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ــم ــلّ س و  ـــي  ـــلِّ ص الـــلـــهـــم 

مْ هاشَ ــارْ  اخــي الحبيب  على 

ـــكـــرايـــم ـــحـــر ال مــحــمــد ب

ــة ــريّ ــب ــد ال ـــرَّفْ ســي ـــشَ ـــمْ ال

ــانْ ــدن ــع ا عــلــى ال ـــيـــوْ ـــلّ صَ

ــيــانِــي اعْ نــور  ــيــنْ  ــلِ ــرسَ الــمُ تــاج  محمد 

ـــاهْ ـــج ــــاد اعـــظـــيـــم ال ــــي ســـيـــد األس

اهللا ـــــــــــول  رسُ ـــــــــهَ  طَ

عيــنيّــا ــا  ــي ضـــ ــا  ـــ ـــ ي

ـــع الـــبـــريـــة ــــ ـــاف يــــا ش

ــة ــزدي ــت صــــالة م ــب ـــك ه ل

ــــال ــــقــــب بـــــغـــــيـــــت ت

الهمام  ــا  ي ــز  ــعــزي ال عــبــد  ــــوالي  أم غــيــر 

ـــادِي ـــي ـــــــاللْ أگ ــــرح اغْ ـــــاغْ س بّ ـــــدّ ال

ودْ عُ سْ مَ سيدي  رايَمْ  الكْ حْ  وَضّ امْ أبيك  ةْ  رْمَ حُ

ودْ لِي و عطف لي يا صاحب االغارة يفْ اهللا جُ جيتَكْ ضِ

مكناس مــوالى  يــا  بنعيسى  الــهــمــامْ  يــا 

لطان  السّ ــا  ي اهللا  ضــيــف  ـــكْ  لَ طــالَــبْ 

الحساني الــســبــط  ــا  ي الــســلــطــان  ــن  ب

ادْرِيسْ موالي  سيدي  االشراف  جدّ  يا  االغارة 

السْ بْ االغْ وكَ وة كُ طْ رايَمْ و السّ يمْ و الكْ ظِ رْ التّعْ بحْ

فاسْ ــمــامْ  اهْ الوالي  نعم 

ادْرِيــسْ بن  ادْرِيــس  موالي  يا  ــا  ادّوزْن ال  ــارَةْ  االغ

الحربة

ــي لِ ــوْ ق ابــديــت  اهللا  بــســم 

ــلِــي ــيــنــي وتــكْ ــن فــيــه إيْــقِ م

ــي لِ ــؤْ ــاهْ سُ ــرض ــبْ ب ــجَ ــتَ يــسْ

ــيّ ــل اعْ ــدي  ــي س ــل  ــســهّ ي و 

ــســم اهللا ـــي ب يــــتْ فـــي انْـــظـــامِ ابْــــدِ

ــهَ طَ ــولْ  ــرسُ ال ــحْ  ي ــدِ امْ فــي  تَحْ  تَفْ نَسْ

ـــهـــوى جــــار عــلــيّ أمــيــر ال

ـــــــــيّ حــــــــــــــــــاط ب

المشــاليـة ــي  فــ ــي  هــزْنِ

ــطـــالْ ابـْ و  ـــولْ  ـــخـــيُ ـــال ب

ادِي يمْ الجوّ دِ ايَمْ القْ احْ الدّ بسم اهللا الرحيم الفتّ

بُودْ عْ المَ الحق  المالكْ  و  الفالكْ  و  العرش  ربّ 

ه القفارَة هامُ ثيلْ حالِي تايَهْ في امْ يا من حالُه امْ

ساسْ احْ يرْ  بغِ ــعْ  دَلَ و  الشقا  حمل  لْ  حامَ

ــمْ  ــكــرايَ ــودْ و ال ــرْ الــجُ ــحْ ــا بَ ــكْ ي جــيــتَ

الــنُّــورانــي يدْ  عِ السْ ــكْ  ــقــامَ لَــمْ ــدْ  ــاصَ ق

يسْ كِ تَعْ بال  تيسير  و  ينْتهى  أالّ  خير  طالَبْ 

دامْ كل كاسْ فْ من امْ زَمْ يا من انْضامْ حالُه ورْشَ اعْ

كاسْ ــا اعْ ــوانْ عليــك م يَهْ

لِيسْ كْ الغْ المَ لَكْ من شرّ اظْ كْ نَبْراسْ به تَسْ امْسَ

صالمطلع
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سانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكم ضيف اهللا صارْخُ

ــبْ ي إيْخِ حاشــا  ــم  كُ يقصدْ ــن  م

العدنانِي البيت  أهل  يا 

الحـسـنيـن ــرافْ  االشْ

الحسانْ بطْ  السّ ــنْ  اب يا  ماكْ  لحْ قاصدْ 

ــي ــجــانِ ــتّ ــد يــا ال ــم ــدي أح ــي غــيــر يــا س

انِي مَّ مْ يا أهل دارْ الضمانَة كونوا ضُ كُ دْ جيت قاصَ

صــارخــونــي حــالــي يــزيــانْ

ــرْ ــمَ الــخْ ــةْ  ــاسَ ط أرى  و  ــي  ســاقِ ــا  ي ـــبّ  كُ

ــلْ عـــن مــوالهــا ــفَ ــغ ــة ت ــوبَ ــنُ ــل ـــكْ ل ـــالَ ب

ــبْ و ســرار ــي ــطِ ــه ابْ ـامُ ــو نـــادات إيـّ ــزهُ ال

ـــرْ ــا فــصــل الــربــيــع زاهَ ــوالن ــن فــضــل م م

ـــنْ  ـــيَّ بِ ــة  ــافَ ــط ــل ــال ب هللا  ـــي  ـــامِ ـــجّ أح

ــة ــومَ ــطّ ــــطّ الــــوْشــــامْ فـــي صــــدرْ فَ خَ

ودْ و عمل بُوجاتْ اقْوامْ ة بين النْهُ رْصَ و عمل عَ

االنيامْ صابَغْ  ميالفِي  ساعف  االريامْ  ام  حجّ يا 

ــلْ الــوْشــامْ ــا نــيَّ رْه ــدَ فــي اصْ

ة مَ فاطْ الزّينْ  رّاضْ  عَ والَفْ  السْ و  الخالْ  موالةْ 

دابِي اهْ و  بِي 
ـلْ قَ ــةْ  ــراحَ امْ يا 

حبيبة ـــي  ـــوالتِ أمُ ــاتْ  ــي ــاهْ ــب ال تـــاجْ  ــا  ي

ـــوبْ ـــبُ ـــحْ ـــكْ مَ ـــلَ ـــثْ ـــا مَ م

الحربة

زِينْ نى و رِيعْ يا قَلْبِي ال تبْقى احْ و هو يا سيدي اهْ

يادِي رَةْ اسْ أنت في حضْ

ولْ الهادِي احفايَدْ الرسُ

يادِي وا تَگْ ــرّْحُ ما إيْسَ هُ

مكانْ ا  عــلــوْ فــي  ابنى  و  ـــاكْ  رقّ مــن  يــا 

ــدانِــي الــوَحْ الــجــاللْ  ذا  ــواكْ  ــتْ م ـــعْ  وارْجَ

انِي وَة و البُرْهانْ و الوْاليَة و النُّورْ السّ طْ يا أهل السّ

و الوفا و الجود و االحسانْ

الفجرْ ةْ  ـــرّ غُ رْ  تنظُ ــي  ســاهِ ــا  ي ـــومْ  قُ

ــيــاهــا ـــرْقْ اضْ ـــشّ حــيــن تــــاگْ مــن ال

جهــار و  بســرّ  ــا  والن لمُ الحمــد  ــبْ  واجَ

ــرْ الخواطَ تْ  ــرْحَ اتْشَ و  ــا  ن مْ ارْحَ ــرْ  بالمطَ

دْ  هَ تَشْ بالبالغة  ــلْ  صُ ــامْ  ــجّ أح ــل  صُ

ــة ــرُومَ ــغْ ــم ـــاتْ ال ه ـــدْ ــك ســـايَـــرْ ال ل

امْ جّ حَ لَكْ  بَهْ  يَشْ ما  الْبِيبْ  دُوقِي  فايَقْ  عايَقْ 

تقامْ رْ االدهانْ و اسْ امْ اصغى كالمِي حضّ جَّ يا حَ

ــم الســالمْ تَحْ باسْ و اســتَفْ

ة مَ دّ معَ ها  تَتْرَكْ ال  داتِي  عالجْ  عن  اتكايَسْ  و 

و هو يا سيدي أمير الغرام جارْ علِيّ راد الحرابْ

ــرِيــبْ تَــحْ فــي  فــرســانُــه  و  ــره  ــســاكَ بــاعْ

ــيــبْ ــسِ ــة الــكْ ــلَ ــمْ ــن جُ ــي م ــنِ ــاصْ ح

صالمطلع رقم
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بُوبْ حْ ةْ المَ نى في طاعَ بِيبْ اللّي ما يَفْ ال خيرْ في الحْ

وبْ رْغُ دْ المَ قْ ــو كانْ ايْفَ ل

تابْ لِيهْ اعْ قْ و الزّينْ ماعْ بر للعاشَ لُومْ الصّ عْ مَ

ــة زَنُّوبَ ــة  الحاجّ ــا  ي ســنَكْ  حَ يَنْصــر  اهللا 

بْ ــالّ السّ الزِّينْ  ابديعْ  يا 

والتِي مُ زيــن  ــرْتْ  ــظَ انْ ــومْ  يُ ــي  ــالكِ اهْ سبّة 

ــي ــالتِ ــجْ ـــــي وضــــيْ نَ رُوحِ

ــوتْ الياقُ ــالّ  ل ــوارَمْ  العْ ــةْ  باشَ ينْ  ــالْفِ بوس

ـــقـــاتْ ــد اتْ ــق ـــــردة فـــي ع زم

قاتْ نسْ ــوبَــكْ  ــبُ ــحْ مَ ي  جِ
عالْ

ــوتْ ــاقُ ــي ـــنْ ال ـــزّي يـــعْ ال ــدِ أبـْ

اتْ ــــــدّ ال رُوحْ  يـــا 

ــالتْ ــقْ ــــراجْ الــمُ يــا اسْ

ــــاللْ الــغــيــداتْ ــا اهْ ي

ــة ــان ــن اخْ اداللْ  بـــو 

ــتْ ــي ــتّ ــــرُوم ال ــــبْ ــى يـــا مَ ــرض ــال ــــدْ ب جُ

الغناجْ ـــراجْ  اسْ يا  سانَكْ  احْ بَبْها  ــلْ  صُ

ة خديجَ ــا  ي الـــزّيـــنْ  عــلــى  ــــاكْ  رقّ ــا  ــن رَبْ

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ــا ج م

وّاحْ ـــــــدّ ـــــوالت ال مُ

ـــة ـــارْحَ ــــزالْ ف ــــغ ـــــــي ال ـــــــةْ رُوحِ راحَ

ة زُبيدَ البها  داتْ  يا  كْ  ايّامَ في  إيْزِيدْ  اهللا 

راجْ اتْمادِي زْ دَرْجاتَكْ على العوانَسْ يا اسْ و يعَ

وبْ سُ كْ مَ للبها  المْ  اغْ عبد  ي  راسِ يا  ونْ  اتْكُ ارْضا 

تُوبْ كْ المَ صــرَّدْ  و  بَرْ  اصْ

دابْ لْ اعْ يقْ ما ايْمَ وى من قَبْلِي العشِ وا هلّ الهْ مُ كْ حَ

ــة وبَ مدّ بالخــالگْ  الجــودْ  ــولْ  م وَدّكْ  ــي  اللِّ ــا  ي

ــودْ و األداب ــا و الجُ بالحـي

ليعاتِي ــارِ  ــن ب ــي  نــشــكِ ــن  ــمّ ل ـــا  أن أحّ 

ـي ـــراتـِ مْ تـَ و  غصايـصي  و 

مــنــعــوتْ ـــن  زي بـــغـــرام  كـــــاوِي  ـــا  أن أحّ 

ــــداتْ اكْ ـــبّ  الـــحُ نـــارْ  ــن  م آه 

اتْ ــدّ ال أمير  بَتْ  لَهْ شى  الحْ في 

وتْ ـــدُ ـــحْ ــزْرَة مَ ــرْهــا بــالــخَ حَ

ــــنــــات حـــــــبّ الــــبْ

ليعــات ــي  قـلبــ زادْ 

ـــداتْ ـــگْ بـــه نـــــارِي انْ

ــــــدتْ ايْــغــاتــة ــا اوْجَ م

ــتْ ــوِي ــكْ ـــرِي انْ ـــغْ ــن صُ ــي م ــنِ ــايْ ــح ــا امْ ي

المهــاجْ و  ــي  جوارْحِ و  ــي  لْبِ قَ ــةْ  راحَ امْ ــا  ي

ــة رِيجَ احْ ة  ــدَ واقْ شــايا  احْ فــي  ــكْ  بَّ حُ ــارْ  ن

ي رْكاحِ مُ رَتْ  جْ هَ من  على  نِي  ساكْ بَّرْ  إيْصَ آشْ 

ــــــوَّاحْ ـــي نَ ـــنِ ـــتْ ـــرْكَ تَ

ــة ــحَ ســايْ ودْ  الـــخـــدُ عــلــى  ـــي  ـــوعِ دمُ و 

ة ريدَ تَجْ في  البانْ  نْ  صْ غُ يا  المعالِي  دُرّة  يا 

صادي قْ نَكْ يا منتهى مَ سْ ولي على االريامْ بحُ صُ

صالمطلع
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ـــــــزارْ بـــمْ ـــــــيّ  عـــلِ رُوفْ 

كارَةْ اسْ بَة  دْ هَ امْ التْ  نَجْ بُو  يا 

ــوغْ  ــبُ ــصْ ــكْ يــا مَ ــبَّ ــحُ ــي افْــنــى ب ــبِ
ــلْ قَ

ـــــورَة ــــا زِيــــــــنْ الـــــصُّ ــــــفــــــارْ ي
االشْ

رَة ــا نَظْ ــي بهاه بْتْ ف ــو صَ ــرة ل ف ــرارَةْ الظّ مسْ

ــارِي م اجْ ــى  تنطف ــارة  بزي ــي  ل ــودْ  اتْج ــا  م هْ مَ

رَة ـــدْ عَ كــل  أتـــاجْ  ــولْ  انــقُ و 

زهــرة الــتْــيــوت  أم  يــا  ــي  حــوزنِ

االســيــارْ و  ــوارْحــي  اج و  لْبي  قَ ــة  ــراحَ امْ يــا 

الخيرْ أمّ  يا  يقْ  العشِ على  نَكْ  سْ بحُ رُوفْ 

ــرَة   ــفْ ــظَّ ــبُــوغْ ال ــصْ ــة مَ ــيَ ــراضْ ـــوا ل ـــولُ قُ

ــرَارْ الــمــسْ البْها  تــاجْ  ــا  يَ ــوبَــكْ  ــبُ ــحْ مَ زُورْ 

ــارِي ــص ــاحْ ابْ ــب ــصْ ــي مَ ــنِ ــروا الــمــالَــكْ نَــصْ

ـــرة ـــوهْ ــــــوارَحْ جُ ـــةْ الــــــجْ ـــانَ ـــط ـــلْ سُ

ــرة ــفْ ــعَ ــى جــــدي ال ــه ــم ـــتْ ال ـــاقَ مـــن ف

ــــارِي ــــم
ــــضْ ـــــــاهْ يَ ت

ـــرة ـــــــي زه ــــت راحـــــة رُوحِ ــــوم ري ـــن ي م

ـــرُوا ـــي ــس ازْه ــان ــع ـــو امـــنـــايْ ال زهــــرة زه

ورْ ضُ الحْ ــسْ  ــوانَ اعْ ليل  تَهْ يا  رَكْ  ينَصْ اهللا 

ـــــــور ــــــــــــــة زه أاللّ

ازْهارُه الفاتحة  البساتَنْ  في  الزّهر  ــةْ  دُوحَ يا 

ــي ــانِ ــرْحْ ازْم ــفَ ــال جـــادْ ب

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ولْ  اوْصُ على 

الحربة

ــرارْ ــس ــي مَ ــاهِ ــكْ ب ــنَ ـــ زِي

التْيارَة و  زّ  بالعَ لْتِي  صَ من  يا 

ــخــدّ  ال داكْ  ـــدْ  انْـــشـــاهَ إال  ــا  ــن ــفْ نَ

ـــورَة ـــم ــيــهْ احْ ــسِ ـكْ ــيــجْ تـَ الــبْــهِ

ـــــمْ في  ـــدّ الــفــلــجــة يـــا االي ــــرة ق زه

ـــدارْ ــقْ يُـــعْ ــي ــعــشِ ــرة حــــالْ ال ــجْ الــهَ

ــــــــدارْ اكْ و  ــــــــوْل  هَ الـــــفـــــراقْ 

كارْ يُشْ زِيـــنْ  ــلّ  كُ عــن  الــفــايَــقْ  يــالــزِّيــنْ 

ــرْ نْتِي التّخَ و  الســر  كمــالْ  و  ــة  ــرافَ بالضْ

ــي  ــارمِ ــع ل قـــولـــوا  ــدي  ــي س يـــا  هـــو  و 

ــور ــف ـــكْ مـــن قــربــي اجـــديـــل ان ـــالَ م

ــقــارِي ه لــعْ ــنْــدُ ـــابْ جَ أمــيــر الــغــرامْ ج

ـــرة ـــمْ ـــشَ امْ ـــي  ـــرْبِ ـــحَ ل ــه  ــالُ ــط ـــ ب و 

ــرة ــثْ ـــــمْ كَ ــه درْغَ ــفُ ــلْ ـــلْ خَ ـــطَ كـــلّ ابْ

يرْ وِيتْ الزّينْ أالّ لُه انْظِ و هو يا سيدي أنا اللِّي اهْ

ورْ ديجُ في  اللْ  اهْ ي  كِ نَحْ

نُورْ في  نُورْ  شعاعْ  يَرْمِي 

رُورْ لَكْ ضامن اسْ روفي على العشيق يا من وَصْ

ــــور ــــــــة زه أاللّ

عــارُه وزْ  ــدُ ــايْ ك ما  الجيّد  اللّولين  قالُوا 

ــي الحمــد هللا الغان

ر الجهَ و  بسرّ  رِيمْ  الكْ نعم  نِي  كرَمْ و  لِي  جادْ 

صالمطلع رقم
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ــي كنزة ــة موالت ــوا الل قول

المكنُوزْ البها  ــرْ  ــبْ ت ــا  ي ــكْ  ــالَ ــوْص ب ــد  جُ

االرمــاشْ ةْ  ــودَ سُ بيّ  افْنِيتْ  إال  بين  وا  دُ هْ شَ

يّاشْ الفِ سن  الحُ داتْ 

يشة وِ اعْ الزِّينْ  باحْ  صْ مَ

ة شَ نَگْ ة المْ امَ مايَلْ البْها و الشّ من صالَتْ بشْ

ة عَ ــاطْ السّ ــرة  الگم ــتْ  نَعْ ــا  ي كْ  ينصــرَ اهللا 

عْ طَ اسْ البها  في  زينَكْ  من  يا 

المولوع ــةْ  ــراحَ امْ بديعة  اللّــة 

المالْكة والتي  أمُ ة  المالكَ ــةْ  أرايَ

ــكْ ــلَ ــا امْ ــــلّ م ــد وكُ ــعــبْ لـــكْ ال

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ ــروا  نَــصْ

ــي خالّنِي  بِ
لْ ــب قَ لِيّ احبي ــابْ اعْ غ

والْ ــر احْ ــمْ في غي ــلْ هايَ بي ــنّ اهْ ك

انْســيتُه ــا  م ــاهْ  ابْه ــتْ  والَفْ ــا  وأن

ــي بأمالِ ــرْ  فَ نَظْ ــى  حت ــاه  ع امْ نِي  أشــيالقِ

ــل أجالِي ــر نَمْضى من قب فت غي أســيدي ما خَ

محمد ســـيـــدي  ــر  ــص ــن ال ـــلْ  يـــســـتـــاهَ

ـــاللِـــي ـــةْ اهْ ـــلْـــعَ ـــزالنْ طَ ـــغ ـــلْـــطـــانْ ال سُ

الخال موالة  رَة  زَهْ بودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

تَنْخال و  ــــدودْ  اصْ بينْ 

ـــت ادْخــــالــــي ـــكَ ـــلْ هَ

الخليلة اجــفــات  إال  اهللا  ـــرْع  شَ لــي  ديـــرْ 

على  ــــدة  ــــمْ عَ ـــدي  ســـي يـــا  هـــو  و 

ــزْ ــايَ ف زيـــن  ـــرامْ  بـــغْ ــي  ــانِ ــف ال العشيق 

واشْ تَشْ رْ  الخاطَ تزِيدْ  ال  المْ  من  يا  سلَّم 

طــاشْ ــري  مي اضْ ــبّ  بالحُ

يشة ارْعِ اتْ  ــدّ ال عــرُوق  و 

وارَحْ به الْسانِي افْشى ر في الجْ تْ السّ تَمْ بعد اكْ

مرفُوع ــن  زي بــغــرام  الــوالــع  يقْ  العشِ ــا  أن

مـــولُـــوع ـــه  ب ــب  ــل ــق ال و 

نتضرَّعْ بــالــهــوى  نــبــات  و 

ـــك  ـــاللَ ـــوع اهْ ـــل ـــا مـــن اطْ ي

ــالك ــح ـــــالم ال ــجــي اظْ ـفْ يـَ

ــفــالك ــي شـــمـــوسْ ال ــك ــحْ نَ

ـــراقْ  ـــف ال لــيــل  ـــدي  ســـي ـــا  ي ـــو  ه و 

ــلْ ــي ــحِ ـــمْ اكْ ـــلَّ ـــظَ ــه امْ ــاح ــن ـــدّ اجْ م

ــرِي بَصْ ــوفَة  شُ عــن  ــه  بُ واكْ اكْ ــو  غابُ

ـــرّد ـــجَ ـــدّ امْ ـــبـــانِـــي ق ـــا الـــلِّـــي اسْ أن

ــي ـــلْ ادْخــالِ ــرَة فــي داخَ ــمْ ــي جَ و ارْمـــى لِ

اللْ رْبْ اهْ نْ عَ رْبي مَ ريبْ عَ لكْ جيتْ أَقاضي القضا اغْ

اللْ الهْ ةْ  لْعَ طَ داعي 

ـــاللـــي ــةْ اهْ غـــايـَ

هيلة تَمْ يديرْ  ما  ــواهــا  اهْ و  ابْهاها  في 

صالمطلع
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التمامْ رْ  ــــدْ بَ ــة  ــعَ ــلْ طَ ــا  ي ــرَكْ  ــصْ ــنَ ي اهللا 

ـــرامْ شــامــة ـــغ ـــاتْ ال ـــن ــاحْ ابْ ــصــب يـــا م

ليمة يالحْ ابْهاكْ  بهوى  بِي 
لْ قَ

حــلــيــمــة ـــوت  ـــيُ ـــت ال أمّ 

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

ــام االري باشة  يــا  ــفْ  ــطَ اعْ و 

ـــالمْ ــال اسْ ــي ب ــمِ ــي رَسْ ــيِّ حَ

امْ دّ لُوكْ من الخُ مْ يفْ مَ وا لنٍّي وصِ دُ هْ ولِي شَ دُ يا عُ

ــالّم ـــي س ـــزالِ عــبــد اغْ

ــي ــامِ ــسّ ـــتْ ال ـــلْـــعَ طَ

ه رامُ بغْ افْنِيتْ  حتى  بُّه  حُ لِــي  ســرى  من 

رامي امْ و  ي  دِ قَصْ الْ  مَ اكْ يا  نَكْ  حاسْ بمْ صولي 

فطومة ـــي  وَلْـــفِ ــاتْ  ــن ــب ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي

ــعْ  ــمَ ــجْ تَ ــــانْ  ك االيـــــامْ  يـــا  ادْرى  ـــا  أم

ــي ــاللِ اهْ ـــورْ  نُ ــيــا  اضْ ليلْتِي  بخْ ــي  ــلِ ــمْ شَ

ومْ فطّ الغزالَة  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ ي  رُوحِ ةْ  راحَ

