالتُ لــواء الحــسنِ مختلفــاً   

ــا  ــمراء زينت ــضاء أو س ــلِّ بي ــن ك م

يرعن للبـصرِ الـسامي ، ومـن عجـبٍ         

   ي، وقــسمتُ الفــؤادوضــعتُ خــد

ــ  ــد المحم ــت ذي اللَّب ــا بن ــهي بجان ي

ــسكنه  ــن م ــى ع ــم حت ــت أعل ــا كن م

من أنبتَ الغصن مـن صمـصامة ذكـرٍ؟        

أحّل سـفْك دمـي فـي األشـهر الحـرمِ          

يــا ســاكن القــاع، أدرك ســاكن األجــم

يا ويح جنبِك ، بالـسهم المـصيب رمـي         

ــ ــم ج ــر ذي أل ــدي غي ــة عن رح األحب

إذا رزقــتَ التمــاس العــذْر فــي الــشِّيم

لو شـفَّك الوجـد لـم تَعـذل ولـم تلـم            

ــمم   ــي ص ــب ف ــصت والقل ورب منت

وى ، فـنم  أسهرتَ مضناك في حفـظ الهـ      

ــالكرام  ــراه ب ــن أغ ــل م ــراك بالبخ أغ

ــم    ــشاق للحلُ ــى الع ــضل عل ورب ف

ــي؟ ــسافحات دم ــي، ال ــات بروح الالعب

يغرن شمس الـضحى بـالحلي والعـصم       

ــسقم  ــن الـ ــباب مـ ــة أسـ وللمنيـ

ُأقلــن مــن عثــرات الــدلِّ فــي الرســم

         للـضر األكبـاد متنة ، تُـسللتْ عن فموج

ــسم   ــر منق ــرد غي ــو ف ــكاله، وه أش

ــصم فــي اآلرامِ كالع ــسن للعــينِ ، وللح

إذا أشــرن أســرن الليــثَ بــالعتم   

ربى يـرتَعن فـي كُـنُسٍ مـن وي أكـم           

ألقاك في الغاب ، أم ألقـاك فـي األطُـم؟          

ــيم   الخ ــضرِب ــا م ــى والمناي أن المن

ــرِم؟  ــرغامة ق ــن ض م ــريم وأخــرج ال
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ــي وبينــك مــن ســمرِ القنــا     بين

ــصونِ   ــي غ ــاك إال ف ــش مغن ــم أغ ل

 بكيــةتُخفــي كــلَّ م دنيــاك ، يـا نفــس

ــحكتْ  ــا ض ــاً كلم ــواك فاه ــضي بتق فُ

    خاطبـةٌ -مخطوبةٌ ـ منذُ كـان النـاس

يفنــى الزمــان ، ويبقــى مــن إســاءتها

ــا  ــا ، أو جنايتهـ ــي بجناهـ ال تحفلـ

ــاهرةٌ  ــي س ــا ، وه ــائمٍ ال يراه ــم ن ك

  ــة ــى وعافي ــي نُعم ــدك ف ــوراً تم ط

ــب بــصيرتُه ــن تُحج وم ، كــم ضــلَّلتك

ــسي   ــاه لنف ــا ويلت ــا! ي ــا وده راعه

ركضتها فـي مريـع المعـصيات ، ومـا         

ــ  ــرِ اللَّ ــى أث ــت عل ــاهام ذات تطلبهه

ــه   مرجع ــالق ــرك لألخ ــالحث أم ص

          مـن خيرهـا فـي خيـر عافيـة والنفس

  ــوى ــذَّة وه ــن ل ــتْ م ــي إذا مكِّنَ طغ

إن جلَّ ذَنبـي عـن الغُفـران لـي أمـٌل           

ــى  ــر عل ــز المجي ــائي إذا ع ــي رج ُألق

إذا خفــضتُ جنـــاح الـــذُّلِّ أســـأله 

  ــصالحة ــوى بـ ــدم ذو تقـ وإن تقـ

  ــن وم ،ــاء ــر األنبي ــاب أمي ــتُ ب لزِم

  ــة ــسانٍ ، وعارف ــضٍل ، وإح ــلُّ ف فك

ــه  ــز ب ــبالً أع ــه ح ــن مدح ــتُ م علق

يــزِري قَرِيــضي زهيــراً حــين أمدحــه

ــه   ــاري ، ورحمت ــفوةُ الب ــد ص محم

وصاحب الحـوض يـوم الرسـُل سـائلةٌ        

ســناؤه وســـناه الــشمس طالعـــةً  

، فـزادوا فـي الـورى شـرفاً        نُموا إليه   

ــبلهم   ــرِ ق ــبحات الطُّه ــي س ــواه ف ح

ــال  ــرا قـ ــا رآه بحيـ ــه: لمـ نعرفُـ

ــ جمحــص ــةُ الع ــةٌ عذرِي ــا عفَّ ب ومثلُه

كــرى مغنــاك أبعــد للمــشتاق مــن إرم

  ــيم ــسن مبت ــا ح ــك منه ــدا ل وإن ب

ــالثَّرم    ــشاء ب ــض أذى الرق ــا يف كم

مــن أول الــدهر لــم ترمــل، ولــم تَــئم

ــه األدم  ــي منـ ــآدم يبكـ ــرح بـ جـ

ــالفحم ــُل المــوت ب ــالزهر مث المــوتُ ب

ــاني و  ــوال األم ــنم  ل ــم ي ــالم ل األح

ــم  صــؤس والو ــرار الب ــي ق ــارةً ف وت

ــسم ــاً ي ــرد ، أوعلقم ــقَ صــابا ي إن يل

ــم اللّم ةُ الــصحف فــي مبيــضةــسودم

ــتُّخَم  ــات لل ــة الطاع ــن حمي ــذت م أخ

والنفس إن يـدعها داعـي الـصبا تَهـم         

فقـــوم الـــنفس بـــاألخالق تـــستقم

والنفس مـن شـرها فـي مرتـعٍ وخـم          

غــي الجيــاد إذا عــضت علــى الــشُّكُمط

ــصم  ــر معت ــي خي ــي ف ــي اهللا يجعل ف

ــم  ــدارينِ والغم ــي ال ــرب ف ــرج الك مف

عز الـشفاعة ؛ لـم أسـأل سـوى أمـم           

ــدم    ــرةَ الن بــه ع ــين يدي ــدمتُ ب ق

يمـــسك بمفتـــاح بـــاب اهللا يغتـــنم

ــا بــين مــستلم منــه وملتــزم     م

ــسابِ   ــز باألن ــوم ال ع ــي ي ــمف واللُّح

ــرِم  ى هــد ــودي ل ــى ج ــاس إل وال يق

ــسم   ــن نَ ــق وم ــن خل ــةُ اهللا م وبغي

متى الـورود ؟ وجبريـل األمـين ظَمـي         

فالجِرم في فلـك ، والـضوء فـي علَـم          

ــي  ــار نُم ــي الفخ ــرع ف ورب أصــٍل لف

ــرحم  ــصلبِ وال ــام ال ــا مق ــوران قام ن

ــسيم  ــماء وال ــن األس ــا م ــا حفظن بم
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هـل علمـا   : سائل حراء، وروح القـدس    

ــا   ــرفتْ بهم ــاب شُ ــة وذه ــم جيئ ك

ووحــشة البــن عبــد اهللا بينهمــا   

ــه  ــل مهبط ــا قب ــوحي فيه ــسامر ال ي

إلما دعا الـصحب يسيـسقون مـن ظمـ         

وظلَّلتـــه، فـــصارت تـــستظلُّ بـــه

  ــد ــرِبها قعائ ــوِل اِهللا ُأش ــةٌ لرس محب

إن الــشمائَل إن رقَّــتْ يكــاد بهــا   

اقــرأ تعــالى اهللا قائلهــا  : ونــودي

ــامتألت  ــرحمنِ ، فـ ــاك أذَّن للـ هنـ

فال تسْل عـن قـريش كيـف حيرتُهـا ؟          

ــم  ــم به ــد أل ــيمٍ ق ــن عظ ــساءلوا ع ت

ــ ــا جــاهلين علل ــهي ــادي ودعوت ى اله

ــغرٍ   ــي ص ــومِ ف ــين الق ــوه أم لقَّبتم

ــم ــاء، فك ــاق األنبي ــدور ، وف ــاقَ الب ف

ــصرمت  ــات ، فان ــون باآلي ــاء النبي ج

    دــد ى جــد ــاَل الم ــا ط ــه كلّم آياتُ

    فةيكــاد فــي لفظــة منــه مــشر

ــةً  ــضاد قاطب ــاطقين ال ــصح الن ــا أف ي

ــه  ــانِ ب ــد البي ــٍل جي ــن عط ــتَ م حلَّي

بكـــلِّ قـــوٍل كـــريمٍ أنـــت قائلُـــه

ــي ــده ف ــشاِئر بالهــادي وموِل ــرتْ ب س

ــربٍ  ــن ع ــاغين م ــج الط هــتْ م تخطَّف

ريعت لهـا شُـرفُ اإليـوان، فانـصدعت        

ــم  ــر به ــى ال تم فَوض ــاس ــتَ والن أتي

واألرض مملــوءةٌ جــوراً ، مــسخَرةٌ  

ــه  تــي رعي ــي ف ــرسِ يبغ ــسيطر الف م

ي ــبه ــي شُـ ــاد اِهللا فـ ــذِّبان عبـ عـ

ــعفهم    ــواهم بأض ــك أق فْتــقُ ي والخل

ــه    ــيالً ، إذ مالئكُ ــك اُهللا ل ــرى ب أس

ــصو م؟ مــت ــن اإلدراك منْكَ ــر ع س ن

بــصحاء مكــة فــي اإلصــباح والغَــسم

أشهى مـن اُألنـس باألحبـاب والحـشم        

ــسم  ــر يتَّ ــشمى الخي ــشِّر بس ــن يب وم

ــسنم  ــسنيم بال ــن الت ــداه م ــتْ ي فاض

ــديم  ــرةُ الـ ــذَبتْها خيـ ــةٌ جـ غمامـ

ــم ــان فـــي القمـ ــديرِ ، والرهبـ الـ

    مـادغرى الجي       ويغـرى كـلُّ ذي نَـسم ،

لــم تتــصل قبــل مــن قيلــتْ لــه بفــم

ــنَّغم    ــية ال ــن قُدس ــةَ م ــماع مكَّ أس

ــم؟  ــسهل والعل ــي ال ــا ف ــف نُفْرته وكي

ــاللَّمم    ــدان ب ــشايخَ والول ــى الم رم

ــم؟ ــون مكــان الــصادق العل هــل تجهل

ــتهم    ــوٍل بم ــى ق ــين عل ــا األم وم

مبالخلق والخَلق مـن حـسنٍ ومـن عظـ      

ــصرم  ــرِ منـ ــيمٍ غيـ ــا بحكـ وجئتنـ

ــدم ــق والقـ ــالُل العتـ ــزينُهن جـ يـ

ــالرحم ــوى وب ــالحق ، والتق يوصــيك ب

ــم  ــذائق الفهِ ــد ال ــشّهد عن ــديثُك ال ح

ــتظمِ  ــسن من ــي ح ــر ف نتَثــلِّ م ــي ك ف

تُحيــي القلــوب، وتحيــي ميــتَ الهِمــم

الشرق والغرب مسرى النور فـي الظلـم       

ــس ــرت أنفُ ــموطي ــن عج ــاغين م الب

من صدمة الحق، ال مـن صـدمة القُـدم         

إال علــى صــنم ، قــد هــام فــي صــنم

ــتكم    ــق مح ــي الخل ــة ف ــّل طاغي لك

ــمِ ع وقيــصر الــروم مــن كبــرٍ أصــم

ويـــذبحان كمـــا ضـــحيتَ بـــالغَنَم

ــالبلَم   ــالحوت ب ــالبهم، أو ك ــث ب كاللَّي

والرساُ في المسجد األقـصى علـى قـدم        
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ــسيدهم   ــوا ب ــه التفُّ ــرتَ ب ــا خط لم

ــرٍ   ــلُّ ذي خط ــنهم ك ــلي وراءك م ص

جبـــتَ الـــسموات أو مـــا فـــوقهم

 ــرف ــن ش ــز وم ــن ع ــك م ــة ل ركوب

ــنع  ــاري ، وص ــالق الب ــشيئةُ الخ مته

ــا   ــار له ــماء ال يط ــت س ــى بلغ حت

كــلُّ نبــي عنــد رتبتــه   : وقيــل

ــا    ــدنيا علومهم ــدين وال ــت لل خطَط

ــشفتْ   ــسر ، وانك ــا بال ــتَ بينهم أحطْ

ــن   ــدتَ م ــا قُلِّ ــرب م ــاعفَ القُ وض

هل أبصروا األثـر الوضـاء، أم سـمعوا        

ــم   ــوت له ــسج العنكب ــل ن ــل تمثّ وه

ـ  وه األرضِ تلعــنُهم فــأدبروا ، ووجـ

ــلما   ــا س ــارينِ م ــد اِهللا بالج ــوال ي ل

تواريـــا بجنـــاحِ اهللا، واســـتترا  

   ــعالهــوى تَب المــادحون وأربــاب

  ــوى ــالص وه ــب خ ــك ح ــه في مديح

ــن ذا   ــه م ــي ال ُأعارض ــشهد أن هللا ي

ــن  ــابطين ، وم ــض الغ ــا بع ــا أن وإنَّم

  ــبس ــرحمنِ مقتَ ــن ال ــام م ــذا مق ه

          فـي حـسنٍ وفـي شـرف دونـك البدر

ــضت   ــا انخف ــاِل إذا طاولتَه ــم الجب شُ

ــه   ــد وثبت ــاً عن ــك بأس ــثُ دون واللي

  ــك ــو إلي ــا -تهف ــتَ حبتَه وإن أدمي

ــه علــى    ــةُ اِهللا ألقاهــا، وهيبت محب

ــدر    ــع ب ــت النَّق ــك تح ــأن وجه ك

 ةــر ــه كغُ ــدرٍ فغرت ــي ب ــع ف ــذر تطلَّ ب

ــاليتْم ــرت ب ــةً ذك ــرآن تكرم ــي الق ف

ــم ــين النـــاس رزقهـ اُهللا قـــسم بـ

إن قلــت فــي األمــر ال ، أو قلــت فيــه

ــالعلم  ــد ب ــدرِ ، أو كالجن ــشُّهبِ بالب كال

ــْأتمم  ــبِ اهللا يـ ــز بحبيـ ــن يفُـ ومـ

ــم    اللُّج ــة يرد رةــو ــى من ــم عل به

ال في الجيـاد ، وال فـي األينُـق الرسـم           

وقــدرةُ اهللا فــوق الــشك والــتُّهم   

ــدم  ــى قَ ــسعى عل ــاحٍ ، وال ي ــى جن عل

ــتلم  ــرشُ فاس ــذا الع ــد ، ه ــا محم وي

للـوح ، بـل يـا المـس القَلـم     يا قارئ ا  

لــك الخــزائن مــن علــم، ومــن حكــم

منَنٍ بال عـداد، ومـا طُوقـتَ مـن نعـم           

همــس التــسابيحِ والقــرآن مــن أمــم؟

كالغاب ، والحائمـاتُ الزغـب كـالرخم؟       

ــزِم   ــق منه ــالل الح ــن ج ــٍل م كباط

ــم ــم يق ــدين؛ ل وعينــه حــوَل ركــن ال

ال يـــضمومـــن يـــضم جنـــاح اهللا

ــدم  ــاء ذي القَ ــردة الفيح ــصاحبِ الب ل

ــم ــي صــادقَ الكل وصــادقُ الحــب يمل

ــرِم؟   ــارضِ الع ــوب الع ــارض ص يع

يغـــبطْ وليـــك ال يـــذمم ، وال يلَـــم

كمترمـــي مهابتُـــه ســـحبان بـــالب

والبحــر دونــك فــي خيــرٍ وفــي كــرم

ــسم  ــمتَها ت ــا واس ــر م ــم الزه واألنج

مــشيت الــى شــاكي الــسالح كَمــيإذا

أفئـدةُ األبطــاِل والــبهم -فـي الحــرب  

ابــن آمنــة فــي كــلِّ مــصطَدم    

ــثم دجــى يــضيء ملتثمــاً أو غيــر ملت

ــم النـــصر ، تجلـــوا داجـــي الظلـ

ــتم    ــي الي ــونِ ف ــةُ اللؤلؤالمكن وقيم

ــسم  ــي األرزاق والق ــرتَ ف ــت خُي وأن

ــك  ــي ال من ــرةُ اهللا ف ــم فخي ــمنع أو نع
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أخــوك عيــسى دعــا ميتــاً ، فقــام لــه

