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هو الشيخ اإلمام العارف العارف الكامل اهلمام املتفنن احملقق البليغ األديب املدقق إمام             
ليغ الفصحاء وأفصح احلكماء شرف الدين أبو عبد اهللا حممد       الشعراء وأشعر العلماء وب   

بن سعيد بن حمسن بن عبد اهللا بن صنهاج بن هالل الصنهاجي كان أحد أبويـه مـن                  
بوصري الصعيد واآلخر من دالص فركبت النسبة منهما وقيل الدالصريي مث اشـتهر             

 وسبعمائة على ما    بالبوصريي ولد سنة أربع وتسعني وستمائة وتويف سنة إحدى ومثانني         
  .صوبه ابن حجر العسقالين

وسبب نظم هذه القصيدة أنه أصابه فاجل أعيا األطباء ففكر يف اعمال قصيدة يتشفع ا               
إليه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ويتوسل به إىل ربه فلما مت إنشادها رأى النيب عليه الـصالة                 

عويف لوقته مث ملا خرج من بيته لقيه رجـل          والسالم يف املنام ماسحا بيده الكرمية عليه ف       
صاحل فطلب منه مساعها فتعجب منه إذ مل خيرب ا أحدا فقال مسعتها البارحة تنشد بني                
يديه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وهو يتمايل كتمايل القضيب فأعطاه إياها وقيل أنه اشتد به               

 وسلَّم يف النوم فقرأ عليه شيئا منها فتفل يف          رمد بعد نظمها فرأى النيب صلَّى اُهللا علَيهِ       
  .كالم ابن حجر. اهـ. عينيه فربأ لوقته

ومن عجائب بركتها ما حكاه ابن فضل اهللا العمري يف كتابه مسالك األبـصار أنـه                
حكى له غري واحد ممن يثق به أن رجال من كتاب مصر كان مغرما ا مشيعا ملنافعهـا                  

زئ به فرمد ابن ذلك الرجل وأتاه به غـالم والنـصراين إىل      وكان له رفيق نصراين فه    
جنبه فقال الرجل للغالم اذهب به إىل الكحال ودعه يطببه فقال له النصراين ال حاجة               

نعـم واهللا ال أطببـه بغريهـا        : فقال  ! بك إىل الكحال أمل تزعم أن يف الربدة شفاءه ؟         
زال ذلك الرمد بتمامـه فقـال       فوضعها على عيين الصيب فما مضى له يومان إال وقد           

ويف شـرح األنطـاكي أن      . اهـ. النصراين ال ظلمة بعد عيان وأسلم وحسن إسالمه       
بعض الشيوخ كان يوصي تالمذته بتالوا ويقول إا من أعظم الوسائل إىل اهللا وأنـه               
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فاز ا من الرجال من فاز وأن تالوا تؤمن اخلائف وتزيل اهلموم وتفرج الكروب وأن               
كان الذي تتلى فيه ترتل فيه الرمحة والربكة وكان يقول إذا مل تتيسر تالوا بأسـرها    امل

وكيف تـدعو    البيت إىل قوله     واستفرغ الدمع كفت هاته األبيات وهي من قوله       
قال بعض تالمذته وقد رأيت من بركتها األمر العجيب وكل          . اهـ.  البيت إىل الدنيا 

 الصالة والسالم كيف وأنه الوسيلة العظمى واملـالذ  ذلك قليل يف بركة ممدوحها عليه 
األمحى فال جرم أن للمتمسك جبنابه الرفيع الفوز مبطلوبه وللمتوسـل بـه إىل ربـه                

  )١(. اإلسعاف مبرغوبه

إن شئت دعوت، وإن شـئت      : ادع اهللا أن يعافيين قال    :  فقال ن ضريرا أتى النيب     أ «عن عثمان بن حنيف     )  ١(
 اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيـك        «، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء          فادعه: صربت، قال 

   »حممد نيب الرمحة إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضي يل اللهم فشفعه يف 
   )٣٥٧٨:  رقم -٥/٥٦٩: سنن الترمذي (

 يا حممد إين قد توجهت بك إىل ريب يف          «: آخرهأنه أمره بصالة ركعتني بعد الوضوء وقال يف         : هويف رواية ابن ماج   
   )١٣٨٥:  رقم -١/٤٤١: سنن ابن ماجه ( .  احلديث»... حاجيت هذه 

    )١٠٤٩٥ -٦/١٦٩: السنن الكربى (» . فرجع وقد كشف اهللا عن بصره«: وزاد النسائي يف آخره

ث حىت دخل علينا الرجل كأن مل يكن به ضر          فو اهللا ما تفرقنا وال طال بنا احلدي       : ويف رواية الطرباين قال ابن حنيف     
   )٨٣١١ – ٩/٣٠: املعجم الكبري ( .قط

  . من كتبهدوقد أقر ابن تيمية بصحة احلديث يف عد

 ال   يف حاجة له وكـان عثمـان          أن رجال كان خيتلف إىل عثمان بن عفان          «وروى الطرباين يف معجميه     
إئـت  :  ذلك إليه فقال له عثمان ابن حنيـف        ا بن حنيف فشك    الرجل عثمان  ييلتفت إليه وال ينظر يف حاجته فلق      

واذكر حاجتك، فانطلق   .. اخل الدعاء   ..  اللهم إين أسألك   «: ة فتوضأ مث ائت املسجد فصل فيه ركعتني مث قل         أامليض
 فأجلـسه   الرجل فصنع ما قال له مث أتى باب عثمان فجاء البواب حىت أخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان                    

  .واحلديث صحيح ورواه البيهقي يف دالئل النبوة وصححه: قال الطرباين . »على الطنفسة وقضى حاجته معه 

   )٥٠٨ -١/٣٠٦: املعجم الصغري (

وحاول املانعون للتوسل التشكيك يف صحة حديث توسل األعمى تارة ويف تأويل معناه تارة أخرى، وكـل                 
 صـيانة   «هسواين وهو أحد املانعني للتوسل حاول يف كتابه          فالس  .ذلك بأسلوب واضح فيه االضطراب واالرتباك     

 يف سند هذا احلديث أبو جعفر، فإن كـان          «:   أن يشكك يف صحة احلديث فقال       »اإلنسان من وسوسة دحالن     
هو عيسى بن عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي فاألكثرون على ضعفه، وإن كان هو أبو جعفر املديين فهـو                    