ومة فطّ ــي  مــوالتِ ـــالمْ  اعْ ــا  أن

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

ي مرامِ و  ي  دِ قَصْ كمالْ  يا  بحسانَكْ  ــولْ  صُ

ــة ــومَ ـــي فــطُّ ــاتْ وَلْـــفِ ــن ــبْ ــاحْ ال ــب ــصْ ــا مَ ي

الحربة

الغرامْ من  وعْ  لْسُ المَ ــا  وأن الهميم  أنــا 

ة جامَ اسْ ــي  ــلِ ــواجْ انْ ــع  دم ــي  الــلِّ ــا  أن و 

في  ـــرام  ـــغ ال نـــار  ــدي  ــي س يـــا  هـــو  و 

الصميم فـــي  تْ  وَقْـــــــدَ ــا  ــاي ــش اح

الهيام و  السقم  فــي  حالْتِي  ــال  ح ال 

ـــرامْ ــــــــةْ الـــمْ ــــرْتْ بــســيــمَ ــــفَ ــو اظْ ل

امْ يا البدر التّ بَّة الحبيب اضْ حَ رُونِي في امْ دْ لِي عَ يا اهْ

الجسامْ و  ــرُوحْ  ال رُوحْ 

ـــي ـــامِ ـــي ــــــــرَّةْ انْ قُ

ه كامُ ي و سرتْ في احْ لكِ بانِي و ملك مُ من اسْ

ــي أيَّامِ طــولْ  بالهــوى  ــوعْ  لْسُ مَ ــيَّ  عل أهْ 

ــة رُومَ ضْ مَ احشــايا  فــي  ــب  الحُ ــارْ  اجم و 

ــراقْ  ــف ــد و ال ــصّ ـــارْ ال ــبْ ن ــعَ ــا اصْ ــا م ي

ابْحالِي الغريمْ  العشيق  قلب  الــكــاوِي 

ومْ مُ هْ نِي مَ شى و ترَكْ لْ الحْ وانِي في ادْواخَ كيف اكْ

ــارْ الغرامْ ــبّ الفانِي بن ــا الصَّ ــا الهميمْ وأن أن

ي انْيامِ وفْ  شُ من  تِي  ليعْ اسباب  و 

ــي امِ ــدّ ــومْ رِيـــتْ ارْمــــاقْ ال يـُ

ي أيّامِ ــولْ  طُ بالهوى  وعْ  لْسُ مَ عليّ  آه 

رُومــة ــدْ مَ شايا  احْ في  ــبّ  الــحُ اجــمــارْ  و 

صالمطلع رقم
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ــن ــرّاض الزي ــا ع اهللا ينصــرك ي

لْطانـة ــلْطانـة الوالْعات سُ أسُ

امكانِي زهو  الباهياتْ  ــي  زارُونِ

الــعــيــانْ ــةْ  ــالم ب ـــيـــتْ  ازهِ و 

واشْ  يُــــومْ  ــن  م واشْ  ســاعــة  ــن  م آشْ 

يانِي اعْ ـــراجْ  اسْ مع  يالقينِي  ــتْ  وق من 

ــي مــــواليْ الــحــســانْ ــكِ ــالْ م

ــــراجْ  ــن اسْ ـــولْ ع ـــرْسُ ــا مَ ــبَّــرْنِــي ي خَ

بَوْصالُه رْ  فَ نَظْ انْهارْ  من  واشْ  يانِي  اعْ

حسنْ متله  ال  من  رُه  ناصْ اهللا  الزِّينْ  رّاضْ  عَ

لْوانِي سَ و  ي  رْحِ فَ لْ  مَ يَكْ ادْرى  ما 

امْكانِي فــي  ــودْ  ــعُ ي و 

ــي ـــ ـــ ــانِ ـــــــي غ ســـاقِ

ــي ـــ ـــ ــانِ ــي ــــيــــا ع اضْ

االحــــســانْ داتْ 

عاهْ ــكْ امْ بَ ــالْ تَعْ ــي اللِّي ط بِي ف
لْ ــلّمْ أَقَ س

ــهْ ــرْ التِّي ثّ كَ ــي امْ ــي اللِّ ــة ف بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ــسْ  ــمْ ــشّ ـــعـــاعْ ال ــــيّ اشْ يـــا الـــلِّـــي ضَ

ـــقـــاوْا لـــتْ ودَكْ  خـــــــــدُ ـــي  ف ــر  ــم ــق ال و 

ــاوْا ــه ــولْ ابْ ــقُ فــي بــهــاكْ ع

ـــــاوِي ـــــه ــــــجْ ال ــــــالَ ع

اوْيَة الضّ العانَسْ  يا  حبيبَكْ  زُورْ  الرْضا  على 

ــنْ ــارْ البِي م ــتْ مــن اجْ وِي ــي اكْ ــا اللِّ أن

ــة وَلْهانَ ــدوامْ  ال ــولْ  طُ ــي  ادْهانِ و 

ـــي األيّـــــامْ ـــــادَتْ لِ ج

ــــرامْ ــــمْ ـــــــــزْتْ ب فَ

مْ عاهُ تْ طيبْ االفراحْ امْ نَمْ وارَمْ واغْ مْ العْ راسَ زاروا امْ

ــه  ــتُ ي ــوِ ــا انْ ـــرّاضْ م ـــعَ ـــگـــاتْ ال ــي رَمْ غـــابْ لِ

ــه هــانِــي ــبُ ــلْ ـــدْ كـــانْ قَ ــن بَـــعْ ــلْ م ــفَ ــغْ يَ

حــانْ ــي تَمْ نِّ ــا محَ بالجف

ــا  أن و  ــمْ  ــي ــمِ ــه ال أنــــا  و  الـــفـــانِـــي  أنــــا 

تنْـكالُه و  الـــغـــرامْ  ة  بليعَ ــوعْ  ــمــلــسُ ال

تْمانْ الكَ بعد  من  للورى  ــاحْ  ب ــرِّي  سَ اللّي  أنا 

ــي غيوانِ ــارْ  بن ــوعْ  الملسُ ــا  أن

ــي ــانِ ــن ــي افْ ــلِّ وأنـــا ال

ِــي ـــ ــان ــن ـــــــدْ اكْ وَجْ

هـــانِـــي ــــتْ  ــــنْ كُ و 

ــــــزان مــــن غـــيـــر احْ

ــواهْ اهْ ســيرَةْ  فــي  ــي  نِ عْ يَنْفَ أالّ  الحبيــب 

ــيــهْ نَــلْــغِ ـــقّ  وح ــي  ــالِ ب ــن  م ــه  ــرْكُ ــتَ انْ الزَمْ 

هاوْا نَدْ ي  خالگِ و  بلِيعتِي  ي  كِ نَشْ نْ  لَمَّ نِّي  عَ آهْ 

افْــنــاوْا اتْ  ـــــدّ ال عــــرُوقْ  و 

داوِي ـــــلْ  الــــــــعــــــــقَ و 

ـــة داوْيَ ها  خالگْ ــواهــا  نَــهْ ــي  الــلِّ ــــراقْ  افْ مــن 

صالمطلع
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عنوان القصيدة

ــدانِـــي عـــالَـــجْ ابـْ

ـــة ارقـــيّ الــــغــــزالْ  ــــي  ــــتِ راحْ ارُوحْ 

المشالية ــار  ــه انْ الــعــلــوي  ــيــف  الــسّ

ـــكَْ غـــرامَ و  ـــكْ  ـــبَّ بـــحُ افْـــنَـــى  ـــي  ـــبِ
ـــلْ قَ

ـيَّـــة ــــمِ
الهاشْ ــا  ي

ــا نايَ امْ ــى  نْتَه مُ ــا  ي ــكْ  بَوْصالَ ــي  ل ــد  ج هللا 

ــة رِيّ العدْ ــا  ي ــيقْ  العشِ ــى  عل ــكْ  بوْصالَ ــدْ  جُ

يّة دِ ــعْ السّ البْها  تاجْ 

نِيه يَفْ ــــواكْ  اهْ أال  قبل  ــي  ــلِ ــبْ الــمَ ــجْ  ــالَ ع

ــي ادْخالِ رُوحْ  ــةْ  راح ــا  ي ــاكْ  ط اعْ ــي  ِّ رَب ــي  ولِ صُ

ــاديــة رْدة الــنّ ـــــوَ ــــدّ ال أَخَ

ــعديّة السّ ــزالْ  الغ ــا  ي ودْ  الســعُ ــدر  ب ــتِ  انْ و 

ـــة  يّ ـــوِ
انْ بــال  ــة  ــرَگ ــف ال نــــارْ  ــي  ــفِ ــطْ يَ آشْ 

دايا ـــالجْ  اعْ ــي  وَلْــفِ في  ينِي  ينْسِّ انُهو  واشْ 

ــــــــــدون حـــربـــة ب

ــي مركاحِ ــن  ع ــا  حرّزْه

ــــــــــــي أصــــــــــــاحِ

ــاحْ بالنج ــرْتْ  ظفَ و  ــا  أدّيته ــي  بحيالِ ــن  لك

ـــــــاحْ ــــا ارت ــــوى م ــــه ــــه ال ــــاسُ ــــن ق م

الحربة

طاكْ ولِي رَبِّي أعْ عالِي صُ َدُرّة المْ و هو يا سيدي أ

القبُـول و  الرضـى  و  العـزّ 

ــوارَمْ المنية ــي بصْ لْبِ ــنْ قَ كّ كْ مَ ــر اغرامَ أمي

ـــهـــاشـــمـــيـــة ال

ة رايـَ الفْ  اخْ ة  رايـَ جنُودْ  و  لي  صاگْ  حالْ  بمْ

ــيّ ب ــاخية  السّ ــا  ي حســنَكْ  نَنْســى  كيــف 

يّة كِ ـــي  ـــوارْحِ اجْ ــــي  زَدْتِ

ــبَقْ له ــر من اسْ ــا غي واي ــي فــي اهْ رْنِ دَ أوال اعْ

ــي ــوعْ ابْحالِ لْسُ ــيقْ المَ ــمْ العشِ ســلّمْ أاليَ

ــفارْ ســاهية نُوكْ اشْ عْ ــا طَ م

رْدِيّـة ودْ الوَ ــدُ ــارْ مــن الخــ ــي بالنّ وِيتِ ــا نَكْ م

عليّ ارْتـــى  مــا  ناسي  يــا  ي  قِ شْ عَ ــالْ  م

شايا احْ فــي  ــرانْ  ــي ن ــبْ  ــگَّ ــتَ ايْ ـــومْ  يُ كــل 

ــرْ هــاجْ ــي الخبي نِ االّيَمْ

راجْ ــيّ احْ ــوان عل و الغي

التِّيهانْ يُولْ  بخْ لي  صاگْ  و  ادْهانِي  و  نِي  تِيّهْ

ـــــوداللْ ــة بُ ــن ــي ازْ أمِّ ــــــرّ ح

ــالْ ــج ـــودْ االنْ ــي سُ ــنِّ زْ عَ ـــرّ ح

صالمطلع رقم



16

64

65

66

67

68

69

70

71

72

الحلّوف 1

قصة الخادم والحرّة

قصة الوفاة 2

قصة الوفاة 1

قصة سيدنا ابرهيم 

عليه السالم مع النمرود

قصة الخلوق 1

قصة النّوقْ

قصة ضيافة اهللا 

لعباده

قصة سيدنا يوسف 

عليه السالم

427

433

441

455

467

495

505

519

533

الحربةعنوان القصيدةرقم

ي  ــادة هــدِ ــصــي ــال لُـــوعْ ب مــن هــو مـــوْ

ــارْ ــب ــي مــنِّــي خـــودْ اخْ ــــراتْ ل ــة اجْ قــصّ

ــرْ المهَ ــدْ  نصيَّ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

امية لُّوفْ في عوض الدّ ــت حَ جب

ــرَّة ــ الحُ و  ــادَمْ  للخ ــراتْ  ــــ اجْ ــة  قَصَّ

يارْ عْ المَ على  كثيرْ  خصامْ  في  لُوا  ضَ يُومْ 

ضيلْ التّفْ ل  أهْ سيد  اتْوَفى  يُومْ  مْ  ظَ اعْ ما 

ـــالْ األرس ـــامْ  إم النبي  اهللا  خلق  خير 

ــامْ ــى الــبــدر الــتّ فّ ــوَ ـــومْ اتْ ــمْ يُ ــظَ مــا اعْ

القاســم أبو  ــا  يّ األنبِ طانْ 
ــلْ سُ

ــة ــرب ــــــدون ح ب

ــة ــرب ــــــدون ح ب

ــة ــرب ــــــدون ح ب

ــة ــرب ــــــدون ح ب

ــة ــرب ــــــدون ح ب

يوم  ــوى  ــهْ ال ـــل  اهْ ــا  ي ــي  ل أجـــرى  كيف 

القفار ــد  واع الصيادَة  ةْ  بنيّ ــتْ  ــرَجْ اخْ

رْ جَ الحْ تّتْ  إيْشَ ـــوادْ  اجْ فــوق 

يّة سباعِ و  قِي  بندْ سيفْ  لَّدْ  مقَ و 

اختصارْ بغيرْ  رّة  الحُ و  للخادَمْ  راتْ  اجْ ة  قصّ

درّة ـــهـــادِي  ل ــــكْ  دي ـــاتْ  ـــح اضْ ــا  ــمّ ل

الجلِيلْ األكـــوانْ  ربّ  ــدْ  وحَّ ي  اهِ السّ يا 

الزالْ وامْ  بـــالـــدْ ه  ملكُ فــي  ــي  ــاقِ ب ــيّ  ح

مامْ بالحْ ــوسْ  الــنــفُ قهر  مــن  ــبْــحــانْ  سُ

ايَمْ الدّ قّ  الحَ ــوْرى  ال ربّ 

ــاح ــي فــي أول الصب ــدْ الغن ســبحانْ الواحَ

ـــحْ ـــي ـــوْضِ ـــلْ ال ـــامَ ـــك الـــفـــاضـــل ال

تعالْ المُ الغني  باسم  قْ  سبّ البادي  يا 

لك ازْهــى  ما  يعْ  مِ اجْ اتْنالْ  و  دْ  عَ تَسْ به 

ــالّمْ ــع ــا نــعــم ال ــن ــيّ ربْ ــح ســبــحــانْ ال

يمْ ــخْ القـدِ ــامَ لك الشّ ذا المُ

ـــوانْ األك نْ  ـــوَّ ـــكَ امْ الجليلْ  ــحــانْ  ــبْ سُ

ثانِي شبيهْ  وال  ــريــكْ  اشْ ــه  ل الَّ  ــن  م

ــســانْ ـــمْ اإلحْ ــه دايَ ــلْــكُ ــزَّهْ فــي مُ ــنَ ــمْ ال

ــي ــدان ــرْ قَـــيُّـــومْ وح ــصــي ســمــيــعــا ب

ــودْ جـــلّ اهللا ــبُ ــعْ ــمَ ــا ال ــن ــحــانْ ربْ ــب سُ

معاه ــكْ  شــري ال  ه  ملكُ ــي  ف ـــدْ  الـــواحَ

صالمطلع
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العيفاتْ غيرْ  وّجاتْ  حَ المْ ةْ  الَمْ ربْ  تَقْ ال 

ــرُوفــاتْ ــكْ شَ كلهم 

يَّة ـنِ اهْ ــلْ  قُ اوْراكْ  منهم  ـتِي  ـنَعْ امْ إال 

اسْ  دا من ينشي غطّ كْ هَ

وجْ إيْمُ ـــواجْ  االمّ تحت 

رْجة ه و ابقى گُ ناجُ كل من صادَفْ قلب اصْ

مزبرَجْ بوغازْ  يرْ  يدِ ي  اعِ للدّ ولُو  قُ ذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ كل من حَ

ـــى ـــنْـــجَ ــــه مَ ــــال م

ـــه ــوْ ارْخـــاخُ ــجْ ــهَ اعـــي ب ـــوا لـــدّ ـــولُ قُ

ـــه ـــاخُ ـــي ـــــان فـــيـــه ســـخـــط اشْ ب

ابْصاره له  ــمــاتْ  اعْ و  شيطانُه  ه  تلفُ

االشياخْ اهللا  طْ  سخْ من 

ـــــدارْ االقْ ــه  ــتُ ـــ جــابْ ــوف  ـــ حــلُ اهللا  إوَ 

االبصارْ و  األدبا  عمات  و 

ـــــحـــــارْ حـــتـــى اسْ

ــرُورْ ــــي امــســى مــغْ ــوف األول كــالــحــلُ

ــرْ ــي ــسِ ايْ ـــحـــى  اضْ و 

بعد  مــن  الخليل  رســم  ــي  أجــافِ ير  سِ

ــي جــافِ ــتــي  ِّــي وَل ــطــعــامْ  ال و  الــعــشــرة 

غافْ تْ التّشْ واكْ و لَحْ نِيتْ من اهْ هللا الحمد اهْ

ــوَة ـوكْ كاس النَّشْ ــرْبـُ إيْشَ

وة ــدْ النَّ دارْ  ــوكْ  ـلُ خْ يـدَ و 

الخزايَبْ و  بالحيالتْ  كْ  لباسَ جميعْ  لْبُوا  يقَ و 

اعِي مطموس  ريت قلــب الدّ

جْ امْســمَّ بالجحــد  ــه  لفُ غُ

زَبْجة ه  لْكُ حَ ه  تسماجُ من  لُه  جهْ في  عايمْ 

رَجْ ــمْ يَخْ ــا يَزْعَ ــتْ م رْصــانْ وَقْ ــازِي للقُ دَرْتْ بوغ

ه ــاهْ نفــاضْ مــن ابراجُ تَلْتق

ــة ـــ ــج فْ رَهْ ـــدَ ــــ ـــصْ يَ

على  ــــي  ــــلِ رَجْ ـــدي  ســـي ـــا  ي ـــو  ه و 

الخيخ ــم  ســه ــــي  اعِ ــــدّ ال ــــيــــبْ  ارْقِ

ة لْخَ بكَ ــافْ  ــرْه ــمَ ال ايْـــحـــارَبْ  ــاء  ج مــن 

ــة ــخَ ــلْ ــمْ ــــتْ ال ــــرَحْ ـــاهْ اطْ ـــف ــى اقْ عــل

صــارْ ــا  م ــكْ  لَ ــدْ  ي انْعِ ــي  لِ غــى  يَصْ ــنْ  مَ ــا  ي

ــارْ ب اخْ و  ــة  مَ تَرْجْ و  ــة  قَصَّ

ــــــــلْ الـــعـــــــيـــارْ ألهْ

ورْ ــمُ مَشْ ــرْ  فَ القْ فــي  ــدْ  يَّ انْصَ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

ـــرْ ـــي ـــغِ ــي اصْ ــــــرْنـِ بـَ

ــال  ــهْ ـــي لَ ــــداكْ ألـــجـــافِ ــــغْ ـــي مَ ـــفِّ گَ

ــي ــافِ ـــي ج ـــتِ ــرْ مـــا دَمْ ــي ــكْ خ ــي ــقِ ــلْ يَ

نافْ اصْ كل  على  بالضرار  اهللا  يَبْلِيكْ  قــادَرْ 

صالمطلع
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ــي ــاقِ ــشّ ــم ال ــدي ــع قـــولـــوا لــلــبــاغــض ال

ــــي ادْواقِ ــونْ  ــن افْ ادْرى  مــا 

ــه ــاقُ ارْم لُـــه  ــاتْ  ــم ــعْ نَ و  ــه  ــلُ ــهْ جَ ــه  ب الدْ 

ــقْ الطرِي ــارج  خ يســتاهل 

ــقْ ــي ــوْشِ ب تــعــبــى  ال  ــغــى  ــل ال ـــظْ  أحـــافَ

ة بالعياقَ ــافْ  ــق ال ــعْ  ــي ــرْصِ تَ ــي  ــنِّ مَ ـــدْ  خُ

ــــكْ ــــرُوبَ ــــكْ ـــى ل ـــق ـــتْ لَ

ـــكـــاكْ ـــي افْ ـــنِّ ـــكْ مَ ـــالِ ــــي م اعِ ــــدّ ـــا ال ي

ــــكْ ــــرُوبَ ــــهْ ــــلْ ب ــــجَّ ع

ـــكْ ي ـــدِ ـــفْ ــــكْ يَ ــــلَ ــــتْ ـــــلْ مــــن قَ البْـــــطَ

ـــرود ـــم ــــــلّ ال ــــر قَ ــــهَ ــــرْضــــي نَــــشْ غَ

ـــي ـــال ـــب ــــديــــنــــة فــــــاس ال ـــــي امْ ف

ــالّل ع الــهــارَف  هــذا  بالبْخيس  ــدْ  ــيّ ــبِ
ونْ

ــســـال ـــــن اتـْ ــــا مَ ـــــل ي ـــــزامَ ـــــذا ال ه

ــي  ــنِّ ــر عَ ــي ــــانْ س ــــس ــــارَةْ االحْ ــــكّ ـــا ن ي

ــن بــالِــي ــكْ م ــتَ ــحْ ــيــكْ خــيــرْ لَ ــقِ ــلْ ــال يَ لــهْ

مْ نْهُ مَ يا  اللِّي  و  مثايْلَكْ  على  اهللا  نةْ  لَعْ

ـــمْ ـــرْيَ ـــرْ يــا بَــــــرّاحْ فــي الــلــغــى مَ ـــهَ اشْ

ــــهــــمْ الْ ـــع  ـــم ج و  الـــــبْـــــال  ـــم  ـــه س

ـــــظـــــالمْ ـــــــبْ ال ـــــــلْ قَ

ــــــمْ دَرْغ ـــن  م ــــاتْ  ــــش اخْ وال  ـــــــتْ  راغَ

ـــــامْ ـــــه ـــــــرِي الْ ـــــــبْ يَ

الــجــحــيــد  ــن  ــف ج ســـيـــدي  ـــا  ي ـــو  ه و 

ـــقْ ـــرِي ــــه اغْ ــن الــلــجــوج أمــــواجُ ــي ب

لْقى المَ شـــرّ  ــه  ــاتُ ــق ألْ ــه  ــنُ ــايْ ــح امْ و 

ـة قَ حْ تُـه مَ قْ حَ بالنـفاض امْ

ــرْ  ــفَ اظْ مــا  ـــــازالْ  م ــدي  ــي س يــا  هــو  و 

ـــى اتْـــرَقّ وال  ــوَة  ــطْ ــسّ ــال ب ــدْ  ــي ــحِ ــجْ ال

ـــكْ ـــوبَ ـــنُ ـــــــرارْ اتْ االش

ــاكْ ــشــب ـــواقْ ال ـــي لـــألسْ ـــتِ ـي رَمْ ألــلـِّ

ــكْ ـــ ــوبَ ــجُ اعْ ـــــواتْ  اقْ و 

ــكْ ــي ـــكْ دايَــــــــرْ ب ـــطـــانَ عــــــادْ شـــي

ـــرْ االدخـــــال ـــي ـــي أم ـــــواك ف كـــــانْ اه

ــال ــب ال ـــن  م ـســيــتَــك  انـْ الــــيــــومْ  و 

ي  كِ نَحْ اللغى  ــمْ  ــاهَ ف يــا  ــكْ  ــالَ ب ــرْ  حــضّ

ــالِــي الــتّ و  األوّل  ــي  ف ــي  ل صـــارْ  ــا  م ــك  ل

في معرفةْ العديمة الشايْطة قلّ اقْحابْ اليُومْ

ــرى اجْ كــيــفْ  للحديثْ  صــيــغْ  ــلْ  ــايَ ــسّ ال

ـــرة ـــبْ الـــعَ ذا  ـــثْ  ـــدي ح ـــى  ـــغ اصْ و 

ــــــــــورى ـــــن ال ـــــي ب

رةْ الحگْ ــيــلَــةْ  ابْــصِ ــا  ــن ــعْ ارْفَ ــارْ  ــه انْ فــي 

ــــــــــــامْ ــــــــلّ االري ق

صالمطلع
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الحربةعنوان القصيدةرقم

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــة ـــــدون حــرب ب

ـــــسْ ـــولـــي ادْري ـــمْ مُ ـــرايَ ـــكْ ــــــحْ ال أواضَ

لْطانِي دْ يا سُ هللا جُ

ــــراق الــــبُ راكــــــب  عـــلـــى  اهللا  ـــى  ـــلّ ص

ــي ــاق ــثّ ــاهــر ال ــن الــطّ ــي ــن ــسْ ــحَ جـــدْ ال

ــي التّاقِ ــى  عل ــوْ  لّي صَ

دْ سلطانْ االنبيّا عين الرّحمة سيّد االخالقْ محمّ

الجياللي ـــوالي  أمُ

ــوعــالمْ ــيــنْ يــا بُ ــالْــحِ ــطــانْ الــصّ ــلْ ـــارَةْ سُ غ

مالْ الكَ قطبْ  يا 

ـنــا ــف رَبـْ يـــا الـــهـــادِي بــنــعــيــســى ضــي

لْطانِـــي سُ بنـعيسى 

ــا ــارَة هللا غيثْن ــلْ االيغ حَ ــد الفْ ــيْ امْحم أمولَ

والْ اهْ لألمواجْ  يقْ  اتْطِ أالّ  بحر  في  لْ  اخَ الدّ يا 

واها ها و غيوان اهْ راضْ ه في اغْ يا مساعف نفسُ

قيق اشْ ــو  خُ ــوض  ع فــي  ــدِي  ــنْ عَ ــنْــتِــي  كُ

ــق ــي و الرفي ناتِ عْ حافــظ مَ

ــــــقْ ي ــــــدِ ـــــــيّ اصْ ل

طريق ــــــرُومْ  اتْ ــا  م اعْ  ـــــدّ خَ ــي  ــرْنـِ واتـَ

ــالْ الجب حــوز  ــوف  احيُ

ــسْ ي دِ التقْ و  ــدْ  مْ الحَ ــولْ  مُ ــمْ  ري الكْ بأســم 

أوْزانِي ابْياتْ  في  نَبْدا 

ــاق ش ــلــي  ــقْ عَ ــب  بــالــحُ عـــلـــيّ  آهْ 

فاقي اسْ ــــل  ادْواخَ فــي  البين  ــمــار  اجْ و 

ــي الباقِ بأســم  ــدأ  نَبْ

لْ االرزاقْ هَّ بحانُه لمسَ ايَمْ األكبر سُ لك الدّ مول المُ

ــوثْ الوالِي مْ الغُ ــا نَعْ ي

ــامْ ق المْ ــوْ  بعل ــوْرى  ال رَبّ  وَدَّكْ  مــن  ــا  ي

ـــالْ ــبْ االوْص يــا طــالَ

نا شيخْ الـــهـــادِي  زُورْ  ــمْ  ــنَ ــغْ تَ ـــمْ  قُ

ــدا بأســـم الغـنِي نَبْـ

ــا و وَدْنا ــل من جادْ علين مــول الملك أال له مث

صالمطلع
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انْوارْ كل  عن  فايَقْ  بنُورْ  وى  اضْ رْ  البَدْ وفْ  شُ