والجهـل مــوتٌ ، فــإن ُأوتيــتَ معجِــزةً 

غزوت ، ورسـُل اهللا مـا بعثـوا        : قالوا  

ــسطةٌ  ــالم ، وسف ــضليُل أح ــٌل ، وت جه

ــك عفــواً كــلُّ  ــى ل ــسبٍلمــا أت ذي ح

ــه  ــقتَ ب ــالخيرِ ض ــه ب ــشر إن تلق وال

ــراء ــسيحية الغ ــم شــربت: ســَل الم ك

ــشرك ، يؤذيهــا ، ويوســعها ــدةٌ ال طري

ــصرتها   ــوا لن ــا هب ــاةٌ له ــوال حم ل

ــله   رســد م ــسى عن ــان لعي ــو ال مك ل

ــى ــشريفُ عل ــدن الطُّهــر ال ــسمر الب ل

ــصلب  ــسيح ، وذاق ال ــلَّ الم ــانئهج ش

ــزل    ــي ن ــي، وروح اهللا ف ــو النب أخ

ــه  ــون ب ــيء يجهل ــذَ ش ــذَمتهم كل عل

مهفيـــه ســـؤدد دعـــوتَهم لجهـــاد

ــن  ــي زم ــدوالت ف ــر لل ــم ن ــو اله ل ل

تلــك الــشواهد تتــرى كــلَّ آونــة فــي

       رـرباألمس مالت عـروشٌ، واعتلـت س

 ــمة ــلَّ قاص ــدوا ك ــسى أع ــياع عي أش

لـى الهيجـاء قمـتَ لهـا       مهما دعيـتَ ا   

ــتقمٍ     ــلُّ من ــنهم ك ــك م ــى لواِئ عل

ــوقاً   ــضطرمٍ ش ــاء اِهللا، م ــسبحٍ للق م

لو صادفَ الـدهر يبغـي نقلـةً، فرمـى         

بيض ، مفاليل مـن فعـل الحـروب بهـم     

كم فـي التـراب إذا قتَّـشت عـن رجـٍل           

لو ال مواهـب فـي بعـضِ األنـام لمـا           

ــ   ــرت العق ــك فج ــريعةٌ ل ــاش ول به

ــا ــد جوهره ــوح حــوَل ســنا التوحي يل

      ونُهـى ، حاملـت عليهـا أنفـس ، اءغر

ــا  ــالمون به ــساس الع ــسبيل ي ــور ال ن

ــرمم   ــن ال ــاالً م ــتَ أجي ــت أحيي وأن

فابعثْ من الجهل، أوو فابعث مـن الـرجم        

ــسفك دم  ــاءوا ل ــس ، وال ج ــل نف لقت

ــالقلم  ــتح ب ــد الف ــسيف بع ــت بال فتح

تكفَّــَل الـــسيفُ بالجهــاِل والعمـــم  

ــسم   ــشر ينح ــه بال ــاً ، وإن تلق ذرع

ــم ــهوات الظــالم الغَل ــصاب مــن شَ بال

ــلِّ ــي ك ــدمف الح ــاطع ــاالً س ــينٍ قت ح

بالسيف ؛ مـا انتفعـت بـالرفق والـرحم       

ــدم  ــي الق ــروح ف ــتْ لل ــةٌ وجب وحرم

لوحين، لم يخـشَ مؤذيـه ، ولـم يجـم          

   مــر ــذنب والج ــدرِ ال ــاب بق إن العق

ــرم  ــرشِ محت ــسماء ودون الع ــوق ال ف

ــذِّمم  ــن ال ــه م ــا في ــاَل وم ــى القت حت

ــونِ  ــامِ الك ــرب ُأس نظ ــموالح واُألم

ما طاَل مـن عمـد، أو قـر مـن دعـم             

األعصر الغُـر ، ال فـي األعـصر الـدهم          

لــوال القــذائفُ لــم تــثلم ، ولــم تــصم

ــصم   ــاالت منق ــوى ح ــد س ــم نع ول

ــالرجم   ــي اُهللا ب ــد ، ويرم ــي بُأس ترم

ــزم  ــي اهللا ، معتـ ــستقتٍل فـ هللا ، مـ

علـــى ســـابخ كـــالبرق مـــضطرِم

ــي  ــه ف ــرِمبعزم ــم ي ــدهرِ ل ــاِل ال رح

ــذُم    ــة الخُ ــيف اِهللا ، الهندي ــن أس م

من مـاتَ بالعهـد ، أو م مـات بالقـسم           

ــيم  ــدار والق ــي األق ــاس ف ــاوت الن تف

ــتطم  ــم مل ــصنوف العل ــرٍ ب ــن زاخ ع

ــم   ــي للعل ــسيف أو كالوشْ ــالحلي لل ك

ومــن يجــد سلــسالً مــن حكمــة يحــم

رمتكفَّلـــتْ بـــشباب الـــدهرِ والهـــ
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يجـري الزمــان وأحكـام الزمــانِ علــى  

ــسعت ــةُ اإلســالمِ وات ــت دول ــا اعتل لم

  ــي ــةً رع ــالقفر نازل ــةً ب ــتْ ُأم وعاّم

ــاملون  ــصلحون الع ــيد الم ــم شَ ــاك به

ــتهم  ــدنيا ِلملَّ ــوا ال ــا فتح ــرعان م س

ساروا عليها هـداةَ النـاس، فهـي بهـم         

 مــدلُه ــاد ع ــاً ش ــدهر ركن ــدم ال ال يه

نالو السعادةَ فـي الـدارين ، واجتمعـوا        

دع عنــك رومــا، وآثينــا ، ومــا حوتــا

ــه   ــدلُّ ب ــاً ي ــسرى ، وإيوان ــلِّ ك وخ

لملــك مظهــرهواتــرك رعمــسيس، إن ا

دار الــشرائع رومــا كلّمــا ذُكــرتْ   

ــأم وال  ــد ملْتَ ــاً عن ــا ضــارعتها بيان م

وال احتـوت فـي طــرازٍ مـن قياصــرها   

مـــن الـــذين إذا ســـارت كتـــائبهم

 إلـــىويجلـــسونعرفـــةعلـــمٍ وم

ــسبوا   ــام إن نَ ــاء اله ــأطئ العلم يط

ويمطــرون ، فمــا بــاألرضِ مــن محــٍل

ــال  ــة ف ــن موازن ــوا ع ــفُ اهللا جلُّ خالئ

ــةً ؟ ــاروق معدلَ ــة كالف ــي البري مــن ف

وكاإلمــام إذا مــا فَــض مزدحمــاً   

ــي أدبٍ  ــم وف ــي علْ ــذْب ف ــر الع الزاخ

 هــد ــي ي ــرآن ف ــان والق ــابن عفّ أو ك

ــا   ــاً وينظمهـ ــع اآلي ترتيبـ ويجمـ

جرحـان فـي كبــد اإلسـالم مـا التأمــا    

 ــالء ــا ب ــد وم ــتَّهم بع ــر بم ــي بك أب

بالحزم والعزم حـاطَ الـدين فـي محـنٍ         

ن بالراشــد الفــاروق عــن رشــدــد وح

ــي   ــده ف ــستَالً مهنَّ م ــوم ــادُل الق يج

ال تعذلوه إذا طـاف الـذهوُل بـه مـات          

حكم لهـا ، نافـذ فـي الخلـق، مرتـسم           

ــتَّمم   ــا ال ــي نوره ــه ف ــشتْ مماِلكَ م

ــنَّعم  ــشاء والـ ــد الـ ــرِ بعـ القياصـ

في الشرق والغـرب ملكـاً بـاذخ العظَـم         

وأنهلــوا النــاس مــن سلــسالها الــشَّبِم

ــم  ــح العظَ ــقٌ واض ــالحِ طري ــى الف ال

ــسه ينهــدم    ــي إن تلم ــائط البغ وح

ــي ــى عم ــسمعل ــوان مقت ــن الرض م م

ــوم   ــداد والتُّ ــي بغ ــت ف ــلُّ اليواقي ك

ــم    ــران واألي ــرِ الني ــل أثَ ــوى ك ه

في نهضة العدل ، ال فـي نهـضة الهـرم          

ــسلَم   ــد ال ــتْ ي ــا ألق ــسالم له دار ال

ــصم  ــد مختـ ــضاء عنـ ــا قـ حكَتهـ

ــصم  ــأمونٍ ، ومعت ــيد ، وم ــى رش عل

ــتخُم ــدود األرض والـ ــصرفوا بحـ تـ

ــال يــ  ــم  ف ــل وال فَه ــي عق دانَون ف

من هيبة العلْـم ، ال مـن هيبـة الحكُـم           

وال بمن بـات فـوق األرضِ مـن عـدم          

ــم  ــورى بهـ ــالك الـ ــستّ أمـ تقيـ

وكــان عبــد العزيــز الخاشــعِ الحــشم؟

ــزدحم   ــوم م ــآفي الق ــي م ــدمع ف بم

والناصر النَّدب فـي حـرب وفـي سـلم؟         

يحنــو عليــه كمــا تحنــو علــى الفُطُــم

ــصم؟  ــر منف ــالي غي ــد اللي ــداً بجي عق

جـرح الـشهيد، وجـرح بالكتـاب دمــي    

ــدم  ــال والخـ ــي األفعـ ــل فـ الجالئـ

ــتلم   ــٍل ومح ــن كه ــم م ــلَّت الحل أض

في الموت ، وهـو يقـين غيـر منـبهم          

أعظم الرسـِل قـدراً ، كيـف لـم يـدم؟           

ــم  ــن رغَ ــصب ع ــضلَّ ال ــب ، ف الحبي
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ــى  ــا أردتَ عل ــلِّم م ــلِّ وس ص ــا رب ي

ــا   ــالةً ، ال يقطعه ــالي ص ــي اللي محي

ــنح ا  ــك ج ــسبحاً ل ــتمالَم ــل ، مح للي

ــأماً    ــشتكي س ــسه ، ال ت ــية نف رض

ــبٍ    ــه نُخَ ــى آٍل ل ــي عل ــلِّ رب وص

         لَـكالـدهر ذو ح الوجوه ، ووجـه بيض

ــر صــالة منــك أربعــةً فــي وأهــد خي

ــا  ــم م ــي به ــادى النب ــراكبين إذا ن ال

الـــصابرين ونفـــس األرض واجفـــةٌ

ــا  ــن منيته ــعوب م ــتْ ش ــا رب، هب ي

ــه  ــت مالك ــك أن ــس ، ومل ــد ، ونح يع

ــه  ــا رْأي حكمتـ ــضاؤك فينـ رأى قـ

ــا  ــالمين بن ــوِل الع ــِل رس ــالطُفْ ألج ف

يـا رب ، أحـسنت بــدء المـسلمين بــه   

ــل كلِّ  ــر الرس ــك خي ــل عرش ــمنزي ه

إال بــدمع مــن اإلشــفاق منــسجم   

ضراً من الـسهد، أو ضـراً مـن الـورم          

وما مع الحـب إلن أخلـصت مـن سـأم          

ــرم  ــت والح ــواء البي ــيهم ل ــتَ ف جعل

شُــم اُألنــوف، وُأنــفُ الحادثــات حمــي

ــرم  ــةُ الح ــحبتُهم مرعي ــصحب ، ص ال

ــم  مــن ع ــتد م ــٍل، واش ــن جلَ ــال م ه

ــضاحكين  ــىال ــم إل ــار والقُح األخط

ــدم   ــدة الع ــن رق ــم م ــتيقظت ٌأم واس

ــم   ــن نق ــه ، وم ــم في عن ــن ــديُل م ت

ــتقم   ــاضٍ ومن ــن ق ــك م ــرِم بوجه أك

ــسم   ــسفاً ، وال تُ ــه خ قوم ــزد وال ت

حــسن مخْتَــتَموامــنحفــتمم الفــضَل ، 

إمام اهلدى 
ُ ُ

عباس اجلنابي-

ــا  ــصي معانيه ــروفُ وتستع ــأبى الح ت

ــي  ــى لُغت ــضرت رب ــتُ فاخْ ــد  قُلْ محم

   ـــهلهِمفٌ أنْــتَ مــرح ـدبفكيـفَ يج

ـــاح بهـــا تفتحــتْ زهــرةُ األلفــاظ ف

ـــا  ــا دوى فزلزله ــوتٌ به ــج ص وض

تأبدتْ أمـم فـي الـشرك مــا بقيــتْ          

أنقذتَها مـن ظـالم الجهـِل سـرتَ بهـا          

أشرقتَ فيهـا إمامـا للهـدى ،،علَمــاً        

ـــا  ــان موقفه ــدين واإليم ــد ت بال وح

لهـا فـي كــّل معتَــرك        اإلمـام كُنت  

في يـوم بـدر دحـرتَ الـشرك مقتـدرا          

ـــا  ــصبـاء بأعينه ــضة ح ــتّ قب رمي

ومـا رميـتَ ولكــن القديــر رمــى     

ـــك فانْه ــى ذكَرتُ ـــاحتّ ـــتْ قوافيه ال

وسـاَل نَهــر فُــرات فـــي بواديهـــا  

ـــا  ـــتَ ساقيه ــأ روح أن ــفَ تظم وكي

مسك مـن القُبـة الخـضـراء يأتيهــا        

وفجــر الغــار نبعـــا فـــي فيافيهـــا

لو لم تكُـن يـا رســول اهللا هاديهــا          

ــا  ــت دياجيه ــور فانجاب ــى ذُ رى الن إل

مــا زال يخفــقُ  زهــوا فــي ســواريها

ومــن ســواك علــى حـــب يؤاخيهـــا

ـــا  ـــا ودانيه ـــوة قاصيه ــت أس وكن

ــتَ وأعلــى مــن عواليهـــا طــودا وقفْ

ــيها  ــا مواض ــوت منه ــاقطتْ وارت فاس

ـــا  ـــةٌ  اهللا راميه ـــب رمي تخ ــم ول
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        قُدرتُــه هو الـذي أنـشـأ األكــوان

خـاتم األنبيـاء الفـذّ  مــا خُلقــتْ      يا

ـــدى إ ـــوَل ه ـــا رس ـــك آتيه الّ ألن

حقــائقُ الكــون لــم تُــدرك طالسمهـــا

ـــا  ـــَئ يعدلُه ـــةً الشي ـــتَ منْزل حبي

ورفْعــةً  مــن جبــين الــشمس مطلعهــا

 ـــه ـــرش هيبتُ ـــوار الع ــاً بج ياواقف

        مكانة لـم ينلهـا فـي الــورى بـشـر

بنيــت للــدين مجـــدا أنـــت هالتُـــه

ــيوفُك ا ـــهس ـــاروقُ هامتُ ــدُل والف لع

 ـــه ــصى مناقب ــار ال تُح ــاحب الغ وص

وجــامع الــذكر عثمــان أخـــو كـــرمٍ

ــصفـت  ــم ع ــول اهللا ك ــيدي يارس ياس

ـــا  ـــوء به ـــتُ أوزارا ين ــم تحمل وك

لكن حبـك يجـري فـي دمــي وأنــا          

يا سـيدي يـا رسـول اهللا يـشفع لــي          

طي الـسجل إذا مـا شــاء يطويهــا         

ـــا   ـــا رواسيه ــتْ فيه أرض وال ثُبت

ـــا  ـــب اهللا آتيه ـــا وحبي ــوبى له ط

لـوال الحـديثُ ولـم تُكـشفْ خوافيهــا     

ـــا   ــسبـع حابيه ــاني ال ألن رب المث

ال شــيئ فــي كوننــا الفــاني يــضاهيها

ـــا  ـــى مراقيه ــة اهللا ال تُرق ــن هيب م

ــدنيا وماضــيها ســواك فــي حاضــر ال

ونهضة لـم تــزل لليــوم راعيهــا        

والهاشــمي الـــذي للبـــاب داحيهـــا

ـــرى ــة الكب ـــامؤســس الدول وبانيه

ــاب الحــرب كاسيهـــا كــم غــزوة بثي

ـــا ـــي مالهيه ـــوب وأغوتن ــي الذن ب

ــي وجــسمي وصــادتني ضــواريها عقل

ٌ  ضـاعت شـواطيها          من غيـره موجـة

أني اشـتريتُك بالدنيــا ومــا فيهــا        

الشريف احلسني -حتفة اإلخالص 

يــا رب صــلِّ علَــى الْموصــوف بِــالْكَرمِ

فْس كَم ذَا التَّـواني فيقـي وانْـسجِمي        يا نَ 

ــرِي    ــست تَ ــد ولَ ــي الْخُلْ تَغتَب ــك كََأنَّ

ــةٌ  ــذَّات غَارِقَ ــي اللَّ ف ــت ــى َأنْ ــى متَ ِإلَ

  ــم ــام فَلَ منُو الْحــد ي ــَل َأن ــي قَب تَنَبهِ

وكُوني عـن كُـلِّ مـا سـوفْت معرِضـةً          

ــو ال تَعــفَا  و ا َأســو ــدت فَ ع ــِإن دي فَ

يا نَفْس قَد طَاَل مـا أَْوسـقْت مـن سـفُنٍ           

ــةً  مكْرم وءــس ــصنيعِ ال ــي بِ تَغــْل تَب ه

ــاً  ــار منْهمكَ ــى ص ــه حتَّ ــسمي ملَكْتي جِ

قَــدو يــرالْكَث ــرالْخَي فَاتَــك ي فَقَــدنُــوح

هِمـــمِمحمـــد وعلَـــى اآلِل ُأوِلـــي الْ

واستَيقظي واتْركي الْعـصيان لَـا تَـسمي       

ــدمِ   ــزِ الْع يــي ح ف هابــر َأضى ورــس ك

ــي  مــا تَر ــتْ ال كَم ــوت وافَ ِللْم ــذُر والنُّ

ــدمِ   ــذَّنْب بِالنَّ ــى ال ــواه فَالشَ ــقَ س بي

واســــتَغْفرِي اَهللا ِإن اَهللا ذو كَــــرمِ 

ــاز ــي  فَ مر ــاد عــي بِالْب ــع وقَلْبِ الْمطي

ــمِ  ــذي قَلَ ــصى ِل حــال ي ــر فَ ــنيع شَ ص

ــدمِ  ــةَ الْقَـ ــي زلَّـ ــاذَا وِإال تَرومـ مـ

فــي الْموبِقَــات وفــي نَــوعٍ مــن اللُّــُؤمِ

ــسمِ  ــي الْق ف ــات بِالطَّاع ونــد ــاز الْمجِ فَ
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ك فــي اللَّهــوِ واشْــتَهرتْضــيعت َأوقَاتــ