                                                                =. اهـ» رجالً آخر فالبد من تعيينه جمهول وإن كان
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________________________________________________________  

   .»بأن الرواي هو أبو جعفر اخلطمي الثقة،  جزم ابن تيمية يف كتابه التوسل والوسيلة: قلت=  

  .ض التشكيك يف داللة احلديث وتأويل معناه على ما ذهبوا إليه يف منع التوسلوقد حاول البع

وحمصل ما ذكروه ملخصا من رسالة التوسل والوسيلة البن تيمية ومن سلسلة األحاديث الضعيفة املوضـوعة                
 ال بذاتـه     إن هذا التوسل كان توسال بدعاء الـنيب          «: لأللباين ومن التوصل إىل حقيقة التوسل لنسيب الرفاعي       

 له وليس توسل    وقول األعمى إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، والسر يف اإلجابة هو دعاء النيب                 
 ومعـىن قـول     » إن شئت دعوت وإن شئت صـربت         «:  لألعمى له قوله    األعمى، ويدل على دعاء النيب      

 وعثمان بن حنيف    «: قالوا. دعائي يف قبول دعائه   قبل دعاءه يف واقبل     ا أي   »اللهم شفعه يف وشفعين فيه      «األعمى  
راوي حديث األعمى على فرض ثبوت أنه يف عهد عثمان أمر شخصا باستعمال التوسل الوارد يف احلديث فعملـه                   

  . انتهى كالمهم» خمالف لتوسل عمر بالعباس بعد وفاة الرسول 

يكون ناقضا ملذهبهم، فألـم ال جييـزون        هكذا بدؤوا يؤولون احلديث تأويالً بعيدا عن ظاهره لئال          : قلت
     وظـاهر  .  أسألك وأتوجه إليك بنبيك على حذف مضاف أي بدعاء نبيك          يالتوسل بالذات جعلوا قول األعمى إن

 كان بشخص الرسول وادعاء أن هنـاك مـضافا          له رسول اهللا     احلديث يدل على أن توسل األعمى الذي علمه       
  .ةحمذوفا هو جمرد ادعاء بدون أدىن حج

وتوسل عمر بالعباس رضي اهللا عنهما يف االستسقاء ليس سببه عدم جواز التوسل باألموات وإنما سـببه أن                  
هذه احلياة الدنيوية لتعذر أن     يف  االستسقاء خبروج اإلمام إىل املصلى والصالة م واخلطبة ال يكون عادة إال باألحياء              

الصاحلني خصوصا قرىب رسول اهللا جائز، أما       بو -بعد رسول اهللا     -خيرج امليت بالناس، وأيضاً لإلفادة بأن التوسل        
  . حيا وميتا كما وضحناه من قبلاالستسقاء بغري خروج فقد توسل الناس به 

 لذوي احلاجات بالتوسل بذاته وندائه، والعلماء جممعـون علـى أن    أن احلديث صريح يف أمره   واخلالصة
ة يف مجيع األزمنة يف حضوره ومغيبه يف حياته وبعد مماته ما مل  يقم دليـل   للواحد من أمته متوجه لكل األم   أمره  

على التخصيص، فكيف إذا قام الدليل على عدمه حيث فهم الصحايب عثمان بن حنيف راوي احلديث أن األمـر                   
   .ساٍر حىت بعد وفاته 

اللهم بل أمـره أن يقـول    مل يقتصر على أن يقول قل ومن أمعن النظر يف حديث الضرير جيد أن الرسول     
 يف الدعاء    إىل اهللا حىت علمه أن يتوجه إليه         بعدها وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة ومل يكتف بالتوجه به            

ويناديه خماطبا حضرته الشريفة قائال يا حممد إين أتوجه بك إىل ربك يف قضاء حاجيت مبالغة يف كمال االستشفاع به                 
واالستمداد منه .  

  .  به حني التوجه إىل اهللا بالدعاءتوسل  وتذكره والذلك أوضح البيان لألمة من اإلقبال على رسول اهللا ويف 
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وأما التوسل بعالئقه فأول من سنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف عام الرمادة فإنه                

             لَيلَّى اُهللا عم األمر ومل ينجح االستسقاء خرج بالعباس عم النيب ص ملا اشتد   ـلَّمسِه و
وأمسك أطواقه وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وها حنن نستـسقي بعـم               

 ويف ذلك يقول    )١(.نبيك فاسقنا فما رجعوا إال وقد أمطرت السماء مبثل أفواه القرب          
  :عباس بن عتبة

ــر  ــشيبته عم ــسقي ب ــشية يست ــها  ع ــبالد وأهل  بعمــي ســقى اهللا ال
 توجه بالعبـاس يف اجلـدب راغبـا  ملطـر إليه فما أن راح حـىت أتـى ا        

ــه  فما بعـد هـذا للمفـاخر مفتخـر         ــا تراث ــول اهللا فين ــا رس  ومن

__________________________________________
٢٨٦١ - ٧/١١٠: صحيح ابن حبان ) ١(
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  :هو الشيخ حممد الطاهر بن حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن عاشور 
، ويل قضاءها سنة ) باشا(نقيب أشراف تونس وكبري علمائها يف عهد الباي حممد الصادق 

 ، وتويف بتونس سنة هـ ، فنقابة األشراف) ١٢٧٧(هـ مث الفتيا سنة ) ١٢٦٧(
  م) ١٨٦٨(هـ ) ١٢٨٤(

حاشية على القطر ) هدية األريب(و) شفاء القلب اجلريح يف شرح الربدة: (له كتب منها 
 غري -حاشية على عبد احلكيم على املطول ) الغيث اإلفريقي(البن هشام يف النحو ، و

على ابن سعيد على حاشية (، و ) حاشية على احمللى على مجع اجلوامع( ، ومثلها -تامة 
  ) .حاشية على شرح العصام لرسالة البيان(، و ) األمشوين

وهو جد الشيخ حممد الطاهر بن عاشور رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع 
مقاصد الشريعة اإلسالمية : (الزيتونة وفروعه بتونس ، له مصنفات مطبوعة من أشهرها 