تشهار فــي  ــه  عــالمُ و 

ــاره ق لَعْ ــه  يُولُ اخْ ــابْ  ج

لها يقوى  ما  اللِّي  بالمحال  اللّيل  جند  هزَمْ  و 

كاسي لي  ر  غــدّ الساقِي  يا 

بَة على العوانَسْ هْ عس على النُوبَة و رادف الصّ

ـــالسْ ـــغ ــــوا ال بــــالُ يـــــــــدْ

العالي المقام  أهل  يا  م  إيّامْكُ ز  إيْعَ اهللا 

بّان شُ و  ــيّــاب  شِ ــى  الــرّمَ ــةْ  المَ يا  ســاداتــي 

رارْ االسْ رْ  تَنْظَ ي  اهِ السّ يا  فيق  نَكْ  فْ جَ يقَّض 

ــرَّحْ االبْــصــارْ ــمَ ــمْ اتْ قُ

ــارُه تب اعْ و  الحــقّ  ســر 

ــا وحيّهــا و ســماها و مالكها نْي ــق الدّ مــن خل

ودْ العناسْ جُ و هو ياسيدي جادْ الزمانْ يا ساقِي بوْ

ــامْ ين الّ  مــن  الواحــد  بســم 

النظــامْ ــات  بي فــي  تَحْ  ــتَفْ نَسْ

صالمطلع
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ــار يَ ــوفُوا اغْ ــا انشُ ــت م ــا شــرّ الوقْ ين أكفِ

ــطار اشْ ه  ــدُّ اتْحَ ال  و  ــى  يَنتهّ ــا  م ــك  لَ فَضْ

االوزَار في  الغارْقَة  ــة  األُمّ عْف  ضَ ــم  ارْحَ و 

بار االخْ في  كما  و  بالعفُ ة  الشدّ خ  تَنْسَ و 

االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

ــســان يــم االحْ يــا قــدِ

ــن ــي ــيِ ــاصْ ــا ع ــن كــل

ــزْمــان ــورْ ال ـجُ مــا إيـْ

ــرْ جــايْــرِيــن ــهَ ــقْ ــال ب

فــي الشــقا و المحان

ــا فــي حين ــا وجده م

انْهارْ شي  اوْقاتْها  في  التُه  لصْ غْ  رّ يتفَ ما 

االوْعـــارْ بين  يحْ  إيطِ ــارة  ت تَرْ  يَعْ ــارة  ت

ــي ــافِ ــيّ الــكَ ــحَ ــمْ ال ــعْ ــا نَ ي

ــي ــل الــوافِ ــضْ ــولــى الــفَ ــا مُ ي

ــي ــافِ ــشّ وَاكْ ال ــل بــــــدْ ــجّ ع

ــي تــعــافِ و  ـي  ـبْــلـِ تـَ قـــــادَر 

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

ــمــان ــنــا يــا رَحْ ــمْ ارحَ

يَان العصْ ــدْت  واخَ لو 

اإليمــان ــفْ  عْ ضُ ــوال  ل

ــان ـي غْ الطُّ ا  ــوْ يولّي و 

يْمان الهَ ين  ــكِ سْ المَ و 

يان اعْ ــوت  المُ ــى  نّ يتْمَ

ــت امــفــافِــي ــوق ـــمّ ال ــن هَ م

ــيــافِــي ــهْ فــي اتْـــلُـــولْ افْ ــايَ ت
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االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

ــواتْ اقْ ــي  عاصِ المْ و 

ــوتْ المُ ــى  عل ــة  غافْلَ

فــاتْ اخْ ــا  م ــوْرى  لل

ــوتْ البْهُ و  ــرْ  كْ المَ و 

ــاةْ ــي ــحْ ـــمْ ال ـــرهُ غَ

وتْ حُ تْ السْ ــحْ فُوقْ سَ

االقْطــارْ ــمّ  إيْعَ ــال  البْ ــعْ  بَنْوابَ ــا  ن لَكْ يَهْ

ــرارْ ــدّ جمع االشْ ــة إيْحَ مَ ــنْ الرَّحْ ي ــهْ عَ لَوْجَ

االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

ــودْ ــوْجُ ــعْ ال ــمْ ــمّ جَ ع

يدْ ــعِ السْ و  ــقي  للشّ

دُودْ ــــوْ ــيــمْ ال ــكِ الــحْ

ــدْ ي ــي و البْعِ ن فــي الدّ

ــودْ اللحُ ــقْ  ي ضِ ــومْ  يُ

يــدْ ــدِ ــدابْ الــشْ لــلــعْ

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

ــاتْ ـرِم ـحْ بالمُ ــا  ن حْ بـَ

حاتْ اضْ النّاسْ  اقْلُوبْ  و 

ــاتْ ــب ــاتْ أنْ ــالم ــع ال

مــاتْ لـُ الظُّ ــواتْ  اقْــ و 

ــتْ و عمــاتْ مَّ ــاً صَ قُوم

ــهواتْ ــبّ الشَّ ــه حُ تَبْعُ

ـحــافِــي إيـْ اهللا  رادْ  ــــو  لُ

ــي ــافِ ــك ــودْ إيْ ــنْ بــالــجُ ــك ل

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

ودْ وْجُ مَ ــكْ  فَ لُطْ مــن  يا 

ــودْ جُ مــن  ــصْ  تَنْقُ وال 

ــودْ بُ ـعْ المَ اهللا  ــتَ  أنْ

ــودْ نْفُ ــمْ مَ ــكْ دايَ مَ كْ حُ

ودْ الحــدُ ى  ــدّ يَتْعَ مــن 

ــودْ يعُ و  ــه  لُ فَعْ يَلْقــى 
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ــارْ التم و  ــا  وره حُ ــة  الجـنّـ ــمْ  مـأواهُ

مارْ الجْ دْ  هْ صَ وقْ  إيْدُ اقِي  الشّ رُومْ  حْ المَ و 

االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

ــبِيلْ اسْ نا  ــلَكْ اسْ ــا  م

ــالْ االحـي و  ــعْ  لطـم

ــيــلْ ــلِ اعْ ــة  عــلَّ دونْ 

ــاللْ ـــومْ الــضْ ــدْ قُ ــنْ عَ

يلْ الجِ هــل  ــوهْ  حُ دْ إيْمَ

االفْــضــالْ ــيــارْ  اخْ من 

ــارْ مــا اقْب هْ ــادْ مَ ــوهْ العب ــضْ مــن رَفْعُ فَ يَخْ

شــارْ يمْ فيها احْ حِ ــرَة من الجْ فْ ه حُ و مقامُ

االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

النّفاقْ ازْمــــانْ  فــي 

ــقْ ي ــدِ اصْ ال  ه  ــدُ ــوَجْ ت

ـــواقْ االسْ ــرَتْ  ــمْ عَ و 

ــرِيــقْ ــنْ الــطْ ــي خــارْجِ

ــي افِ الصّ ــجْ  النَّهْ حــابْ  اصْ و 

ــي ــافْ ــي فــي اوْص ــكِ ـــالَّ نَــحْ شَ

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

ــيــلْ ـــــا لــرْحِ ــا زَوَّدْن م

ــلْ ي ــاسْ اتْمِ ــوبْ النّ و قلُ

ادْليل ينْ  المســكِ ــادْ  ع

يلْ ضِ تفْ فــي  ــرْ  الفاجَ و 

يلْ ــمْ ابْخِ ــو كان اللئي لُ

ــلْ ي قِ ــرْوْ اعْ ــوا مَ ولُ و يقُ

ـــي ـــوافِ اخْ ـــل  كُ ــمْ  ــالَ ــع ال و 

ــه طــافِــي ــبــاحُ ــصْ ـــدْ مَ ـــوْجَ يَ

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

شــاقْ ــا يُعْ ــي م ــا باقِ م

ــاقْ ميـث ال  ــدْ  ـ عاهَ ال 

اضـياقْ و  بْ  عَ اصْ الوَقْتْ 

ارْزَاق ــي  ف ــركــة  ب ال 
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ــيــعْ األفــاقْ ــمِ مــن اجْ

ــيــقْ ــلِ ــا إيْ مــابْــقــا م

مارْ االعْ اقْبيطْ  على  وا  راجُ احْ المالْ  لَ  أهْ و 

جارْ أو  ــو  خُ يفْ  بالضعِ غنِي  ــقْ  يَــرْفَ ما 

االقْــدار به  ـــرات  اجْ ما  في  بنا  ــف  الْــطَ

ـحارْ االسْ و  الضيا  في 

ــرْ الكـثي ــوعْ  الخشُ و 

ــهــارْ ــجْ ــال كــافَّــة ب

ــيرْ سِ اكْ ــي  اللِّ ــرْ  بَّ جَ

ــارْ ت االعْ ــلْ  ي مقِ ــا  ي

يرْ بخِ ــا  ــنَّ عَ ــــودْ  جُ

ــرارْ االضْ ذا  مــن  ــعْ  ي مِ اجْ ــا  إيعافِين اهللا 

ــرارْ االبْ ســيدْ  ــلِينْ  رْسَ المُ ــاج  ت محمــد 

االدْكـــارْ جــلّ  ــولْ  ــقُ الــعْ ــاسْ  ن بها  ــرْ  دكَّ

عارْ االشْ يحْ  افْصِ الغرابْلِي  دْ  مَ أحْ الحاجْ 

ــرَبْ و انْســاقْ ــن اغْ ي الدِّ

ــاقْ وا الرْف ــدُ ــه فَقْ لُ و أهْ

ــي ــافِ ـــــه ج م مـــن دَمُّ ـــــدّ ال

ــي ــوافِ اشْ راتْ  ــا  م ــي  ــكِ ــحْ نَ

ْ

ــي الخافِ ــفْ  اللّطْ ــى  ول مُ ــا  يـ

ـفـارْ ـتِـغْ االسْ ــنا  الزَمْ

ــارْ ـتِــق االحْ و  لْ  ــدّ بال

للقــهـارْ انــتُـــوبْ  و 

ــارْ ــبَّ جَ ــا  ي ــولْ  انــقُ و 

االوْزارْ ــا  ـنّ عَ ـحــي  امْ

صارْ يُحْ شالَّ  لَكْ  فَضْ

ــي ــافِ ــح اتْ ـــــزْ  رَمْ ــة  ــايَ ــه ن و 

ـــي ـــوافِ ـــاهْ الــنــبِــي ال ـــج ب

ـــي ـــوافِ اقْ ـــــودْ  خُ راوِي  يـــا 

خــافِــي ـــو  هُ ــا  م ــمْ  ــاظَ ــنّ ال و 

انتهت القصيدة

مالحظة : والشائع في تحرير الحربة هو «يالطف اهللا الخفي...»  
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ــي كنان ــلْ  ادواخَ ســرّ  ــم  عال ــا  ي

ــرْ المبِين ك ــمْ و الدّ ظَ ــك ســألتك و األســم األعْ ــك ل مــوالي ب

ــي المتان ــبعْ  السّ ــرار  اسْ بحــق  و 

ــن رَّبي قَ ــالك المُ رســي و العــرش و المْ ــم و الكُ ــوح و القل و اللّ

ــي عدنان ــاج  ت ارســولك  بجــاه  و 

ــنين ــن و الزهــرة و الحسْ رِي اهْ و اآلل و االصحــاب و االزواج الطّ

ــي ابْدان جــوارح  و  ــي  قلب ــر  طهّ

ارين ــر الدّ ــواب الرّحمة و الجود و االحســان و خي ــي ابْ و افتــح ل

ــي النِ تُكْ عليــك  و  ــا  ارْجاي فيــك 

حاشــا انْخيب وانا في ابوابك شــاخص االبصار و باسط اليدين

ــي غانِ ــا  ي ــابْ  وهّ ــا  ي ــي  ِّ رب ــا  ي

ين ر و الستر و التقوى  و الدّ نسعاك في العفو و التُّوبة و السّ
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27

28

ــي دانِ ــا مــن هــو فــي الملــك وَحْ ي

ين ــا و الدّ ني ــر الدُّ ــي مــن أم نِ مّ ــا هَ ــي م ــي و اكفين تِ ــرْ حاجْ زهَّ

ــي و أماني ظِ فْ ــكْ حَ نَ صْ واجعــل حُ

ــى عليين ــي فــي أعل ــعْ ادرجت ســينِي و ارْفَ ــول اكْ ــة القبُ لّ و بحَ

ــي يرضانِ اوْســيع  رزقْ  ــي  ارْزَقْنِ و 

وِينْ رِي كن لي على االشــيات اعْ رِي و ارْفَعْ قَدْ دْ ومْ صَ مُ ــي اهْ و افجِ

ــي مــن الحســود و ارعاني نِ و حرصْ

ــن الزّين رمة زي ــي يا واســع الفضــل حُ نين ــق اغْ ــى كل خل و عل

رْســي يخضار بُســتانِي ــح غَ و صل

ــن ــي و تهيــج بالتمــار إيســارَة و يمي ــار ادواحِ و تفــوح باالزه

ــي غانِ ــا  ي ــابْ  وهّ ــا  ي ــي  ِّ رب ــا  ي

ين ر و الستر و التقوى  و الدّ نســعاك في العفو و التُّوبة و السّ

الســاني و  بالقلــب  نتْوَســلك 

ــن ني ــدر و حُ ــع و ب ــارْ و البقي ت خْ مــى و مقــام المُ ــرْمْ و الحْ بالحُ

ــانِي السّ ــازغ  الب البيــت  ارْكانْ  و 

ــن ــرْفَة و زمــزم و الحرمي ــة المشَ و الحجــر الســعيد و الكعب
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44

ــي رانِ البَدْ ــرْوَة  المَ و  ــا  الصف و 

ــن وري الطّ و  قُوبيــس  ــل  جب و  ــة  عرف ــل  جب و  ــدسْ  القُ بيــت  و 

العياني ـــرام  الـــكْ ــا  ــي ــب األن و 

ــادق األمين ــق الصّ ــن الرّحمــة محمــد الصدي و اختامهــم عي

ــي الفان راحــم  ــا  ي ــدك  عب ترحــم 

ــن ــزّ و تمكي ــز فــي ع ــال ع ــة إين ــه صبغــة نوراني و نشــر علي

ــي غانِ ــا  ي ــابْ  وهّ ــا  ي ــي  ِّ رب ــا  ي

ين ر و الستر و التقوى  و الدّ نســعاك في العفو و التُّوبة و السّ

ــلْطانِي ــاح الغــرب سُ ت فْ ــة مَ رْمَ حُ

ــبطين جد االشــراف ســيدي موالي ادريس بن ادريس حفظ السّ

ــي ان مّ ضُ فــاس  ــة  امدين ارجــال  و 

ــر و بحرين ــة و جــون و الب  و بأهــل الغيــب شــرق و غــرب و قبل

ــي التيجان الوظيفــة  ايمــام  و 

شــيخي و نعم ســيدي من برضاته انصــول و ارضــات الوالدين

ــي النّوران ــه  مقامُ و  ــه  حضرْتُ و 

بعة تبيِين دة شــالّ انصيف ألهل السّ ــاعْ ه السّ و فضايل اضريحُ
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ــي اخوان المــة  ــه  بصحابُ ــة  رْمَ حُ

ــن توني ــال  ب االســتغفار  و  ــورد  ال و  الفاتحــة  و  االدكار  اهــل 

ــي غانِ ــا  ي ــابْ  وهّ ــا  ي ــي  ِّ رب ــا  ي

ين ر و الستر و التقوى  و الدّ نســعاك في العفو و التُّوبة و السّ

صياني ــدي عــن جيــش عُ تنصــر بن

ــن لي ه  ــدُ عن أالّ  ــن  اللعي المــارد  و  ــا  ني الدّ و  الهــوى  و  النّفــس 

ــي تان ــه  لُ أالّ  لــك  المُ مــول  ــا  ي

ــي منزُولين ــوب اللِّ ــرّوح و الكت ــألتَك بال ــوب اسْ ــك الحجُ بمالي

ســوالني و  رِي  ــدْ عَ ــلْ  بَ اقْ مــوالي 

ــا طلَبْتْ إينقضــى في الحين ــي ســاعة االيجابة كل م و القين

شــاني ــةْ  مرْتَبَ ــع  ارف و  ــي  رقِّين

ــا كريم يا خير المســؤولين عفي ي ــواكْ من يرحــم ضُ ــي اسْ مال

ــي النِ عْ و  ــر  السّ فــي  ــي  حال ــن  زيّ

ــي حصن احصين بيب يشــمل ل ــة و ازْيارة للحْ جّ ــي بحُ و كرمن

عــل ســرّك فــي و فــي اخواني و اجْ

ــن ــي البركــة فــي الحســنى و العمــر و المــال و البني و ارزَقْنِ
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ـــي اوْزانِ ــبْ  ــواهَ امْ خــد  راوي  يــا 

ــن وبي المُ الفتــح  ــال  اتْن ابْياتْهــا  فــي  ــى  لّ اتْهَ و  صونْهــا  نوصيــك 

ــي رَبّانِ ــم  ظي اعْ ــور  ن لْنا  ــمَ يشْ و 

مس العشــرين ــن و خُ ــة فــي الســبعين و االثني لّ ــبْ الحُ ــر طالَ و دكُ

تبيانـي ــرط  ــشّ ال والم  ــف  أل و 

ــن الرّبعي ــى  عل ــام  الخت و  ــن  ثالتيـ و  ــا  تلتمي ــز  رم ــد  نزي و 

ــي اعيان ــح  المصاب اهللا  ســالم  و 

ــن حبي ــم الشــريف  لســياد المُ ــاس العل االشــراف هــل البيــت ون

ــي ــم الفان النّاظــم بنغان و ســم 

الكونين ســيــد  ــه  ط ــول  ــرس ال اح  مــــدّ أحــمــد  الــغــرابــلــي 

شــكراني وجــل  بالحمــد  ــم  نخت

تأمين و  ــبــر  الــصّ ألهـــل  ــز  وكــن ــرة  ــي ادخ ــول  ــرس ال ـــالة  وص

انتهت القصيدة
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ــبى بيبْ انْسْ وَى الحْ لي بَهْ قْ عَ

بى ــمْ افْنى و دابْ و اهْ سْ و الجَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

لْقى ــراقْ مَ ــدْ الفْ ــي بَعْ ــل لّ هَ

ــقى ــه نَسْ ــي كاسْ ب ــي ل ل يَمْ

ــراجْ يَرْقى مــي في عــال البْ نَجْ

ــى ــرْ الوصــالْ يَنْب رْجــى فَجْ نـَ

لْبة ل طَ دي فــي كُ ــلْ قَصْ مَ يَكْ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ لْب قَ

عايَنْ ــة الضّ ــنْ رَفْقَ ــي مَ هل لّ

ــنْ ــرايَ قْ صـــادّ  ــل  ــضــايَ افْ و 

ــنْ حاسَ ــتْ المْ مَّ ــوادَجْ ضَ و اهْ

ــكيبْ يْنْ اسْ عْ العَ راقْ دَمْ ما أصبرني لَلْفْ

ــبْ في اللّهيبْ رّ البينْ ســارْ يَتْگلَّ من حَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــي الباسْ نّ هبْ عَ ــاء و يَذْ ن ــرْ بالهْ نَتْباشَ

ساسْ ه تَبْرَدْ االحْ ــفُ تيقْ نرَشْ رْ اعْ مْ من خَ

داسْ مْ تَدى بنُورُه فــي الحَ ــجْ نَهْ نْهَ لَلْمَ

ــي ليسْ ايْغيبْ نّ حــي ليلْ الجفا و عَ يَمْ

ــبْ ري ــلّ التَّقْ ــه جَ رْتُ ضَ ــي لَحْ ـن رَّبـْ و يقَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ا لْ يَضويوْ شاعَ ــري الوْفودْ بَمْ ما تَسْ هْ مَ

ــوْا يَرْغي ــمْ  غاهُ نَصْ ســيرْ  المْ طــالْ  إذا 

شــيوا رُه صفوفْ كما يَمْ عْ قْواطْ و النَّجْ
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ــى ورْب ــولْ  ل التّ ــنْ  بي بْ  ــحَ تَسْ

ة ــرْبـَ ــاهْ سُ ــل حافّ ــمَ حْ و المَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ـيَّـر حَ ــدا امْ كْ ــي هَ ــا ابْقانــ م

ــر بَ ــفْ نَصْ ــرة و كي بْ ــي صَ مال

ر هَ ــامْ أال طْ ــشْ المق رَقْ ــا نَفْ م

ــعْ تُرْبَة ها فى البْقي دْ ــعَ ما اسْ

ــر جوبَة مْ ضــى العُ وْفــي يَمْ خَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

فْ انْســاعَ ــدا  كْ هَ ابْقاني  ــا  م

ـــرادَفْ اتـْ إال  ــجْ  ــلَّ ال ـــوجْ  م

ــفْ ــراهْ واقَ دي انْ ــعْ مــا سَ هْ مَ

بَّة حَ المْ صـــادَقْ  ــي  ــوان دي

ــأ تنب ني  ســاكْ ــة  الرُّؤْيَ ــا  ب

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

جيبْ و الحادي يَنْشــدْ النظامْ بطبع اعْ

ــليبْ ــاق سْ شَّ ــلَبْ العُ ــرَّزْ يَسْ ــنْ يْبَ حي

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــبْ الزّوار ر رَكْ ــفَ ــى السّ ــتْ يوَنّي عل وَقْ

دارْ ــي تَكْ بْ ل قَ ــرورْ يَعْ ــتْ السّ ــو ضني ل

بار ــه نُقْ رْمُ لي و في حُ ضــى اجْ ــى يَمْ تّ حَ

مــونْ لها نجى من اهللا ليسْ يخيبْ مَضْ

ــالّم الغيبْ رَةْ خيرْ ما انْشــا عَ ضْ ــنْ حُ عَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

توبْ كْ ــبَقْ مَ تّى يَقْضي اهللا شــينْ سْ حَ

روبْ ــيْن له من هْ رّ شَ طَ ضْ نْ المُ فْ نْ جَ عَ

رْغــوبْ المَ مــالْ  بكْ ــرور  للسّ ــاء  يَّ نَتْهِ

ــبْ ــسْ يْري ــى لي لّ ــو تْعَ ــد ل ــانْ الجَ بُنْي

ذيبْ بيبْ ما فيهــا تَكْ ــة في الحْ و الرُّؤْيَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ
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ــدْ مَ ــحْ يَخْ ري ــبْ الجْ لْ ــى القَ َب أ

دْ بّ ســارْ يَنْشَ رْ الحُ وفي شــعْ

ــرَّدْ انْبَ ــي  ت ليعْ ــي  ـوان اگْ ــا  م

اتْــربَّــى ــوى  ــهْ ال ذا  ــايَ  ــع ومْ

ــة ـ بـَ دْ جَ ــاتْ  بالوْق ــي  بْن دَ يَجْ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــعْ فَ تَدْ ــوعْ  م بالدّ ــي  يون عْ و 

ــعْ ــفَّ شَ المْ ــرْ  ـ أزايـَ اهللا  ــا  ب

عْ جــا و رَتْفَ من ســرى فــي الدْ

ــبى رْ و نَسْ دْ فاهْ بالقَ طْ نْ اصْ مَ

تْبَـــة كَ دون  لـــومْ  عْ ورْواهْ 

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــلَّمْ سَ و  الزّكــي  ــى  تَحّ ــا  لَمّ

مْ ظَّ عَ و طلَبْ ما شــا مــن المْ

رَّم كَ فــى المْ طَ ــه يا مُصْ قال لّ

ــرْ ثي رْ كْ ــدْ ــه الصَّ ــي و ضــاقْ بِ ــرْ دات يَّ حَ

ــرْ بي تَدْ ــي  مال ــي  كادْن ــدْ  البُعْ يْقــولْ  و 

ــرْ ــرانْ انْطي ي ــحْ الطّ وانَ ــي جْ ــوا ل لُوْكان

ــبْ تي غــى لَغْ ــه وال نَصْ ــتْ بخاوْتُ و رْضي

ــه الريبْ طابُ ــي يْقــولْ فــي خْ ــذا قَلْب كْ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــجومْ مْ مَسْ ــنْ يَتْرَكَّ دْقْ حي ــوَ ــعْ ال فْ كدَ