 ــد ــاد وقَ يعــى الْم ــوِلي ِإذَا وافَ ــاذَا تَقُ م

ــي   لاخَجــابِ اِهللا و ــن عتَ ي متعــي اضو

ــلٍ  مع ــن تُ ممــد ــا قَ مُل وــو ــاذَا َأق م

  ــن ــةَ م اميالْق مــو ى يَأر ــي َأن تباخَيو

مـسين لَـم تَفقـي     جاوزت يـا نَفْـس ِللْخَ     

ــدعي ــذَات وارتَ ــي اللَّ تَغال تَب ــس ــا نَفْ ي

يا قَلْـب اَنْـصفْ وسـاعدني فَلَـستُ َأرى         

            ـنم ـةبحـي مف جِـد ـاقلَـى سع قُمو

  ــد َأح ــن م ــاد اِإليج ــطَع ــا س ــال ولَ كَ

ــي جلَالَ   ي فحــد فَم حــد ــالُوا تَم ــهقَ ت

مـاذَا امتــداحي بِمـن لَــواله مـا خُلقَــتْ   

ــك ــماء وال َأرض وال ملَـــ وال ســـ

  هــر ظْهم ــان ــِإلَهِي كَ ــاِل الْ مالْج ــن م

ــا  هعمَأج ــالك ــرشُ واَألف ــالْعرشُ والْفَ فَ

واَألنْبِيـــا وجميـــع الرســـِل قَاطبـــةً

 ــب ــةًوالْكُتْ ــشَّْأنِ نَاطقَ ــذَا ال تْ بِهــح َأض

  ــة ــعِ نَازِلَ ــي دفْ ــا ف ــسفير لَنَ ــو ال فَه

  ــه ــدى نَواِئلُ ي تُهــذ ــاثُ الَّ يالْغ ــو هو

ــذُّ مرتَبــةً ــْئتَ فَهــو الْفَ ــا ش كَم حــدفَام

            تَفُـزي وتَـدتَه كَـي لَـه نَحفَـاج ا قَلْبي

ــذَ ع ــع ــه واخْلَ تبحــي م ــى ف ارك وافْنَ

 ــه ْأفَتر ــاب ب مــز ــنَّفْس والْ ــاِلف ال وخَ

ــا   ي ــق ــر الْخَالِئ ــا خَي ي ــذُلِّك ــْل بِ وقُ

        ةيـصعم ـوءس ـني متَمى َأحمتُ الْحجع

ويــا لَهــا مــن ذُنُــوبٍ ســودتْ صــحفي

 ــن ــي فَم ــن ِل ــم تَكُ ــذُهِإن لَ نْقي ــد بِللْع

ــصرمتْ  ــسوِيف فَانْ ــامي بِالتَّ تُ َأيعــي ض

ــاً  نَحم ــه ــو بِ جــٌل َأر مــي ع ــيس ِل ولَ

ــدي ــذْ بِي ــوَل اِهللا خُ ســا ر ي يدــي ــا س ي

ــي اَألقْ  ف وءــس ــك ال ــالْعلَمَِأفْعالُ ــارِ كَ طَ

صــار الــسَؤاُل ومــا تُبــدي مــن الْكَلــمِ

ــمِ   مالْع دــشْه الْم ذَاك ــد ــي عنْ قْفَتاوو

ــمِ اللَّمــذَّنْبِ و ــيم ال ظــي ع افرى اقْتــو س

يعطــي الــسرور ودمعــي غَــارِقٌ بِــدمي

هــذَا لَعمــرِي تَنْقــيص بِكُــلِّ فَــمِ    

وارضــي بِمــا قَــدر الــرحمن واســتَقمي

ــمِ  ــوِي ولُ عارو رــاد فَب ــوض النُّه ــك في

ــالْحكَمِ    ــُل بِ ــزَِل التَّنْزِي ــا ُأنْ م ــواله لَ

ــمِ    ــى ُأم ــٌل ِإلَ ســلَتْ ر سال ُأرــال و كَ

ــمِ جالْعبِ وــر ــرِ الْع ورِ بِخَيــص ــين الْقُ ع

ــواِلم بــلْ  اُألكُــمِ  ع ــعم رــو وال قَ

ــدمِ   ــي ع ــلُّ ف ــان الْكُ ــوٌل وكَ سال رو

ــمِ  الْفَخ ــق ــود الْمطْلَ جالْو رــد ب ــه ومنْ

ــمِ  ــذي الْعظَ ــتْ بِ ــه هلَّ تــورِ طَلْع ــن نُ م

كُــلٌّ لَديــه مــع اَألمــالك كَالْخَــدمِ    

فَـــدع مقَالَـــةَ غُمـــرٍ ظَـــاِلم َأثـــمِ

ــزدحمِ   ــلِّ م ــي كُ ــا ف ــاذُ لَنَ يالْع ــو هو

ــمِ ــاب ِللْحكَـ ــذاك الْبـ ــدين كَـ ِللْقَاصـ

ــَأفْتَهِمِ ــه إَِال اُهللا فَــ ــيس فَوقَــ ولَــ

يا صب َأخْلـص ولُـذ بِالْمـصطَفَى وهـمِ         

وَأرسْل دموعـك ممـا فَـاتَ فـي الْقـدمِ          

ــا م يكدــس ي اهــسمِعــنِّع ــن ال ــو مجتَر

ــرمِ    ــالتَّعطيف والْكَ ــصه اُهللا بِ ــن خَ م

ــدهمِ   ــِل ال ــوفَ اَأللْي ج يــس ــا نَفْ نَتْهج

ــنِّقَمِ    ــوت وال ــاض الْفَ يــي ح تْندرَأوو

مــن حــر نَــارٍ تُــذيب الْجِــسم بِالــضرمِ

هـرمِ  منِّي الْمحاسـن حتَّـى صـرتُ فـي        

ســـوى محبـــتكُم ممزوجـــةً بِـــدمي

يا ملْجِئـي واحبنـي مـن فَيـضك الْعمـمِ          
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ــك ال   ــاِئي بِآِلـ ــد آبـ ــن عواِئـ ومـ

ــى ــدكُم وكَفَ بعٍ عــر ــر فَ ــي غَيَأنَّن ــب ه

 ــن ــاْ م ــا َأنَ نِ فَهيفَيعــض ــيتُموا بِال صَأو

  ــلَة ص ــن م وهرــد ــا تَ ي بِملُونــام عو

ــا  فَم التــص ــدير بِال نِ جــالَتَي ــي الْح ف

ولَستُ َأبغي مـن الْجـد الـشَّفُوق سـوى         

  ــم ــثُ لَكُ يينِ حكــس ــاجِزِ الْم الْع هــد بِلع

ــ هتْ وجــس ــد نُ ــِإخالصِ قَ ــةُ الْ ذه تُحفَ

ــا   لُهقْبي ــد الْج ــَأن ــادي بِ ــسن اعتقَ ح

 ــي ــن جِهتَ ــاِل م الْح ــر ــدعني فَقي ال يو

ىــوه ــاهنَح ــاً قَــدعــُل فَرالَْأص كتْــرَأي

    ــهقْلَــى ِلغَفْلَتي كَــال بِــَأنــا و حاشَ

ــس ــا رب بِال ــذَاي ــشيرِ كَ ي الْبــاد الَه دي

هب ِلـي مرامـي ونَفِّـذْ كُـلَّ مـا طَلَبـتْ            

واحفَظْنـي مــن كَيــد كُــلِّ الْحاســدين وال 

هِـــمنَج نَـــاءاَألبقَ وزـــعِ الـــرسوو

واغْفـــر ِإلَهِـــي ِلتَاِليهـــا ونَاظمهـــا

ــوبِي وَأنْ يع ــتُر اسو ــة مــي بِخَات ــم ِل ع

واجعـــْل صـــالتَك بِـــالتَّكْرِيمِ داِئمـــةً

ــةً  ــاعِ قَاطبـ ــصحبِ والَْأتْبـ واآلِل والـ

ــاً    ــرحمنِ متَّعظَ ــد ِلل بــذَا الْع ــا شَ مو

يــا رب صــلِّ علَــى الْموصــوف بِــالْكَرمِ

تَحرِمني عنْـد احتيـاجِي َأنْـتَ معتَـصمي        

والرفْــقُ بِــالرقِّ مــن مــستَظْرف الــشِّيمِ

ــي  مقْتَحمي وفــع وا ضمحــار ــدكُم فَ عبِي

ــرحمِ    ــذي ال ــصاٍل ِل ــرتُم بِِإي ــا َأم كَم

ــتَظمِ  ــودكُم ِإال بِمنْـ ــن جـ ــك عـ َأنْفَـ

ــسمِ   ــارِِئ النَّ ب ــن م ــه طْلُبي ــق التَّوفي

ــنِّقَمِ   ــن ال ــو م نَنْج ــه ــع بِ ــاه رفي ج

َأشْكُو بِها مـا عـرى قَلْبِـي مـن الـسقَمِ           

 ــد جيــْل و ب مِال شَــكــد كَــوني مــن الْخَ

ــذِّممِ   ــوافي ال ــو الْ هو ــاي نْيدــي و يند

ــِئمِ    ــرٍ ملْتَ ــرٍ غَي َألم ــد ــرِ م غَي ــن م

واِهللا واِهللا هــــذَا َأعظَــــم الْقَــــسمِ

ــرمِ   ةُ الْحــاد س ــم ه ــن م ــر ــه الْغُ بِآِل

نفسي من الخير وانطـق بالـصواب فمـى        

اي ِإلَهِــي ملْقَــى فــي الْعــدمِتَجعــْل رجــ

مــن كُــلِّ ســوء وَأعلــن ســيدي علَمــي

نَجِل الْحـسينِ الـشَّرِيف الْعـاجِزِ الـسقمِ        

حسنَاء تَمحو الَّذي قَـد كَـان فـي الْقـدمِ          

ــُأممِ ــاِئر الْ ــاً س قَطْع ــاد ي ســذ ــى الَّ علَ

يــر فـي َأرجــاء ذي ســلَمِ مـا غَــرد الطَّ 

يا نَفْس كَم ذَا التَّـواني فيقـي وانْـسجِمي         

ــمِ  ــي الْهِمـ ــى اآلِل ُألـ ــد وعلَـ محمـ

جل من رباك
َّ َّ

حممد القرن–

  ــكرب ــاكاكــا   .. ربجــلَّ مــن رب

ســـبحانه أعطـــاك فـــيض فـــضائٍل

ــى    ــيمٍ وارتق ــق عظ ــي خل ــواك ف س

ــبحانه  ــالةٍ سـ ــر رسـ ــاك خيـ أعطـ

ــفاعةً   ــساب ش ــوم الح ــي ي ــاك ف وحب

ــا   ــدى وحماك ــف اله ــي كن ــاك ف ورع

ــواكا    ــالمين س ــي الع ــا ف ــم يعطه ل

ــالُ  ــك الجم ــواكا .. في ــن س ــّل م فج

ــداكا   ــشرتَ هـ ــا نـ ــالمين بهـ للعـ

ــودةً ــا  .. محمـ ــا إالّكـ ــا نالهـ مـ
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ــةً   ــا رحمــ ــلكم إلينــ اُهللا أرســ

ــرقتْ   ــالمِ فأشْ ــي الظ ــارى ف ــا حي كنّ

ــا    ــارقين بغينـ ــي غـ ــا وربـ كنّـ

 ــصخرة ــاجدين لـ ــا سـ ــوالك كنـ لـ

لــوالك لــم نعبــد إلـــها واحــدا    

   ــه ــاد لعطف ــن الجم ــذي ح ــتَ ال أن

ن أنينُـــهوالجـــذع يـــسمع بـــالحني

ــا   ــدحنا وثناُؤنـ ــدك مـ ــاذا يزيـ مـ

مــاذا يفيــد الــذّب عنــك وربنــا    

"ــدر ــي   " ب ــفِّ الت ــن الك ــدثنا ع تح

ــار"و ــي " الغ ــين الت ــن الع ــا ع يخبرن

ــةً     ــك مهاب ــعار في ــبِ األش ــم أكت ل

لكنهـــا نـــار علـــى أعـــدائكم   

ــي  ــك مهجت دون عرض ــص ــي ألرخ إن

رتك وجصـــو ــين مـــدتْشُـــلّتْ يمـ

ــذي  ــٌل للـ ــم ويـ ــٌل ثـ ــٌل فويـ ويـ

يــا إخــوةَ األبقــارِ هــن ســباتكم    

ــصيركم    ــسباق م ــَل ال ــا أه ــار ي الن

ــن  ــرا ولـ ــا زمـ ــدافعون لقعرهـ تتـ

ــم    ــسر أنفه ــالم نك ــي اإلس ــوا بن هب

ــصائدي   ــبض ق ــوَل اِهللا ن ــا رس ــك ي ل

ــوا مــن مقامــك شــعرةً ــن يطول هــم ل

واهللا لـــن يـــصلوا إليـــك وال إلـــى

هــم كالخــشاش علــى الثــرى ومقــامكم

ــم  ــي كلهـ ــائي وأهلـ ــي وأبنـ روحـ

ــا  ــاه خُطاك ــتْ خط ــن تَبِع ــلَّ م ــا ض م

ايـــة يـــوم الح ســـناكاشـــمس الهد

ــا   ــا بعراكـ ــا حبلَنـ ــى ربطنـ حتـ

ــبٍ ــراكا .. أو كوكـ ــرفُ اإلشـ ال نعـ

ــداكا   ــوم هـ ــدانا اُهللا يـ ــى هـ حتـ

ــوم رآكــا     ــوان ي ــك الحي ــكا ل وش

ــا    ــى لُقياكـ ــوقًا إلـ ــاُؤه شـ وبكـ

ــا؟  ــد زكّاكـ ــرآنِ قـ ــي القـ !واُهللا فـ

ــا؟  ــه يرعاكــ ــبحانه بعيونــ !ســ

!دمـــت الطغـــاةُ فبوركـــت كفّاكـــا؟

ــه عيناكــا     ــت ب ــوم غف ــك ي حفظت

تغـــضي حروفـــي رأســـها لحالكـــا

ــا    ــن عاداك ــرشِ م ــه الع ــادى إل ع

روح تـــروح وال يمـــس حماكـــا  

ــا    ــن آذاك ــاء م ــروق دم ــطَ الع وس

قد خاض فـي العـرضِ الـشريف والكـا         

ــا؟" ــصبح األفّاك ــع سي ــي القطي ــن ف م"!