 الوقف - التحرير والتنوير يف تفسري القرآن– أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم –
  .م ) ١٩٧٣(هـ ) ١٣٩٣(تويف سنة ) . وغريها...وآثاره يف اإلسالم 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الفرد الصمد ، والصالة والسالم على املصطفى املؤيد ، وعلى آله وصحبه 

  .ومن تبع سنة احلبيب األمحد 
  : وبعد 
صيدة الربدة لإلمام البوصريي من أروع املدائح اليت قيلت يف احلبيب األعظم تعترب ق

   سيدنا حممد 
  : وقد تلقتها األمة علماؤها قبل عوامها بالقبول احلسن ، يقول الدكتور زكي مبارك 

والبوصريي ذه الربدة هو األستاذ األعظم جلماهري املسلمني ، ولقصيدته أثر يف (
تاريخ واألخالق ، فعن الربدة تلقّى الناس طوائف من األلفاظ تعليمهم األدب وال

والتعابري غنيت ا لغة التخاطب ، وعن الربدة عرفوا أبواباً من السرية النبوية ، وعن 
وليس من القليل أن تنفذ هذه ... الربدة تلقّوا أبلغ درس يف كرم الشمائل واخلالل 

اإلسالمية ، وأن يكون احلرص على القصيدة بسحرها األخاذ إىل خمتلف األقطار 
  )تالوا وحفظها من وسائل التقرب إىل اهللا والرسول 
  ) . ال جتتمع أميت على ضاللة : (وهذا أكرب شاهد للبوصريي بسالمة القصيدة لقوله 

  .وينبغي أن حيمل الشعر على أحسن حمامله 
هم لبعض ما جاء لكن هناك من جار على البوصريي وكفّره ، ومرد ذلك إىل سوء فهم

  :فيها 
  : فمن ذلك اإلشكال يف قول البوصريي 

  فإن من جودك الدنيا وضرا              ومن علومك علم اللوح والقلم
فإن هنالك فرقاً بني علم اهللا وعلم املخلوق ، وعلم اللوح والقلم علم حواه خملوق فال 

  .ن اللوح والقلم جيوز أن يساوي علم أي خملوق علم اهللا تعاىل حىت وإن كا



 ٨

فإن علم اللوح والقلم مل حيو كل علم اهللا وإال ساويناه بعلم اهللا ، فإن علمه أحد آخر 
 باهللا ، وإمنا مبخلوق ، مع  فال نكون قد شبهنا رسول اهللا من اخللق كرسول اهللا 

رأيت ريب  يف  : العلم أن الذي أقدره على ذلك هو اهللا ، ويف ذلك قال النيب 
ورة فقال يل يا حممد هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى فقلت ال يا رب أحسن ص

قال ... فوضع يده بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي فعلمت ما يف السماء واألرض 
مث (فأفضى إيل بأشياء مل يؤذن يل أن أحدثكموها قال فذلك قوله يف كتابه حيدثكموه 

    )١(... )  عبده ما أوحى دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل
  لوالك لوالك ما خلقت  (                  وقد قال شيخي الشيخ حممد متويل الشعراوي يف معىن حديث 

  مع أنه ال يصح لكن معناه صحيح إذ إن غرض اهللا من اخللق هو العبادة ) :                    األفالك
والعبادة الكاملة حتققت يف ) يعبدونوما خلقت اجلن واإلنس إال ل: (لقوله تعاىل 

 فكان هو املقصود من اخللق فبذلك ترجى األنبياء ، وكان متام حتقق العبادة فيه 
شفاعته يف الدارين ، يف الدنيا بدعائه حياً وميتاً ألنه ثبت عنه أنه حي يف قربه يرد 

ن خري تعرض علي  أعمالكم فما رأيت م : (ولقوله .السالم على من سلّم عليه 
وحتمل أيضاً على أمر اهللا . )٢() محدت اهللا عليه ، وما رأيت من شر استغفرت اهللا لكم

  " .واستغفر هلم:  "املطلق له بالدعاء ألمته بقوله 
   الشفاعة                    هذا فيما خيص الدنيا ، وحنن نعرف أن غاية ما يراد من املصطفى 

  .سل ألن الفاعل احلقيقي هو اهللا                    والدعاء والتو
فاملقصود الشفاعة وهي مخسة أنواع موجودة يف كتب ) اآلخرة(وأما قوله عن ضرا 

  : األحاديث 
الشفاعة  العامة اليت يرغب فيها الناس إىل األنبياء نبيا بعد نيب حىت يرحيهم :  أحدها 

  .اهللا من مقامهم 
  .ألهلها  الشفاعة  يف فتح اجلنة :  النوع الثاين 

  .الشفاعة  يف دخول من ال حساب عليهم اجلنة  :  النوع الثالث 

                                                 
  )٢٧/٤٨: (وانظر تفسري الطربي ) ٥/٣٦٨ (٣٢٣٥:  رقم – سنن الترمذي  (1)

  )٥/٣٠٨ (١٩٢٥:  مسند البزار رقم  (2)
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  .الشفاعة  يف إخراج قوم من أهل التوحيد من النار  :  النوع الرابع 
  . النوع اخلامس يف ختفيف العذاب عن بعض أهل النار

 وال بد هنا من اإلشارة إىل الذين أساؤوا إىل البوصريي وكفروه اسـتناداً إىل مـا               
نسب خطأً إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، وقد نفاه الشيخ نفسه حيـث جـاء يف                  
رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب ألهل القصيم خري دليل على ذلك واليت تؤكد علـى               
رفضه املطلق لتكفري أحد من أهل القبلة بل أنه رفض األقوال اليت نسبها إليه سليمان               

إين مبطل كتـب املـذاهب      :  فمنها قوله  «بن سحيم فقال بعبارات صرحية وواضحة       
ين أدعي االجتـهاد،    أإن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء و        : ين أقول أاألربعة، و 

ين أكفر من توسـل     أإن اختالف العلماء نقمة، و    : ين أقول أين خارج عن التقليد، و    أو
ر على هـدم    لو أقد : ين أقول أيا أكرم اخللق و   : ين أكفر البوصريي لقوله   أبالصاحلني، و 

 هلدمتها، ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزاا وجعلت هلا ميزابا من            قبة رسول اهللا    
ين أين أنكر زيارة قرب الوالدين وغريمها، و      أ و - -ين أحرم زيارة قرب النيب    أخشب، و 