لومْ عْ ــنْ المَ ــالمْ للرُّكْ ــي السّ نّ ــرى مَ َقْ ا

ــوم يّ القَ ــمْ  نَعْ ــا  رَبّن ــيّ  الحَ لحضــرتْ 

ــبْ لّ قْري ــنْ كُ ــه عَ بُ رّ ــه وقَ ــعْ جاهُ و ارْفَ

ــبْ غي ومْ ــرْ  ظاهَ ــرَة  وآخْ ــا  نْي الدُّ ــمْ  لْ عِ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ليمْ ه العْ ــالمُ ــى المولى و جــابْ سْ عل

ريمْ ادْ كْ ــوّ لبْ جُ ــا طْ لّ م و رْضــاهْ في كُ

ظيمْ ميعْ االرْســالْ بِتَعْ نْ جْ ــكْ عَ لْتَ فَضَّ
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ــة بَ عْ للكَ ــالة  للصّ ــك  قبلْتَ و 

رُتْبَــة نيــنْ  للمومْ ــرْفَــعْ  نـَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــة لَّ مَ ــرْ  خي ابـْ ــلُـه  رَسْ ــا  لين

الة ــامْ و اصْ ي نّه الصّ ــرَض عَ و فْ

ال ــه  ــالّ وق مــوســى  ــرْ  ــبَ خْ و 

ــة بَ رَغْ ــلْ  لي الجْ ــبْ  رَغْ ــعْ  ارْجَ

ــى تْب مجَ ــا  ي الملــك  ــداهْ  نَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــى ــلْ و اتْن لي ــلّ الجْ ــد جَ مَ أَحْ

ــنى االسْ رْســلينْ  المُ باحْ  صْ مُ

ــبْ للرّجوعْ فــي اهنى ڤَ ــمَّ عْ ثُ

ــة هيبَ و  ــرْ  قَ الوْ داتْ  ــزَلْ  نْ و 

ــة ريبَ دونْ  ــشْ  ري لَقْ ــرَجْ  خْ و 

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــبْ وي ــنْ صْ ــكْ دي ــنْ دينَ ــتَ و التَّابْعي َنْ أ

ــمْ الزَلْتْ اغْضيبْ نّهُ دوكْ عَ جْ ــي حَ و اللّ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــنْ كي ــلْ و التَّمْ اليَ ــرّ و الدّ طــاهْ السَ و اعْ

ســينْ مْ وْقوتَة خَ ــلْ و النّهارْ مُ ــنْ اللّي بي

ــنْ تي امْ ــرْ  أم ــمْ  ايْجيهُ ــذا  بْ ــزَلْ  تَنْ إذا 

عيبْ ــلْ التَّصْ مْ ــك حَ تَ ــنْ أمّ ــفْ عَ فَّ يْخَ

سينْ في تَرْتيبْ  مْ وْضْ خَ ة في عَ سَ مْ لّوا خَ صَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــرارْ فــي ذاكْ اللّيل دْ من اسْ ــا شــاهَ وم

ــلْ لي ــه الجْ لْقُ ــر خَ لّ مابْصَ لُوجــوده كُ

ضيلْ طاهْ مــن التَّفْ ــا عْ لّ م فَرْحــانْ بكُ

بْ النجيبْ و كملْ ليلُه في حضرته صاحَ

كــى بالتَّرْتيبْ باحْ و احْ ــحْ الصّ بْ ــا صَ لَمّ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ
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ــنْ ــلْ أمَّ لي ه ذا الجْ دُ ــعْ ــنْ سَ مَ

ــل صــارْ حــازَنْ هْ ــو جَ ــرْ أب غي

ـنْ بايـَ ــافْ  اوْص لنا  ــفْ  اوْصَ

ــة غيبَ دونْ  ــلْ  بْري جَ ــرَعْ  سْ مَ

ــى ــه بشــاينْ يَنْب فُ ــى وَضْ تَّ حَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

قْ ــدَّ صَ األمــيــنْ  يــقْ  ــدّ الــصّ و 

ــقْ تَّ وَ امْ فــى  الصّ هــل  ــانْ  بُنْي

ــرَّقْ اتْبَ ــدا  العْ ثْمــوا  كَ شــايَنْ 

بَة عْ ــقْ صُ نْهــاجْ طري تَبْعــوا مُ

ــا ب الخْ دقّ  ــلْ  هْ الجَ ــمْ  نْهُ عَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــرى بُشْ ــنْ  ني لَلْمومْ ــرى  بُشْ

رَى ـــوْ ال رَبّ  بِـــهْ  ــا  ــن ــرَمْ َكْ أ

رَة ــدْ ــقُ ــه ب نُ ــوّ ـــورُه كَ ــن نّ مَ

ارْ بة الدَّ قْ ــازْ بعُ دى و ف جْ الهْ ــلَكْ نَهْ وسْ

ــارْ يوت  ً را ــحْ سَ ــذا  بْ ــوا  ن تْأَمّ يـقــولْ  و 

بارْ ــوَه االحْ ري ــهيرْ يَدْ سْ الشْ ــدْ بيتْ القُ

سْ اوْجيبْ دْ طّ القُ يونْ الرّسولْ حَ وْ عْ نَحْ

ــبْ ري ــكّ مُ ــنْ فــي شَ لي ــاوْا الجاهْ و ابْق

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــقْ دي ــازوا بالتَّصْ ــنْ ف ني ــعْ المومْ مي و جْ

ريقْ ــنْ عــادت فــي تَفْ لي ــزابْ الجاهْ و حْ

ــقْ ـزيـ تَمْ ــزَّق  تَتْـمَ ــم  قْلـوبهُ ــلْ  بالغَ

ــعادَة بالتَّكذيبْ جْ السَّ نْهَ ــنْ مَ لّوا عَ ضَ

بيبْ ــم طْ ــوبْ مالِهُ ل ــه القْ نّ ــتْ مَ رْضَ مَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

وْض المورودْ بْ الحَ لْك صاحْ روسْ المُ بَعْ

قــودْ ــواهْ المعْ ــراقْ و ل ــه بالبْ رْمُ ــنْ كَ مَ

جودْ مْ بْ المَ لْق ذا النّسْ ه على الخَ رْمُ ما كَ
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ــى ــبْ نَخب بي ــه حْ ثْلُ ــنْ الّ مَ مَ

ــة بَ نُخْ ــمْ  نَعْ ــانْ  ن دْ عَ ــةْ  بَ نُحْ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

دْ جْ ــزاتْ المَ جِ عْ ــمْ مُ ظَ عْ ــا مَ ي

دْ ــجَ وسْ ــقّ  حَ ــقّ  انْشَ ــه  ل و 

ـــرَّدْ غَ عْ  ــدْ الــجَ ــه  ــراقُ ــفْ ل و 

بَة ضْ نْدْ العــداتْ غَ بْ جَ ضَ و غْ

لبّى ــدْ  ــعْ بَ ــافْ  ط و  ــجّ  حَ و 

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ه فُ رارْ وْصافْ وَصْ ى اسْ ما تَتْنَهّ

ه لْفُ ــياتْ خَ ــرى االشْ من كان ي

فــو العْ ــلْ  ني ــيامْ  الشّ ــبْ  يَّ طَ

ــة بَ دْ جَ لّ  كُ ــاتْ  ي احْ ــه  ب مــن 

بَة جْ ــوبْ حُ ل ــزَعْ على القْ من نْ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ميعْ مْجيبْ لّ سْ وَة باري النّسامْ جَ طْ سَ

اجْ و القْضيبْ بْ التّ خاتَمْ االرْسالْ صاحَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

رْقادْ ــبْ و الفُ واكَ ــمْس و الكْ منْ نورْ الشّ

ــادْ ــفْ ميع دْ برْســالْتُه وال خالَ ــهَ و شْ

نادْ ــومْ عْ ــه ي باعُ ــوشْ مــن صْ ورْوى الجي

ليبْ ــزَمْ كلّ اطْ ــدّ و هْ رْ على الجَ ــمَّ و شَ

ــه ارْقيبْ بَدْ لمن ب رَ الســحارْ يَعْ ــهْ و سَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــومْ ل ــرْ العْ ــاهْ فــي دفاتَ صــى اتْن وال يُحْ

لومْ ــرْفْ المعْ ــامْ بالطَّ ــفْ يرى من أم كي

دومْ ــنْ وْطــى بَقْ جــرْ حي ــانْ الحْ ــه لي ل

ــرْ بْطيبْ ــاحْ الزّهْ ــا وف ــراتْ انْهارْه و اجْ

رَةْ الهدى فازوا بَنْصيبْ مْ مْ خَ ــقاهُ و اسْ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ
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ــة لْي حُ تْكــونْ  ــا  م هــو  ــوْال  ل

ــا ي دُنـْ تْكــونْ  ــا  م هــو  ــوْال  ل

ــيا أَشْ تْكــونْ  ــا  م هــو  ــوْال  ل

ــة دْبَ ــزوا الوَ جْ ــه يْعَ فــي وصافُ

ــبَة رْ في نَسْ ــة مــن بْحَ رْفَ كغَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ا عنّ جــــادْ  ادْ  ــــوّ الــــجُ ــه  ب

ــة جنّ ــلْ  وْلي ســنى  ــيّ  ضِ ال 

ــة ـنّ جَ تكــونْ  ــا  م هــو  ــوال  ل

بَة صْ ة في خَ جَ ــحْ طاهْ و ابْطايَ

ــة بَ ذْ ــل نهــارْ عَ ــرْ و عسَ و خمَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــرْ هَّ طَ المْ ــى  ل عْ اهللا  ــى  صلّ

ــرْ ـ ثـَّ دَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  صلّ

ــرْ فَّ ضَ المْ ــى  عل اهللا  ــى  صلّ

يانْ لْقْ عْ ســامْ الخَ ــةْ اإليمانْ عن اجْ لْيَ حُ

جــانْ وال  ــسْ  ِنْ إ ال  ــالكْ  فْ ال  ــنْ  َرْضي أ ال 

بلســانْ ــبَّحْ  اتْسَ ــكْ  ماليَ وال  ــرْشْ  عَ ال 

ــبْ ــدْ بْتَرْتي جْ ــدوا مَ جّ حــوا و مَ دْ ــوْ مَ ألُ

ــرْبْ عذيبْ ــامْ بْشُ ي ة مــن الدّ ــفَ وال رَشْ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

وانْ ــنْ مــن االكْ ــوْال هــو ما يْكــونْ كايَ ل

مــانْ الرَّحْ رْســي  كُ ال  ــالمْ  اقْ ال  ــوح  الل

نْ الجينْ و الحــورْ و ولْدانْ ذاتْ قصــورْ مَ

ليب ــمْ و الثْمــار و انْهــار مــن احْ و انْعايَ

ــشْ يْطيبْ يْ ــه العَ وينْهــا و ب ــه تَكْ لُ الجْ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــانْ رْق بْعــوثْ بالرّســالَة و الفُ ــمْ المَ نَعْ

يانْ صْ ة فــي العُ ــفاعَ نْ وَدّه اهللا بالشْ مَ

ــانْ البُرْه و  ــل  اليَ الدّ و  ــزّ  العَ مــونْ  بَضْ
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ــة رْبَ ــالمْ كُ جــي لإلسْ مــن يَفْ

بّة حَ ــلَ المْ حاشــا يَنْســى أهْ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

حابة للصّ ـــوانْ  الـــرّضْ ــمّ  ثُ

ـة اليهابـَ ذا  ان  عــفّ بْــنُ  و 

ــلَ اليْجابَة ــتّة هْ ــى السّ و عل

ــة ـرْبَ القُ ــمي  الهاشْ ازْواجْ  و 

ــة نـوبـَ ــفْ  ألَ اهللا  ســالمْ  و 

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ســألْتَـكْ ــي  بالنّب ــوالي  مـ

ــكْ لَ فَضْ ــوابْ  ابْ ــا  لين ــحْ  افْتَ

ــكْ انْبْيَّ فــى  طْ صْ المُ احْ  ــدّ مَ

ــة توبَ بـْ ــي  يّت صِ عْ مَ ــخْ  انْسَ

لْبَة لّ طَ ــل ســؤلي فــي كُ و قْبَ

ــراجْ طيبَة ــوى اسْ ــي يَهْ بِ
لْ قَ

ــغيبْ ــدّ التّشْ ــومْ تكونْ العبادْ في شَ ي

ــكيبْ ــزانْ اسْ دّ مْ ــه عَ ــى اهللا علي لّ صَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

ــرْ مَ وعُ ــق  ي دّ الصَّ ــة  الرَّبْعَ االنْجــابْ 

ار فّ ــزّام الكُ ــمْ هَ ري ــي ســيفْ الكْ ل و عْ

ــعْ و اآللْ و االنْصــارْ مي ــه بالجْ حابُ و اصْ

ريبْ ــباطْ من حــازوا تَقْ ــرَة و االسْ و الزُّهْ

دْ الوْجيبْ ــجَ سْ ريحْ و المَ ة و الضّ للرّوضَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ

يارْ ــلَة االخْ جــوبْ و الرُّسْ ــة الحْ و ماليَكْ

هــارْ ــكْ بَجْ تَ مْ ــنْ رحَ ــا خزايَ نّ ــرْ عَ و نْشُ

ارْ فّ ــا غَ ــكْ ي ــنْ ابْوابَ ــرانْ عَ فْ يَرْجــى الغُ

تَكْ تَزْريبْ مْ رْســي رضــاكْ و رْحَ لْ غَ عَ و جْ

ــبْ ــالّم الغي ــا عَ ــي لالصــالحْ ي دين و هَ

بيبْ ــمْ الحْ والَمْ نَعْ ــةْ العْ دْ راحَ مَّ حَ مُ
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ــجالي ــنْ اسْ ــوتْ مَ ــذْ الياق خُ

ــي اتْبال ال  ــد  حْ الجَ حــابْ  باصْ

عالي ــلْ المْ ــرّاء أهْ ــى القُ و عل

ــة لْبَ ــرافْها و طُ ــدْ اشْ بْ مــن عَ

ــا ــحْ فــي ادْب ــخ الوْضي اري و التّ

نْضــومْ المَ رّ  ــدّ كال ــحْ  دي المْ ذا  ــاراوي  ي

ل يْعومْ هْ رْ الجَ دى في بَحْ نْ العْ فْ لّي جَ خَ

تومْ خْ يبْ المَ ــالمْ بالطّ لّ السّ ــلْ جَ نَرْسَ

ــمي و بن غالَبْ تَلْقيبْ دْ اسْ مَ الحاجْ أحْ

وْضوحْ بتَرْتيبْ دْ الرَّاء و الشــينْ مُ نْ بَعْ مَ

انتهت القصيدة

122 : ويعني هذا الرمز 1286 هجرية        
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ادي ــوّ ــم الحي الجُ بســم اهللا الواحــد العظي

ــدا البادي ــه يب ــة ب مَ ظْ بســم اهللا اســما امعَ

ــر ترشــادي ــى و ادخاي ــز و الغن بســم اهللا الكن

ــك و هادي ــوا دي بســم اهللا بهــا أهــل الثنا نال

ــوح النّادي تْ في اللّ بســم اهللا العظيم ســبقَ

ــادي ــم اكتــب ســار اين ــال الحــقّ للقل ــا ق لمّ

ي و أســم احبيبي سيد اعبادي مِ قال اكتب أسْ

ودادي و  ــي  ران فْ غُ مـهــا  إيعَ ــة  مدنــب ــة  أمّ

ــرَعْ في بيُوت انشــادي ــا بســم اهللا رَدْتْ نَسْ وان

ــيادي ا عن كل اسْ ــار من اتْرَقّ خت فــي امديح المُ

صــاة الهادي ــى اهللا عليك يا شــفيع العُ صل

ــادي اتم ــور  يان الرســالة  ــم  خات ــد  أمحمّ

ــدا ــة طيبها اشْ لّ ننشــد حُ

ــا ابْدا ــرادُه في م ــالْ امْ و ايْن

دة بسم اهللا في االقوال واكْ

دا اغْ ينتهــى  ــا  م وفضلهــا 

الواجدة األشــيا  ــل  قب مــن 

ــا ســامع النْدا ــا نكتــب ي م

ة دَ ــاهْ الشّ ــه  تُ أُمْ ــبْ  وكتُ

ــود خالْدة ــة الخل و فــي جن

دة بالمســاعْ نظفر  ــى  عسّ

ــدة الواقْ ــوارُه  انْ اضــواتْ  و 

ــدا ــمْ و الهْ ي ظِ ــنْ التّعْ يْ أعَ

ة وة و فايَدْ طْ التَكْ سَ في اصْ
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ــرّوح و العقل و احشــايا و اكبادي ــكْ ملك ال حبّ

ــال بهــا قصــدي و مرادي ــي من نظــرة أنّ هــل ل

كْ نحــت بتغرادي فَ ــاب عطْ وانا يا ســيدي في ب

إيْفــادي بحمــاه  ه  ســيدُ دون  ــوك  الممل آش 

ــادِي رَبْ الشّ ــا ما اهْ طاي ــا هارَبْ ليــك من اخْ وان

ــادي تگي مــن  ــي  ين دِ تَفْ رَدْتْ  ــم  يتِهُ افدِ كيــف 

ــي و ما امْضــى و الخافــي و البادي يا ســيد اآلت

ــي و انتقــرّب مــن تبعــادي نِ ــى تصفــى زاجْ حت

اوْرادِي و  ــايَ  وغن ــي  اتجارْتِ هــي  ــك  صالت و 

بْ اللغا هــو القوت و زادي واهَ ــك فــي امْ يحَ و مدِ

صــاة الهادي ــى اهللا عليك يا شــفيع العُ صل

ــادي اتم ــور  يان الرســالة  ــم  خات ــد  محمّ

االعــدادِي ــة  بنهاي تنحصــى  ليــس  معجــزات 

ــدادِي ــع امْ ي ــواح و البحــور بالجمِ ــن أل و األرضي

رْوِي على االســنادي ــودَكْ فايَقْ القــدر مَ ألن اوْجُ

ــى المداين و البادي ــوا نوركْ في الجبال عل و اضْ

دة ــوق ســاهْ و انجالي بالشُّ

ــدة اكْ النّ ــي  الگِ اخْ ــع  اتري و 

رِي شــاب و طالب الفدا ضْ عَ

ــدة الرّاغْ العيشــة  ــال  ين و 

دا تْ العْ و العيــس اللِّي ظلْمَ

ــدة نافْ حــقّ  ــرارَكْ  اسْ ألن 

دا كل  ــرّ  ضُ مــن  ــي  دَوِينِ

ــوم ســاعدة نحشــار مــع ق

وادّة لى مــن شــهد المْ و احْ

ــدا البْ ــدار  ل ــفر  السّ ــوم  ي

ــدا ــمْ و الهْ ي ظِ ــنْ التّعْ يْ أعَ

ة وة و فايَدْ طْ التَكْ سَ في اصْ

دة ــاد شــاهْ ــت العب ــو كان ل

بْتدا ما انتهــى فــي زكا المُ

ــوالْ وارْدَة ــكْ االقْ فــي خلوقَ

د ذا ــرى طاح بعْ و قصر كسْ
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ــادي حمّ المُ ــور  النّ ألجــل  ــرّات  غ البحــر  و 

ــيطان المتْمادي ــفْ باالخبار و الشّ تَ و الجــن اهْ

ك الفضيل ابْها النّور الگادِي و انْظر شــيْبة جدّ

ــكر للحــيّ األحــادي ــد و الشّ ــات التّحمي و اتْن

ــعديّة الســاعدة نالت فرح امزادي ســعد السّ

ــادي ــرّة الغي ــي حُ ــا العدب ــكْ مــن تده تَ عْ رضّ

صــاة الهادي ــى اهللا عليك يا شــفيع العُ صل

ــادي اتم ــور  يان الرســالة  ــم  خات ــد  أمحمّ

نادِي لْباته أهــل العْ ــوم طَ ــقْ ي ــدر انْشَ ليــك الب

و انزل و اســجد و العباد تنظــر حضري و البادي

ــمْ إيْدادِي ي مِ تُه ســار اهْ صْ ــار غُ ــو جهــل بن و أب

ــرادِي ــرامْ ازْواجْ و افْ ــكْ الكْ حابَ ــكْ و اصْ مامَ و اعْ

نادِي ــرْ و اروْى كل اجْ مَ ــكْ انْهْ باعَ و المــا بين اصْ

ــجارْ ســاجدة و عراضــتْ االطوادِي واتاتَكْ االشْ

ادِي وه القــوم الجحّ مُ قْ حين ســمْ رْعْ انْطَ ــدَّ و ال

 و ابكى الجدع و ناح عن افْراقَكْ بالجهر يصادِي

دة ــرْسْ خامْ ــتْ نار الفُ بْحَ صَ

ــدة زانْ عضــاه  فــي  ــه  نيرانُ

دة ماكْ ســاجْ ــة لحْ و الكعبَ

ــامْ حــادّة ــرت االصن و نكسّ

ــر ينهدا ــر فــي خي لهــا خي

المباعدة بعــد  ــك  ل ــت  قرب

ــدا ــمْ و الهْ ي ظِ ــنْ التّعْ يْ أعَ

ة وة و فايَدْ طْ التَكْ سَ في اصْ

دة عاهْ ه و اعطاوْا المْ شــرطُ

ــدة ــوم المعان و انهزمــت ق

ــدى ــاز و اهت ــك ف ــن مال و ب

حامــدة ــم  للكري بصــوات 

وارْدة عيــس  و  ــل  خي ــه  من

ــك تنهــدا ــة ل دهــب و فضّ

ا خبرك عــن ما فيه مــن الدّ

دة امْشــاهْ ــوْرى  لل ــه  نظراتُ
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كْ سبّحْ للهادِي صى في كفّ هد و الحْ بْ اشْ و الضّ

ــعْ اوْالدِي نْتِيهــا حين قالتْ انْســير انْرصَّ مَ و اضْ

صــاة الهادي ــى اهللا عليك يا شــفيع العُ صل

ــادي اتم ــور  يان الرســالة  ــم  خات ــد  أمحمّ

ــال افْضلْها بعــدادِي ــرّة عليــك ن مــن صلّى م

ــؤادِي ــا رُوح ف ــا بألــف ي ي ــا و امْ و العشــرة بمي

ادِي ــرّوض النّ ــى اهللا عليك ما ادْكــى زهر ال صل

ســادي ــى اهللا عليــك عد االرواح في كل اجْ صل

ــدّ ما حاد العيــس الحـادي ــى اهللا عليك ع صل

ــاكن االوْهادِي شْ السّ صلى اهللا عليــك عدّ وَحْ

ــدر ليلة طادِي عْ الب ــطَ ــى اهللا عليك ما اسْ صل

ــعادِي بْ االسْ واكَ واتْ اكْ صلى اهللا عليك ما اضْ

سْ و امســادِي ـقَ ــى اهللا عليك عدّ لَبْدْ و دَمْ صل

ــر الفدفادِي ي ــدّ األنس و جــنّ و النّمــل و الطِّ ع

صــاة الهادي ــى اهللا عليك يا شــفيع العُ صل

ــادي اتم ــور  يان الرســالة  ــم  خات ــد  أمحمّ

شــارْدة ــغــزال  ال أتــاتــك  و 

دا ــد  عن ــلَمْ  اسْ ــادْ  يّ الصّ و 

ــدا ــمْ و الهْ ي ظِ ــنْ التّعْ يْ أعَ

ة وة و فايَدْ طْ التَكْ سَ في اصْ

ــدة واعْ امْ بالعشــرة  وحــدة 

ــدا افْ ــرُه  اكْ للدّ األلــف  و 

ــيلْ و النْدا ــدّ اقْطــارْ السِّ ع

ــدة جامْ و  الحــيّ  عــدادْ  و 

ــجّ المصرمــدة و ارْكابْ الحُ

ــدة ــارْ باالصــوات ناشْ ي و اطْ

ــادّة ــور م ــمس بنُ ــه الشّ لي

ة ــدَ لْ قَ امْ البْهــا  ــرْ  واهَ بجْ

ــجارْ والَدة ــرْ و اشْ جَ ــدّ احْ ع

ــدا ــوَحّ امْ ــا  وم مــاليــك  و 

ــدا ــمْ و الهْ ي ظِ ــنْ التّعْ يْ أعَ

ة وة و فايَدْ طْ التَكْ سَ في اصْ
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ــادِي ــوم تن ــي ســندة ي ــونْ ل ــي اتْكُ ــه نَبْغِ أطَ