!!وهنـــاك جـــائزةُ الـــسباق هناكـــا

ــاك   ــدوا هن ــا تج ــيمِ فكاك ــن الجح ع

ونكـــون وســـطَ حلـــوقهم أشـــواكا

لـــو كـــان قلـــب للقـــصيد فـــداكا

ــا  ــذّرةُ األفالكـ ــوَل الـ ــى تطـ !!حتـ

ــا  ــرابِ خُطاكـ ــن تـ ــٍل مـ ذرات رمـ

!!فمــن يطــوُل ســماكا؟.. مثــُل الــسماك

   ــداك ــاةُ ف ــوت الحي ــا ح ــع م وجمي

حامد العلي –الشمائل احملمدية 

عبعثـــتَ فأركـــان الـــسموات تـــسطُ

ــدى  ــالعلمِ واله ــقَّ ب ــي الح ــتَ تُعل وأقبل

و وتلمــعوأشــرقتَ فــوق الــشمس تــسم

    الجهــل مـن حيـثُ تطلُــع وتطـوي ظـالم
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ــلٍ  ــالق كامـ ــضاٍل وأخـ ــتَ بأفـ بعثـ

ــا    ــى نواله ــضال تمنّ ـــم أف عظائــ

  ـــالح ــُل وص ــوح والخلي ــسى ون وعي

ـــا  ـــام وضعتَه ــي األن ــمٍ ف ــارِ عل وآث

ـــةً   ـــن اهللا أم ــورٍ م ــى ن ــتَ عل بني

وأكملـــتَ تــسعاً بالتمــام وبعــدها    

  ــواد ــجاع ج ـــن  ش ــشر لي ــم الب دائ

ــق ناصـــراً  ــام للح ــوي إذا مــــا ق ق

ــه ــضعيف ، وعزمـ ــيم رؤوفٌ بالـ حلـ

مـــن اهللا مـــودع ــسن يحــيطُ بـــه ح

ــدره   ــيض ،ص ــين ، أب ــُل الع جميُل،كحي

صــموتٌ عــن الفحشاءوالــسوء،ريحه  

           لـيس فـي الطـول بـائن طويٌل ، ولكـن

ــشياً  ــو م ــريع الخطْ ــعرهودود ، س ،وش

ــروقُها   ــه ش ــشمس في ــأن ال ــين ك جب

جليـــلٌ ويستـــسقى الغمـــام بوجهِـــه

ــلٍ  ـــر مرس ــا خي ــك اهللا ي ــصلّى علي ف

ــا   ـــاة بروحه ــدو الحي ــا تب ــدوت كم ب

   ــاهر ــديك ظ ــصور ، وه ـــك من فدينُ

ـــنٍ أل ـــعودي ـــتَ تُرفَ ــا جئ ـــاِل بم جي

   ـّن موســى، ويوشـــع كلــيم النبييــ

   ـَّع وهــود وإليــاس ولـــوطٌ ،و تُبــ

  ــع ــى ويرجِ نمـــقّ ي ــار الح ــا من إليه

 ـّع ــ ـــار مرص ــاج بالفخ ــد ت ــا المج له

  ــع ــشر وأرب ــاف ع ــل األوص ــى أكم عل

  ــع ـــارِ يمن ــزالّت للج ــن ال ـــو ع عف

ــرا    ـــرار خَ ــه األش ــر ل ــضعتخ وتخ

   ــشَع ــاِل وتخ ـُم الجب ــ ــه ش ـــذّل ل ت

   عــوز ـــه م ــسنِ في ــع الح ــأن جمي ك

   المكرمــات ويجمـــع يلــم ، عــريض

  ــرع ــب متْ ــسك بالطي ــريح الم ــوح ك تف

  حاشــــاه للعيــبِ موضـــع والقــصر

 ــشبع ــسبط ،م ــد وال ــين الجع ــر ،وب وفي

 ـــع ــاله مطلَ ــفَ أح ــى األن ــالء ، وأقن ج

ـِعوريــقٌ يزيــل ا لــداء ، والـــداء موجــ

   وسلـــم تــسليمـا علــى اآلل يتبــع

ــشرع ـّة مـ ــ ــال البريـ فكــــنت آلمـ

 ْـْرع ــ ــك ممـ ـــرك فياض،وواديـ ونهـ

منهل جريودية-فلينصت الكون 

فلينــصت الكــون وليــسمع لــي البــشر

ولتنــزو الــشمس عــن أفالكهــا خجــالً

ــلٍ  ــن وج ــر م ــات الفخ ــدم بارع ولتنه

ــدأ  ــن أب ــن أي ــب م ــدان ملته فالوج

ــاطعة   ــالق س ــدأ واألخ ــف أب ــل كي ب

ــرةً  ــدح قاص ــصائد دون الم ــوا الق تجث

ــه   ــك منبع ــن كفي ــود ؟ م ــر الج أأذك

الغــراء عــن كــرم) الــصفَة(فليــسألوا 

وليقصف الرعـد وليهتـف لـي المطـر        

ــر  ــدره القم ــي خ ــدها ف ــستتر بع ولي

ــر  ــول اهللا مفتخــ ــإنني برســ فــ

ــصور  ــت ال ــاني جنَّ ــار المع ــين ن وب

ــسبح البــصر ــسجايا ي وفــي شــعاع ال

حتى ولـو نُـضدت فـي مـدحك الـدرر          

ــر  ــود تنفج ــون الج ــك عي ــن راحتي م

ــر   ــنفس تزده ــات ال ــه خلج ــت ل كان
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أبــو هريــرة لمــا خــر ملتويــاً    

ســـددتم بغـــداء العطـــف جوعتـــه

أم أذكر العطـف ؟ مـن عينيـك مطلعـه          

دي الـذي حـضرت    حتى الـصغير اليهـو    

ــسمته   ــران ب ــح الني ــفقت أن تلف أش

يقلــب المتعــب المــسكين مقلتـــه   

حتـــى تلفـــظ واألبـــصار خاشـــعة

ــاً  ــا فرح ــن أركانه ــاهتزت األرض م ف

ــضلتكم ــاء األرض فـ ــستُم عظمـ َألْبـ

فجرتم الحـب فـي الـصماء مـن ُأحـد          

ــاحبها  ــب ص ــي قل ــة ف ــراكم روض ذك

فبكـى  لم يـصبر الجـذع عـن أشـواقه        

ــصرمــن شــدة  الجــوع واألســقام يعت

ــر  ــث ينهم ــودكم كالغي ــدى ج ــم ابت ث

ــر    ــن مط ــان م ــت العين ــا هل هللا م

ساعات مـصرعه واألهـل قـد حـضروا        

فرحـــت تنـــصحه والكـــل منبهـــر

ــسر   ــب منك ــده والقل ــه وال ــي وج ف

ــر   ــك الظف ــم وليهن ــا القاس ــع أب أط

ــدر   ــيفه الق ــضى س ــم أم ــا ث وقاله

ــستتر   ــشمس ت ــور ال ــوم بن إن النج

ــاهللا ــر ب ــصخر والحج ــب ال حــف ي كي

ــر  ــين تنهم ــام الع ــن غم ــا م أمطاره

ــشر  ــواقه الب ــن أش ــصبر ع ــف ي فكي

نزار قباني -عز الـورود

ـــورود ــز ال ـــك أوام.. ع وطـــال في

ـــزودوا ــع ومــن سنـــاك ت ورد الجمي

ومنعت حتـى أن أحــوم ولــم أكــد         

ـــت  ـــي اغلق ــصدوك وامتدحواودون ق

ـــا ج ـــوا فأذكرم ـــيأدن ـــت فأنثن ني

أمـن الحـضيض أريـد لمـسا للــذرى     

ـــى  ـــي األس ــي ويخرسن وزري يكبلن

يممت نحـوك يــا حبيــب اهللا فــي         

أرجوالوصــول فليــل عمـــري غابـــة

يا مـن ولــدت فأشرقــت بربوعنــا        

ـــوي ـــا وغيـــري يرت أأعــود ظمئآن

كيـف الـدخول إلــى رحـاب المــصطفى   

ام بــــهأو كلمـــا حاولـــت إلـمـــ

ماذا أقــول وألــف ألــف قـصيـدة        

مدحوك مـا بلغــوا برغــم والئهــم        

وأرقـــت وحـــدي واألنـــام نـيـــام

وطردت عـن نبـع الـسنـى وأقامــوا        

ـــك وح امـــواوتقطعــت نفــسـي علي

ـــام ـــك فالحـــروف عق ــواب مدح أب

ـــدام ـــي األق ــضيـق بحمل خجـــال ت

جــل المقــام فــال يطــال مقـــام    

فيموت فـي طــرف اللـسـان كــالم        

شـــوق تقـــض مــضاجعـي اآلثـــام

ـــا األوزار واآلالم أشــواكــهــــ

ـــالم ـــى اإلظ ـــورك وانجل ــات ن نفح

أيرد عــن حــوض النبــي هيــام        

يــرى والذنــوب جـسـام   والـنفس ح 

ـــام  ــصعـب اإللـم ـــالء في أزف الب

ـــالم ـــي سطـــرت أق عــصمـاء قبل

أسـوار مجــدك فالـدنــو لـمــام      
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ـــرا الأرى  ـــوال أسـي ـــوت مذه ودن

ـــر ـــل حائ ــسـي كطف ـــت نف وتمزق

حتى وقفــت أمــام قبــرك باكيــا        

ـــرؤى ــصور المــضيئة كال ــت ال وتوال

يا ملءروحي وهـج حبـك فـي دمــي         

لنــا أنت الحبيـب وأنـت مــن أروى         

حوربت لم تخـضع ولـم تخـشى العـدى         

ومألت هـذا الكـون نــورا فأختفــت        

الحــزن يمــأل يــا حبيـــب جوارحـــي

والـــذل خيـــم فالنفـــوس كئيـبـــة

ــساؤنـا ـــا فم ـــح خبزن ــزن أصب الح

واليـــأس ألقـــى ظلـــه بنفوسـنـــا

أنى اتجهـت ففـي العيــون غـشـاوة        

نـــاالكـــرب أرقنـــا وسـهـــد ليلـ

ــسلمـون ـــرات ذل الم ــة الخي ــا طيب ي

ـــم ــب دياره ــلب الغري ــضون ان س يغ

باتـــوا أســـارى حيـــرة وتمـزقـــا

ناموا فنـام الــذل فــوق جفونهــم       

يا هادي الثقلـين هــل مــن دعــوة         

حيـــران يلجـــم شعـــري اإلحجـــام

قـد عاقــه عمــن يحــب زحــام        

ـــام ـــق اإلحـــسـاس واإللـه فتـدف

وطـــوى الفـــؤاد سكينـــة وســـالم

ـــام ـــي وزم ــضـيء سريرت ــبس ي ق

حتـــى أضـــاء قلوبنـــا اإلســــالم

من يحمـه الرحمــن كيــف يـضـام        

ـــام ـــالم وقوضـــت أصن صــور الظ

فالمسلمون عــن الطريــق تعامــوا      

ـــزام ـــار تطـــاول األق ـــى الكب وعل

ـــام ـــا أسق ـــم صباحن ـــن وطع شج

فكـــأن وجـــه النيـريـــن ظــــالم

وعلى القلـوب مــن الظــالم ركــام        

شــواك كيــف ينــام     من مهــده األ   

ـــالم   ـــت أحـ ـــر وضيـع وال مجي

وعلى القريـب شـذى التـراب حــرام        

فكأنهـــم بيـــن الــــورى أغـنـــام

ـــدام الغـــرو ضـــاع الحـــزم واإلق

تدعــى بهـــا يــستيـقـظ الـنـــوام 

عبد الوارث علي آدم -يف دمي احلب للنبي

ــسير     ــي ي ــب للنب ــي الح ــي دم ف

سيوبـــذكر الحبيـــب تـــسكن نفـــ

ــالم  ــل ظـ ــشمس إن أطـ ــو الـ فهـ

ــسبيل  ــه سلـ ــاء طعمـ ــو المـ وهـ

إن ذكـــرت الحبيـــب أشـــعر أن  

ــياء  ــسماء ضـ ــور فالـ ــد النـ ولـ

ــاً   ــة أرضـ ــة الحبيبـ ــدت مكـ فغـ

ــم    ــب ظل ــي غياه ــون ف ــاء والك ج

ــور  ــي يثـ ــشق النبـ ــي عـ وبقلبـ

ــر  ــاح العبيـ ــول فـ ــذكر الرسـ ولـ

ــل   ــل إن أطـ ــو الظـ ــروهـ هجيـ

ــضير   ــر ن ــه زه ــروض في ــو ال وه

الــنفس والــروح للمعــالي تطيــر   

وعلــى األرض قــد أحــل ســرور   

ــشير   ــا الب ــل فيه ــوحي ح ــبط ال مه

ــذور    ــه ج ــال من ــد ط ــستطير ق م
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جــاء بــالحق مــن إلــه البرايــا    

ــى  ــة حتـ ــى العدالـ ــزم أرسـ فبعـ

ــذكر مدحــه بثنــاء     ــاء فــي ال ج

ــي    ــر ف ــم الثغ ــشر باس ــاه ب محي

فـــي رؤى وجهـــه البهـــي ســـالم

ــفاء   ــسقيم شـ ــه للـ ــسة منـ لمـ

ــاً  ــر عطوفـ ــسائل الفقيـ ــان بالـ كـ

ــاً  ــيم رؤومـ ــدم اليتـ ــان بالمعـ كـ

كــان فــي صــحبه معلــم خيــرٍ    

خــاتم الرســل مــا أجــل ســناه    

ــاً   ــون رفيق ــال تك ــي ه ــل ل ــاح ق ص

ــواراً   ــيم جـ ــل اليتـ ــد الكافـ وعـ

اهـــاوبحـــورٍ يـــشرِح الـــصدر رؤ

ــاً  ــساب رقيقـ ــر ينـ ــاه النهـ وميـ

وإذا شــــئت حليــــب ومــــصفى

ــاالً   ــه جمـ ــة اإللـ ــي جنـ إن فـ

ــاً  ــان يتيمـ ــن أعـ ــضل لمـ ذاك فـ

ــدم  ــيم وقـ ــف لليتـ ــامنح العطـ فـ

إنــــا يكفــــل اليتــــيم نبيــــل

ــه  ــد طـ ــى المحمـ ــالتي علـ وصـ

ولــــه اهللا ســــاند ونــــصير  

ــور  ــولة وحبـ ــدل صـ ــار للعـ صـ

ــر   ــه وفيـ ــصال فيـ ــريم الخـ فكـ

ــر    ــه غزي ــه ط ــي وج ــاضٌِ ف وبي

ــصور  ــه قــ ــان ال يعتريــ وأمــ

ظـــرة منـــه للظـــالم تنيـــر   ن

ــر  ــضعيف ظهيــ ــاً وللــ وحنونــ

ورحيمـــاً والعطـــف منـــه بحـــور

ــور  ــه نحـ ــنفس تفتديـ ــه الـ دونـ

ــطور  ــه سـ ــم ال تحتويـ ــو نجـ هـ

ــشير    ــه بـ ــن اإللـ ــول مـ لرسـ

ــر    ــان يطي ــي الجن ــب ف ــع الحبي م

ــصور  ــا قـ ــي رباهـ ــساتين فـ وبـ

ــور  ــض خمـ ــسٌل بعـــضه وبعـ عـ

ــر  ــاء نميـ ــو مـ ــئت فهـ وإذا شـ

ــين قبل  ــرى الع ــم ت ــصدور ل ــا وال ه

ــكور ــسنين شــ ــي للمحــ و إلهــ

ــور   ــاراً تمـ ــك نـ ــسنات تقيـ حـ

ــمير  ــاه ضـ ــي حنايـ ــريف فـ وشـ

ــال غــدير     ــي الجب ــال ف ــا س كلم

حتب: قالوا
ُّ

وانليالدينخري-املصطفى

ــالوا  ــدناني : ق ــصطفى الع ــب الم تح

ــصه ــذي خَــــ و األوُل اُهللا الــــ

ــه: قـــالوا  تُتابعـــه وتنـــصر دينَـ

هلــي والعــشيرةُ كلُّهــا  روحــي وَأ

ــالوا  ــالة : ق ــبيِل رس ــي س ــد ف تجاه

ــضةٌ  ــاد فري ــد فالجه ــنِ  أحم ــي دي ف

ــالوا  ــتَ : قــ ــاجر إن فُتنــ تُهــ

اشــهدوا فهــو الحبيــب الثــاني: قلــتُ 

ــالقرآنِ  ــرى وبــ ــشفاعة كبــ بــ

ــتُ  ــانِ: قلـ ــة الفُرقـ ــداء لملَّـ الفـ

ــانِ  ــن ف ــدي م ــتْ ي ــا ملك ــع م وجمي

ــتُ  ــاني : قل ــاد الث ــو العم ــاد ه الجه

ــانِ   ــن َأوط ــرعٍ وع ــن شَ ــذَّود ع لل

ــ  ــانِ واألدي ــةُ اِإليم ــودرتْ حري انِوص
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ــتُ  ــسيحةٌ واُهللا ال : قلـ ــبالد فـ الـ

ــالوا  ــف: ق ــود تخلُّ ــالةُ مــن عه الرس

و بهـــا ســـمونا وارتقينـــا ســـلَّماً

ــالوا  ــتْ : ق ضــالةُ قَو ــةًالرس قومي

ــت  ــا  : قل ــدت َأقوامه ــالةُ وح الرس

ــالوا  ــاً  : ق ــن متَثَقِّف ــم يك ــد ل فَأحم

ــت  ــذا   : قل ــا حب ــه ي رب ــؤدب الم

ــالوا  ــده : ق ــوا بع ــد تَولَّ ــصحابةُ ق ال

ــت  ــلَ : قل مح ــن م ــر ــصحابةُ خي ال

فأنـــتَ تحـــب آَل محمـــد: قـــالوا 

ــتُ ــابعين فقلـ ــلَفُ: والتـ ــم سـ هـ

ــالوا  ــصبٍ  : ق ــلِّ تع ــدو ك ــتَ ع فأن

ــت  التعــصب بدعــةٌ مذمومــةٌ  : قل

ــالوا  ــذهباً : ق ــنهج م ــه ت ــأي الفق ف

وبـــسنّة المختـــارِ والفهـــمِ الـــذي

ــالوا  ــاً : ق ــراه مخالف ــا ت ــرفض م وت

ــتُ ــاره  : قل ــقُّ أن َأخت ــصواب َأح ال

ــالوا  ــة : ق ــتَ بغرب ــا حيي ــتحيا م س

ــزْل فــي غربــةالديانــةُ: قلــتُ  ــم تَ ل

ــوانِ  ــد اَألعـ ــاجر فاقـ ــذر المهـ يـ

ــتُ  ــرحمنِ : قل ــد ال ــن ي ــالةُ م الرس

ــسانِ  ــة اِإلنـ ــى غايـ ــد َأعلـ للمجـ

ــانِ  ــع اَأللبـ ــعتْ مـ ــةً رضـ عربيـ

فــي ظــلِّ رابطــة مــن اِإليمــانِ    

ــانِ  ــدانِ و اليونــ ــة الكلــ بثقافــ

ــزانِ   ــرشِ والميـ ــب رب العـ تأديـ

وتنــــازعوا للمــــاِل والــــسلطانِ

دى للناسِ بعـد المـصطفى العـدناني       اله

ــسانِ  ــاً ذوي اِإلحـ ــحباً وَأتباعـ صـ

ــانِ    ــلَفيةُ البني ــدتي س ــدى وعقي اله

ــانِ   ــصاعة البرهـ ــرأيِ دون نـ للـ

ــانِ   ــشرعِ ذي الفُرق ــدي ال ه ــر والخي

ــتُ ــالقرآنِ : قلـ ــتج بـ ــذي يحـ الـ

ــشأنِ   ــذا ال ــُل ه ــصحابةُ َأه ــم ال فَهِ

ــشهورٍ وذي ــن رأيِ مـ ــلطانِمـ سـ

ــشاني   ــوِل الـ ــات للجهـ دون التفـ

ــرانِ   ــحاب والجي ــِل واَألص ــي اَأله ف

ــوانِ ــاء فـــي األكـ ــد للغربـ والخلـ

يا سيد الرسل

يـا سـيد الرسـل يــا مـن ال يـزال بــه     

ــا    ــاكرا نعم ــاني ش ــك زم ــكو إلي أش

فقـــد بليـــت بعـــصر كلـــه فـــتن

عصر على الخيـر صـال الـشر فيـه وال          

ــذ   ــان ال ــذا الزم ــدته ه ــت ش ي بين

ــه   ــر إقباض ــم الجم ــه بحك ــدين في ال

لوال نجوم هـدى مـن شمـسك اقتبـسوا         

ــة  ــك طائفـ ــصدق التنـ ــدك الـ بوعـ

ــسهيل  ــإذن اهللا تـ ــعب بـ ــل صـ لكـ

ــا ــل م ــوالك تأهي ــا ل ــي له ــد مثل عن

ــول   ــوب ومغل ــق مغل ــو الح ــه أخ في

ــل  ــه تهويـ ــاله فيـ ــوين إال عـ تهـ

ــول   ــوم مفع ــه الي ــت في ــا قل ــل م فك

ــشعول    ــاس م ــين الن ــاه ب ــار دني بن

أنــوارهم عمـــت الــدنيا األضـــاليل  

ــديل  ــان تب ــا ك ــق مهم ــى الح ــا عل من
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ــب   ــت الحبي ــكأن ــرإلي ــهاألم أجمع