ين أحـرق دالئـل     أين أكفر ابن الفارض وابن عـريب، و       أأكفر من حلف بغري اهللا،، و     
أن :  جوايب عن هـذه املـسائل       .مسيه روض الشياطني  أرياحني، و اخلريات، وروض ال  

   » سبحانك هذا بهتان عظيم، «: أقول
 الرسالة األوىل من الرسائل الشخصية ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ حممد           «نظر  ا

 القـسم   »بن عبد الوهاب املنشورة باهتمام جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،            
  .» ٣٧: ص/ اخلاص
بدأ مستعيناً باهللا بعرض قصيدة الربدة كاملة ليتأملها القارئ كما وضعها ناظمها وسأ

جمردة من أي تعليق أو شرح ، مث سأشرع بعد ذلك بعرض اختصاري لشرح الشيخ 
الطاهر بن عاشور على القصيدة ، فقد وجدت بعد اطالعي على جمموعة من شروح 

، فأقدمت على اختصاره خمتاراً منه ما هذه القصيدة أن هذا الشرح هو أمجلها وأنفسها 
ركز فيه الشارح على املعىن الذي أراده الناظم من البيت مضيفاً إليه بعض 

الستطرادات والشواهد اليت جلأ إليها الشارح مما وجدته خيدم فهم القارئ هلذه 
  .القصيدة النفيسة 
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-٨٩( تسعة أبيات وال بد من اإلشارة هنا إىل أن الشيخ الطاهر قد أورد يف شرحه
تقع يف بعض نسخ النظم وليست بثابتة وذكر بعض الثقات أن الذي زادها ) ٩٧

الفاضل أبو علي بن احلباب األندلسي الغرناطي ، ونظمها مل يباين النظم بوجه مع أن 
   .فيها إمتام القصة اليت أشار إليها الناظم

ختصار كل قارئ وحمب سائالً املوىل عز وجل أن يسدد خطاي ، وأن ينفع ذا اال
   .ملديح رسول اهللا 

  
  عمر عبد اهللا كامل: د 
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  א
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مزجت دمعاً جرى ِمن مقْلَـٍة ِبـدمِ         أَِمن تـذَكُِّر ِجـرياٍن ِبـِذي سـلَمِ        

  ض الَبرق ِفي الظَّلْماِء ِمن ِإضـمِ      وأَوم  أَم هبِت الريح ِمـن ِتلْقَـاِء كَاِظمـٍة        

  وما ِلقَلِْبك ِإنْ قُلْـت اسـتِفق يِهـمِ          فَما ِلعينيك ِإنْ قُلْت اكْفُفَـا همتـا       

       كَـِتمنم أَنَّ احلُـب بالص بسحطَِرمِ          أَيـضمو ـهِجٍم ِمنـسنم نـيا بم  

  وال أَِرقْت ِلـِذكِْر الــباِن والعلَـِم        ق دمعاً علَى طَلَـٍل     لَولَا اهلَوى لَم ترِ   

  ِذكْرى الِْخياِم وِذكْرى ساِكِني الِْخيمِ      وال أَعارتك لَـوني عبـرٍة وضـنى        

        تـِهدـا شم دعاً ببح ِكرنت فقَ         فَكَيالـسِع وملُ الـدوـدع كلَيِمِبِه ع  

  ِمثْلَ البهاِر علَـى خـديك والْعـنمِ         وأَثْبت الْوجد خطَّي عبـرٍة وضـنى       

  والْحب يعتـِرض الَّلـذَّاِت ِبـاَأللَمِ        نعم سرى طَيف من أَهـوى فَـأَرقَِني        

  ِإلَيك ولَو أَنـصفْت لَـم تلُـمِ       مني    يا لَاِئِمي ِفي الْهوى الْعذِْري معـِذرةً       

  عِن الْوشـاِة وال داِئـي ِبمنحـِسمِ         عدتك حـاِلي  ال ِسـري ِبمـستِتٍر         

      هعـمأَس تلَس لَِكن حصِني النتضحمِ         مـمص ذَّاِل ِفـيِن الْعع ِحبِإنَّ الْم  

 الش حِصين تمهي اتـذَِلي  ِإنع ِب ِفيمِ         يهـِن الـتٍح عصن ِفي دعأَب بيالشو  

        ظَـتعـا اتوِء مِتي ِبالـسارـرمِ        فَِإنَّ أَمالْهِب ويِر الـشِذيا ِبنِلههج ِمن  

ـ         وال أَعدت ِمن الِْفعِل الْجِميِل ِقـرى       تحم ـرغَي أِْسـيِبر ٍف أَلَميِشِمض  

          هقِّـرـا أُوـي مأَن لَـمأَع تكُن ِم          لَوِبـالْكَت ـهِمن ا ِلـيداً بِسر تمكَت  
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  كَما يرد ِجمـاح الْخيـِل ِبـاللُّجِم          من ِلي ِبرد ِجمـاٍح ِمـن غوايِتهـا         

  ِإنَّ الطَّعــام يقَــوي شــهوةَ الــنِهِم  فَال ترم ِبالْمعاِصي كَـسر شـهوِتها      

  حب الرضاِع وِإنْ تفِْطمـه يـنفَِطمِ        والنفْس كَالطِّفِل ِإنْ تهِملْه شب علَى     

        ـهلِّيوأَنْ ت ـاِذرحـا واهوه ِرفـِصِم           فَاصي ِم أَوـصلَّى يوا تى موِإنَّ الْه  

 ا واِعهرةٌ      وـاِئمـاِل سمِفي اَألع ِم         هيـسى فَال تعلَِت املَرحتاس ِإنْ ِهيو  

ــةً ــرِء قَاِتلَ ــذَّةً ِللْم ــسنت لَ ح ــم   ِمن حيثُ لَم يدِر أَنَّ السم ِفـي الدسـِم           كَ

  ِمـن الـتخِم    فَرب مخمـصٍة شـر        واخش الدساِئس ِمن جوٍع وِمن ِشبٍع      

      َألتتٍن قَِد اميع ِمن عمفِْرِغ الدتاسِم          وـدـةَ النيِحم مالْـزاِرِم وحالْم ِمن  