ــوم الميعادِي ــكْ ي ــنِيدة دُونَ ــود وال اسْ عــن مول

ــق لحادِي ــفْ مــن ضي ــرْ خايَ ثي ــي اكْ أطــه دَنْبِ

رادِي ــاب و االخــوانْ ال أعمــال أونيــس لتفْ االحب

جــادِي تمْ و  برضــاك  ــي  يْتِ دِ اهْ ــل  تقب أطــه 

لَحْ افْســادِي ــي و خدْ بيدي و صْ و انظــر من حال

بوجــادِي ــه  دَرْكُ ــا  م منتظــم  دُرّ  أراوِي  ــدْ  خُ

ــلْوان برضى صرف الودّ اتْهادِي في ابْســاطْ السّ

هاتْ أهل القدر السادِي و اختم بسالمِي على الدْ

ادي ــب نعم الجــوّ ــي و طال ــال أحمــد الغرابل ق

ة ــدَ ــوالْ ال ــزِي  ــجْ تَ أالّ  ــوم  يُ

ــدا اليْ ــمــاكْ  لــحْ ـــة  األمّ و 

ــدة اتْ فاقْ ــدّ ــونْ ال ــومْ اتْكُ يُ

هــادة لــألتــام  ـوبــة  تـُ ال 

ــدة نِي جــل المراشْ ــدْ و رشَ

ــدة ــلْ رافْ ي ــي حمــل اتْقِ داتِ

ة  ــدَ امأيْ عــدرَة  ــدْ  اقْاليَ فــي 

ة ــدَ اليْ المْ ــل  أهْ ــاقْ  شّ للعُ

ة يْدَ قَ المْ ــة  لّ الحُ ــامْ  اتْم في 

دا ــي في ســاعة نَغْ ــرْ ل فَ يَغْ

انتهت القصيدة
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ــي لِ قوْ ــت  ابدي اهللا  بســم 

لِــي ــرضــاهْ ســؤْ ــبْ ب ــتَــجَ يــسْ

ــا فــتّــاحْ بــصــرِي ـــحْ ي ـــتَ افْ

ر بــتــحــقــيــق فــكــري ـــــوّ ن

طه ــح  ــدي ــم ب ـــي  ـــنِ ـــعْ وَلَّ

ــا ناه امْ ــي  الگِ اخْ ــبْ  ي اتْصِ و 

المولى مــدحــه  مــن  نــمــدح 

ــال طــب االعْ ــود القُ ــن الوجُ عي

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

ضائت االنــــوار  ــــوره  نُ ــن  م

حــادت و  ــي  الحال و  ماضــي 

ــي لِ وتكْ ــي  ين إيْقِ ــه  في مــن 

ــيّ ــل اعْ ــدي  ســي ــل  يــســهّ و 

رِي ــدْ صَ ــوالي  مُ ــا  ي اشــرحْ  و 

يّة سِ كــل  ــي  ــنِّ عَ ــي  ــحِ امْ و 

ــقاها اشْ مــن  ــي  داتِ ــى  تهن

لْيَة العَ رجــة  الــدّ وانّــــالْ 

ــى صلّ ــاب  الكت فــي  ــه  علي و 

يّـة الســمِ ــن  زيــ ــل  المـفضّ

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

كانت االكــــوان  ــه  ــلُ ألج و 

ــة ــزيّ ــم ـــه هــــيّ ال ـــالتُ وص



I تصلية 74

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

إيــفــادة ــادي  ــه ال ــح  ــدي ام و 

ــل الــســعــادة ــه ه ــــازوا ب ف

بِّي حُ و  ــي  ــوق شُ ــن  م ـــا  وان

ــي رَبِّ ــبــيــبْ  احْ ــخــتــارْ  الــمُ و 

ـــرّة ــيــه م مـــن صــلّــى عــل

ــرة جـهـ ــات  بمي ــرة  العـشْ و 

فــديــة لــلــعــبــد  ــــف  األل و 

ــة يّ مِ اكْ ه  ــدُ عن ــي  اللِّ ــل  مث

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

هــى ــول تَفْ قُ ــه العْ لُوق فــي اخْ

رْهــا ــدَ ابْ ــلّــى  اتْــجَ ــــرارُه  اسْ و 

ـســنا ــة حُ ها ليل ـدْ ــا اســعَ م

علينا ــــي  ربِّ انْـــعـــم  بـــه 

خمدت الــفــرس  ــار  ن ــه  ألجــلُ

ســجدت لحمــاه  ــة  الكعب و 

ــرشــادة ال قصد  انــهــايــة  و 

نِيّة كــل  ــي  ف و  ــة  ــوف ــشُ ابْ

ــي لْبِ قَ و  ي  بلســانـِ حْ  نـمــدَ

ـــه عــلــيّ ـــالت مـــن عـــزّ اصْ

عـشــرة ــه  عـلي اهللا  ــى  صل

ـــف هــيّ ـــاألل ــــات ب ــــي امْ

نيا أغْ ــــــوه  دَرْكُ أالّ  كــنــز 

ــة ــيّ ــطِ اخْ ه  ــدُ ــعْ ب أالّ  ربـــح 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

تـنْـتـهــى أالّ  ــعـجــزات  مُ

ــا التــريّ و  الكـواكـــب  ــى  عل

انْبينا ــه  ط ــــالق  اخْ فـــاش 

ــة ـ يّ العطِ ــن  زيـ ه  ــبحانـُ سُ

ــرّتْ غ ــن  الحي فــي  البحــرة  و 

ــة ــيّ ازْهِ ــة  مــكّ ــتْ  ــحَ اصــبْ و 
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ـــورُه نُ االركــــان  على  ــوى  ض

ــــزورُه ــة اتْ ــرّســل وأتـــاتُـــه ال

ازْخــرفَــتْ ــة  الــجــنّ ودواحْ 

ــوح هتفــت و العــرش مــع اللّ

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

مـســرور ــون  مخـت ــعْ  أتّـوْضَ

نـــور من  ساه  اكْ ار  الستّ و 

ــر ــشّ ــبَ ونـــزلُـــو جــبــريــل امْ

ضهر و  غــاب  ــعْ  ــوايَ اسْ ثلت 

حليمة ــة  ــعــديّ الــسّ جــات 

اوْسيمة ــه  ــعُ ــرَضَ اتْ تــديــه 

ــه وســعــدت ــدومُ ــق ــالــت ب ن

اخــظارَتْ الجـدبــة  واألرض 

ا ســدّ ــن  ي اليقطِ ــه  علي و 

ا الـــدّ ــن  م بـــرا  الــصــديــق  و 

و قصــر كســرى طــاح ســوره

ــة ــويّ ق ــى  ــت ش مـــاليـــك  و 

ــتْ ــرْحَ فَ ــدان  ــوي ال ادْوابْ  و 

ــة ــنِــيّ اهْ ــوا  ــولُ ــقُ إي بجميع 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

ــورْ مطهُ ــونْ  العيُ ــلْ  حَّ ـكَ امْ

ــا ــيّ ضِ ارض  ــن  ــمّ ك ـــوا  ض

ــرْ بَ األكْ الحــيّ  ــرْ  بامْ ــه  بُ جْ حَ

ــة ــيّ ــنِ ـــــوارُه اسْ كــالــبــدر انْ

ــة ــرام اكْ ـــه  أمُّ مــن  طلبته 

ــة ــيّ ــقِ ــت ــم ال ــع ـــــه ن اتـُ ودّ

وحـملـت ي  المـشِ ـتْ  ـلْحَ صَ

ية فِ العْ ــوب  عــشُ حــيــات  و 

ــدا ــرار العْ فــي الغــار مــن اشْ

ــة ـــه الــحــيّ ـــتُ ـــقَ ــا رَهْ ــمّ ل
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ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

الماجد عــلــى  اهللا  صــلــى 

تسجد االشــجــار  جاتُه  من 

ــرات اجْ من  على  اهللا  صلى 

نظمات بــعــد  ــن  م جــيــش 

ــرم  اكْ مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــم اهت و  جــاع   ً بعــدا ــه  جيشُ

ــدم ق مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

م المعظّ ــقــدام  ب ــان  ــي الْ و 

اتْــبَــتْ مــن  على  اهللا  صلى 

ارتدت صار  عنها  امْسحْ  حين 

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

ق انْطَ مــن  على  اهللا  صلى 

ــرَقْ و بكــى الجــدع ســاعةْ افْ

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

محمد ــي  ــب ــن ال ـــا  ـــوالن م

ــة ــيّ الــعــشِ ــوس  شــمُ ورد 

ارْواتْ و  ــار  ــه االن ه  يـــدُّ مــن 

مييّا ـــم  وك ـــف  أل ــن  ــمّ ك

طعم و  ــامْ  ــت اي و  ــــال  األرم

ـــة ـــر  ازْكـــيّ ــمَ ــاع اتـْ ــص ب

م ــد اقصاحــة الصّ ل ــوق الصّ ف

ــة ــي ــورقِ ــة ب ــم ــرّح عــيــن ال

ــرّت عــيــن اقـــتـــادة بــعــد غ

ــة ارْجــيّ فيه  مــن  ــمــد  احْ و 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

ق صـــدّ ـــه  ب و  ـــــدبّ  ال ـــه  ل

ــيــة مــحــمــد زيــــن الــســمِ
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مــن ــى مــن اضْ ــى اهللا عل صل

ــن ـ أمّ و  ــدى  اهـ ــاد  ي الصّ و 

م افهَ مــن  على  اهللا  صلى 

أدَمْ اوْالد  ــد  ــي س قــــال 

شكى مــن  على  اهللا  صلى 

ة مكّ بــشــريــف  وســتــحــرم 

ــى مــن اســهد ــى اهللا عل صل

يســجد و  ــى  للمول يركــع 

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

ادْوا مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــتوى ــه و اسْ مُّ ــل مــن كَ و ادْخَ

ـــجْ ادْلَ مــن  على  اهللا  صلى 

ــرّج ع و  ــدس  للقُ ــة  مكّ مــن 

ــر بشّ مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ينظــر و  يصغــى  ــه  بقلبُ و 

ن بالضّ ـــات  اوْف و  الــغــزالــة 

ــيّــة السّ بالحســنـة  ل  ــدّ بـ

م المسـمّ ــدرع  ال له  قال  ما 

ـــمّ فــيّ ــيــن الـــسّ تــعــلــم ب

بكى و  ــاح  ب و  العيس  ليه 

اشفية الــعــدا  مــن  وحــمــاه 

يعبد ـــات  ب و  داج  ــن  ــمّ ك

ــة ــاي ــه انْ أالّ  االدكــــــار  و 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

ــوى اهْ ساعة  في  البدر  ليه 

عليَّ ــى  ــم اسْ و  ــقّ  ــش انْ و 

امسرّج ــوا  ــرقُ ب كهلُه  عــن 

ــة ــي ه ازْه ــدُ ــي ـــرْت س حـــضَ

ــرْ تنـحـصـ أالّ  ــوان  باألكــ

ـــة ـــيّ ـــــــول بـــــال خـــفِ قُ
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ـــزَلْ انْ مــن  على  اهللا  صلى 

اعدل و  النّاس  بين  كم  احْ و 

ــزى اغْ مــن  على  اهللا  صلى 

حــرزة فــي  ــادُه  ــح ج ـــرَكْ  ت و 

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

جــر اهْ مــن  ــى  عل اهللا  ــى  صل

ــدر ب يــــوم  ــد  ــص ق ــغ  ــل ب و 

ــافق الشّ ــى  عل اهللا  ــى  صل

بالحقايق لينا  جــاء  ــن  م

ــادي ــه ال عــلــى  اهللا  صــلــى 

ـــــة اتــنــادي ـــه األمّ مـــن ب

فــاح ــا  م عليه  اهللا  صــلــى 

ارْواح و  ــق  الخل انْفــاس  ا  ــدّ ع

ات ـــدّ ع عــلــيــه  اهللا  صــلــى 

ــفــارتْ اصْ مها  في  ـــوام  اهْ و 

ــلْ ــس ارتَ ــه  ب و  بـــاإلســـالم 

ــة يّ ــوِ اسْ ـــة  األمّ دا  اجعل  و 

ــزة ـــــال ع ــك ون ــالي ــم ــال ب

الحمية بقنوت  ابــطــش  و 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

ــاطر الشّ ــزى  اغْ بعــد  ــة  مكّ

ــة طيّ اخْ ابْقــى  جهــل  ــو  أب و 

ــق ــرّاف ال عــلــى  اهللا  صــلــى 

ـــرِيّـــا ـــاهْ ـــالم الـــضّ ـــاإلس ب

ــــوم انـــتـــادي ــا ي ــن ــع شــاف

انْجيّة ــه  ــرْمُ حُ في  اتسير  و 

ــاح االري يــب  ابْطِ زهــر  و  وردْ 

حيّة و  ــتــه  الــمــيّ ـــداد  ع و 

ــات رْب انْظَ ــا  م و  البحــر  مــوج 

ــا ــنــيّ ــن هـــدِي اضْ هـــدِي م
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ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

هــبّ ــا  م عليه  اهللا  صــلــى 

اعْشب و  ـــزانْ  امْ ــطــارْ  اقْ عــدّ 

العشرة ــع  م اآلل  على  و 

ــزهــرة ال ــع  م الحسنين  و 

ـــرار االب االصــحــابْ  المــة  و 

ختارْ المُ طــه  ــرُه  ــصْ ن مــن 

ــل ــوســاي ــــن  ال مــحــمــد زي

ــحــر الــفــضــايــل مــحــمــد ب

ــألــتــك ــه اسْ ـــوالي بــجــاهُ م

رشــدك لســبيل  ــي  هدين و 

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

ـــي ـــالِ االرس و  ــا  ــيّ ــب ــاألن ب

ـــي ـــل قُـــطـــب وكــــل ولِ ك

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

الغــرب و  ــرق  الشّ مــن  ــح  الرّي

ــا دِيّ ــوْ ل ــــوشْ  اوْح ــــدادْ  اعْ و 

الـــوْرى ــــات  أمّ األزواجْ  و 

ــة المرتـضي االدراجْ  ــل  اهــ

ــارْ ــص انْ و  الــمــهــاجــريــن  و 

ــة ــيّ ــدق ــن ــب ــــاحْ ال ــــاالرم ب

ــازل ــاه ن ــم ــي اح ــد ف مــحــمّ

ــة ـــا صــفــيّ ــد األنـــبـــيّ ــي س

ــكْ لَ فضْ بكمــالْ  ــي  ترحمـن

عــلــيّ ربِّـــــي  ـــا  ي ــو  ــف ع و 

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

المعالي ــل  ه الــمــاليــك  و 

ــيّ ــطــيــف ب ـــا ل ــلــطــف ي ت
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االرادة و  الـــقـــدر  ذا  يـــا 

السعادة هــل  مــع  ــكــون  وت

ــتْ فــي المــزاح صغــرِي ضيّعْ

نشرِي و  حشري  من  خايف 

هواهــا ــي  لَبْنِ اغْ النّفــس  و 

عاهــا امْ ســاعة  يخطــى  ــا  م

ــرحْ ــق ي ــر  ــخــي ال درتْ  إال 

ــرحْ ــب ـــــراد ي ــي امْ ــرب مــن ق

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

ــر تامـ و  ــه  اتْعينُ النّفــس  و 

ــر حايـ بـقيــت  و  ــي  بُـونِ لـْ غَ

وَزْرِي ـــاللْ  اضْ فــي  ــونِــي  تــركُ

صفرِي الــحــال  ــتْ  ــهْ تــوَجَّ و 

ــه ــلْــتُ ــمَ احْ ــا  ــعــاي امْ زادْ  ال 

تُه مْ انْظَ الــلِّــي  ــدح  الــمَ إال 

بــالــشــهــادة ــي  ــنّ ع تختم 

فــيّ الــخــلــق  خــيــر  يشفع 

رِي ضهْ عــاب  و  شبْت  حتى 

بــيّ يــكــون  آش  رِي  نَـــــدْ ــا  م

داهــا ــاب  ــب اسْ يطان  الشّ و 

ــيّ ــل ـــه اعْ يــلــعــب بــحــيــا لُ

ــفــرَحْ ي ــر  ــشّ ال دَرْتْ  إال  و 

ــي ــف ــي اشْ نـِ ــى خـــالّ ــت ح

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

ضاهـر و  الخافــي  بالفحـش 

عليّ ـــوا  ـــقُ ـــافَ أتّ ــيــن  بــاتــنِ

ــرِي وَقْ شلت  كهلِي  على  و 

ــة لِيّ اخْ شــة  وَحْ طرِيـقــي  و 

ــه فعلتُ نفســي  فــي  ــر  خي ال 

يّـــة ـــدِ ــي اهْ ــنِّ ــه م وجــعــلــتُ
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الكافِي ــا  ي الــوافِــي  أنــت 

خافِي ــف  ــطْ لُ ــيّ  ب ــفْ  ــطَ الْ

ــمــلــة ـــالم جُ ـــألس ــر ل ــف غ

ــى تُتْل ــن  حي ها  عْ ــامَ السّ و 

ــم ســلّ و  ـي  صــلـِّ ــم  ــه ــل ال

ــم ــراي ــك ــر ال ــح مــحــمــد ب

كْ ــدَ بْ عَ ــانْ  م رَحْ ــا  ي ــمْ  ارحَ

ــنــي  بــعــدلَــكْ ــتِ ــلْ ــابَ لـــو  ق

ــكْ ــدابَ ــي مــن اعْ ــوْفِ ــن خَ أمّ

ـكْ ــوالـَ ــن اهْ ــمْ م ــهُ ــيــتِ نَــجِّ

بيتَكْ زارْ  و  حــجّ  عــبــدك 

كْ بــيــدَ ــل  الــكُ الخير  واشْ 

ــي عانِ المْ ذا  فــي  ــد  مَ احْ ــال  ق

ــي ــانِ ت والم  الـــبـــا  ــــد  زي

ــرْ ــة امــشــهّ ــلّ ــحُ ــخ ال ــاري ت

حاضر كــل  عــن  ــي  ســالمِ و 

ــي العافِ ــا  ي ــافِي  الشّ ــت  انْ و 

ــي فــي الشــجيّة حِ دْ ــل مَ و قب

ــة ــلّ الــحُ ــارِي  ــق ــل ل ــر  ــفَ غ و 

ـــــوَة خــيــر لــيّ ـــو  دعْ عُ ـــدْ ي

ــمْ هاشَ اخيارْ  ــب  الحبي على 

ــرَّفْ ســيــد الــبــريّــة ــشَ الــمْ

كْ ــدَ نْ عَ ضيــف  ــرُوح  انْ ــوم  يُ

علِيّ ــلُــه  ــضْ فَ ــرْ  ــهَ يَــظْ مــن 

تابَكْ اكْ فــي  ــعْ  ســامَ ـــنْ  اليَ

ــة النّي و  ــا  ف بالصْ حــجّ  مــن 

ــكْ بِيبَ ــوقُه احْ و مــدح مــن شُ

سيّة ــل  ك ــي  ــحِ ــمْ تَ ــــادَرْ  ق

ــي ــانِ ــي ابْ ورا  غــيــن  و  المْ 

الكنية ـــــرُوفْ  احْ ــاوْا  ــب ــنْ يَ

ــرْ ظاهَ والم  ســين  و  شــين 

ــة ــيّ ــوم ادْكِ ــي بــنــسُ ــجِ ــهْ يَ

انتهت القصيدة
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ــي الباهِ ــولْ  الرسُ ــحْ  ي دِ امْ فــي 

ــارُه ت اخْ ــمْ  ري الكْ ــودْ  الوْجُ ــن  عي

ــا ســؤلــي ــه ـــــال ب ــى انّ ــت ح

اهللا بســم  ــي  انْظامِ فــي  ــتْ  ي ابْدِ

ــغــاهــا ــة لــمــن اصْ ــلَّ حُ

ي ــاهِ ضْ الغفيل السّ اتْوَكَّ

ـــرارْ االسْ و  الــوْفــى  كنز 

ــانْ ــرْق ــفُ ال ــاهْ  ــط ع و  ــه  ــلُ فــضْ

ماهْ اسْ في  لَّى  اتْجَ اللْ  الهْ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــاهْ الج ــم  اعظي األســياد  ســيد 

ـــالهْ ــــرُه مــا أحْ ــي دَكْ ــنِّ هـــاضْ عَ

ـلـة ـمَ بجُ ـه  ــكُ ـاليـْ امْ و 

ــول  انْصلِّي وأنا على الرسُ

هَ ــولْ طَ يحْ الرسُ دِ تَحْ في امْ ــتَفْ نَسْ

ــــة ـها انْزاهَ فــي الفاظْ

ي هِ يلْ الالّ ــرَدْ ذا البخِ و تطْ

ـــرارْ ــــرافْ االب ــدّ االشْ ج

انِي وْنينْ من ابْهاهْ السّ و شرَقْ نور الكَ

ــاهْ ي اضْ شــاعْ  و  ــقّ  انْشَ و 

يانِي اعْ نور  لِينْ  رسَ المُ تاج  محمد 

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

ــى ــه صلّ ــي علي ــة رَبِّ مَ ــنْ الرّحْ عي

ــة القبلَ هــل  كــداكْ  و 

ول في قَوْلِي يارْ ما انْقُ و اخْ
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29

30

ــرارُه صهــد اللهيــب يرمي باشْ

ـــــداوِي ـــرح امْ ــكــل ج هــو ل

ــدارُه تَكْ ــي  لْبِ قَ الح  ــول  انقُ و 

شارْ نَحْ ـــومْ  يُ ــوزْ  ــفُ ن و 

ــان العصي مــن  ــاب  نكت خفــت 

ي يلقاه كيف يقوى جسمِ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــاهْ الج ــم  اعظي األســياد  ســيد 

واهْ نَهْ مالُه  اجْ حسن  في  ي  قِ عشْ

يــروى ـــدامْ  امْ مــن  واشْ 

كاوِي قَلْبُه  قاهْ  اسْ ال  من 

جارْ له  ــونْ  انْــكُ ادْرى  ما 

ــه ضــمــآنْ ــوقُ ــشُ بــعــد كـــانْ ب

عاهْ اسْ من  ماخابْ  ي  مالْكِ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــاهْ الج ــم  اعظي األســياد  ســيد 

ــي الغفارْ فــي احمى الغن

مواليَ ال تجعل في الجحيم مكانِي

اهللا ــــدابْ  اع وقْ  ــــذُ ي و 

يانِي اعْ نور  لِينْ  رسَ المُ تاج  محمد 

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

ــوى ــوى الحبيــب أشْ يَهْ مــن الّ يَهْ

ــوة ســطْ ــالْ  ايْن ــى  حت

ــه راوِي ــقاهْ دَمُّ ــي اسْ و اللِّ

باالبصــارْ ه  دُ انْشــاهْ و 

د الكريم الغانِي نِّي في الواحَ هذا ظَ

معطاهْ ــرْجــى  نَ ــي  ــاقِ ب

يانِي اعْ نور  لِينْ  رسَ المُ تاج  محمد 

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ
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43
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48

ــرْ ــبَّ ــخَ ايْ ســار  بالحديث  و 

ابْصــارُه ألبوجهــل  ــه  ل ــتْ  مَ نَعْ

ــجــادِي ــي تَــمْ ـــا انْـــزِيـــدْ ف وأن

ــه و زارُه داتْ من امْشــى ل ــعْ سَ

طــاهْ اعْ و  جاهــه  ــلْ  فضّ ــمْ  الكري

ــرة ضْ الحُ ــى  عل ارْقــى  و 

رْ و ارْضى عليه نعم الباصَ

ــارْ ــص االن و  ــــــه  ازْواجُ

ــدانْ ــگْ ــي حَ ــاسِ ــه ق ــبُ ــلْ عـــادْ قَ

ــه شــيطانُه و عمــاهْ تَلفُ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــاهْ الج ــم  اعظي األســياد  ســيد 

ــاهْ ت اخــبــيــري  و  ــي  ــوقِ شُ شـــاقْ 

ــد جّ انْمَ ــي  بِ واهْ امْ فــي 

ــقْ الهادِي ي ــادَقْ الصدِ الصّ

االوْزارْ ــرْ  ــي ــثِ اكْ ـــي  ألنِ

ــانْ ــي ــــرّحْ االع ــه م ــي مــقــامُ ف

ــرْتْ في الحياةْ انْراه  بَ لو اجْ

اسرى ليلة  جبريل  اوْحــى  له  من 

ــرة نَــظْ ــل  بــكُ شفى  و   

رْ زاهَ ه  قامُ امْ في  بَح  اصْ و 

ــارْ ــفّ ــك مـــا أمـــنـــوا ال

ــي يانِ ــلِيمْ مــن العْ دْ اسْ ــوْ شــاهَ لَ

ــواهْ غ و  رَيُّـــه  ــفْ  ســعَ و 

يانِي اعْ نور  لِينْ  رسَ المُ تاج  محمد 

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

دْ وِيتْ نُوْجَ واشْ من صبَرة عن من اهْ

األســعد الكمــال  بحــر 

فؤادِي و  مهجتِي  في  حبه 

ــارْ ــفّ ـــمْ غ ـــري ــــي اكْ رَبِّ

المدانِي ازْيـــارَةْ  ــي  رَبِّ يا  لْ  سهّ

ــن ابْهــاهْ سْ دْ حُ و انْشــاهَ
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ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــم الجاهْ ســيد األســياد ذا اعظي

اهللا ــــر  ذك ـــن  ع ـــلْ  ـــافَ ـــغ أل

شالّ ــنِــيــنْ  اسْ يَّعْت  ضَ

ولْ فيه افْضايَلْ مدح الرسُ

ـــارْ االدْكـــــارْ ـــي ــو اخْ ه

ـــرآنْ ـــقُ ــةْ ال ــل ــمَ ــــيــــلْ حَ ادْخِ

طاهْ ي كثْرْ اخْ كْ الخاطِ بْدَ عَ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــم الجاهْ ســيد األســياد ذا اعظي