ــت    ــد لعب ــراء ق ــك الغ ــانظر المت ف

ــا    ــيس له ــا فل ــر أعاديه ــل بقه عج

ــل  ــروحاص ــى األم ــامع برض ــي ط أن

ــأت  ــي التج ــىإن ــضرتهإل ــول ح مقب

ــ  ــدارين موك ــي ال ــيمن ف ــن المه ولم

ــل  ــا عراقيـ ــل تتلوهـ ــا عراقيـ بهـ

في الخلـق غيـرك يـا مـأمون مـأمول          

ربي مـن وإن قـل بـي للخيـر تحـصيل           

ــول    ــالمقبول مقب ــاد ب ــن ع ــل م وك

صالة اهللا ما الحت كواكب

ــب  ــت كواكـ ــا الحـ ــالة اهللا مـ صـ

ــب  ــم الحبائ ــسرى باس ــادي ال ــدا ح ح

ألــم ترهـــا وقـــد مـــدت خطاهـــا 

ــت  ــا وحنـ ــى طربـ ــت للحمـ ومالـ

ــ ــسقهافـــدع جـ ــام وال تـ ذب الزمـ

ــت وإال   ــا هامـ ــا كمـ ــم طربـ فهـ

أمـــا هـــذا العقيـــق بـــدا وهـــذي

ــا  ــضراء وفيهـ ــة الخـ ــك القبـ وتلـ

ــي    ــا التالق ــا ودن ــح الرض ــد ص وق

ــصد    ــل قـ ــب بكـ ــى بالحبيـ تملـ

ــا   ــق جمعـ ــر الخلـ ــي اهللا خيـ نبـ

لــه الجــاه الرفيــع لــه المعــالي    

ــوم   ــل يـ ــعينا كـ ــا سـ ــو أنـ فلـ

ــت  ــل وقـ ــا كـ ــا عملنـ ــو أنـ ولـ

مــن المهــيمن كــل حــين   عليــه

ــرا  ــحاب طــ ــم اآلل واألصــ تعــ

علــى احمــد خيــر مــن ركــب النجائــب

ــب ــاف الركائـ ــز الـــسكر أعطـ فهـ

وســـالت مـــن مـــدامعها ســـحائب

ــب  ــالم والمالعـ ــك المعـ ــى تلـ إلـ

ــاذب   ــي جـ ــوقها للحـ ــد شـ فقائـ

ــاذب     ــب ك ــق الح ــي طري ــك ف فإن

قبـــاب الحـــي الحـــت والمـــضارب

ــب   ــو الغياهـ ــوره يجلـ ــي نـ نبـ

ــب  و ــل جان ــن ك ــا م ــاء الهن ــد ج ق

ــب    ــضد غائ ــا وال ــصل الهن ــد ح فق

لـــه أعلـــى المناصـــب والمراتـــب

ــب  ــد والمناقـ ــشرف المؤبـ ــه الـ لـ

علــى األحــداق ال فــوق النجائـــب   

ألحمــد مولــدا قــد كــان واجــب    

صــالة مــا بــدا نــور الكواكــب    

ــب  ــه األطايــ ــيعهم وعترتــ جمــ

بأبي وأمي أنت يا خري الورى

ــا  ــت ي ــي أن ــأبي وأم ــورىب ــر ال خي

    ــد ــرام محم ــل الك ــاتم الرس ــا خ ي

   ــة ــدقُ محب ــول اهللا ص ــا رس ــك ي ل

ــرا  ــي والـــسالم معطـ ــالةُ ربـ وصـ

بـــالوحي والقـــرآن كنـــتَ مطهـــرا

وبفيـــضها شـــهِد اللـــسان وعبـــرا
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   ــة ــدقُ محب ــول اهللا ص ــا رس ــك ي ل

   ــة ــدقُ محب ــول اهللا ص ــا رس ــك ي ل

لــك يــا رســول اهللا منــا نــصرةٌ    

نفــديك بـــاألرواح وهــي رخيـــصةٌ  

ــمها ــاول رسـ ــرذمةٌ تطـ للـــشر شـ

ــي     ــهم الت نفوس ــم ــولتْ له ــد س ق

ــت ها   تبــوم ــشر رس ــتْ بِ ــداً غُلَّ ي

  ــد ــنةُ أحمـ ــوظٌ وسـ ــدين محفـ الـ

ـــا إذا   ــم كنـ ــداء ك ــا درى األع أو م

ــشِّرا  ــاء مبـ ــداةُ جـ ــةُ المهـ الرحمـ

ــاً  ــاء متممـ ــالق جـ ــرمِ األخـ وألكـ

ــه  ــي ملكوتـ ــه اُهللا فـ ــلى عليـ صـ

ــه  ــي ملكوتـ ــه اُهللا فـ ــلى عليـ صـ

ــه  ــي ملكوتـ ــه اُهللا فـ ــلى عليـ صـ

ن اإللــه تحيــةٌ  وعليــه مــن لــد  

ختامهــا عــاد الكــالم بمــا بــدا    و

ــن علــى وجــه الثــرى فاقــتْ محبــةَ م

ــرا   ــن تتغيـ ــداً ولـ ــي أبـ ال تنتهـ

ــرى  ــا يفتـ ــوال عمـ ــل واألقـ بالفعـ

ــشترى  ــذلها والم ــك ب ــن دون عرض م

ــرا   ــاً أحم ــد لون ــوب الحق ــستْ بث لب

ــدبرا    ــان م ــومِ ك ــر الق ــتْ ومك خَبثَ

ــرا   ــاً أبتـ ــدت يمينـ ــا فغـ وفعاِلهـ

ــرى   ــا ج ــه م ــد تواجِ ــسلمون ي والم

ــداً محــضرا ــدين جن ــا اســتهزؤوا بال م

ــذرا  ــام فأنـ ــان قـ ــضِل األديـ وألفـ

يــدعو ألحــسنها ويمحــو المنكــرا   

ــرا   ــصالة وكب ــي ال ــد ف ــام عب ــا ق م

ــا  ــرا  م ــار وأدب ــُل النه ــب اللي عاق

مــا دارت األفــالك أو نجــم ســرى   

ــرا ــب أثمــ ــان بطيــ روح وريحــ

ــورى  ــر ال ــا خي ــت ي ــي أن ــأبي وأم ب

الدنياحممد زينة

ــا  ــدنيا وبهجتهـ ــة الـ ــد زينـ محمـ

ــه  ــرحمن نفحتـ ــة الـ ــد رحمـ محمـ

ــيرته  ــود س ــى المحم ــصطفى المجتب الم

ــناً  ــالعهود س ــي ب ــود وواف ــور الوج ن

ــن  ــالم وم ــصباح الظ ــام وم ــر األن فج

ــه ــيم قــريش عــن مواقف ســل عــن يت

ــذها     ــدنيا فأنق ــى ال ــيم أت ــل يت طف

ــا    ــدنيا فحرره ــى ال ــيم أت ــل يت طف

ــاهدة   ــام ش ــد واألي ــى الرش ــدي إل يه

ــاه ــدنيا عطاي ــاس وال ــى الن فاضــت عل

ــاه   ــظ معن ــي اللف ــال ف ــم ح ــد ك محم

ــواه   ــا ونهـ ــك يهوانـ ــب ربـ حبيـ

ــا ازدا  ــواله م ــواله ل ــوان ل ــت األك ن

ــاه    ــه وناجـ ــه منـ ــاه خالقـ أدنـ

ــداه  ــم تح ــرداً ك ــشرك ف ــاوم ال ــم ق ك

مــن الــضالل فــال مــال والجــاه    

مـــن الجحـــود وكـــان الملهـــم اهللا

ما خـاب فـي دعـوة اإلصـالح مـسعاه          
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لغة الكالم 

ــي  ــى فم ــت عل ــا رأي ــالم كم ــة الك لغ

ــي    ــسبي أنن ــد ح ــر التوحي ــا مظه ي

نـــاؤهممـــا حيلـــة الـــشعراء زاد غ

ــضاءلت   ــفتَ ت صــاني إن و ــل المع ك

ــه   ــي تنزيلـ ــواك فـ ــذي سـ إن الـ

ــورى ــه مجيئـــك للـ ــبقت محبتـ سـ

ــزة   ــت ع ــدت قام ــوم ول ــور ي ــا ن ي

الكوكـــب األرضـــي حـــين وطئتـــه

   ــد ــام محم ــدار ق ــدى األق ــى ه وعل

متجـــرداً مـــن كـــل جـــاه ظـــاهرٍ

ــبحاته  ــي سـ ــه اهللا فـ ــلى عليـ صـ

ــشر    ــذر وين ــى ح ــشي عل ــهيم هدي

ــة  ــبٍ وال عــن خيف ــان عــن ره ــا ك م

حتــى أفــاض اهللا وانتــشر الهــدى   

ــه  ــد دعائـ ــان اهللا عنـ ــا فكـ ودعـ

وامـــشي وراء محمـــد وكفـــى بـــه

ــاً  ــوراً هاديـ ــه اهللا نـ ــلى عليـ صـ

خجلــى ولــوال الحــب لــم أتكلــم    

ــوم  ــائمين الحـ ــشداة الهـ ــد الـ أحـ

ــم    ــال األعظ ــذا الجم ــدى ه ــاً ل رهب

ــي كُ ــرت فـ ــثم وتحيـ ــك المتلـ نهـ

ــرم  ــاء األكـ ــفاً بالثنـ ــاك وصـ وفّـ

ــدم    ــر األق ــب الكبي ــالم الغي ــي ع ف

ــي    ــألرض إذ أمــست لنــورك تنتم ل

ــم   ــوق األنج ــه ف ــصاه يتي ــسى ح أم

هللا فيـــه ســــرائر لــــم تُعلَــــم 

ــصم  ــم يستعـ ــاه اهللا لـ ــر جـ وبغيـ

ــتم  ــحبه بتكـ ــع صـ ــا راح يجمـ مـ

ــم   ــز المحك ــذكر العزي ــن ال ــداً م رش

ملهـــملكـــن علـــى قـــدر خفـــي 

ــسلم    ــب م ــل قل ــب بك ــضى يهي وم

ــلمي     ــد فاس ــدنيا ألحم ــذه ال ــا ه ي

ــيمم     ــل م ــدى لك ــضيء ه ــوراً ي ن

متعبـــداً فـــي غـــاره لـــم يـــسأم

إليك إليك خري األنبياء

إليـــك إليـــك خيـــر األنبيـــاء   

ــف   ــّل طيـ ــسهم والكـ ــك شمـ فإنـ

   ــر ــون س ــود الك ــن وج ــك م مقام

ــا رحيمـــا    ــه بنـ ــماك اإللـ وسـ

ــ   ــتمم األخـ ــت مـ ــاوكنـ الق فينـ

   ــد ــواء حم ــاد ل ــي المع ــعارك ف ش

ــا ــشفاعة تجتليهــ ــدك الــ وموعــ

ــاء   ــت بانتمـ ــل يثبـ ــار الرسـ فخـ

وأيــن الطيــف يبلــغ مــن ذكــاء    

ــداء    ــي ابت ــشيئة ف ــضت الم ــه ق ب

ــسماء   ــن الـ ــاب مـ ــدك الكتـ يؤيـ

ــاء   ــتور البنـ ــداك دسـ ــان هـ فكـ

فيــا بــشرى لنــا فــي ذا اللــواء    

ــدعاء   ــد الـ ــفاعة بعـ ــم شـ وعظـ
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روضهللا
ٌ

ــسعدنا   ــار يـ ــه المختـ هللا روض بـ

ــته   ــد روض ــت عن ــد زف ــة الخل وجن

وقــد جثــوت بــذل عنــد عتبتــه    

قد مـسني مـن ألـيم البـين يـا أملـي            

ــام إذا   ــا أن أض ــي وحاش ــارفُق بقلب ف

ــسعفني   ــك ي ــف من ــي بعط ــر إل وانظ

ــجن    ــؤه ش ــالم مل ــي س ــك من علي

وللــصحابة منــي مهجــةً صــرفت   

لعـــذب فيـــاض وزخّـــاربـــالكوثر ا

ــام يختــار     ــا لمــدى األي ــي له قلب

ــار ــب جبـ ــسر القلـ ــريم لكـ إن الكـ

ــار   ــان وأعم ــصد أزم ــي ال ــال ف وط

ــار   ــار والج ــو المخت ــشفيع ه ــان ال ك

ــدرار   ــصب م ــب ال ــك لقل ــث من فالغي

مـا غـردت فـي سـماء العـشق أطيــار     

للــود والــشوق هــم فــي الــدين أقمــار

إذا اهللا أثىن 

ــدح  ــّل مـ ــصراأرى كـ ــي مقـ للنبـ

   ــد ــضائل أحم ــصي ف ــد يح ــا أح فم

ــه  ــو أهلـ ــذي هـ ــى بالـ إذا اهللا أثنـ

ــسه  ــلى بنف ــزاب ص ــورة األح ــي س وف

وإن ســطرت كــّل البريــة أســطرا   

وإن بـــالغ المثنـــي عليـــه وأكثـــرا

ــرا    ــن اهللا أكب ــضالً م ــذا ف ــاه ب كف

ــا ــورىعليــه فمــا مقــدار م تمــدح ال

ٍأهال خبري نبي
ً

ــر   ــالً بخي ــا  أه ــرف العرب ــيٍ ش نب

ــراس ســؤدده ــورى نب ــسان عــين ال إن

ــريعته    ــي ش ــاً ف ــام جميع ــاد األن س

ــرامتهم   ــزت ك ــد اعت ــه ق ــرب في والع

واألرض قــد فــاخرت نجــم الــسماء بــه

  ــسر ــب منك ــيدي والقل ــا س ــاك ي جئن

ــاً  ــردى كرم ــا ال ــا وجنبن ــاحنن علين ف

صــلى عليــك إلــه العــرش مــا طلعــت

األسـى عنّـا قـد احتجبـا       من فيـه ليـل      

ــا  ــه األرب ــا ب ــذي نلن ــاة ال ــر الحي فخ

ــا   ــالق واألدب ــدين واألخ ــون ال ــذ ك م

ــا  ــه عجب ــي أخالق ــام ف ــد ه والمجــد ق

ــا  ــه طرب ــى ب ــد غن ــروض ق ــل ال وبلب

والدمع فـاض علـى الرمـضاء منـسكبا        

وعـد لنـا مجــدنا الـسامي الـذي ذهبــا    

شمس النهـار ومـا بـدر الـدجى غربـا          

ت األفراحمبحمد دام
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ــراح   ــا األفـ ــت لنـ ــد دامـ بمحمـ