  وِإنْ هما محضاك النـصح فَـاتِهِم         وخاِلِف النفْس والشيطَانَ واعـِصِهما     

      ال حماً وـصا خمهِمن ِطعال تكَـِم        كَمـاً  والْحِم وصالْخ دكَي ِرفعت تفَأَن  

  لَقَد نسبت ِبِه نـسالً ِلـِذي عقُـِم           أَستغِفر اَهللا ِمـن قَـوٍل ِبـال عمـٍل          

  وما استقَمت فَما قَوِلي لَك اسـتِقِم         أَمرتك الْخير لَِكن ما ائْتمـرت ِبـِه        

  ولَم أُصلِّ ِسوى فَرٍض ولَـم أَصـمِ         تزودت قَبـلَ الْمـوِت ناِفلَـةً      وال  

  أَِن اشتكَت قَدماه الـضر ِمـن ورمِ         ظَلَمت سنةَ من أَحيا الظَّـالم ِإلَـى       

   اَألدمِ تحت الِْحجارِة كَشحاً متـرف      وشد ِمن سغٍب أَحـشاَءه وطَـوى      

  عــن نفْــِسِه فَأَراهــا أَيمــا شــمِم  وراودته الِْجبالُ الشم ِمـن ذَهـبٍ      

هتورــرــا ضهِفي هــدهز تأَكَّــدمِ         ولَى الِْعـصو  عدعةَ ال توررِإنَّ الض  

      ـنةُ موررا ضينو ِإلَى الدعدت فكَيو   لَم الهمِ      لَوـدالْع ا ِمـنينِج الدرخت   
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ـ         ِن والْفَِر يقَيِن ِمن عرٍب وِمن عجـمِ         محمد سـيد الْكَـونيِن والثَّقَلَيـ

ــدــاِهي فَــال أَحالن ــا اآلِمــرنِبيِل       نِفي قَـو رال(أَب (    الو ـهِمن) ِـمعن(  

ـ     جرت الَِّذي بِبيالْح وه  هتـفَاعمِ         ى شحقْـتاِل مـواَأله ٍل ِمـنوِلكُلِّ ه  

  مستمِسكُونَ ِبحبـٍل غَيـِر منفَـِصمِ        دعا ِإلَـى اِهللا فَالْمستمـِسكُونَ ِبـهِ       

  ولَم يـدانوه ِفـي ِعلْـٍم وال كَـرمِ           فَاق النِبيين ِفي خلْـٍق وِفـي خلُـقٍ        

  ِمـن مكُلُّهو     ِمسلـتـوِل اِهللا مسمِ          ريالـد فاً ِمنشر ِر أَوحالب فاً ِمنغَر  

ــدِهم  ح ــد ــِه ِعن يــونَ لَد   ِمن نقْطَِة الِعلِْم أَو ِمن شكْلَِة الِْحكَـمِ         وواِقفُ

        هترـوصو ـاهنعم ـمت الَّـِذي ـ         فَهو الن ـاِرئبـاً بِبيح طَفَاهاص ِمثُمس  

  فَجوهر الْحسِن ِفيـِه غَيـر منقَـِسمِ        منــزه عــن شــِريٍك ِفــي محاِســِنِه

   واحـتِكمِ  ِه مدحاً ِفي  تواحكُم ِبما ِشئْ   دع ما ادعته النـصارى ِفـي نِبـيِهِم

   قَدِرِه ما ِشئْت ِمن ِعظَـم      وانسب ِإىل   وانسب ِإلَى ذَاِتِه ما ِشئْت ِمن شرفٍ      

        لَــه سـوِل اِهللا لَـيسلَ رِبفَــِم  فَِإنَّ فَض ــاِطقن ــهنع ــِربعفَي ــدح  

  أَحيا اسمه ِحين يدعى داِرس الـرممِ        لَو ناسـبت قَـدره آياتـه ِعظَمـاً        

ـ            ِحرصاً علَينا فَلَم نرتب ولَـم نِهـمِ         ِهلَم يمتِحنا ِبمـا تعيـا الْعقُـولُ ِب

  ِللْقُرِب والبعِد ِفيـِه غَيـر مـنفَِحمِ         أَعيا الْورى فَهم معناه فَلَـيس يـرى       

  صِغيرةً وتِكلُّ الطَّـرف ِمـن أَمـمِ         كَالشمِس تظْهر ِللْعينيِن مـن بعـدٍ      

 ي فكَيو       ـهقَتِقيا حينِفـي الـد ِركلُِم           دِبـالْح ـهنا علَّوـست ـامِني مقَو  

 رــش ب ــه ــِه أَن ــِم ِفي ــغُ الِْعلْ ــِم     فَمبلَ ــِق اِهللا كُلِِّه ــر خلْ يخ ــه أَنو
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  ِهـمِ فَِإنما اتـصلَت ِمـن نـوِرِه بِ         وكُلُّ آٍي أَتى الرسلُ الِْكـرام ِبهـا       

  يظِهرنَ أَنوارها ِللناِس ِفـي الظُّلَـِم         فَِأنه شمس فَـضٍل هـم كَواِكبهـا        

لُــقخ ــهانز ِبــيلْــِق نِبخ ـسِ        أَكْــِرمتِر مِمٍل ِبالِبـشتـشِن مسِم ِبالْح  

  ٍم والدهِر ِفـي ِهمـم     والبحِر ِفي كَر    كَالزهِر ِفي ترٍف والْبدِر ِفي شـرفٍ      

ــِه ــي جاللَِت ــرد ِف ــه وهــو فَ ِم          كَأَنـشِفـي حو لْقَاهت كٍَر ِحنيسِفي ع  

  ِمن معِدني منِطـٍق ِمنـه ومبتـسمِ         كَأَمنَّاَ اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ ِفـي صـدفٍ      

        ـهظُمأَع ـمبـاً ضرِدلُ تعي بى ِل  ال ِطيــوب ــستِنِمطُ مو ــه ــِشٍق ِمن تنم  

  يــا ِطيــب مبتــدٍأ ِمنــه ومختــتِم   أَبانَ موِلـده عـن ِطيـِب عنـصِرهِ        

 ــمهأَن سِفيــِه الفُــر سفَــرت مــوقَمِ        يالـنِس وـؤِل البلُووا ِبحِذرأُن قَد  

  كَشمِل أَصحاِب ِكسرى غَير ملْتـِئمِ       عوبات ِإيوانُ ِكسرى وهو منـصدِ     

  علَيِه والنهر ساِهي العيِن ِمـن سـدمِ         والنار خاِمدةُ اَألنفَاِس ِمـن أَسـفٍ      