اهللا ــادْ  ــب اع لسيد  ــول  ـقُ انـْ و 

ـــوانْ ــك األك ــــواتْ ب اضْ

علينا بــك  جــادْ  ادْ  ـــوّ جُ

ــســايَــلْ امْ ــه  ب ـنــالْ  اتـْ حتى 

انْصــارُه و  ــهَ  طَ ــلْ  ادْخي ــا  أن

ــا تروِين ــت  أن الضمــاء  مــن  و 

يانِي ــلِينْ نور اعْ رسَ محمد تاج المُ

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

ــة لَ فْ ــزّاكْ مــن الغَ ــكْ ي نَ فْ ــظْ جَ يقّ

ــة لَّ غَ ــوف  الهتُ فــي  ــا  م

ــولْ القايَلْ ــا يقُ ــارْ م ي و اخْ

ـــــارْ ـــت دُكّ الـــكـــلّ وق

لْ يا رَبِّي امْصايْبِي في ايْمانِي عَ ال تَجْ

أهللا يـــا  لـــه  ـــرْ  ـــفَ تَـــغْ

ــي يانِ اعْ ــور  ن ــلِينْ  رسَ المُ ــاج  ت

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

كانْ ما  كــلّ  اهللا  خلق  ألجــلَــكْ 

لسانْ ـــفْ  إيْـــوَصَّ ــالّ  ش

فينا الشفاعة  عطاكْ  و 
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الكوثر ــن  م ــكْ  ي ــدِ ــي ب

جــان و  أنـــس  يجتمعوا  فــيــه 

وا بك اهللا دُ عْ دْ من سَ عْ سَ

ــانْ العدن ــى  عل ا  ــوْ لّي صَ

ــم الجاهْ ســيد األســياد ذا اعظي

ــــاهْ اوْف ـــول  ق راوِي  يــا  ــــدْ  خُ

مايَة كــل  ــي  ف ــي  ــزْلِ غ

زِييَة و ســالمنا لألهــل المْ

ــارْ نــكّ كــل  ــتْ  ــي ــقِ الْ و 

ــألن ل ــة  ــرك ب ــعْ  ــطَ اتــنَــقْ وال 

ــرِي من كون اهللا فاض بَحْ

ــان ــم ــرّح ال هللا  ـــون  ك

ـــي بــــدواه ــنــعــم ل ـــا تــــرى ي ي

ــينْ ألــف ســنة مقــدارُه سِ خمْ

ــيّ ل ــــت  دامَ ارْضــاتــهــم  و 

ــارُه ــب احْ دهـــات  ـــتْ  وَق لكل 

ـــدارْ اكْ و  ــورْ  الــنــشُ ــوم  ي

زاوَگتْ في حرمك ما انْخافْ يا سلطانِي

مــــأواهْ ــة  ــنّ ــج ال دارْ 

ــي يانِ اعْ ــور  ن ــلِينْ  رسَ المُ ــاج  ت

اهللا ـــــــول  رسُ ــــــهَ  طَ

ــة ــه انْهايَ ــا ايْلُ ــمْ م نظّ ــوتْ امْ ياقُ

ــا فايَ اصْ ــه  جُ ناهْ امْ فــي 

يّة ادْكِ ــومْ  النسُ تْ  فاحَ ما 

ــارْ ق العْ ــق  يليـ الّ  مــن 

عانِي ول أحمد الغرابلِي احبر المْ و يقُ

ــداهْ باشْ روضــي  دكــى  و 

ي و اعطانِي ــيّ الكريم خالْقِ جاد عل

ــاه ن امْ القلــب  إيصيــب 
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81
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ــانْ ــن األك ة  ليعَ ــردْ  ــبَ ت

يــخــفــاهْ مــا  ــه  عــقــلُ الــــذي  و 

إنســان ــن  عـ ــى  تعل ال 

رُه عــــرْفْ اهللا ـــــدْ ــن عــــرَفْ قَ م

ــدي يرجانِي ــي على ال ــيّ نَبْكِ الزَمْ ل

ــي فــي ابْكاهْ ثْلِ ــرْ مَ صَ يقْ

بْدْ الفانِي يمْ يا العَ ظِ و رفَعْ قدر التَّعْ

انْجــاهْ اهللا  عــرف  مــن 

انتهت القصيدة
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ــيّ عل جــار  الهــوى  ــر  أمي

المشــاليـة فــي  ــي  نِ هــزّ

ــة ــود قويّ ــي بجن صــاگ ل

ــــة ــل ديّ ــب ــق لـــيـــس ي

ــة ــريّ ــجْ ـــي مَ ـــتِ ـــعْ دَمَ

بالقـســميّـة ارضـيــــت 

ــه طــوع القهرية ــتْ ل عْ طَ

ــة القضيـ ــفْ  كنـســاعَ

ــة اهديّ ــرّوح  ال للحبيــب 

ـــا ــم ريَّ ــنَ ــغ ـــا تــــرى ن ي

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــة ــت صــالة مزدي ــك هب ل

ـــــــيّ ـــــــــــــاط ب ح

ــالْ ــط ابْ و  ــولْ  ــيُ ــخ ــال ب

ضــــــغــــــاد عــــلــــيّ

ـــــوالْ أم ـــة  ـــدي ه وال 

سخية ـــرحـــة  ق ـــن  م

مـــازال صــغــيــر  أنـــا  و 

بــــــــــال خــــفــــيــــة

ــال ــت ــق مــــا قــــــدرت ل

رضـــــــــــــــات هـــي

ــال ــجــم ـــي بـــديـــع ال ف

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــال ـــب ـــق بــــغــــيــــت ت
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ـــــرَار ــز االسْ ــــهَ كــن طَ

ــــرَار ــل االبْ ــرّس ـــاجْ ال ت

ـــثـــارْ ــه اكْ ــزات ــجِ ــعْ م

ــــرارْ ــه اغْ ــالُ ــرُه م بــحْ

ــوا االثــمــارْ ــابُ ألجــلــه ط

االزهـــارْ رُوضْ  اذكــى  و 

البُشــرة ــن  زي ــر  المدث

ــرّة طُ ءادَمْ  ــي  بن ســيد 

ــرَة ــضْ ـــرّج لــلــحُ ــن ع م

في االكوانْ شفى بالنّظرة

ــرة هْ بالجَ ــكْ  الماليَ ــه  ل

رة دْ عْ بعد الشَّ طَ و سارْ يقْ

الــــنُــــورْ داتْ  تــــنــــاجْ  و 

مـــســـرُورْ فــــــارَحْ  انــــــزَلْ  و 

ـــورْ ـــهُ ـــمْ ــوا جَ ــى كـــانـُ ــت ح

ــا ــيَّ ــقِ ــه األتْ ـــوا ب ـــنُ أمْ

ــة ــوهْ أهــل الجهليّ بُ ذْ و كَ

المعمور و  خالِي  استنارْ  االكــوانْ  به 

ــارْ ــبّ ــج ـــوبْ ال ـــبُ ـــحْ مَ

ــورْ ــاحْ الــجــمــهُ مــصــب

ــصــارْ ـحْ ـــا يـُ شــــالّ م

البحــورْ ــى  عل ــقْ  ـ فايـَ

ــارْ  ــج االش ـــتْ  زخـــرفَ و 

ــورْ ـ ـطُ عْ المَ ــبْ  يــ بالطِّ

ــــــــوْرى ـــــــــامْ ال إم

صـــغـــارْ و  ــــارْ  ــــب اك

إسرا ليلة  في  ــرى  اسْ و 

ــارْ ــض ــحْ فـــي كــــلّ مَ

ـــرى ـــش ـــــولْ بُ ـــــقُ ت

ــــحــــور االنـــــــــوارْ ب

ولى و جــزاهْ فــي كل خيرْ مــع المُ

ــرْ ــوا كثي عُ تَمْ ــرَبْ اجْ ــلْ العْ و ارْسَ

كثيرْ ــمْ  ــرْهُ ــبَّ ــخَ ي ســـارْ  عـــادْ 

أهـــــــل الــــمــــزيّــــة

ـــــــراكْ االضــــاللْ االشْ
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ــلْ ابْلِيَّة  هْ ــلْ الجَ ثِي ــا امْ م

لِيَة خْ مَ عادَتْ  مْ  ورهُ قصُ

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــت صــالة مزدية ــك هب ل

يقْ قِ الحْ ــقّ  ــحَ ال جــاْء 

ــقْ ي ــلْ ازْهِ و ضحــى الباطَ

ــقْ ي الصدِ ــر  خب قْ  صــدَّ

ــقْ ري الطْ نهــجْ  ســلَكْ  و 

الوْشــيـقْ ــه  ب ــرْ  كـفَ و 

ــقْ غري ــه  جفنُ ــحْ  صبَ و 

ــي ــاقِ ــتّ ال ـــولْ  ـــرسُ ال و 

ــي ــاقِ ــب ال ــمْ  ــري ــك ال و 

ســاقِـي ــه  مثيلُ ــا  م

تشواقِي عن  سقانِي  لو 

ـــي ــــرى بـــارْمـــاقِ ـــا ت ي

شاقِي جمالُه  في  نظر  لو 

يُعتاقْ ما  منُّه  الحريقْ  صهدْ  لى  يَصْ

ـــيّــــــــــة عـــمِ والّ 

ـــقــــاوْا تَـــنْـــكـــالْ الـْ

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــقـــبـــال بـــغـــيـــت ت

مضيقْ ــل  ك ــحْ  ــتَ ف و 

ــزاقْ ــم ت ــي  ف ــه  ــلُ أه و 

ــديــقْ ـــرْ الــصّ بـــابـــكْ

مـــن بـــالـــهـــادي قـــاقْ

ــقْ ــدي ــزّن ــلْ ال ــهْ ــو جَ ب

ــــــاقْ ــــي بـــحـــر دفّ ف

ــــي ــنْ واقِ ــي ــمــومــن ــل ل

ــزّ مــوتــوقْ ــعَ ــه ب ــحُ ــنْ مَ

ــي ـــمْ نــاقِ ي ـــدِ خــمــر اقْ

ـــــوقْ نِــــي شُ يــــزيــــدْ

ــي راقِ ــنْ  زي فــي  ــف  نَشْ

ـــوقْ ـــتُ ـــعْ يــســيــرْ مَ
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الـــبْـــراقْ و  ــــارْ  ــــتّ ال ــــول  م

ـــيَّـــبْ االخـــــالقْ ـــرْ طِ طـــاهَ

ـــاإلطـــالقْ ــقْ ب ــل ــخ ســيّــد ال

ــا ــي ــلِ ــــه عُ ــــبُ ــــراتْ امْ

ـــاء ـــبـــيّ ــــمْ األن خــــاتَ

القرشيّة بَة  النَّسْ حْ  واضَ

ــةْ يَّ عِ ــف گطْ ليــس يتوَصَّ

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــة ــت صــالة مزدي ــك هب ل

ــرُوفْ اتْ ادْرى  ــا  م ــا  ي ــلْ  ه

ــوفْ ــخُ ــن ال ــنْ م ــأمَّ ــت ن

ــوفْ ــوقُ ــرْ فــي ال ــضَ ــحْ يَ

ـــرُوفْ ــي ح ــنِّ ــلْ مَ ــبَ ــقْ يَ

ارْؤوف ــــي  رَبِّ ــه  ــلُ ــعْ جَ

ـــوفْ ـــه جـــلّ وصُ ـــفُ وَصْ

ــه فُ ــارِي وَصْ ــدّ الق ــا يحَ م

ه فُّ ــورْ يجَ ــدادْ بحُ مــن المْ

باأللطافْ ابْهاهْ  صورةْ  وفْ  انْشُ صبتْ  لو 

ــقْ البري و  ــة  لّ الحُ و  ــة  العمامَ و 

شــريقْ بالحســن  ــورة  الصّ ــازَغْ  ب

يقْ قِ ــقّ الحْ ــه بالحَ ــا ب مــن كرمنَ

يَّـــة ـــوِ اقْ ــه  ـمُ كــرايـْ و 

االفــضالْ المـرسلِيـنْ  و 

ــــة ــــيَ ــــمِ الــــهــــاشْ

يـــمـــثـــالْ ـــس  ـــي ل و 

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــقـــبـــال بـــغـــيـــت ت

ــرُوف  ــع ــم ــال ـــي ب ـــنِّ عَ

ــافْ ــخ يـــوم الــنّــاس اتْ

وفْ ــغُ مَشْ حــى  نَضْ ــا  م

ــافْ االصن ــى  عل ــه  حُ دْ مَ

ــوفْ عــطُ الــعــبــاد  على 

ــــرافْ فــي ســــورة االع

ــــه ــــرْفُ ـــد عَ ـــهْ ـــجَ ب

ــوصـــافْ يـُ لــيــس  و 
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ــه ــفُ ــلْ ــن خَ ـــرى م ــا ي ك

و فُ ــانْ و العْ ــبْ البُرْه صاحَ

ه فُّ ه من كَ من سقى جيشُ

رْفُوا ــرُه غَ أهل الثنا من بَحْ

ــة ــرْف ع و  الـــبـــيـــتْ  ـــــولْ  م

ــاةْ ــف ــه ص ــبْــهُ ــس اتــشَ ــي ل

ـــا ـــوْف ال و  ــــجــــودْ  ال كــنــز 

ــا العلي رجــة  الدّ ــبْ  صاحَ

ضرة القدسيّة بْ الحُ صاحَ

ــة ــيّ ــن ــــالم ه ــــألس ل

ية السّ أهل  في  الشفيع 

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــة ــت صــالة مزدي ــك هب ل

ــوبْ ــبُ ــحْ ــمَ ـــمْ ال ـــعْ نَ

ـــوبْ ـــلُ ـــقْ ـــــــةْ ال راحَ

انـــتُـــوبْ و  ـــدْ  ـــعَ نَـــسْ

ـــوبْ ـــيُ ـــعْ ســــاتَــــرْ ال

ــه ــرْفُ ــط ــا يـــرى ب ــم ك

ــــرافْ ـــعْ حــلــيــم يـُ

ـــه ـــفُ ـــعْ رش ـــي ـــم ج

ــــــرافْ اشْ و  اعــــــوام 

وفْ فُ وطْ الكْ بْسُ نْ مَ حاسَ ابْديعْ المْ

الحروف بْهــاجْ  مَ ــا  حي المْ شــرِيقْ 

دا بالســيُوفْ ــى هــازم العْ لمجتب

ـــة ـــري ـــب ــــى ال ــــل ع

اســــــراج الــكــمــالْ

ــــود بــورقــيــة ــــوج ب

ــــار االهـــــــوالْ ــــه انْ

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــقـــبـــال بـــغـــيـــت ت

الكــرُوبْ ــة  تتفاجَ ــه  ب

ــي ــوبِ ــرْغُ مَ ــةْ  ــايَ غ فيه 

ــوبْ الغيُ ــمْ  عالَ ــي  للغن

ــي لعيُوبِ ــحْ  ضَ يَفْ ليــس 
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ــــــوبْ ـــــة أيـُّ حـــــرمَ

ــوبْ الــحــجُ مــاليَــكــة  و 

ــــرابْ ــد االع ـــزور ســيّ ن

نسطابْ حــيــاتِــي  ــي  ف

ــــابْ فـــوق هــيــري ركّ

ــابْ وَهّ يا  ة  جَّ حُ نَمْ  نَغْ و 

األوّابْ ــامْ  ق لمْ ــدى  نغْ و 

رابْ تَطْ و  بسرُورْ  رْ  فَ نَظْ و 

ــــــةْ الــغــرِيــبْ ــة راحَ ــب طــي

ــب ــي ــب ــح ــــا ال ــــــــــادِي ي ونّ

ــيــبْ ـصِ انـْ ـــل  بـــكُ نـــفـــوز  و 

ــة ــيّ ــنّ ــى ال ــف ــصْ بــه تَ

ــة المقضي ضــى  تَنقْ و 

ــة ـــبْ الــفــضــلــيّ ـــالَ ط

يَّة بخطِ نِــي  ــدْ يــواخَ وال 

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــة ــت صــالة مزدي ــك هب ل

مشرُوبِي يصفى  المكتُوب  أهل  بجاه  و 

وبْ قُ يعْ و  ابْــراهــيــمْ  و 

ــي ــوبِ ــلُ ــطْ ــلْ مَ ــمَ ــكْ يَ

ــابْ جــت المُ ـي  ــمِ الهاشْ

ــة ــبَ ــري ـــــه ق ـــــارْتُ زي

ــابْ ــرك ال بــيــن  نسير 

ــة ريــــــــبـــــــ دونْ 

نــــــور االهـــــــــدابْ

ـــــــــور طـــيـــبـــة ش

ــي عــدابْ ــا يلْقانِ مــن فضلْهــا م

الحسابْ انْهارْ  في  ة  سنْدَ لي  كن 

االصحابْ و  الهادِي  انْــزور  ة  ساعَ

ــة ــيّ ــن ــم ــــة ال ســــاعَ

بالْ يُقْ سألت  الــلّــي  و 

ــة يَّـ ـطِ العْ ــلْ  ـ كامَ مــن 

ـــالْ ـــع ـــت كــــريــــم مُ

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــقـــبـــال بـــغـــيـــت ت
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ــهَ طَ ــقْ  عــاشَ يــا  عليه  صلّى  كثَّـرْ 
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103
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عليه ــــي  ربِّ ـــى   صـــلّ

له الــعــبــاد  ــــر  أم و 

به ـــــوانْ  األك ــــــرَتْ  زَهْ

له الــخــيــراتْ  جــمــع 

ــريــه  كْ ــن  كــمّ هــــزَمْ  و 

ــيــهْ ــتــمِ تَــحْ ــك  ــاليَ م و 

اهللا من  عليه  الــصــالةْ 

اإللــه علم  فــي  مــا  ــدّ  ع

اهللا من  عليه  الــصــالةْ 

بضياهْ البدر  لَّى  تجَ ما 

اهللا من  عليه  الــصــالةْ 

و ما ذكى زهر بطيب شداهْ

اهللا ارْضــــــــاة  وكــــــــداكْ 

الــجــاهْ ــل  أه ــابْ  ــح االص على 

ـــي كــــان مــعــاه ـــلِّ ــد ال ــع س

النّية ــرْفْ  بــصَ ـزُل  انـْ ما 

على الْساسْ المدح سجيّة

ءالـــه عـــن  ارْضـــــى  و 

ــتــنــاهــا ـــرْ ب ـــهَ ــجْ تـَ

ــبــيــه اشْ لـــه  الّ  مـــن 

ـــمْ عــطــاهــا ـــري ـــك ال

ــه ــادي ــع ـــــانْ ي ـــن ك م

ــــا ــــوالن ـــــر م ـــــأم ب

ـــــاهْ ـــــرْض ـــف يَ ـــي ك

ـــيـــهْ ـــصِ لـــيـــس نَـــحْ

دجـــــــاهْ و  ضـــــــيّ 

بــه نــــكــــمــــل  و 

ــــاهْ ــــي ــــمْ عــــــدّ ال

ـــــهْ ـــــزي ــــح انْ ــــات ف

ــه ب ــمْ  ظي تَعْ و  ــمْ  ي خِ تَفْ ــه  بُ واجْ

ــاوا في حــبّ الهــادِي نبيه من افن

ــه عليه لُ ــرْ فضْ ــه و ظهَ فــي حياتُ

ـــبْـــتْـــنـــيّـــة الـــمَ

ـــالْ ـــع افْ و  ــــولْ  بــــقُ
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119

120

121
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125
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130

131

132
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134

135

ــة ــبْ عليّ ــلْ الحبي بَ إذا اقْ

ربانيّة ــوَة  ــطْ سَ ـــالْ  أنّ

ــا عيــنيّــ ــا  ضـي ــا  يــ

ــة ــت صــالة مزدي ــك هب ل

ــاتْ ــي ــن االب ــتْ م ــي ــهِّ نَ

ــاتْ ــع ــرَصْ ــاتْ م ــن ــعْ مَ

ــاتْ ه ــدْ ــل ل ــي  ــالمِ س و 

ــاتْ ــق ــن بــالــمــدح ارت م

ــاتْ  دع ــي  ــلّ ال ــومْ  ــق ال و 

ـــاتْ ـــجّ ـــتْ لُ ـــمْ عـــظَ

ــواتْ ــطْ بــسَ ادْراوْا  مــا 

هم شتاتْ في الوْغى نترَكْ

ــاتْ ضرب عضاهــم  فــي 

رْباتْ بالسّ عدايَا  ــازَمْ  ه

بالطغــاتْ ــرِي  يجْ هكــذا 

ــه بفرغاتْ ةْ علي مــن فرغَ

وتْ ــاتْ ليــس ينفعهــم بهُ م دْ ــوم الصّ ي

ـــة الـــهـــديّ ذا  فــــي 

ـــالْ ـــم ك و  ــــزّ  ــــعَ ب

ــة ــري ــب ــع ال ـــ ــاف ـــا ش ي

ـــقـــبـــال بـــغـــيـــت ت

ــــرْ االنـــعـــاتْ جــــوهَ

بــالــنــظــم الــمــثــبــوتْ

ـــاتْ دْب ـــوَ ـــضـــالْ ال االف

وتْ ــدُ ــحْ مَ و  الــحــالْ  في 

ــاتْ ــجّ ــــــوا حُ ــا دَرْكُ م

الــفــوتْ ـــاتْ  وف عنهم 

اتْ ــدَ ــهْ صَ ـقــاوْا  الـْ وال 

ــوتْ ــدْ جــالُ ــنْ شــتــاتْ جَ

ـــاتْ ـــرْب ـــحَ ــة ب ــن ــكْ م

ــــوتْ ــــيُ ــــل فــــــدّ ال

ـــــغـــــاتْ ــــس تُ ــــي ل

ــــوتْ مــــســـــهُ راحْ 
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136

137

138

139

140

141 

142

الـــوْشـــاتْ ــــــــمْ  أدّاهُ آشْ 

ــــواتْ ــــألم ــــة ل ــــمَ ــــرّح ال

ـــاتْ ـــق اتْ ـــــدْ  خُ راوِي  ـــا  ي

المشــاليّة أهــل  ــارَسْ  ف

يَّـة مسـقِ ـــــي  ــوارْمِ اصْ

ــخْ الــعــدريّــة ــاري ـــدْ ت خُ

ــة خفيّ دونْ  شــرقْ  ــامْ  ع

ــنْ تِيـ ـمــاتْ الفايـْ ظْ ــاتْ العُ هـ لدْ

ــنْ الحادْثِي مــع  لْ  ــوْ القَ و  ــة  بَ واجْ

الماقْتِيـنْ ي  ولغِ أحمد  قالْ  قـول 

ــة ــيَّ ــحــمِ ـــمْ ال ـــرغُ ض

ـــة ـــيَّ ـــقِ ـــرْت ـــمَ ـــل ل

ــدالْ ــجْ ــنْ ال ي ــدِ ايْ ــرّ ــل ل

دالْ ــا  ـــ ــادْهـــ ـــ ـــ ازْي و 

انتهت القصيدة
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ادِي ــجــوّ ال يــمْ  ــدِ الــقْ ــمْ  ايَ ــدّ ال ــاحْ  الــفــتّ الرحيم  اهللا  بسم 

بُودْ عْ ربّ العــرش و الفــالكْ و المالكْ الحــق المَ

بُوبْ اهللا ســيد االســيادْ الهادِي حْ ه مَ ــولْ طَ ــي بصــالةْ الرسُ و انْتن

وْرودْ ــوْض المَ ــاج و اللْوى و الحَ لّة و التّ ــول الحُ مُ

رِينْ ذا النّور البادِي اهْ و ارْضــى اهللا على اآلل و االصحابْ و االزواج الطّ

و الزهرة و الحسنين أهل البيت مصباح الوجود

ادِي اللْ النّ ثُمّ نشــرَعِْ في مديح صاحــب اإلبريز الغوث الشــهير الهْ

ــود ــم وجُ ــم و عل ــوءة و االســرار و الحل ب دار النّ

ــادِي األب االحســانْ  و  الجــاهْ  و  بالنّســب  ه  ــدُ أيّ و  ــا  موالن وَدُّه  مــن 

ودْ دُ ــوا هل الغيب مــن بَرْكــة الجَ ــا دَرْكُ ودرَكْ م

ــاللْ أگيادِي بّاغْ ســرح اغْ ــد العزيز يا الهمام الدّ ــر أموالي عب غي

ودْ عُ سْ رايَمْ ســيدي مَ حْ الكْ وَضّ ةْ أبيك امْ رْمَ حُ
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30

جادِي تَمْ دخيرة  لْتها  جعَ و  رارُه  اسْ ارْوِيتْ  ة  حَ الواضْ المناقَبْ  في 

رْ المنضود ــدُّ مْ بال د منتظَ قْ ة عَ ــطَ نِيهــا وسْ نَعْ

ــعادِي ــولْ و اغنم االسْ رَةْ الرسُ ه يَقْضه لحضْ يرْ بلْغُ ــاهْ الخدِ يُومْ أت