ــه    ــره وحديثـ ــا ذكـ ــإذا تلونـ فـ

ــدا   ــصباحٍ بـ ــور كمـ ــه نـ بجبينـ

ــضه   ــف بع ــال يوس ــال ون ــاز الجم ح

ــسنه   ــق ح ــب عاش ــرام بقل ــار الغ ن

همنـــا بـــه لمـــا تلونـــا وصـــفه

ــاح    ــره ترتـ ــي ذكـ ــا فـ وقلوبنـ

ــداح  ــشرابه األقــ ــا بــ دارت لنــ

ــصباح  ــه المــ ــالمين جبينــ للعــ

ــت ــواح ملئـ ــفاته األلـ ــدح صـ بمـ

ــاح    ــه جن ــا علي ــداً م ــات وج إن م

ــاح   ــفاته األربـ ــدح صـ ــا بمـ ولنـ

حبيب اهللا

ــافع    ــر ش ــا خي ــب اهللا ي ــا حبي أال ي

  ــرة ــالك بنظ ــن ع ــقامي م ــفاء س ش

ــؤمالً   ــت م ــالي وقف ــك الع ــى باب عل

ــدي  ــال عنـ ــاب واآلمـ ــت البـ طرقـ

ــر     ــب واجب ــيم القل ــردد رح ــال ت ف

اًفكــم أرجــو وآمــل منــك خيــر    

ــي ــزادي إن رحلــ ــر لــ وال تنظــ

ــي    ــد حبل ــوت وش ــا رج ــق م وحق

ــاً  ــول وحيـ ــل يقـ ــألتك والجليـ سـ

عليــك صــالة ربــك مــا ترامــى    

ومــن هــو حقــاً لألنــام رســول    

فهــل منــك إنعــام بهــا وقبـــول    

ــل   ــي نزي ــاب النب ــي ب ــاب ف ــا خ وم

ــل  ــا مثيـ ــون لهـ ــسامت أن يكـ تـ

عبيـــداً ظنــــه فــــيكم جميــــل 

ــا زا  ــعى إنمــ ــلوأســ دي قليــ

ــل  ــربعكم يقيـــ ــى إالّ بـــ أبـــ

ــي دخيـــل    ــةً إنـ ــك رحمـ بحبلـ

ــل    ــت أب كفيـ ــر فأنـ ــال تنهـ فـ

ــل   ــا النزيـ ــك العليـ ــى أعتابـ علـ

ربيع اخلري 

ــات  ــر والبركـ ــع الخيـ ــال ربيـ أهـ

أهـل الــورى مــن قبـل مــيالد الهــدى  

أرض الجزيرة فـي الـضاللة قـد نمـت         

ــارة  ــن غـ ــاتهم مـ ــستقر حيـ ال تـ

ــغيرة  ــون صـ مـــوؤودةال يرحمـ

ــوى   ــة واله ــضاللة والحماق ــين ال ب

ــشه   ــشقي وجي ــة ال ــل أبره ــن في م

ــه   ــم بقائ ــت رغ ــدم البي ــاءوا له ج

فيـــك الهـــدى للنـــور والرحمـــات

   عاشــوا ســنين الجهــل واللـــذات

   ــوات ــد الهف ــور وفاس ــن الخم ب ي

ــوات  ــي الفل ــاس ف ــان الن ــدمت أم ه

ــات   ــواحب الرايـ ــون صـ أو يتركـ

جــاءت جيــوش الــشر والغــارات   

جنــد الــسفاهة نــاهبوا الخيــرات   

مـــر العـــصور وطيلـــة الـــسنوات
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ــه ــيس لهدمـ ــل التعـ وتقـــدم الفيـ

لكـــن رب العـــرش يحمـــي بيتـــه

ــشروا   ــة أب ــل مك ــا أه ــوا ي ال تفزع

ــافرحي ــأرض مكــة ف ــد الرســول ب ول

ــد الرســول بــأرض مكــة وارتــوت ول

ــد الرســول ــدول ــاعة أن ول ــان س وك

جــاءت جمــوع الطيــر تقتــل بالحــصى

ــة    ــي عالم ــده الزك ــان مول ــد ك ق

ــال   ــورٍ ع ــى ن ــورٍ عل ــى ن ــور عل ن

ــورى  ــة وال ــى البري ــسالم عل ــشر ال ن

ــشهد العــشرات    ــين الجمــوع وم ب

وتعـــم أنـــوار الرضـــا الـــساحات

ــات   ــة اُألمـ ــه كريمـ ــد أنجبتـ قـ

ــصلوات  ــد والـ ــة التوحيـ ــا أمـ يـ

ــات  ــائر البركـ ــه وسـ ــور اإللـ نـ

ــى األ  ــصرا عل ــالجمرات ن ــاش ب حب

جنـــد العـــدو بـــساحة الحرمـــات

للخيــــر واإليمــــان والحــــسنات

فــوق النجــوم وســائر الــسموات   

ــات  ــدد الظلمـ ــان وبـ ــشر األمـ نـ

بنور رسول اهللا

بنــور رســول اهللا أشــرقت الــدنى   

ــةً    ــق رحم ــق للخل ــالل الح ــراه ج ب

بــدا مجــده مــن قبــل نــشأة آدمٍ    

ــشرت   ــين بـ ــل النبيـ ــه كـ بمبعثـ

ــفاتهبتـــ وراة موســـى نعتـــه وصـ

ـــدنا علـــى كـــل أمـــةبعزتـــه س

ــسيمها  ــة ونـ ــت طيبـ ــاه طابـ بريـ

ــورى   ــب ال ــي إذا حوس ــك أدركن بجاه

بمـــدحك أرجـــو اهللا يغفـــر زلتـــي

ــذهب    ــيء وي ــّل يج ــه ك ــي مدح فف

فكــل الــورى فــي بــره يتقلــب     

وأســماؤه فــي اللــوح مــن قبــُل تُكتــب

وال مرســـٌل إال لـــه كـــان يخطـــب

إنجيــل عيــسى بالمــدائح يطنــب   و

ــب  ــون ترغـ ــا النبيـ ــا فيهـ وملتنـ

فمــا المــسك مــا الكــافور ريــاه أطيــب

ــسب    ــوم أح ــك الي ــيكم ذل ــإني عل ف

ولــو كنــت عبــداً طــول عمــري أذنــب

مبدح املصطفى

بمـــدح المـــصطفى تحيـــا القلـــوب

ــت   ــاف تمـ ــل األوصـ ــي كامـ نبـ

ــساناً  ــه حـ ــمائالً منـ ــفت شـ وصـ

ــره الكر  ــرج ذكـ ــا يفـ ــات عنـ بـ

ــب داجٍ  ــل الخطــ ــره وليــ وأذكــ

ــذنوب  ــا والــ ــر الخطايــ وتُغتفــ

ــب   ــه الحبيـ ــل لـ ــنه فقيـ محاسـ

ــسيب  ــدح أم نــ ــا أدري أمــ فمــ

ــساح ــت بــ ــروبإذا نزلــ تنا الكــ

ــروب  ــي الكـ ــي عنـ ــي فتنجلـ علـ
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ــوقاً   ــب شـ ــد القلـ ــه تزيـ مدائحـ

ــستقيم   ــراطٌ مــ ــريعته صــ شــ

ــعيداً  ــه سـ ــيش بـ ــو أن أعـ وأرجـ

ــشوقٌ   ــرآه مـ ــرفٌ لمـ ــي طـ ولـ

ــدانا  ــدت يـ ــصطفى مـ ــود المـ لجـ

إليـــه كأنهـــا حلـــي وطيـــب   

ــوب   ــا لغـ ــسنا فيهـ ــيس يمـ ولـ

ــوب   ــي حـ ــيس علـ ــاه ولـ وألقـ

ــروب    ــذكراه طـ ــب لـ ــي قلـ ولـ

ــب  ــد تخيـ ــه أيـ ــدت لـ ــا مـ ومـ

روحي الفداء

ــت  ــه نطق ــن أخالق ــداء لم ــي الف روح

هـــذا المـــديح وذا الثنـــاء ألحمـــد

ــ ــر ال ــا خي ــك ي ــسالم علي ورىوقــِل ال

وحبــاك مــا ترضــى بــسورة والــضحى

ــرى    ــك ج ــا فل ــك اهللا م ــلى علي ص

في مدحها الكتـب والمـسطور فـي القلـم     

ــرنم    ــه وت ــرب ل ــا ط ــه ف ــن رب م

ــديح العــالم     ــك عــن م ــاك رب أغن

ــم   ــرمٍ ومعظـ ــد مبـ ــرِم بوعـ أكْـ

ــم    ــام محك ــي نظ ــر ف ــق األوام وِف

أرجى الوسائل

ــائل   ــى الوس ــار أرج ــلت بالمخت توس

هو الرحمة العظمـى هـو النعمـة التـي         

هز المصطفى المقـصود بالـذات ظـاهراً       

ــه     ــل وحبيب ــرش ب ــه الع ــي إل نج

نبـي الهـدى ســن التواضـع عـن عــال    

ــدحها  ــاب بمـ ــاه الكتـ ــه فـ وأخالقـ

ــه وفــي الحــرب والمحــراب نــور جبين

ــه  ــشفعاً بـ ــا اهللا مستـ ــك يـ دعوتـ

ــي لمثلــي خيــر كــاف وكافــل     نب

دا شــكرها فرضــاً علــى كــل عاقــلغــ

من الخلق فانظر هـل تـرى مـن مماثـل          

ــل   ــى القبائ ــر أزك ــن خي ــه م وخيرت

ــازل    ــأعلى المن ــا ب ــن العلي ــّل م فح

ــل  ــل جاه ــن ك ــراض ع ــيما اإلع والس

يريك شـعاع الـشمس مـن غيـر حائـل          

ــل  ــّل آم ــى ك ــا منته ــدي ي ــن منج فك

بذكر اهلامشي

ــد   ــمي محمـ ــذكر الهاشـ ــنعم بـ تـ

ــا شــ  ــد أي ــضال أحم ــشدو بأف ادياً ي

ــد  ــر محمـ ــاك اهللا ذكـ ــرر رعـ فكـ

ــيشُ  ــره الع ــي ذك ــسفف ــأ واألن المهن

ــس  ــتعش الح ــماع وان ــذت األس ــد ل لق

ــس   ــه نك ــيس يعقب ــب ل ــماعك ط س
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ــى  ــصل المن ــيش وات ــيم الع ــاب نع وط

ــأهبوا   ــب ت ــر الحبي ــامعي ذك ــا س أي

   ــسيد ــاً ل ــدام حق ــى األق ــاً عل وقوف

ــوعكم   ــن ول ــشاق أي ــة الع ــا جمل في

أال فـــاطربوا أنـــساً بـــذكر محمـــد

فكــّل لــه عــرس بــذكر حبيبــه     

ــنفس   ــت ال ــراح وارتاح ــت األف وأقبل

وقوموا بنـا نـشكو فقـد سـامنا النـاس          

تعظمــه األمــالك والجــن واإلنــس   

ــأس  ــا ب ــا به ــه م ــي حب ــشوتكم ف فن

ــبس  ــع الل ــوار وارتف ــت األن ــد الح فق

ــرس   ــا ع ــمي لن ــذكر الهاش ــن ب ونح

عم الوجود

  ــداء ــون ابتــ ــب اهللا للكــ حبيــ

ــوداً    ــدى وج ــود ن ــم الوج ــد ع وق

شُــغفت بحبــه مــذ كنــت طفــالً    

ــاً    ــب يوم ــي القل ــه ف ــضاعف حب ي

 ــذب ــشاق عـ ــب للعـ ــذاب الحـ عـ

ــدق  ــسان صـ ــة اإلنـ ــل حالـ وأكمـ

ــومٍ   ــفّ ق ــي ص ــن ف ــداً وكُ ــم وج فهِ

وقـــْل يـــا ســـيد الـــسادات إنـــي

ــد أ ــنىحبيبــــي إن داء البعــ ضــ

فعجــْل يــا طبيــب الكــون برئــي    

ــيخي ــالك شــ ــيلتي لعــ وإن وســ

عليــك صــالة ربــي مــع ســالمٍ    

ــراً  ــحاب طــ ــم اآلل واألصــ تعــ

ــاء   ــم والبهـ ــق المعظـ ــه الخُلـ لـ

   ــاء ــاب الرجـ ــط ماخـ ــه قـ وفيـ

ـــبت ولـــيس للحـــب انقـــضاءوش

  ــاء ــه الهنـ ــب لـ ــاً والمحـ فيومـ

ــاء    ــاء اللق ــه البك ــذة في ــم ل وأعظ

ــ ــاء وأفـ ــاء وبـ ــفه حـ ضل وصـ

ــاؤا  ــاب جـ ــب لألحبـ ــصدق الحـ بـ

   ــاء ــه رجـ ــب لـ ــب والمحـ محـ

  ــدواء ــز الـ ــا عـ ــؤادي حينمـ فـ

ــشفاء  ــصل ال ــي ح ــئت ل ــا ش ــى م مت

ــصفاء    ــه ال ــذي من ــصر ال ــو الن أب

كلمــــا طلعــــت ذكــــاء زكــــي

ــاء    ــا انته ــيس له ــدهر ل ــى ال وتبق

قرب التهامي

قف عنـد قبـر التهـامي والـثم الجـدثا          

ــثُ  ــدكراً واج ــد م ــداع الوج ــاً ب احترام

ــة   ــوان قاطبـ ــيد األكـ ــد سـ محمـ

 ــق ــق وذا خل ــدهر ذا خل ــب ال ــا أنج م

مــا زال بــالعرب إرشــاداً يهــذبهم   

وانـشق عبيــر الهـدى ممــن بـه مكثــا   

ــا ــوة وامــدح خيــر مــن بعث فجــر النب

ــا    ــابر ورث ــن ك ــابراً ع ــده ك إذ مج

فــي الفــضل يــشبهه مــذ جاءنــا حــدثا

حتى جنـى ثمـراً مـن بعـد مـا حرثـا            
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ــاً   ــم أمم ــي به ــاً يرم ــادهم حمم فاقت

ــا    ــوف كم ــم األن ــزتهم ش ــت لع ذل

          بعـد القادسـية عـن سل جـيش رسـتم

واعجب مـع القـوم إذ كهـانهم خرسـت         

ـ  ــا حبـ ــصبت  ي ــواده نُ ــر أع ذا منب

تزهـــو بـــصاحبه األكـــوان قاطبـــة

في الشرق والغـرب حتـى طهـر الخبثـا         

ــدول  ــت ب ــا  دال ــن مكث ــاد م تهم أمج

ــا  ــوكهم جثث ــا يرم ــي رب ــدوا ف رومٍ غ

بل خـاب سـاحرهم مـن بعـد مـا نفثـا            

ــا  ــورى عبث ــان ال ــريتين بأدي ــي الق ف

ــا   ــاريخ إن بحث ــد والت ــدين والمج وال

نسب

ــسب  ــول اهللا ينتــ ــثلكم لرســ مــ

مـــا للـــسالطين أحـــساب بجـــانبكم

أصٌل هـو الجـوهر المكنـون مـا لعبـت          

ــم ــين ل ــر النبي ــفةخي ــى ش ــذكر عل ي

ــضائله   ــصر ف ــم تُح ــين ل ــر النبي خي

  ــد ــه أح ــرن ب ــم يق ــين ل ــر النبي خي

ــده  ــالالً لمولـ ــزت األرض إجـ واهتـ

المـــاء فـــاض زالالً مـــن أصـــابعه

والظبــي أقبــل بالــشكوى يخاطبــه   

   ــة ــاء فاطم ــن أبن ــر م ــاداتنا الغ س

ــة    ــم بفاطم ــة أنع ــسل فاطم ــن ن م

ــا ــوك له ــت المل ــسبلي ــدكم ن ــن ج م

هــذا هــو الــشرف المعــروف والحــسب

ــب    ــه الري ــت ب ــفّ وال حاق ــه األك ب

إال وصــلّت عليــه العجــم والعــرب   

ــب  ــفار والكت ــا األس ــصدت له ــا ت مهم

وهكذا الـشمس لـم تُقـرن بهـا الـشهب         

شـــبيهةً بعـــروس هزهـــا الطـــرب

أروى الجيوش وجـوف الجـيش يلتهـب       

بوالصخر قد صـار منـه المـاء ينـسك          

ــسب  ــراء ينت ــان للزه ــن ك ــوبى لم ط

مــن أجــل فاطمــة قــد شُــرف النــسب

يف مدح الرسول 

نفس نلت المنى فاستبـشري وسـلي      يا

ــه   ــي محبت ــألت قلب ــذي م ــذا ال ه

هــذا الــذي للهــدى والــدين أرشــدنا

هذا الـذي انـشق إكرامـا لـه قمـر          

ــت ــدما قلع ــا بع ــذي رد عين هــذا ال

ل ال أثـر   ذا الذي إن مشى فـي الرمـ       

هذا الـذي حـن جـذع عـن فرقتـه          

ــل  ــيد الرس ــذا س ــب وه ــذا الحبي ه

هذا الذي سـهرت مـن أجلـه مقلـي         

ــل ــى المل ــة شــرعها يــسمو عل لمل

ــل  ــل حف ــي محف ــه ف ــار ل ــا أش لم

وريقه قد شـفى عـين اإلمـام علـي         

يرى له ويـرى فـي الـسهل والجبـل         

ــل    ــه الثك ــبيه الوال ــين ش ــه أن ل
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هذا الـذي جـاء بئـرا وهـي مالحـة          