  ورد واِردها ِبـالْغيِظ ِحـين ظَِمـي         وساَء ساوةَ أَنْ غَاضـت بحيرتهـا      

  حزناً وِبالْماِء ما ِبالنـاِر ِمـن ضـرمِ           مـا ِبالْمـاِء ِمـن بلَـلٍ        كَأَنَّ ِبالنارِ 

  والْحق يظْهر ِمن معىن وِمـن كَِلـمِ         والِْجن تهِتـف واَألنـوار سـاِطعةٌ      

       اِئِر لَـمـشالنُ البا فَِإعوصموا ومع       ـذَاِر لَـماِرقَةُ اِإلنبو عمسمِ  تـشت   

       مهكَـاِهن اماَألقْـو ربا أَخِد معب قُــِم  ِمني لَــم جــوعالْم مهــنِبــأَنَّ ِدي  

  منقَضٍة وفْق ما ِفي اَألرِض ِمن صـنمِ         وبعد ما عاينوا ِفي اًألفِْق ِمن شـهبٍ       

    ـِزمهنِي محِق الْـوطَِري نا عى غَدتـِزمِ        ِم  حهنم قْفُـو ِإثْـرِن ياِطييالـش ن  
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ــةٍ   هرــالُ أَب ــاً أَبطَ ــأَنهم هرب   أَو عسكَر ِبالْحصى ِمن راحتيِه رِمـي        كَ

  نبذَ الْمسبِح ِمـن أَحـشاِء ملْـتِقمِ         نبذاً ِبـِه بعـد تـسِبيٍح ِببطِْنِهمـا        

  تمِشي ِإلَيِه علَى سـاٍق ِبـال قَـدمِ          شـجار سـاِجدةً   جاَءت ِلدعوِتِه األَ  

        ـتبـا كَتـطْراً ِلمس تطَرا سمـطِّ ِبـالَّلقَمِ         كَأَنـِديِع الْخب ا ِمنهوعفُر  

  تِقيِه حر وِطـيٍس ِللـهِجيِر حِمـي         ِمثْلُ الغمامـِة أَنـى سـار سـاِئرةٌ        

  ِمن قَلِْبـِه ِنـسبةً مبـرورةَ الْقَـسمِ          لقَمِر الْمنـشق أَنَّ لَـه     أَقْسمت ِبـا  

  وكُلُّ طَرٍف ِمن الْكُفَّاِر عنـه عِمـي         وما حوى الْغار ِمن خيٍر وِمن كَـرمٍ       

   ِمـن أَِرمِ   وهم يقُولُونَ مـا ِبالْغـارِ       فَالصدق ِفي الغاِر والصديق لَم يِرمـا      

  خيِر البِريِة لَم تنـسج ولَـم تحـمِ          ظَنوا الْحمام وظَنوا العنكَبوت علَـى     

  ِمن الدروِع وعن عاٍل ِمـن اُألطُـمِ         ِوقَايــةُ اِهللا أَغْنــت عــن مــضاعفٍَة

  ال وِنلْت ِجـواراً ِمنـه لَـم يـضمِ         ِإ  ما سامِني الدهر ضيماً واستجرت ِبهِ     

  ِإال استلَمت الندى ِمن خيِر مـستلَمِ        وال الْتمست ِغنى الداريِن ِمن يـِدهِ      

         ِإنَّ لَـه ـاهيؤر ِمـن يحِكِر الْونمِ           ال تـني ـاِن لَـمنيـِت الْعامقَلْباً ِإذَا ن  

ب نِحــي ِتــِهفَــذَاكوبن ِلمِ          لُــوٍغ ِمــنـتحـالُ مِفيـِه ح نكَـري سفَلَي  

ــتهمِ   تبــارك اُهللا مــا وحــي ِبمكتــسٍب ــٍب ِبم ــى غَي ــي علَ   وال نِب

      ـهتاحِس رِصباً ِبـاللَّمو أَترأَب ـمِ          كَمقَـة اللَّمرب بـاً ِمـنأُر أَطْلَقَتو  

  نِت الـسيأَحو     ـهتوعاَء دبهمِ        ةَ الـشهِر الـدصةً ِفي اَألعغُر كَتى حتح  

  سيباً ِمن الْيم أَو سـيالً ِمـن الْعـِرمِ           ِبعاِرٍض جاد أَو ِخلْت الِْبطَـاح ِبهـا        
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       اُء قَالَ لَــهطْحالْب هقْعو كَتا شلَم     َاِب االِْهضا وبلَى الرِجمِ  عـسانلِّ و  

ــا  هتانٍق أَمِرز ــن ــأَدِت اَألرض ِم ــنعِم    فَ ــاِس وال ــا ِللن اِلِقهــِإذِْن خ   ِب

     تلَـوٍس ودـنس لَالً ِمنح تسأَلْب اُألكُـمِ        وِب ووِس اهلـضؤاِئماً ِبـرمع  

ــدها    هاِر علَى الْخـديِن والْعـنمِ     ِمثْل الْـب   فَالنخــل باِســقَةُ تجلُــو قَالِئ

      ثَـتعبانِط واُء الْقَحد اسالن قفَارِم         وـرالْبكِس والـن فْسكَاِرِم نِإلَى الْم  

  ــد ــي فَقَ ــاِت النِب آي ــت عبتفَِخمِ        ِإذَا تـنـا ِبمهفَِخمـاً ِمننم قْتأَلْح  

  ِهي الْمواِهب لَم أَشدد لَها ِزيــِمي         ِفـي مداِئِحـِه     قُلْ ِللْمحاِوِل شـاوِ   

ــِم  وال تقُلْ ِلي ِبمـاذَا ِنلْـت جيـدها          ــضِل اِهللا ذَا ِبكَ ــالُ ِلفَ ــا يقَ فَم  

  حد السواِء فَذُو نطٍْق كَـِذي بكَـمِ         لَـوال الِْعنايةُ كَانَ اَألمر ِفيـِه علَـى        

ـُه ظَهـرت    دعِني   ظُهور ناِر الِْقرى لَـيالً علَـى علَـمِ           ووصِفي آياٍت لَـ