ودْ نْفُ ــرُه مَ ــوْتْ و أمْ ــارُه و ســارْ غَ ــع لُه دين و طب

ينْ من االقْطابْ و الجراسْ و البدالْ و الوْتادِي الْحِ يعْ الصّ و ارْضاتْ جمِ

ــودْ األسُ ــة  النّقابَ و  الكمــالْ  ــاسْ  ن ــةْ  النّجابَ و 

ي ــدِ مَّ حَ ــة و صافْهــا مُ ــقاهْ خمــرَة ربّاني ــاقِي اسْ ــه السّ ــا لي و ادن

ودْ صُ قْ رْ بالمَ تُه و اظفَ ه و صفاتْ زاجْ دُ عْ دْ سَ عَ و اسْ

رِي و البادِي وفْ على الحضْ ورْ و قبلَة و الجُ رَّفْ شرق و غرب و بحُ يتصَ

ودْ قُ فْ ــيرْ و مَ ونْ ايْسِ ــو إيْكُ ــي نَاداهْ ل ــثْ اللِّ ي و يغِ

ــاللْ أگيادِي بّاغْ ســرح اغْ ــد العزيز يا الهمام الدّ ــر أموالي عب غي

ودْ عُ سْ رايَمْ ســيدي مَ حْ الكْ وَضّ ةْ أبيك امْ رْمَ حُ

نِيرْ المْ ـــاجْ  الـــوهّ الــنُّــورْ  دارْ 

ــرْ ي نْ الخِ ــمْ و معــدَ ي ظِ نســب التّعْ

ــرْ ي صغِ و  ــرْ  ـبِي اكْ ــاهْ  بتْـن دْ  ــهَ شْ يـَ

ــيرْ البْشِ ــارْ  ت خْ المُ ــدادْ  أمْ بحــر 

ــيــرْ ــثِ لَــكْ ــد  ــزِي ــم ال ــي  ف والزال 

تَيْسيِرْ ــــالْ  أنّ مــاه  ــن  م هــلِّــي 

االسحارْ على  لِّي  جَ المْ السعادة  رْ  بَدْ

حارْ رْ تَشْ ــحّ هب المشَ لْســلة الذّ سَ

ــارْ ــرُه زَخّ ــم بَحْ ــرِيفْ عال ــي اشْ و اللِّ

ـــرارْ االحْ الــواليــا  هل  ارْواتْ  منُّه 

اقْطارْ كل  في  بَّة  حَ المْ لَ  أهْ ي  قِ يَسْ

ــتانِي يخضارْ ي بُسْ ــقِ نشــرُبْ و نسْ
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رادِي ـودْ بكمالْ امْ يفْ اهللا جُ واليْ عبد العزِيزْ طالَبْ لكْ ضِ ســيدي مُ

ــودْ ــودُوا بالجُ ــمْ و يجُ هُ يفْ ــوا ضِ رْمُ ــرامْ إيْكَ الكْ

وتْ أنّادِي عى الدمامْ بالصُّ واليْ عبد العزِيزْ جيتَكْ سايَلْ نَسْ سيدي مُ

ودْ دُ عْ ي مَ فِّ ــطْ كَ زِيلْ باسَ طاكْ الجْ عْ و انراجــي مَ

ـطاكْ رازَقْ العـبادِي ـــدْ علـيّ من ماعْ واليْ عبد العزِيزْ جُ ســيدي مُ

ــودْ سُ ولْ فتح ليّ اهللا كنز رغم على كل احْ و انقُ

ي تَنْكادِي رِيـمْ فاجِ ك عند الكْ ـرمة جـدّ واليْ عبد العزِيزْ حُ سيدي مُ

ةْ وليد على المولُود فَ طْ فْ لي عَ يني و عطَ و حمِ

ــات و الممات و ضيق اللحود ليلة تفرادِي رْ لي في الحي ضَ ي تَحْ نَبْغِ

وعودْ يْن و الحســابْ في يُومْ المُ لَكَ و ســؤال المَ

ــاللْ أگيادِي بّاغْ ســرح اغْ ــد العزيز يا الهمام الدّ ــر أموالي عب غي

ودْ عُ سْ رايَمْ ســيدي مَ حْ الكْ وَضّ ةْ أبيك امْ رْمَ حُ

ــدِي فادِي نْ و وال عَ ــدُ ــانْ و غلــب عنِّي غلــب العْ ــيّ هذ الزم جــارْ عل

ــودْ وْجُ المَ اهللا  ــر  غي ــنِيدْ  اسْ وال  رَة  ــدْ قُ ــي  مالِ

يرْ انْصِ و  ان  ـــوّ عَ لحالِي  ــون  ك

ــرْ ي ــا زاوَگْ البْعِ ــكْ م رْمَ زاوَگْ فــي حُ

يرْ للغِ ــاجْ  ــت ــلْ مَ ــي  ــنِ ــرَكْ ــتْ تَ ال 

االبْصارْ صْ  شاخَ ابْوابَكْ  على  رانا 

ارْ فّ ولْ و حماهْ من الكُ مى الرسُ في احْ

ــرارْ االبْ ــوا  قالُ ــة  ريـمَ اكْ ــي  النبِ دارْ 
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ــبِــيــرْ ــى بــتــعْ ــه ــنْ ســــرّك مــا يَ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مارْ اليضْ أدْهـــاتْ  ــوهْ  ــفُ إيــوَصْ وال 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــتْ الين ميعادِي ادْ وال عرَفْ تْ الزّ مْ ــلْ و عدَ ي رْنِي بالرحِ ــيبْ انْدَ و الشِّ

ودْ صُ ــي و ربِّي هــو المقْ ــا دارْ النبِ ــكْ ي تَ دْ و قصَ

مــالْ اوْدادِي ــامْ المغرب جدْ بكْ ــن ادْرِيس إم ــةْ موالي ادْرِيسْ ب رْمَ حُ

ودْ ــي و الموجُ ــة فاس كافَّة ماضِ ينَ و ارْجــالْ مدِ

بادِي ــوِي اللِّي أتى من العْ تِيلْ البرْنَ مالْ تَمْ رَكْ ناس الكْ صْ و بأهــل عَ

ودْ ــدي وافِي العهُ  و أحمــد بن عبد اهللا و الجرن

ادِي يدْ الوَقّ بْ السعِ وكَ مْ الكُ تالِي بحر الكمالْ و ابني حرَزْهُ و الفشْ

ودْ مُ حْ ــلَ االوْصــافْ المَ ــدوارَكْ المقربِينْ أهْ و ب

ــاللْ أگيادِي بّاغْ ســرح اغْ ــوالي عبد العزيز يا الهمام الدّ غير أم

ودْ عُ سْ رايَمْ سيدي مَ حْ الكْ وَضّ ةْ أبيك امْ رْمَ حُ

تَرْشــادِي ــغْ  نَبْلَ ــالحْ  لصْ ــي  نِ مْ الهَ و  ــدي  بي ــذ  خُ هللا  أمــوالي 

رُودْ طْ دْ المَ ها و الوَغْ ي و كيدْ سِ نِي من نفْ و حرَصْ

جادِي ــونْ الرْضى و كافِي تَمْ يُ رْنِي بعْ يحْ و انْظَ نِّي هذ المدِ ــلْ مَ و قب

هادَة ساعة الحدود تامي على الشْ ي حسن اخْ نَبْغِ
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رّ الگادِي مــة و النْجا من الحَ لُه و الرَّحْ ــي رَبّي في جلّ فَضْ بَلْنِ و يقْ

وارْ هلّ البيت فــي جنة الخلُودْ نِّي بجْ ــكَّ و يسَ

ــدامْ اتْهادِي ــة في ابْســاطْ العزّ كاسْ المْ رُوسَ لّة كعْ ــد أراوِي حُ خُ

ودْ حُ ــس الجْ وقْ بالبها وتنكّ ــدُّ ــلِّي ناسْ ال و تسَ

تْزادِي يحْ المَ دِ دْبَة هلْ المْ لبَة و الوَ رافْ و الطّ المْ اهللا على االشْ و اسْ

رُودْ رْ و الزَّهر و الوْ طَ يبْ و العْ يمْ الطِّ ما فاحْ انْسِ

يعْ يوم الميعادِي فِ بْرُورْ الشْ احْ المَ دّ رافْ مَ مْ عبد االشْ ــم النّاظَ واسْ

ــي فــد الــفــدود ــلِ ــرابْ ــغْ ــاجْ أحــمــد ال ــح ال

انتهت القصيدة
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ــه القفارَة هامُ ــهْ فــي امْ ــي تايَ ــلْ حالِ ثي ــه امْ ــا من حالُ ي

ســاسْ يرْ احْ ــعْ بغِ ــلْ حمــل الشــقا و دَلَ حامَ

ــواليْ الهــادِي صــارَمْ الغــزارة مــالْ مُ ــيخْ الكْ ــدْ شِ اقْصَ

ــة تَلْســاس ــا و النّي ــدق و الوف و اخــدم بالصّ

الطهــارَة ــةْ  غايَ تطهــر  نظــرة  فيــك  ــرْ  يَنظَ مهمــا 

تَكْ من وســخ التّدناس فى في الحين زاجْ تَصْ

ه إيْجــارة ــدُ ــاجْ لي ت ــا يحْ ــي م ــبْ راقِ بِي ــا اطْ ــه موالن لُ عْ جَ

ــراس ــه مــن االهْ مُ ظْ ــر عَ ــي داواهْ ينجب و اللِّ

ودْ لِي و عطف لي يا صاحب االغارة يفْ اهللا جُ ــكْ ضِ جيتَ

ــوالى مكناس ــا م ــامْ بنعيســى ي ــا الهم ي

ــولْ و بيــك نفتخرْ بيك انْصُ

ــرْ ــاب مضطَ ــد الب ــي عن رانِ

لليسر ود  نعُ سر  العُ بعد  من 

البـصرْ قـرّة  بنعيسى 

القدر شامخ  يا  لْنِي  عامَ

رْ سلّكني ننجى من الوْعَ

العمارْ طــالــت  ــا  م

رارْ ــــدْ مَ ــي  ــوع دم و 

ــــرارْ و نشــاهـد االسْ
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ــة البْشــارة لّ ــراد و حُ ــي بالمُ ــول الســلطان جــادْ ل و انقُ

ــه انْحــاسْ ــي في ــي وال باقِ مِ ــي درهْ ــي ل صفِّ

زّ و التيارة وة و العَ ــطْ نْتْرَة بالسّ خَ ــة امْ فَ طْ ــفْ لِي عَ و عطَ

كاسْ ــن  كمّ ــة  المحبّ كاسْ  ـي  ســقانـِ و 

ــز و التّجــارة ــة و الكن ــي و اغناي ــك ياســيدي ادْخيرْتِ حبّ

ــرّاسْ لل عمامــة  و  ــي  لْتِــ حُ ــابْ  اتْي ورْداتْ 

مــا المنارة ــورِي اكْ لّى نُ ــي بطلعتــك يتْجَ باحِ ضــوى مَصْ

شا من باسْ لَكْ في امْسالَكْ النجا ما نَخْ نَسْ

ودْ لِي و عطف لي يا صاحب االغارة يفْ اهللا جُ ــكْ ضِ جيتَ

ــوالى مكناس ــا م ــامْ بنعيســى ي ــا الهم ي

ةْ البدرْ لْعَ ــا طَ مالَكْ ي فــي اجْ

ــة و الســرّ و الســترْ مَ و الرّحْ

ــرْ ــدْ الكب ــولْ الحــقّ الواحَ ق

ــوزْ بالزّيارة ــكْ ونفُ رْمَ ــلْ حُ ــومْ نَوْصَ ــتْ فــي كل يُ بْ ــو صَ ل

الّس ــن الجُ ا الضرِيحْ جالَسْ بي ــدَ و انضــلّ أحْ

ــزارَة المْ و  ــوزْ  رْبُ الدّ و  ــكْ  رابَ حْ مَ ــن   بي االوْرادْ  ــالزَمْ  ان و 

ــفْ في الضــيّ و الغالسْ تاكَ ــامْ نَعْ ومع القي

رْ تَّعْ النظَ ما ادْرى كان انْمَ

رْ يرْ مشتهَ رَكْ خيرْ بخِ تَدْ

رْ ايَلْ ليس ينتهَ ياكْ السّ

ــارْ ــرْ الــســيّ ــي ــنِ ــمْ ال

صــارْ ــا يُحْ و فضــل م

بالســطارْ ــحْ  مـوضّ
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ــت العمارة ر باي خَ ــروى و ندّ ــتْ ن ــبْ جي ي دِ مــن بحــرَكْ العْ

ــدال و االجــراس ــه اقْطــابْ و االب ــرَتْ منُّ مْ عَ

لْدانْ فــي العبارَة ــن عند االشــياخ كمــا الوَ رِدي وصــف المُ

ــاس ــر النّ ــي فــي ازْمامهــمْ جــلّ خي لْنِ جعَ

ودْ لِي و عطف لي يا صاحب االغارة يفْ اهللا جُ ــكْ ضِ جيتَ

ــوالى مكناس ــا م ــامْ بنعيســى ي ــا الهم ي

شــافعنا في البعت و النشرْ

بكــرْ ــا  وأب ــي  عل و  عثمــان 

ننجى من العــدا أهل المكرْ

يارة السّ ــبْ  ــواكَ اكْ الحسنين  و  ــرَة  بــالــزّهْ ــة  ــرْمَ حُ

ــاسْ العبّ و  ــزَة  مْ حَ ســيدنا  و  ــة  الصحاب و 

ــة شــرق و غــرب و ســايَرْ االقطارة ــةْ بأهــل اهللا كافّ رْمَ حُ

ــام و العــراق و مصــر و اجناسْ و ارْجــالْ الشّ

ــي و ســيد الجزولي درغم الســقارَة ــةْ ســيد الحارْثِ رم حُ

ــاسْ يّ ــول الرّ ــن أحمــد الفحُ لِي و ب ــهْ و السّ

ــازَرْ النْصارَة ن ــدْ فــي اخْ جاهَ ــر لمْ و بمــوالي ادْرِيــس األكب

ــاس ــة ف جَ ــه إدريــس الزّهــر ســاكن بَهْ و ابْنُ

رمة طه ســيد البشرْ حُ

ــة النصرْ ــا غايَ لَف و الخُ

ثَرْ ــي إال اعْ وبِ رْكُ ــدْ مَ گعّ

ــارْ ـت خْ ــبْ المُ ـبي الحْ

ــمــر عُ ــد  ــجّ ــم ال و 

ارْ الــغــرّ و  ي  نـفسِ
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النگر على  لّة  الحُ يتْ  نَهِّ

الحضرْ من  رِيّة  دْ عُ نِي  نَعْ

يب و العطر و سالمِي بالطِّ

ــــرار ــم االس ــال ــع ل

االسطار الــقــاري  و 

اليضمارْ ادْهـــاتْ  و 

ودْ لِي و عطف لي يا صاحب االغارة يفْ اهللا جُ ــكْ ضِ جيتَ

ــوالى مكناس ــا م ــامْ بنعيســى ي ــا الهم ي

الشــكرْ و  بالحمد  مختومة 

كرْ ــا أهــل الدّ تســلب ببهاه

على االشراف و كل من احضرْ

ــن غالَبْ يا فاهم االيشــارة ــا خفى ب ــال الحاجْ أحمد م ق

عْ القياسْ ــوّ ــزُولْ أنَّ ــا انْ ــيخ م فــي مديح الشّ

ــولْ بالجهارَةْ ــة و نقُ فَ طْ ــولْ و الرْضــا و العَ بُ و نَرْجــى القْ

ــاسْ ــعْ إيّ ــا نقطَ ــودْ و الفضــل م مــن دارْ الجُ

وارة ــمْ في عرب و عجــامْ و الكْ مامْ حكَ يســى اهْ ــنْ بنعِ اليَ

ــه اقْياس لْ مالي ــواحَ ــى السْ ــرُه مالِي عل بَحْ

ــا ختصــارة ــتْ ي ــى صنِّي ــة حت حَ دْ ــيتْ مَ ــا نشِ و اهللا م

السْ ة لَغْ حَ ــرَعْ مــن لَمْ تِي اسْ ي لي حاجْ ضِ يَقْ

انتهت القصيدة
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يدْ النُّوراني ــعِ كْ السْ قامَ دْ لَمْ ــودْ و الكرايَمْ قاصَ رْ الجُ ــكْ يا بَحْ جيتَ

يسْ كِ ــال تَعْ ــبْ خير أالّ ينْتهى و تيســير ب طالَ

حــى غانِي ــر كيضْ ــوك إذا جــادُوا للفقي ــكْ و المل لِ ــوْتْ ومَ ــك غَ ألنّ

ييسْ راكْ بتَقْ ــدْ ثِيرْ ما يُ ــا بالَكْ من جــودُه اكْ م

نِي و أمانِي صْ ــي و حُ ــزِي و غنايا و دخيرْتِ نْ ــزِّي و عنايْتِي و كَ ــتَ عَ و انْ

ريسْ رَكْ بالوَكدْ احْ يمْ أمْ دِ ــة اخْ وانا عبد العتْبَ

ــتانِي حْ بُسْ ــى نبلَغْ عين الرضى و يلقَ ــكْ مالِي ازْوالْ حت رْمَ ــى حُ وعل

يسْ رْ اتْمِ صانْ الزّهْ مْ باالتْمارْ و اغْ ي تَنْعَ و دواحِ

لطان بن السلطان يا السبط الحساني طالَبْ لَكْ ضيف اهللا يا السّ

االغارة يا جدّ االشــراف سيدي موالي ادْرِيسْ

اللســان و  بالقلــب  ــادِي  أنّ ــكْ  لي

ــان األم ــاحْ  ن اجْ تحــت  ــي  علنِ تَجْ

ــوانْ يهْ بيــك  ــبْ  اعَ الصّ ــع  جمي و 

بين ــور الواضــحْ المْ ــا النّ ــولْ ي و انْقُ

ينْ صِ نْ احْ صْ ي في حُ لِيمْ ناجِ سالِي اسْ

ــن ي الحِ فــي  ــرى  نَبْ ــدي  بي ــدْ  خُ هللا 
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ــانْ إيب حســانَكْ  و  ــكْ  لَ فَضْ ــي  نَبْغِ

ــلْطانْ سُ ــدْ  ول ــلْطانْ  سُ ــك  ألن

ــانْ ــي االعْ ــيــنْ  ــاحِ الــصّ يعْ  جمِ و 

ودْ لو ضاق ازْمانِي ــنِيدْ وال من نَقْصد فــي الوجُ مالِي غيرَكْ حتى اسْ

يسْ ي هللا أوليك ما يحاذِينِي نحس انْحِ نشــكِ

ــرانِي سْ ــيرْ ما باتُوا كُ سِ ــي من اكْ بَّرْتِ ــلْ و ما جَ لي ــي من اعْ ــا داوِتِ أم

رِيسْ ــرَةْ كل اهْ بِ بيبْ و جْ ــي لينا اطْ لَكْ رَبِّ عْ جَ

يرْ من فضــلْ الغانِي ــتِ من افْقِ لْ ــيرْ و ما عامَ تِي من ايْسِ ــرّحْ أما سَ

ــي ليه اوْنِيسْ لْتِ رِيبْ و جعَ زِّيتِي من اغْ ــا عَ و م

يانِي دْ ــعْ العُ ي مِ لَبْ عنها غــالّبْ من اجْ ــا يغْ ــي هــذا األرض م نْتِ مَ اضْ

يسْ زّ أوْطِ يدْ و تبانْ للعَ نْها عايَشْ سعِ و الساكَ

فانِي ــرْوَا بحْ ــآن رَدْتْ نَ مْ ــا كالَحْ ظَ يبْ وأن دِ ــي اعْ ــرارَكْ صافِ بحــر اسْ

يسْ ــرْ تبْرْ الكِ رْ ادْخايَ مَّ ــز المالِي انْعَ ومن الكن

لطان بن السلطان يا السبط الحساني طالَبْ لَكْ ضيف اهللا يا السّ

االغارة يا جدّ االشــراف سيدي موالي ادْرِيسْ

دانِي طاكْ نعــم الوَحْ ــا من اعْ ودْ المانع ي ــا الطّ ونْ األمانْ ي يا ســيحُ

نِيسْ دْ و فتحتي برّ الغربْ بعد كان في شــرّ التّ

وِينْ ــي على هذا الوقــت اعْ ــونْ لِّ و تكُ

ــنْ رْئِي ــكْ مَ ــلْطانْ في ــبْ السُّ و مراكَ

ينْ تَكْ فــي اقْطــارْ األرضِ امْ طاعْ ــدّ خُ
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ــانْ األم جــارْ  ــا  ي ضيفــك  عامــل 

وَلْهــانْ ــمْ  ي مِ اهْ االبصــارْ  صْ  شــاخَ

نَنْهــانْ بعــد  ــرَكْ  غي ــدْ  صَ نقْ ــا  م

ــنْ ي ــطْ األيدِ ــكْ باسَ ــى ابْوابَ ــا عل ران

تِينْ لْ و الدمع اهْ ــعى الدمامْ واجَ نَسْ

نِينْ نْيا صدر احْ ــواكْ في الدّ مالِي اسْ

انِي ي و الدّ ــبِيلْ الرشادْ قاصِ رْتِي لَسْ نادْ و ندَ حابْ العْ ــتِي باصْ شْ و بطَ

وطلع نجم االسالمْ الحْ في العلو شعاعْ أوْقِيسْ

ــليمانِي ــل الصيامْ ملك اسْ تِي من قب ــومْ و درَكْ لُ ــي شــتّى اعْ و قريت

رِيسْ و بنيتي بهجة فاس كعرُوســة برْزَتْ العْ

وانِي ة كنّ اغْ ــمْ و محارَبْ و صماعِي امْشــيَّدَ ي وِ ينْ القْ دْ الدِّ بمســاجَ

باتْ و المساجد ألهل التّدريس طْ و منابر للخُ

ــبْ البنْيانِي ي ة و طِ افْقَ و مســايَدْ للقــرآن و الغرايــس و االنْهــار الدّ

يس رّ انْفِ ومْ بدُ دها المنظُ قْ طاً عَ كْ وَسْ و مقامَ

لطان بن السلطان يا السبط الحساني طالَبْ لَكْ ضيف اهللا يا السّ

االغارة يا جدّ االشــراف سيدي موالي ادْرِيسْ

ــه العيانِي ــه و ءالْ بيتُ ــه و ازْواجُ ــودْ و بألُ ــن الوْجُ كْ عي حرمــة جــدّ

تِيقْ و الكعبة و المقدس ه و البِيتْ العْ و مقامُ

باالحســانِي ينْهــم  ابْعِ التّ و  ــا  األنبي و  ــنْ  لِي المفضْ ــة  حابَ بالصّ

ت و ادْرِيسْ
ــةْ ادامْ و نوح و الخلِيلْ و شــيأْ رْم حُ
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ــكْ ســرّ و عــالنْ حَ دْ ــرْ فــي مَ ثَّ و نكَ

األوزانْ ــات  بي فــي  ــك  ل ــدِي  نَهْ و 

بالحســانْ ــي  تكافِ ــودْ  الجُ أهــل  و 

ــدِي لين نْ ــاكْ وال عَ ــمْ فــي اثْن ي و نهِ

ــرْ في ســلوكْ الجينْ واهَ ــالّتْ كجْ حُ

ــر المحســنين ــعْ اجْ ــا يضي و اهللا م

و بداود و ســليمان و الكليم و عيســى و بهل الغيب من حي وفاني

دْ أويسْ يّ ــعيب و الفضيل السّ وبْدا النّون و شُ

عانِي ــجْ تُه و ليث الشّ ضيلَة زوجْ ــكْ الفْ ــه و أمَّ تُ رْمــة أبيكْ و درجْ حُ

يشْ لُوعْ البرْجِ زِيرْ ضيّ اطْ سيدي راشد نعم الوْ

ــالفْ بالعزم ال ننســانِي ةْ االسْ فَ ــي كل ما نريد و عطف عطْ لِّ صَ تَقْ

يسْ وزْ بالمنى و الرّاحة و الطِّ يشْ انْفُ من بعد الطِّ

لطان بن السلطان يا السبط الحساني طالَبْ لَكْ ضيف اهللا يا السّ

االغارة يا جدّ االشــراف سيدي موالي ادْرِيسْ

ياموالي باللّوحْ و القلم و الكرســي و العــرش و الحجوب و المتانِي

يسْ دِ يحْ و تَقْ ال هل التّســبِ ةْ العْ اليكَ و بحقّ امْ

دنانِي ــهَ العْ ــلِينْ طَ رْسَ باحْ المُ رْ مَصْ هَّ طَ رْ المْ اهَ ــكْ الطّ و بحقّ انْبي

بيسْ وْقَفْ العْ عْ في جميع العبادْ يُومْ المَ فَّ شَ لَمْ

الرّحمانِي الحي  يا  االسالمْ  ضعفْ  مْ  ارْحَ و  الزْمانْ  سرّ  نِّي  عَ رَفْ  أصْ

ــارَدْ إبليس ــد الم ــنا و كي ــا كيد انْفوسْ وقين
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ثاني اللُه  من  الوجود  لرب  بالحمد  ة  ايْقَ الرّ الحلّة  هذا  نختم 