هذا الـذي فـار مـاء مـن أصـابعه          

هذا الذي إن دعى جـاءت لـه شـجر         

هــذا الــذي ســبح الحــصى براحتــه

هذا الذي راودتـه الـشم مـن ذهـب         

هذا الذي في مقـام العـرض شـافعنا        

ــا  ــا روضــة العلم ــا ي ــا درة األنبي ي

ــا  ــرش خالقن ــه الع ــك إل صــلى علي

ــاء كال ــان الم ــا فك ــج فيه ــسلوم ع

مثل الزجاج حال األنهـار فـي الـسيل        

تجر أصـال لهـا سـعيا علـى عجـل          

ــل ــرا مــع الجم ــه جه ــضب كلم وال

ــل   ــم يم ــدنيا فل ــى ال ــا وإل فرده

ــل  ــدة لوج ــن ش ــه م ــتغثنا ب إذا اس

يــا ملجــأ الغربــا يــا ســيد الرســل

في الليل والـصبح واألبكـار واألصـل       

طه رسول اهللا

ــه  ــفوة خلقـ ــول اهللا صـ ــه رسـ طـ

وح الخالئـــق نـــور كـــل موحـــدر

ــا   ــه وه ــن يماثل ــة م ــي البري ــا ف م

صــلى عليــه مــع الــسالم إلهــه    

ــسلول   ــيفه مـ ــة سـ ــدر الهدايـ بـ

ــول  ــرعه منهـ ــسعادة شـ ــز الـ كنـ

ــشمول   ــه مـ ــيض جنابـ ــٌل بفـ كـ

ــول  ــات أفـ ــم الحادثـ ــا زار نجـ مـ

يا زائرا 

ــادي       ــب اله ــر الحبي ــرا قب ــا زائ ي

ــيم    ــول متـ ــا رسـ ــك يـ ــي بحبـ إنـ

أبلـــغ رســـول اهللا شـــوق فـــؤادي    

ــرادي        ــل مـ ــاك كـ ــارتي إيـ وزيـ

يف هدي النبي حممد

أنــت الــذي نــشر الــسالم علــى     

ــد   ــي محم ــدي النب ــي ه ــار ف ــن س م

االوجـــود وأظهـــر التـــو حيـــد

ــعيدا     ــاش س ــدنيا وع ــه ال ــعدت ب س

سيدي يا رسول اهللا معذرة  

ســـيدي يـــا رســـول اهللا معـــذرة

مــاذا أوفيــك مــن حــق وتكرمــة     

ــري    ــاني وتعبيـ ــك تبيـ ــا فيـ اذا كبـ

ــديري     ــي وتق ــوق ظن ــو ف ــت تعل وأن
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ــارير     ــاح األس ــصبح وض ــت كال أقبل

ــبلج     ــق من ــور الح ــك ن ــى جبين عل

ــشير     ــسر وتب ــي ي ــى اهللا ف ــدعو ال ت

ــور      ــدل والن ــواء الع ــديك ل ــي ي وف

صلت عليك 

صــلت عليــك مالئــك الــرحمن      

ــزودا        ــود م ــى الوج ــت عل ــا طلع لم

وســرى الــضياء بــسائر األكــوان      

ــرآن       ــة القـ ــه ورايـ ــى اإللـ بحمـ

يا داعيا للواحد

ــديان      ــد الـ ــا للواحـ ــا داعيـ يـ

يــا رافعــا صــوت العدالــة عاليــا      

ــان      ــي والطغيـ ــا للبغـ ــا هازمـ يـ

ــالقرآن     ــاس بـ ــي النـ ــا فـ ومؤذنـ

ديصلوا على اهلا

ــد  ــشير محم ــادي الب ــى اله ــلوا عل ص

فــاهللا قــد أثنــى عليــه مــصرحا    

تحظـــوا مـــن الـــرحمن بـــالغفران

ــرآن   ــات والقـ ــم اآليـ ــي محكـ فـ

ألمحد فضل

ــصى     ــد وال يح ــضل ال يح ــد ف ألحم

ــرى   ــذي س ــمي ال ــي الهاش ــو القرش ه

ــا  ــذ دن ــاب قوســين م ــن ق ــا م ــي دن نب

عليــه صــالة ال انتهــاء لوصــفها    

ين الـورى أبـدا ال يقـضى        ومن شأنه بـ   

من المسجد االسنى الى المـسجد األقـصى        

فسبحان مـن وصـى إليـه بمـا وصـى           

ــي ال تحــد وال تحــصى     ــن اهللا رب م

حممد سيد الكون

ــتألت   ــذي ام ــون ال ــيد الك ــد س محم

.أسرى به اهللا مـن أرض الحجـاز إلـى           

.أدناه مـن قـاب قوسـين حـين كلمـه            

يم ظللـــهالبـــدر شـــق لـــه والغـــ

ــسموات  ــسبع ال ــوره األرض وال ــن ن م

ــب الرفيعــات    ــت نعلــه الحج أن قَبل

ــات   ــال التحي ــدما ق ــن بع ــب م بالغي

والجــذع حــن وســبحن الحــصيات   
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متــى أرى النــور مــن أرجــاء روضــته

مني السالم على الـروض الـذي اعتكفـت      

ــشارات ــن البـ ــرني مـ متـــى تباشـ

ــات   ــه النهاي ــت في ــى وانته ــه العل في

قلبي يذوب 

ــبابة    ــذوب ص ــي ي ــي قلب ــت ول أرق

ــشره   ــب ن ــن طي ــوان م ــرت األك تعط

ــه   ــودة وفعالــ ــه محمــ خالئقــ

ــدى  ــدين واله ــدر لل ــين الب ــا الثقل دع

صبور على الطاعات يـدعو إلـى الهـدى        

ــيدي  ــار س ــن الن ــي م ــا رب أخرجن أي

مدائحه أحلـى مـن  الـشهد فـي فمـي           

هـــو المـــصطفى عظـــم اهللا قـــدرة

ــ ــشية فـ ــرة وعـ ــي بكـ صلي إلهـ

ــد  ــالمين محمـ ــر العـ ــوقا لخيـ وشـ

ــد   ــور محم ــونين ن ــي الك ــرق ف وأش

ــد   ــضل محم ــضل كف ــه ف ــن ذا ل وم

ــد   ــاء محم ــى دع ــن لب ــاب م ــال خ ف

ــد    ــي محم ــا ف ــي كله ــفات المعل ص

ــد     ــوار محم ــي ج ــي ف ــضلك أن بف

ــد  ــديح محم ــن م ــى م ــال شــيء أحل ف

وشــق مــن اســم الحمــد اســم محمــد

ــ  ــصطفى خي ــى الم ــدعل ــام محم ر األن

يا سيد السادات 

ــدا   ــك قاص ــسادات جئت ــيد ال ــا س ي

واهللا يـــا خيـــر الخالئـــق إن لـــي

أنت الـذي مـن نـورك البـدر اكتـسى          

ــسما  ــى ال ــذي لمــا رفعــت إل ــت ال أن

ــا    ــك مرحب ــاداك رب ــذي ن ــت ال أن

ــورى   ــر ال ــا خي ــك اهللا ي ــلى علي ص

أرجــو رضــاك وأحتمــي بحماكــا   

ــ ــشوقا ال يـ ــا مـ ــواكاقلبـ روم سـ

والــشمس مــشرقة بنــور بهاكـــا   

ــسراكا    ــت ل ــمت وتزين ــد س ــك ق ب

ــا  ــه وحباكـ ــاك لقربـ ــد دعـ ولقـ

ــن مــشتاق إلــي مثواكــا     مــا ح

عذرا رسول اهللا 
ً

ــي   ــصرت ف ــول اهللا إن ق ــذراً رس ع

ــوره  ــن نـ ــديماً ذرة مـ ــاءت قـ جـ

واهللا لـــو جـــدت عبـــاقرة الـــدنى

ــة   ــن البداي ــان م ــم الزم ــو قل واهللا ل

وصــف جمــالكم فجمــالكم لــن يوصــفا

ــفا    ــا يوس ــرحمن منه ــل ال ــد جم ق

ــا  ــم تعرف ــه ل ــضال ل ــي وصــف أف ف

للنهايــة ظــل يكتــب مــا اكتفــا    
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هللا لـــو مـــاء البحـــار بجمعهـــاوا

ــرت ــب تفجـ ــو روض الحبيـ واهللا لـ

ــال   ــسموات الع ــي ال ــا ف ــه لقي تكفي

يكفيـــه أن البـــدر يخـــسف نـــوره

ــا   ــد م ــدح أحم ــداد لم ــان الم ــاك وف

ــا   ــى واختفـ ــدر ولّـ ــواره للبـ أنـ

ــشرفا   ــريم ت ــولى الك ــضرة الم وبح

لكــن نــور محمــد لــن يخــسفا    

صلى اإلله 

ــه   ــفُّ بعرش ــن يح ــه وم ــلى اإلل ص

فمــا حملــت مــن ناقــة فــوق رحلهــا

وال طلعت شـمس النهـار علـى امـرئ         

ــاً   ــرقاً ومغرب ــوزاء ش ــت الج وال الح

والطيبــون علــى المبــارك أحمــد   

ر وأوفــى ذمــة مــن محمــد   أبــ

ــد    ــالنبي محمـ ــي كـ ــي نقـ تقـ

ــد    ــي محم ــب النب ــن طي ــب م بأطي

الرب دونك 

ــمم   ــي ش ــز وف ــي ع ــك ف ــر دون الب

ــه  ــام ل ــا فق ــا ميت ــسى دع أخــوك عي

والبحــر دونــك فــي خيــر وفــي كــرم

ــدم   ــن الع ــاالً م ــت أجي ــت أحيي وأن

شرف اهللا الوجود به 

عتواهللا ما حملـت مـن أنثـى وال وضـ          

مهـــذب شـــرف اهللا الوجـــود بـــه

ــن دان  ــاص وم ــن ق ــد م ــل أحم كمث

ــان  ــدالالت وبرهــ ــصه بــ وخــ

روحي الفداء 

ــه شــهدت ــداء لمــن أخالق روحــي الف

عمــت فــضائله كــل العبــاد كمــا عــم

ــة    ــات مبين ــه آي ــن في ــم يك ــو ل ل

ــشر     ــن الب ــود م ــر مول ــه خي بأن

البريــة ضــوء الــشمس والقمــر    

ــه ت  ــت بداهت ــر كان ــن الخب ــي ع غن

وبعثت بالقرآن

ــورى  ــر ال ــا خي ــالء ي ــيد العق ــا س ــشرا ي ــاة مب ــى الحي ــت إل ــن أتي ــا م ي
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ــا  ــا هاديـ ــالقرآن فينـ ــت بـ وبعثـ

ــرا  ــه وال بـ ــق اإللـ ــا خلـ واهللا مـ

ــرا   ــدراً ني ــوان ب ــي األك ــت ف وطلع

ــورى   ــين ال ــد ب ــرى كمحم ــشيراً ي ب

صلت عليك

ــرحمن  ــك الـ ــك مالئـ ــلت عليـ صـ

ــى  ــت عل ــا طلع ــزودالم ــود م الوج

ــوان    ــسائر األك ــضياء ب ــرى ال وس

ــرآن  ــة القـ ــه ورايـ ــى اإللـ بحمـ

يا زائرا قرب احلبيب

ــادي    ــب اله ــر الحبي ــرا قب ــا زائ ي

إنــي بحبــك يــا رســول متـــيم    

ــؤادي   ــوق ف ــول اهللا ش ــغ رس أبل

ــرادي  ــل مـ ــاك كـ ــارتي إيـ وزيـ

من سار يف هدي النبي 

ــى    ــسالم عل ــشر ال ــذي ن ــت ال أن

ــ ــد م ــي محم ــدي النب ــي ه ــار ف ن س

الوجـــود وأظهـــر التـــو حيـــدا

ــعيدا   ــاش س ــدنيا وع ــه ال ــعدت ب س

يا داعيا للواحد الديان

ــديان    ــد الـ ــا للواحـ ــا داعيـ يـ

ــا    ــة عالي ــوت العدال ــا ص ــا رافع ي

ــان  ــي والطغيـ ــا للبغـ ــا هازمـ يـ

ــالقرآن  ــاس بـ ــي النـ ــا فـ ومؤذنـ

صريت أمحد يل نبيا

ــرفاً   ــي شـ ــا زادنـ ــاوممـ وتيهـ

ــادي    ــا عب ــك ي ــت قول ــولي تح دخ

ــا  ــأ الثريـ ــصي أطـ ــدت بأخمـ وكـ

ــا  ــي نبيـ ــد لـ ــيرت أحمـ وأن صـ

أرى كل مدح للنبي مقصرا
ّ ّ

ــ   أرى كـــّل مـــدح للنبـــي مقـــصرا طراوإن ســطرت كــّل البريــة أس
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  ــد ــضائل أحم ــصي ف ــد يح ــا أح فم

إذا اهللا أثنـــى بالـــذي هـــو أهلـــه

وفــي ســورة األحــزاب صــلى بنفــسه

وإن بــالغ المثنــي عليــه وأكثــرا   

ــرا    ــن اهللا أكب ــضالً م ــذا ف ــاه ب كف

ــورى  ــدح ال ــدار ماتم ــا مق ــه فم علي

بنور رسول اهللا

ــدنى    ــرقت ال ــول اهللا أش ــور رس بن

ــةً   ــق رحم ــق للخل ــالل الح ــراه ج ب

ــشأة آدمٍ    ــل ن ــن قب ــده م ــدا مج ب

ــشرت  ــين بـ ــل النبيـ ــه كـ بمبعثـ

بتـــوراة موســـى نعتـــه وصـــفاته

زتــه ســـدنا علــى كـــل أمـــة  بع

ــاه طابـــت طيبـــة ونـــسيمها بريـ

ــورى  ــب ال ــي إذا حوس ــك أدركن بجاه

بمـــدحك أرجـــو اهللا يغفـــر زلتـــي

ــذهب    ــيء وي ــّل يج ــه ك ــي مدح ف

فكــل الــورى فــي بــره يتقلــب    

وأسماؤه فـي اللـوح مـن قبـُل تُكتـب          

وال مرســـٌل إال لـــه كـــان يخطـــب

ــب    ــدائح يطن ــسى بالم ــل عي وإنجي

ــب  ــون ترغـ ــا النبيـ ــا فيهـ وملتنـ

فما المـسك مـا الكـافور ريـاه أطيـب          

ــسب   ــوم أح ــك الي ــيكم ذل ــإني عل ف

ولو كنـت عبـداً طـول عمـري أذنـب          

من طيبة أشرقت 

ــوار   ــل أن ــرقت باللي ــة أش ــن طيب م

تمايـل الركــب حــين هـب ريــح قبــاء  

يـا ســعد رفقـاً لقــد فزنـا بكــل منــى   

بهـا هذي الـديار التـي يحمـى النزيـل          

ــفاعته  ــى ش ــذي ترج ــب ال ــذا الحبي ه

ــه    ــوار طلعت ــى أن ــلم عل ــادر وس ب

ــب أســرار    ــل الرك ــا أله والح منه

كأن ريـح قبـاء لألهـل الركـب خمـار          

ــار  ــب والج ــذا الرك ــب وه ــذا الحبي ه

ــار   ــل والج ــم األه ــديار ونع ــم ال نع

ــار  ــت الن ــا هاج ــصراط إذا م ــد ال عن

ــذار  ــشغلك أع ــال ت ـــفٌ ف ــدل سي الع

دح املصطفىمب

بمــدح المــصطفى تحيــا القلــوب   

ــت  ــاف تمـ ــل األوصـ ــي كامـ نبـ

ــساناً  ــه حـ ــمائالً منـ ــفت شـ وصـ

ــذنوب  ــا والــ ــر الخطايــ وتُغتفــ

ــب   ــه الحبيـ ــل لـ ــنه فقيـ محاسـ

ــسيب ــدح أم نــ ــا أدري أمــ فمــ
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ــا   ــات عنـ ــره الكربـ ــرج ذكـ يفـ

ــب داجٍ ــل الخطــ ــره وليــ وأذكــ

ــوقاً  ــب شـ ــد القلـ ــه تزيـ مدائحـ

ــستقيم  ــراطٌ مــ ــريعته صــ شــ

وأرجـــو أن أعـــيش بـــه ســـعيداً

ــشوقٌ   ــرآه مـ ــرفٌ لمـ ــي طـ ولـ

ــصطف ــود المـ ــدانالجـ ــدت يـ ى مـ

إذا نزلــــت بــــساحتنا الكــــروب

ــروب  ــي الكـ ــي عنـ ــي فتنجلـ علـ

ــب    ــي وطيـ ــا حلـ ــه كأنهـ إليـ

ــوب   ــا لغـ ــسنا فيهـ ــيس يمـ ولـ

ــوب   ــي حـ ــيس علـ ــاه ولـ وألقـ

ــروب   ــذكراه طـ ــب لـ ــي قلـ ولـ

ــد تخ ــه أيـ ــا مـــدت لـ ــبومـ يـ

الكلماتالقول فيك معطر

ــات  ــر الكلمـ ــك معطـ ــول فيـ القـ

ــضيئة  ــريم مـ ــدك الكـ ــام مولـ أيـ

ــه   ــود فإن ــي الوج ــك ف ــى ب ــوم أت ي

ــب  ــامتتعاقـ ــااأليـ ــي دورانهـ فـ

ــوره    ــوم ن ــل ي ــسطع ك ــياك ي وض

ــاحب األخـــالق واآليـــات ــا صـ يـ

ــان وآت   ــي الزم ــاض ف ــل م ــي ك ف

تـــاج الزمـــان وغـــرة الـــسنوات

ــ ــل جديـ ــرد كـ ـــواتوتـ ده لمــ

ويزيــد فــي اإلشــراق والنفحــات   

اهلدىإشراقوأنت 

ــت   ــت وأن ــق أن ــراقالح ــدىإش اله

ــا   ــرك يلقاه ــدنيا بغي ــصد ال ــن يق م

ولــك الكتــاب الخالــد الــصفحات    

ــوال والظلمـــات ــا مـــن األهـ تيهـ

يا سيد الكون

ــذكرة ــون فــي ذكــراك ت ــا ســيد الك ي

مــن أنقــذ الكــون مــن شــرك يدنــسه

العـرب مـن فوضـى ومهزلـة        من نضم 

ــة    ــاً مهذب ــاس أخالق ــن الن ــن لق م

ــه    ــن دف يكبل ــد م ــرر العب ــن ح م

مــن علــم العبــد قرآنــا يرتلــه    

ــعاري  ــم أش ــسمو نظ ــك ي ــي رحاب وف

ــار  ــة أحج ــن تألي ــاس م ــص الن وخل

ــار  ــس وأوض ــن رج ــر األرض م وطه

وشاد للنـاس دينـا غيـر منهــــار        

ــار   ــغف بأفك ــن س ــل م ــرر العق وح

ــا بتذكـــار   ف ــصت الجــن إعجاب تن
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أهداك ربك للورى
ــا  ــه أرادلمــ ــل جاللــ اهللا جــ