        ِظمـتنم هـوناًً وـسح اددزي رِظمِ         فَالدـتنم ـرراً غَيقَـد قُصني سلَيو  

ـ        فَما تطَـاولُ آمـاِل الْمـِديِح ِإلَـى            شيِم ؟ ما ِفيِه ِمن كَرِم اَألخالِق وال

  قَِديمةٌ ِصـفَة الْموصـوِف ِبالِْقـدمِ        آيات حق ِمـن الـرحمِن محدثَـةٌ        

ــا  نِبرخت ــي ــاٍن وه مــِرنْ ِبز قْتمِ          ملَْ تِإر ـنعـاٍد وع ـنعاِد وعِن الْمع  

   ِإذْ جـاَءت ولَـم تـدمِ       ِمن النِبيين   دامت لَدينا فَفَاقَـت كُـلَّ معِجـزٍة        

  ِلِذي ِشقَاٍق وال يبِغين ِمـن حكَـمِ          محكَّمات فَمـا يبِقـين ِمـن شـبهٍ        

  أَعدى اَألعاِدي ِإلَيها ملِْقـي الـسلَمِ        ما حوِربت قَطُّ ِإالَّ عاد ِمـن حـرٍب         

اِرِضــهعى مــو عــا د هالَغَتب تدمِ         ا رـرـِن الْحاِني عالْج دِر يويالْغ در  
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  وفَوق جوهِرِه ِفي الْحـسِن والِْقـيمِ        لَها معاٍن كَموِج الْبحـِر ِفـي مـددٍ        

  والَ تسام علَـى اِإلكْثَـاِر ِبالـسأَمِ         فَمــا تعــد والَ تحــصى عجاِئبهــا

  لَقَد ظَِفـرت ِبحبـِل اِهللا فَاعتـِصمِ         اِريها فَقُلـت لَــه     قَرت ِبها عين قَ   

  أَطْفَأْت حر لَظَى ِمن ِورِدها الـشِبمِ        ِإنْ تتلُها ِخيفَةً ِمن حـر نـاِر لَظَـى          

  حمِمِمن الْعصاِة وقَد جـاُءوه كَـالْ        كَأَنها الْحوض تبيض الْوجـوه ِبـِه       

ــةً  ــالِْميزاِن معدلَ ــصراِط وكَ   فَالِْقسطُ ِمن غَيِرها يف الناِس مل يقُـمِ         وكَال

  تجاهالً وهو عين الْحـاِذِق الْفَِهـمِ         ال تعجبن ِلحـسوٍد راح ينِكرهـا       

  نِكر الفَم طَعم الْماِء ِمـن سـقَمِ       وي  قَد تنِكر الْعين ضوَء الشمِس ِمن رمٍد       

        هتـاحـافُونَ سالْع ـممي نم ريا خـمِ         يسـِق الرنِن اَأليـوتم قفَوياً وعس  

  ومن هو النعمـةُ الْعظْمـى ِلمغتـِنمِ         ومن هـو اآليـةُ الْكُبـرى ِلمعتِبـٍر        

  رح ِمن تيرٍم       سـرالً ِإلَـى حالظُّلَـمِ         ٍم لَـي اٍج ِمنيف د ردى الْبرا سكَم  

  ِمن قَاب قَوسيِن لَم تدرك ولَم تـرمِ         وِبت ترقَى ِإلَـى أَنْ ِنلْـت منِزلَـةً         

ــا  ــاِء ِبه ِبياَألن ــع ِميج كتمــد    خـدمِ  والرسِل تقِْديم مخدوٍم علَـى      وقَ

       ِبِهـم ـاقالطِّب عبالس ِرقتخت تأَنلَـمِ        والْع اِحبِفيِه ص تِكٍب كُنويف م  

ــستِنِم  حتى ِإذَا لَم تـدع شـأْواً ِلمـستِبٍق          ــى ِلم ــدنو وال مرقَ ــن ال   ِم

  فِْع ِمثْلَ الْمفْـرِد الْعلَـمِ     نوِديت ِبالر   خفَضت كُـلَّ مقَـاٍم ِباِإلضـافَِة ِإذْ       

ــِتِم  كَيمــا تفُــوز ِبوصــٍل أَي مــستِتٍر  كْتم أَي ــر ــوِن وِس يــِن الْع ع  

  وجزت كُلَّ مقَـاٍم غَيـر مـزدِحمِ          فَحزت كُلَّ فَخـاٍر غَيـر مـشترٍك        
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  وعز ِإدراك ما أُوِتيـت ِمـن ِنعـمِ           وجلَّ ِمقْدار ما أُوِليـت ِمـن رتـبٍ       

  ِمن الِْعنايـِة ركْنـاً غَيـر منهـِدمِ          بشرى لَنا معـشر اِإلسـالِم ِإنَّ لَنـا         

ــِه   ــا ِلطَاعِت اِعينــا اُهللا د عــا د ـِم          لَماُألم مـا أَكْـرِل كُنسِم الرِبأَكْر  

ـ      كَنبأٍَة أَجفَلَـت غُفْـالً ِمـن الْغـنمِ          دا أَنبـاُء ِبعثَِتـِه     راعت قُلُوب الِع

  حتى حكَوا ِبالْقَنا لَحماً علَى وضـمِ        ما زالَ يلْقَاهم ِفـي كُـلِّ معتـرٍك         

  لـرخمِ أَشلَاَء شالَت مع الِعقْبـاِن و ا        ودوا الِْفرار فَكَـادوا يغِبطُـونَ ِبـِه        

  ما لَم تكُن ِمن لَيايل اَألشـهِر احلُـرِم           تمِضي اللَّياِلي و ال يـدرونَ ِعـدتها        

       مهتـاحـلَّ سح فيض ينا الدما قَـِرِم            كَأَنـِم الِعـدِبكُلِّ قرٍم ِإلَـى لَح  

  وٍج ِمـن اَألبطَـاِل ملْـتِطمِ      يرِمي ِبم   يجر بحر خِمـيٍس فَـوق سـاِبحٍة        

  يسطُو ِبمستأِْصٍل ِللْكُفْـِر مـصطَِلمِ       ِمن كُـلِّ منتـِدٍب ِللَّـِه محتـِسٍب         

       ِبِهـم هيالِم وِملَّةُ اِإلس تى غَدتِحمِ         حـولَةَ الـرصوـا مِتهبِد غُرعب ِمن  

ــ يِبخ مهــن ــداً ِم ــةً أَب   وخيِر بعٍل فَلَـم تيـتم ولَـم تـِئمِ           ِر أٍَب مكْفُولَ

      مهاِدمـصم مهـنلْ عالُ فَسالِْجب ممِ         هـصطَدِفي كُـلِّ م مهأَى ِمناذَا رم  

  فُصول حتٍف لَهم أَدهى ِمن الـوخمِ        وسلْ حنيناً وسلْ بدراً وسـلْ أُحـداً     

  ِمن الِعدا كُلَّ مـسود ِمـن الِّلمـمِ          ِري الِبيض حمراً بعد ما وردت      أَلْمصِد

       كَـترـا تطِّ مِر الْخمِبس نالْكَاِتِبيِجمِ        وعـنم ـرٍم غَيِجس فرح مهأَقْالم  

        مهـاِطبـاِء خجياِمِع الْهِفي ج أُ    ِإنْ قَام هنع تمامصممِ    تة الـصا ِصـمذْن  

       مهـزيما تمِسـي مالِح لَهاِكي السلَمِ        شالـس ا ِمـنميِبالس ازتمي درالْوو  
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مهرـشِر نـصالن ـاحِري كِدي ِإلَيهت بسحفَت رهاِم يف الزكُـلَّ كَِمـي    اَألكْم  

     بـتوِر اخلَيـِل نم ِفي ظُههـا كَأَنبمِ           رِة احلُـزـدِة احلَزِم ال ِمن شِمن ِشد  

  فَما تفَـرق بـني الـبهِم والـبهمِ          طَارت قُلُوب الِعدا ِمن بأِسِهم فَرقـاً      

هتــصرــوِل اِهللا نسكُــن ِبرــن تِجـمِ          وماِمهـا تِفـي آج اُألسد لْقَهِإن ت  

ـ         نتغَـري م ِلـيى ِمن ورلَن تنقَـِصمِ           ِصٍر وغَـري م وـدال ِمـن عِبِه و  

ــهِ  ــرِز ِملَِّت ــي ِح ــه ِف تــلَّ أُم ـمِ         أَحاِل يف أَجاَألشـب علَّ مكَالَّليِث ح  

  ِفيِه وكَم خصم البرهانُ ِمن خـِصمِ        كَم جدلَت كَِلمات اِهللا ِمـن جـِدل       

  ِفي اجلَاِهِليِة والتأِديـِب ِفـي اليـتمِ         كَفَاك ِبالِعلِم ِفـي اُألمـي معِجـزةً       

ــِه ــتِقيلُ ِب ــِديٍح أَس ِبم ــه متدمِ        خاِخلـدعِر وى يف الـشضمٍر مع وبذُن  

ــه اِقبوى عخــشــا ت م اِنيــد   كَأَنِني ِبِهمـا هـدي ِمـن الـنعمِ          ِإذْ قَلَّ

  حصلْت ِإلَّا علَـى اآلثَـاِم والنـدمِ          ومـا  أَطَعت غَي الصبا ِفي احلَـالَتنيِ     

  لَم تشتِر الدين ِبالدنيا ولَـم تـسمِ         فَيا خـسارةَ نفْـٍس ِفـي ِتجارِتهـا        

  يِبن لَـه الغنب يف بيٍع وِفـي سـلَمِ          ومــن يِبــع آِجــالً ِمنــه ِبعاِجِلــِه

      هـِدي ِبما عا فَمِقٍض  ِإن آِت ذَنبِرمِ          نـتنـصبِلـي ِبملَـا حو ِبـيالن ِمن  

ــسِميِتي  ِبت ــه ــةً ِمن ــي ِذم ــِإنَّ ِل   محمداً وهو أَوفَى اخلَلـِق ِبالـذِّمم        فَ

  فَضالً وِإال فَقُـلْ يـا زلَّـةَ القَـدمِ           ِإن لَم يكُن ِفي معاِدي آِخذاً ِبيـِدي       

   الر ِرمحأَنْ ي اهاشح   ـهكَاِرممِ          اِجـي مـرتحم ـرغَي ـهار ِمنِجع الْجير أَو  

      ـهاِئحدأَفْكَـاِري م ـتمذُ أَلْزنمــِزِم  و لْتم ــر يخ الِصــيِلخ ــه تدجو  
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         ـتِربـداً تي ـهى ِمنالِْغن تفُوي لَنِفـي اُألكُـمِ         و ارهاَألز ِبتنا ييِإنَّ الْح  

  يدا زهيٍر ِبمـا أَثْنـى علَـى هـِرمِ           م أُِرد زهرةَ الدنَيا الَِّتي اقْتطَفَـت      ولَ

  ِسواك ِعند حلُوِل الْحـاِدِث الْعِمـمِ        يا أَكْرم الْخلِْق ما ِلي من أَلُـوذُ ِبـهِ         

  جلَّـى ِباسـِم منـتِقمِ     ِإذَا الْكَِريم ت    ولَن يِضيق رسولَ اِهللا جاهـك ِبـي       

  وِمن علُوِمك ِعلْم الَّلـوِح والْقَلَـمِ        فَِإنَّ ِمن جـوِدك الـدنيا وضـرِتها       

        ـتظُملَّـٍة عز ِطي ِمنقْنفِْس ال تا نمِ         ياِن كَـالَّلمفْـرِفـي الْغ اِئرِإنَّ الْكَب  

  تأِْتي علَى حسِب الِعصياِن يف الِقـسمِ       ِسمهالَعلَّ رحمـةَ ربـي ِحـين يقْـ

  لَديك واجعلْ ِحساِبي غَيـر منخـِرمِ        يا رب واجعلْ رجاِئي غَير مـنعِكسٍ      

      ِن ِإنَّ لَــهيارِفي الد ِدكبِبع الْطُفـِزمِ         وهنالُ يـواَأله ـهعدى تتراً مبص  

ــسِجِم  نْ ِلسحِب صالٍة ِمنـك داِئمـة      وأْذَ نمــلٍّ و هنِبم ــي ــى النِب   علَ

  وأَطْرب الِْعيس حاِدي الِْعيِس ِبـالنغمِ      ما رنحت عذَباِت الْبـاِن ِريـح صـبا

  
  

  
  
  
  
  