ــيدي    ــا س ــورى ي ــك لل ــداك رب أه

ـــه    ــر عزمت ــق الكبي ــاحب الخل ص

ــا   ــيم مؤذن ــل البه ــي اللي ــت ف وطلع

ودعــوت للخيــرات قومــا ضــللوا   

ودعوت حتـى كنـت أصـبر مـن دعـا          

ــربت    ــم ض ــت ث ــم رحل ــصبرت ث ف

ــين   ــصر المب ــت بالن مــؤزرافحظي

ــابر   ــل مكـ ــثال لكـ ــربته مـ وضـ

ــرات  ــن العثـ ــدنيا مـ ــذ الـ أن ينقـ

ــوار    ــن األن ــضا م ــافي تتوالرحم

و بــسطته فــي حكمـــة وآنـــاة   

بـــالحق واألنـــوار والــــصلوات  

ــرات    ــن الخي ــدهم ع ــان أبع ــا ك م

ــاءة وأذاة  ــين إســ ــت بــ وأقمــ

ــات    ــزة وثب ــي ع ــاقهم ف ــي أعن ف

ــات ــافق الرايـ وأقمـــت حقـــك خـ

ــستو ــا ةال يـ ــر حمـ ــق بغيـ ي حـ

ومسوت بالبشر 

ــاً   ــوش محطم ــاد الجي ــذي ق ــت ال أن

وســموت بالبــشر الــذين تعلمــوا   

ــى    ــسموات العل ــك ال ــعدت بطلعت س

ــسفهاء   ــضالل وأدب الـ ــد الـ عهـ

ســنن الــشريفة فــارتقوا ســعداء   

ــضراء  ــة خـ ــارت جنـ واألرض صـ

أطهرهم حسا ووجدانا
ً ّ

يــا خيــر مــن ترجــى شــفاعته    

ــت ــفع فأن ــةفاش ــق قاطب ــفيع الخل ش

فأنـــت أعظـــم خلـــق اهللا مكرمـــة

ــا  ــه هانـ ــذنبي كلـ ــفعت فـ إذا شـ

ولـــم يـــشفع ســـواك اهللا إنـــسانا

وأنـــت أطهـــرهم حـــساً ووجـــدانا

ِشهدت بفضل ِ ِ
ْ َ ْ َ ّ

مقامك
َ َ َ

ِ
   اناَألكْـــو ـــكقَامِل متْ بِفَـــضشّـــهِد

وتَباشَـــرتْ كُـــّل الـــسماء وكَبـــرتْ   

ــز ــي َأرجاءهـــا  وتَزلْـ َل الطّغْيـــان فـ

ــدى  ــالَم الهـ ــسان َأعـ ـــفَ اإلنْـ وتَثَقّــ

ــا  ــامِ فَكُلّهـ ــي األنَـ ــفَاتُك فـ ــتْ صـ كَملَـ

ــناً  ــك محاسـ ــى ِإلَيـ ــن َألْقَـ ســـبحان مـ

وعــــالَ بِــــذكْرِك حامــــداً ومحمــــداً

جِبريـــُل يـــشْهد والمالِئكَـــةُ العـــالَ   

 ــان ــك اَألزمـ ــاً بِـ ـــتْ فَرحـ وتَرنّمــــ

  ــان ــذاً اَألركَـ ــرسٍ كَـ ــي عـ واألرض فـ

ــــانالطّغْي مــــزهي ــــكدين فيــــسفَب

   اناإلنْـــس ـــهلهــــّل بِجض الَكلَـــو

 ــور ــدها نُـ ــضيء يمـ ــتـ ـاناِإليمــ

  انحبــس ــع ال نْبي ـــورِك ــورِ نُـ ـِن نُ ــ مـ

الرهبــــانأحمــــد تــــشهدوبِاســــمِ 

ــصدقهم  ــاء بـ ـُوا واألنبيـ ــ ـُـ ــد دان قَـ
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   ـَـــة ــضيل ــّل فَ ــتَ كُ ــذيِ ُأوتي ــتَ الّ َأنْ

َأنْـــتَ المقَـــرب والمـــشَفّع للــــــورى

 ــة ــم نعمـ ــتَ َأعظَـ ــُل وأنْـ ــتَ الخَليـ َأنْـ

ـــاً     ــك عاِليـ قَامى مــر ي ــه ــرشُ اإللَ ع

ــا ـــه م ـِ ـِ ــيِ علْيائ نِ فــو ــاج الكَ ــر تّ ض

ــيِ    ــدنمرك فـ ــاوِِل الـ ــادهموتَطـ َأحقَـ

ــارِق  ح ـــب ــا لّهِيـــ ــصيبهـــم منّ يس

 انـــر ـَا القُــــ ــ ــزات عظيمهـ والمعجِـ

اننْـــــــوالع ـــدمَأح ةالـــشّفّاع مـــوي

قَـــــانـَــــذَا الفُر واآليـــةُ العظْمـــى ك

 ـــن ــضله الرحمـــ ــه بِفَـ ـــاك منْـ َأدنَـ

   ـّـــان ـَــــره أن ينْبــــح الشّيط ماض

 ـــر ـَ ـــم ح ــران ستُذيقُهـــ النّي ــى اللّظّ

    انــــــزَأح ـــــمتَلَفُّهو ـُـــم فَيدكّه

يا أيها املختار

يــا أيهــا المختــار مــن خيــر الــورى

مدحـــه واهللا طهـــرمـــاذا أقـــول ل

ذو رأفـــة بـــالمؤمنين ورحمـــة  

ــشرت  ــرام فب ــل الك ــك الرس ــادت ب ن

ال يحصى فـضلك نـاثر أو كاتـب عـددا          

ــرمدا  ــي سـ ــالة اهللا منـ ــه صـ طـ

ــدا   ــان توح ــي الزم ــا ف ــا وخلق خلق

ــد  ــة أحمـ ــفات الجاهليـ ــن صـ مـ

ــدا   ــران محم ــي الق ــك ف ــماك رب س

ومالئـــك الـــرحمن خلفـــك ســـجدا

يـــا غـــوث النـــدىوال الـــشعراء 

ــدى  ــم اله ــا نج ــك ي ــسالم علي ــم ال ث

خري من زار السماء 

موالي يا خيـر مـن زار الـسماء ومـن          

"  للـسحر مبتـدعا   " قالوا نـرى سـاحرا    

ــصم     ــان معت ــصبر وإيم ــت بال وأن

ــتهم      ــشر ف ــروا بال ــى إذا ائتم حت

هاجرت بالـدين مـن دار ومـن وطـن             

صـاحبه أغلى الـسالم علـى الهـادي و       

ــشروا   ــد انت ــه ق ــشركون حوالي والم

أمــا الرســول فثبــت ال يزعزعــه   

مــا الظــن بــاثنين رب العــرش ثــالثهم

ــى الــسدرة العليــاء وارتفعــا رقــى إل

ــاعرا ــا " أو ش ــاء واخترع ــق األنب لف

تعطى الـدواء لهـم فـي رحمـة جرعـا          

فــي ســبيل اهللا منتجعــا  " مهــاجرا

ــ  ــضيق مت ــد ال ــب بع ــت تطل سعاورح

في باطن الغـار مـن كيـد العـدا قبعـا            

ــدفعا  ــشر فان ــاه ال ــاغ دع ــل ب ــن ك م

ــا  ــه جزع ــر ل ــو بك ــذوب أب ــول ي ه

مهمــا تالــب وفــد الــشرك واصــطرعا

ٍأهال خبري نبي
ً

ــا    ــرف العرب ــيٍ ش ــر نب ــالً بخي من فيه  ليل األسـى عنّـا قـد احتجبـا            أه
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إنــسان عــين الــورى نبــراس ســؤدده

ــريعته   ــي ش ــاً ف ــام جميع ــاد األن س

ــ  ــد اعت ــه ق ــرب في ــرامتهموالع زت ك

واألرض قد فـاخرت نجـم الـسماء بـه         

 ــسر ــب منك ــيدي والقل ــا س ــاك ي جئن

ــاً  ــردى كرم ــا ال ــا وجنبن ــاحنن علين ف

صـلى عليـك إلـه العـرش مـا طلعــت     

ــا  ــه األرب ــا ب ــذي نلن ــاة ال فخــر الحي

ــا  ــالق واألدب ــدين واألخ ــون ال ــذ ك م

قـد هـام فـي أخالقـه عجبـا          والمجد 

وبلبـل الــروض قـد غنــى بـه طربــا   

والدمع فاض علـى الرمـضاء منـسكبا        

وعد لنـا مجـدنا الـسامي الـذي ذهبـا          

شمس النهار ومـا بـدر الـدجى غربـا         

حممدنور
ــد  ــور  محم ــق ن ــي األف ــدا ف ــا ب لم

ــا   ــة كله ــى البري ــسالم عل ــشر ال ن

ــه   ــد كمال ــراق عن ــي اإلش ــدر ف كالب

ــه    ــد زوال ــن بع ــا األم ــاد فيه وأع

منكوأحسن

ــي   ــط عين ــر ق ــم ت ــك ل ــسن من وأح

خلقـــت مبـــرأ مـــن كـــل عيـــب

وأجمــل منــك لــم تلــد النــساء    

كأنــك قـــد خلقــت كمـــا تـــشاء  

الرسولهو

هو الرسـول فكـن فـي الـشعر حـساناً          

ذكرى النبي الـذي أحيـا الهـدى وكـسا         

   ــم ــدجى عم ــداه وال ــر ه ــلَّ فج أط

ــذا ــده هـ ــاالً ويعبـ ــصور تمثـ يـ

وصغ مـن القلـب فـي ذكـراه ألحانـا          

ــا  ــان عريان ــعبا ك ــور ش ــالعلم والن ب

ــا    ــه عميان ــوا في ــام وظل ــات األن ب

ــا  ــارا وكهانــ ــد أحبــ وذاك يعبــ

هديكنبعمن

ــوار   ــستقي األن ــديك ت ــع ه ــن نب م

رب العبـــاد حبـــاك أعظـــم نعمـــة

ــياعها  ــد ض ــالق بع ــك األخ ــت ب حفظ

ــت ــيد وبعثـ ــة سـ ــين بعثـ للثقلـ

ــيائك تنتمـــي األقمـــار وإلـــى ضـ

دينـــا يعـــز بعـــزّه األخيـــار   

ــها األشــ   ــى روض ــسامقت ف جاروت

ــار  ــه األخبـ ــه وبدينـ ــدقتْ بـ صـ
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ــا  ــرت بم ــن وانبه ــك الج ــغت الي أص

يا خيـر مـن وطـيء الثـرى وتـشرفت       

يــا مــن تتــوق إلــى محاســن وجهــه

ــشرفت  ــين ت ــتَ ، ح ــي أن ــأبي وأم ب

ــوة فاســتقى    أنْــشَْأتَ مدرســة النب

تتلـــو، وعـــم قلوبهـــا استبـــشار

بمــــسيره الكثبــــان واألحجــــار

شـــمس ويفْـــرح أن يـــراه نهـــار

بـــك هجـــرة وتـــشرفَ األنـــصار

ــرار  ــا األبـ ــا ويقينهـ ــن علمهـ مـ

العربوحدمن

ــزة  ــار معج ــن المخت ــون م ــل تطلب ه

من وحـد العـرب حتـى صـار واتـرهم          

ــ ــاس رع ــف س ــةوكي ــشاة مملك اة ال

ــين رأوا  ــالم ح ــاس باإلس ــب الن ورح

ــاه   ــداث أحي ــن األج ــعب م ــه ش يكفي

إذا رأى ولــــد الموتــــور آخــــاه

ما ساسـها قيـصر مـن قبـل أو شـاه           

أن اإلخـــاء وأن العـــدل مغـــزاه  

قدوتي

ــدي  ــست بمقت ــالغرب ل ــشرق أو ب بال

حاشـــاي يثنينـــي ســـراب خـــادع

مــدأنــا قــدوتي مــا عــشت شــرع مح

ــدي  ــي ي ــسطع ف ــاب اهللا ي ــي كت ومع

تنعم بذكر اهلامشي
ّ

ــد  ــمي محمـ ــذكر الهاشـ ــنعم بـ تـ

  ــد ــضال أحم ــشدو بأف ــادياً ي ــا ش أي

ــد  ــر محمـ ــاك اهللا ذكـ ــرر رعـ فكـ

ــى ــيش واتــصل المن ــيم الع وطــاب نع

ــأهبوا   ــب ت ــر الحبي ــامعي ذك ــا س أي

   ــسيد ــاً ل ــدام حق ــى األق ــاً عل وقوف

ــ   ــن ول ــشاق أي ــة الع ــا جمل وعكمفي

أال فـــاطربوا أنـــساً بـــذكر محمـــد

فكــّل لــه عــرس بــذكر حبيبــه    

 ــس ــأ واألن ــيشُ المهن ــره الع ــي ذك فف

ــتعش الحــس ــذت األســماع وان ــد ل لق

ــس   ــه نك ــيس يعقب ــب ل ــماعك ط س

ــنفس   ــت ال ــراح وارتاح ــت األف وأقبل

وقوموا بنا نـشكو فقـد سـامنا النـاس         

ــن واإلنــس    ــه األمــالك والج تعظم

ــ ــأس فن ــا ب ــا به ــه م ــي حب شوتكم ف

ــبس  ــع الل ــوار وارتف ــت األن ــد الح فق

ــرس  ــا ع ــمي لن ــذكر الهاش ــن ب ونح
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ذكرى أعز من احلياة

   ــم ــاة وأعظ ــن الحي ــز م ــرى أع ذك

ــبس الزمــان بهــا مطــارف ســعده   ل

ــة وازدهــت   ــاء مك ــا بطح عــزت به

ــت     ــسماء وأقبل ــشرها ال ــت تب ودن

ــت  ــين تبلج ــق المب ــن الح وضــح م

وبـــدا الحجـــاز يتيـــه فـــي ألألة  

ــه    ــى أفنانـ ــدنيا علـ ــت الـ وأكبـ

ــا   ــسامه فكأنمــ ــت انــ وتأرجــ

ــرم    ــد مكـ ــوافر للوليـ ــضل تـ فـ

ــه    ــدارج نبل ــي م ــة ف ــت الطفول حب

ــد     ــين محم ــو األم ــد ه ــإذا الولي ف

ــتكلم   ــا يـ ــن أعماقهـ ــدين مـ الـ

ــام وزمــزم    ــمى بمطلعهــا المق وس

ــسد  ــد ح ــى لق ــم حت ــا األنج ت فراه

لوليـــدها ســـمر المالئكـــة تخـــدم

ــتم   ــل أقـ ــاب ليـ ــواره فانجـ أنـ

ــشئم   ــالل وي ــي الج ــرق ف ــزلن يع ج

ــثم   ــا وتل ــن ثراه ــشق م ــشوى تن ن

ــسم   ــك يبـ ــحراؤه روض هنالـ صـ

ــنعم  ــل المـ ــله وجـ ــت فواضـ عمـ

ــسنم  ــه تتـ ــى عليائـ ــضت إلـ ومـ

ــم   ــول األعظ ــو الرس ــين ه وإذا األم

قف أدبا 

ــر   ــره والقب ــابين منب ــا م ــف أدب ق

ــا  ــل علن ــضر أو ق ــة الخ ــاهد القب وش

كم حن صـب إلـى أرض الحجـاز وكـم          

ــه  ــادينا مدائحـ ــك شـ ــرر بربـ كـ

ــا ــإن تقــل قمــر الجــوزاء ضــاء لن ف

ــا ســيدي أمــن لــذي وجــل رضــاك ي

ــا  ــه وجبـ ــريم حقـ ــكر كـ وأد شـ

بشراي بـشراي نـال القلـب مـا طلبـا          

شوقا لهـذي الرحـاب المـستهام صـبا        

ــد  ــا  فق ــا طرب ــل هزن ــره ب ــال ذك ح

ــا    ــصطفى غلب ــه الم ــور ط ــإن ن ف

ففي رضـاك علينـا الخـوف قـد ذهبـا          

ما أنت إال الشمس
ُ

ــسانَه   ــسيحُ ل ــون الف ــق الك ــو أطل ل

ــل  ــو قي ــاد،لرددتْ : ل ــر العب ــن خي م

ــلٍ  ــضُل مرس ــتَ أف ــون؟ وأن ــم ال تك ِل

ــا   ــأل نوره ــشمس يم ــت إال ال ــا أن م

بمدحـــه األشـــعارلـــسرتْ إليـــك 

هــو المختــار: أصـواتُ مــن سـمعوا   

وأعز مـن رسـموا الطريـق  وسـاروا          

  ــار ــر غبـ ــا ُأثيـ ــا ، مهمـ آفاقَنـ
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