نِيسْ ينْ و تَجْ مِ هاتْ اللغى  هل التّضْ المِي لدْ واسْ

قانِي هْ الدّ اللبيب  الفايز  رفين  الطّ قلم  الزمانْ  ذا  في  مْ  النّاظَ وسم 

رْييس الحاجْ أحمــد الغرابلي غالم ادْهــاتْ التّ
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دامْ كل كاسْ ــفْ من امْ ــزَمْ يا من انْضامْ حالُه و ارْشَ اعْ

ــكاسْ اعْ ــا  م عليــك  ــوانْ  يَهْ

لِيسْ كْ الغْ المَ ــلَكْ من شــرّ اظْ ــكْ نَبْراسْ به تَسْ امْسَ

ســاسْ ــهْ خارَجْ لَحْ شــانْ الْوالَ طْ ــا العَ ودْ ي وجُ المــا مُ

الْســاسْ ــال  ب ــي  بْنِ مَ ــورَكْ  صُ

ــفايَةْ الهرِيسْ ــزَّمْ لَشْ حَ ــبْ امْ ــرُورْ و الطبي ــت مضْ أن

لْ و الكباسْ ــوْ ــوحْ الهَ ــدك اتْلُ ــالْ قَصْ ــه أتْن ــى منُّ أدْن

بــاسْ ــلْ  لــكُ ــى  ــق ــلْ تَ وال 

ــسْ لي اجْ ــه  قبت فــي  صبــح  و  ــارَةْ  بالزي ــامْ  ق المْ الزَمْ 

اتْ لُه الناسْ كَّ رَّكْ كيف اتشَ ينْ ضَ ي بشِ عْ و شكِ ضَ اخْ

ــاسْ ن ــكْ يَصفــى مــن الدْ لْبَ قَ

يسْ بْ شــيطانَكْ النْحِ هَ ــرَة يَدْ رْ فيكْ نَظْ مــا يَنْظَ هْ مَ

السْ بْ االغْ وكَ وة كُ طْ رايَمْ و السّ يمْ و الكْ ظِ رْ التّعْ بحْ

ــاسْ ف ــامْ  م اهْ ــي  الوال ــم  نع

ــسْ ادْرِي ــن  ب ــس  ادْرِي ــوالي  م ــا  ي ــا  ادّوزْن ال  ــارَةْ  االغ
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ــا الوْف و  ــودْ  الجُ ــمْ  نَعْ ــا  ي

ــرْفة المشَ ــة  ـبَ النُّخْ نعــم 

فــى ــا اخْ ــوحْ م وْضُ ســرَّكْ مَ

ــة االنفاسْ راحَ ــرَةْ و الحســنين امْ اهْ ــرَة الطّ ــلْ الزَّهْ أنَجْ

ناسْ االجْ ــقْ  خالَ وَدُّوا  من 

يسْ ــمِ اشْ ــحْ  الواضَ ــور  النُّ و  ــة  الواليَ و  ــم  العل ــرارْ  بسْ

راسْ ــرْ و االغْ ــتْ بالزهَ ة صالَ جَ ــرَبْ أرْضْ بَهْ ــا فــي الغ ابْن

رْجــاتْ و االعراسْ بلد الفُ

ــس ــرْ النْفي وهَ ــاتْ و جُ ــةْ و اتْق ــوالْ أالّ لهــا انْهايَ  و امْ

ــحْ رايْقــة انْفــاسْ ــةْ بضرايَ يبَ دْ للصــالة اوْجِ و مســاجَ

راسْ تْ األقْطابْ و االجْ ضمَّ

ــسْ رِي ــا احْ ــها بالدع ــوْرى و حرسْ ــامْ ال ــنْ عنهــا إيْم أمّ

ــاسْ ب ــوفْ  اتْشُ ــا  م جبهــا  يحْ فيهــا  ــال  ق اهللا  ــارَكْ  ب

واسْ االهْ مــن  وينجيهــا 

ــسْ نِي الوْ ــل  جبري بهــا  ــرُه  خبْ ــن  حي ــراجْ  عْ المَ ــل  لي

السْ بْ االغْ وكَ وة كُ ــطْ رايَمْ و السّ يمْ و الكْ ظِ ــرْ التّعْ بحْ

مامْ فاسْ نعم الوالي اهْ

ــسْ ادْرِي ــن  ب ــس  ادْرِي ــوالي  م ــا  ي ــا  ادّوزْن ال  ــارَةْ  االغ

ــفْ ي ضِ كل  بلحســانْ  ــرْمْ  ك

الشــرِيفْ الكامــل  ــد  عب بن 

ســيفْ دونْ  الغــرب  ــاحْ  مفت
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يرْ ــهِ اشْ ــا  غربن فــي  ر  ــدْ يابَ

ــرْ ي ــالْ كل خِ كْ ن ــدَ مــن قَصْ

ــرْ ي ــى اتْغِ ــدِي إل ــلْ قَصْ مَ يَكْ

ــورَكْ االبْصــارْ ــلْ مــن نُ جَ تَخْ

ــرارْ االسْ و  ــودْ  الجُ نعــم  ــا  ي

ــارْ ــاالزْه ب نِي  صْ غُ ــحْ  يَــلْــقَ

ييرْ فــي القياسْ ــاقْ التَّغْ مْ ف ظَّ ــكْ المعَ قامَ تَوْصــافْ امْ

تْ قُبَّة آمن اللساسْ لْعَ طَ

ــرِيسْ ما السْ رة اكْ ضْ ــةْ تَنْبا خَ يجَ ــيَّدْ ابْهِ شَ في الجو امْ

راسْ ــعْ  ارْفِي ــي  ينِ الصّ ــعْ  لَمْ ــازَغْ  ب ــورْ  نُ ــوحْ  إيْلُ ــورْ  جامُ

ــبْ ياسْ ي طِ و مجــرَّدْ كقْ

ــسْ ي ــات كِ ديهــا أمي ــا تَفْ ــزاجْ كل جهــة م ــواعْ ال و انْ

راسْ ــبْ لَطْ تاتَ ــوبْ اكْ تُ كْ ــرّ واضحْ مَ ــه سَ ــلْ في مَ حْ و المَ

ــورَةْ يــس و االخــالصْ سُ

ــسْ ي النْحِ ــارَدْ  الم ــرَدْ  تَطْ الحــرس  ــتْ  وآي ــرآنْ  القُ أمّ  و 

ــاسْ ي ــتْ االكْ نْعَ ــي صَ ــامْ دارتْ و اخوامِ ــي بالمق واحياطِ

ــاسْ ــرْزْ أال لهــا اقْي بالطَّ

ــسْ ــوا و قِي تُ ــنْ إيْوَقْ اگَ ــحْ و مّ ــاتْ و المصاب ــن التريّ  بي

السْ بْ االغْ وكَ وة كُ ــطْ رايَمْ و السّ يمْ و الكْ ظِ ــرْ التّعْ بحْ

مامْ فاسْ نعم الوالي اهْ

ــسْ ادْرِي ــن  ب ــس  ادْرِي ــوالي  م ــا  ي ــا  ادّوزْن ال  ــارَةْ  االغ
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القبر ـــاتْ  ضـــمّ ــســوة  ك

معتبر ـــعْ  ـــي ارْفِ ــاكْ  ــبّ ش

النظر فْ  طَ تَخْ ـــي  ازْرابِ و 

دارْ كيــف  ــوزْ  رْبُ الدّ ــى  عل

ــه حــارَتْ االفْكارْ فــي اوْصافُ

ـــوارْ ــاتْ االنْ ــرْج ــنِــي حَ نَــعْ

ــراسْ اعْ فــي  ــد  تُوجَ وال  ــةْ  يمَ بقِ ــدة  تْنَفَّ مَ ــوكْ  حسُ و 

ــوحْ نبراسْ و الشــمع إيْلُ

يسْ مِ ــال اهْ ــرا ب هْ ــواتْ اتْجــاوَبْ جَ ــل باالصْ ــل الدلي و أهْ

ــاسْ هــا الْب ــا كيفْ ــرة م ضْ ــوَة خَ سْ ــوهْ كَ ــرْ لَبسُ نْبَ و المَ

رِيمْ من الباسْ بُه الكْ جْ حَ

ريس ة كمــا اعْ عَ مْ ــومْ الجَّ بة يُ جْ رَجْ مــن الحَ مــا يَخْ هْ مَ

االخــراسْ و  ــعْ  ارْفِي ازْواقْ  ــزكارَمْ  بال ــامْ  المق ــوفْ  ودفُ

ــيَّدْ االقْواسْ شَ و ارْخامْ امْ

ــسْ الكبي النّكــدْ  ــرْ  بي لَخْ ــمايَسْ  اشْ ــاصْ  الكبّ دارْ 

مــاسْ ــزْرانْ  الخِ صــن  كغُ افــق  الدّ ياههــا  بمْ ــة  صّ خَ

من داقُه طيب من النعاسْ

يسْ ــا و كل طِ ن ــة حــازَتْ الهْ رُوسَ ــة اعْ معــة باهي و الصّ

السْ بْ االغْ وكَ ة كُ وَ ــطْ رايَمْ و السّ يمْ و الكْ ظِ ــرْ التّعْ بحْ

مامْ فاسْ نعم الوالي اهْ

ــسْ ادْرِي ــن  ب ــس  ادْرِي ــوالي  م ــا  ي ــا  ادّوزْن ال  ــارَةْ  االغ
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ــلْ ي الحفِ ــقْ  سَ مْ الدَّ ــتْ  ي نَهِّ

ــلْ ي الفضِ ــدْ  للماجَ ــدِي  هْ مَ

يلْ أوْصِ ــي  ل ــونْ  إيْكُ ــعاهْ  نَسْ

ازْاللْ ــه  نُ دْ عْ مَ مــن  ــي  صافِ

بالكمــالْ ــحْ  ي المدِ ــلْ  بَ يَقْ

ــي كمــا الهاللْ مِ ــوى نَجْ يَضْ

ــنْ و االقْواسْ عْ ومْ الطَّ ــهُ ــيُوفِي بَسْ ى اسْ ودِي تَلْتْقَ و جحُ

ورْ و الرصاصْ و انْفاضْ الكُ

ــه ادْرِيسْ ــدْرس اجوارْحُ مــن شــالى منهم في الحــرب نَ

بالضغــاسْ ــيقْ  الوْشِ ــعْ  مَ يَطْ ــي  ونِ إيْعارْضُ ــوا  عُ مْ طَ إال 

م غاسْ بيرهُ في الهم اكْ

يسْ ــا إيْقِ ــاتْ م ــارَة ألــف نُوب ــدْ فــي الشّ مــن بعد إيْشَ

ــورْ ذا النْحــاسْ رْكُ لْ بكَ ــدَ ــبْ يَعْ هَ ــراطْ مــن الدْ أوْزَنْ قي

حاسْ لْ و الدْ ــوْ اوْا الهَ ــوَّ قَ

يسْ ــومها بخِ ثْرُوا لَكــن بسُ ــياخْ كَ و شــحالْ مــن االشْ

ــمْ االقواسْ ــمْ النّاظَ ــا الحافَضْ عن  ءاسَ و إال ســالُوكْ ي

بارْ فاسْ قُلْ ليهم من احْ

ــسْ ــفْ العبِي وْقَ ــفْ مــن شــر المَ ــي خايَ ــدْ الغرابْلِ مَ أحْ

ناسْ عر وذا االجْ يعْ ادْهاتْ الشّ مِ المْ لَجْ يعْ بسْ و انْتَنِّي للجمِ

و اللِّي نَتْهاوْا في الرماسْ

ــس عي كل  ــرابْ  اتْ ــاداب  م عليهــم  ــة  للعامَّ ــة  مَ رحْ
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زِينْ ــي ال تبْقى احْ لْبِ نى و رِيعْ يا قَ و هو يا ســيدي اهْ

ــيــادِي ــوا تَــگْ ْحُ ــرّ ـسَ ــمــا إيـْ هُ

ا ـــدّ ـــرْ الـــشّ عـــصْ

انِي ل القدر السّ دْ في ازْيارَةْ االشرافْ أهْ دّ يَّبْ حمل الشقا اتْرِيحْ وجَ سِ

الحسنين ــراف  االشْ

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

ارْقِينْ ورْ نعم القمرين الشّ و هو يا سيدي نعم البْدُ

ــم طاهُ اعْ ــر  خي كل  ــع  جمي و 

ـــي ــــو انْـــيـــامِ زه

روحانِي و  األنس  و  العلى  اليَكْ  امْ صالّت  عليهم  من  المقالت  نور 

الحسنين االشــرافْ 

ــيادِي ــرَةْ اسْ ــت فــي حضْ أن

ــد مــا إيْــنَــبْــدا الب

العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

ـــــم مــوالهــم ــي وَدْهُ ــلِّ ال

ــي ــدْ التْهامِ فايَ احْ

الهــادِي ــولْ  الرسُ ــدْ  احفايَ

ــدا ــبْ ــر  ال ــي ــخ ب

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

م فاهُ طَ اصْ ه  اليْقُ اخْ على  و 

ــــــي قامِ ادْوا اسْ
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العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

رة ــول الزَّهْ ــتْ فــي البت زاوَكْ

يسري انلُوح  نبغي 

العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

الفاخــم شــانهم  بحــقّ  و 

ي مِّ غَ ــوح  نل نبغي 

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

حين في  دِي  قَصْ نَبْلَغْ  ونِي  صارخُ سيدي  يا  هو  و 

ـــرة ـشْ العَ و  ــي  النـب ازواج  و 

ـــرِي ـــقْ ــى فَ ــن ــغ ي

انِي مّ ضُ الوْفا  هلّ  يادْنا  اسْ وا  فُ طْ يعَ حين  بالمزِيّة  وزْ  انفُ و  دْ  عَ نَسْ

الحسنين االشــرافْ 

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

م الماجدين و هو يا سيدي و بحقّ جدهم انْسألْهُ

النّاســم طيبهــم  بحــقّ  و 

ــي ــمِ ـــوى نَــجْ يَـــضْ

يُعطانِي نسألهم  األخرة  و  الدنيا  ارباح  في  تنفتح  الخير  وبواب 

ارِينْ دْ فــي الدّ ــعَ نَسْ

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

النّصرة سيف  إيمام  لي  عَ و 

رِي سْ كَ ــبّ  طُ و   

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

الواســم نورهــم  بحــق  و 

ــي ــمِ ــور يَــسْ ــنُ ب
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العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

نســب األشــراف هما أصلُه

يلْ ضِ تَفْ لِينْ  ضْ فَ امْ

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

ــوا وصلُ بهــم  ــن  الواصلِي و 

ــل العــلي ــبّ  ــ طُ

ــانْ ن دْ ــة عَ بَ ــرْفة نَخْ ــرَة الشّ اهْ ــودال الزّهــرة الطّ ب

يانِي صْ ــات و عُ ــا انْجالهــم توق ــوا في الدني مادام

ــن مــرحـومي بهــم 

كيــف انْخافُوا و احنا في حرمهــم يا المة االخوان

نة عاني ــل للجَ خُ وا فــي اللي حبهــم يَدْ عُ ــفْ إيْشَ

ــن العي ــور  حُ ــمْ  نَ يَغْ

شــى مــن نيرانْ  ــول ما يَخْ اح الرسُ ــدّ ــك م و كدال

يانِي ــوْ اعْ صطفــى و هــل بيتُه زه احْ المُ ــدّ ــا م و أن

الحسنين االشــراف 

ونا يا أهلْ االحســانْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

ابتين و هو يا سيدي نعم االسباط نعم األصلين التّ

ــوا كملُ بهــم  ــن  الكاملي و 

التّـبـجيـل أهــــل 

ــرى من الّ شــفا في زين ابهاهم و زارهــم و دخل حضرتهم عاني اشْ

الحسنين االشــراف 
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العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

الفجر صلّى  قامهــم  امْ في 

يزهى في كل حضرة

العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

نِي مْ و المــدح الرســول ألْهَ

و من اللضى عتقني 

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

ــع البْصــر و فــي نورهــم متّ

ــرى ــشْ إيـــنـــالْ بُ

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

ــي نِ مْ رحَ و  ســيْتِي  غفــر  و 

ــي ــنِّ ـــودْ عَ ـــجُ اتْ

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

ايْرِينْ لْ و حسابْ من الزّ وهو يا سيدي طوبى لمن أوصَ

جهــر و   ً ا ســرّ اهللا  ســعى  و 

ــرَة ــشْ ــك ــد ال ــع ب

ــي وافان بزيارتهــم  ــام  إين الّ  مــن  ــي  وافان الشــكر  و  الحمــد  هللا 

الحسنين االشــراف 

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

ر قَلْبِي باليقين و هو يا سيدي يا سامع الدعاء عمّ

ــي ـنِ رمْ اكْ ــم  النعي ــة  بجـنّ و 

ـــي ـــــــذا ضـــنِ ه

دانِي المَ اوْالدْ  يحْ  دِ امْ غير  زاد  ندِي  عَ ما  وأنا  يمْ  ارْحِ غاني  ألنّك 

الحسنين االشــراف 
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العدنانِي ــت  البي ــل  أه ــا  ي

ــاء ــرْ الي شُ الحــرف األوّل اعْ

ــة نْيَ ــي الكُ الغرابل

الحـسـنيـن ـــــرافْ  االشْ

ــة ني التمَ بعــد  ــن  األربعي و 

ــة خــفي ــدون  بــ

ســانْ ونا يا أهلْ االحْ طالَبْكــم ضيف اهللا صارْخُ

يبْ م حاشــا إيْخِ كُ ــن يقصدْ م

دْ للقارْيين ي انْبَيْنُه في أبجَ مِ و هو يا سيدي و اسْ

األشيا ــالْ  ــم اك ــة  ــع األرب و 

ــة ــي ــالْ رتْــــبَــــة ع

يجانِي الدّ عقابْ  و  الضيا  في  تارْ  خْ المُ ينْ  احِ مدّ ياخْ  لالشْ سالمِي  و 

ــن نـعــم  المرحومي

ــا خفــى و الســيد حســان ــرْ م ي ــنُ زُهِ ــلْ ابْ ثِي تَمْ

ــي ــة تَرْضانِ زيّ مْ دْ الهَ ــواهَ ــى اشْ ــري خل ي و البُوصِ

بْييـن تـَ ــرْدَة  ــبُ ال و 

ــان العدن صــالةْ  فــي  ــو  ارخُ و  ــل  دلي ــي  الجازُولِ و 

عانِي ــوز و المْ ــرُه برمُ ــى  ادْخايْ ســيد المعطى خل

األمين ــمْ  راي اكْ فــي 

لألن ــاروا  ك ــدْ يُ ه  ــدُ ــواهْ اشْ باقي  المغراوِي  و 

ي بلْســانِي كِ ــولْ شــالّ نَحْ ــزاتْ الرسُ جِ عْ ــحْ مُ وضّ

ــنْ ي مِ تَضْ نْهــا  مَّ ضَ
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ــانْ ثْم ــي بُوعُ كنِ يدْ لمْ ــعِ ــيدِي اسْ ــولْ و سِ لُ و البهْ

ــي ــه الغان ــدِي جــادْ علي ــزْ الل ــارظْ الفايَ ــنُ الف و ب

ــنْ الزِّي ــن  زي مــدح  و 

تمــان مالهــا  ه  ــدُ اقْصايْ ــى  خلّ ــفْ  لَ يَخْ ــن  ب و 

فانِي ــا يخْ ــي م ــحْ النظــامْ و بنعلِ ي ــارْ افْصِ و النّجّ

ينْ بْطِ من نســل السّ

ــوقْ  الهيمانْ ــي بالشُّ و كــداكْ الخضــر مادْح النْبِ

يانِي هْ و شــفاهْ بالعْ دُ ــاتْ شــاهْ ــه رُؤي نُّ ــفْ عَ طَ اعْ

تســعينْ و  ود  تســعُ

فى أحمــد بالقلــب و الكنانْ طَ صْ احْ المُ ــدّ ــا مَ وان

ــي يانِ صْ ــي منهــم و يجــاوَزْ عــن عُ لْنِ عَ نَرْجــاهْ يَجْ

ــنْ ي ــا و الدِّ فــي الدني

ــانْ قي عُ و  ــق  بعقي عــة  رصّ امْ ــة  حلَّ أراوِي  هــاكْ 

ــولْ مــن بهــم راســي عاني ــوْالدْ الرْسُ ــة لَ مهدي

الحسنِينْ االشــراف 

انتهت القصيدة
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ا مكانْ ــوْ ــاكْ و ابنى فــي عل ــا مــن رقّ ي

ــانْ ــم و البُرْه و عطــاكْ الســرّ و الكراي

لسانْ في  يحصى  وال  ى  يتْنهّ ما  سرّكْ 

عدنانْ نخبَة  من  الشرِيف  آل  و  عالم 

ي في االنس و جانْ رُه القاضِ اتْصرّف في أمْ

بطْ الحسانْ ماكْ يا ابنْ السّ قاصدْ لحْ

آنْ مْ الظّ يَــرْوِي  يبْ  دِ اعْ صافِي  رَكْ  بَحْ

حالْ من قُومانْ يتِي قَبْلِي اشْ قِ كيف اسْ

أوانْ كلّ  ــمْ  تَنْعَ ــارْ  بالتم ادْواحــي  و 

عد ازْيانْ تِي و السّ ولْ أنقضاتْ حاجْ ونقُ

وانْ اهْ يبْ  عِ اصْ كل  الجوادْ  جادُوا  إذا 

دانِي الوَحْ الجاللْ  ذا  متْواكْ  ــعْ  وارْجَ

انِي السّ النُّورْ  و  الكمالْ  و  وة  طْ السَّ و 

ــي دانِ ــةْ أهــل المَ نايَ رُوثْ مــن اضْ ــوْ مَ

ــرَة و الحســنانِي اهْ ــرة الطّ نجــل الزَّهْ

أوْطانِي كل  في  انْظامْ  اللِّي  يت  اتغِ و 

ــا التّجانِي ــد ي ــا ســيدي أحم ــر ي غي

فانِي بَحْ ـرْوى  نـَ جيت  آن  مْ ظَ أنــا  و 

صانِي يبْ اغْ وحْ بالطِّ ي اتْفُ رْسِ ي غَ قِ اسْ

يانِي بَعْ العجيبَة  ــرارَكْ  اسْ وفْ  نشُ و 

أغنانِي ــوالي  مُ به  نْز  الكَ ادْرَكـــتْ  و 

غانِي بَحْ  اصْ الفقير  على  وا  فُ طْ عَ إذا  و 
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بطْ الحسانْ ماكْ يا ابنْ السّ قاصدْ لحْ

رعانْ ضَ لَّجْ  متوَ الدمامْ  عى  نَسْ جيتْ 

ــانْ ــن البيب ــا بي ــوفْ م ــي نطُ ال تَتركن

وَّانْ ــرْ و عَ ي ــنِيدْ و انصِ ــي اسْ كــن لحالِ

وانْ ــة و الرضْ ــولْ و االجابَ ــعى القبُ نَسْ

االبْدانْ و  المالْ  و  اإليمانْ  في  البَرَكة  و 

بطْ الحسانْ ماكْ يا ابنْ السّ قاصدْ لحْ

ــتْ و األرْكانْ ــةْ البِي رَم ــاسْ حُ ــو عبّ يا بُ

الجنان ةْ  برُوضَ و  الضرِيحْ  و  نْبَرْ  المَ و 

ادْجــانْ ــي  اللِّ و  ــع  البقي و  ــوْض  الحَ و 

ــانْ األم ــارْ  ج غربنا  تاحْ  فْ مَ ــة  ــرْمَ حُ

حانْ امْ ارَيْن  الدّ في  وفْ  نشُ ما  زَنْ  نَحْ ما 

بطْ الحسانْ ماكْ يا ابنْ السّ قاصدْ لحْ

يَنْهانْ ما  رُه  مْ عَ الحياة  في  كْ  مرِيدَ

رْآن القُ ــاتْ  آي ــةْ  ــرْمَ حُ أحمد  مــوالي 

ــا التّجانِي ــد ي ــا ســيدي أحم ــر ي غي

يانِي رْفْ اعْ ي و شخص بالطَّ فِّ طْ كَ باسَ

تَنْسانِي مهما  عليك  عــارِي  يَبْقى 

ــي عانِي لِّ ــدْ و نوَ ــا انْرِي ــي م و قضــي ل

ــي ــولْ ازْمانِ ــمْ عــن طُ ــا ينعَ و بســر م

ــي تَرْضانِ ــة  حجّ و  ــي  للنْبِ ــارَةْ  ازْي و 

ــا التّجانِي ــد ي ــا ســيدي أحم ــر ي غي

يانِي صْ العُ فيع  اشْ ي  مِ الهاشْ مقام  و 

ــي البُنْيانِ ــن  زي ــقْ  العتِي ــرابْ  حْ المَ و 

ــي نانِ دْ العَ ــامْ  مق و  ــبْ  ي الطِّ ــبْ  ي طِ و 

ــة مــن الحــيّ اوْفانِي و أهــل اهللا كافّ

ــي ــلَكْ فــي امْســالَكْ ســالَمْ هانِ نَسْ

ــا التّجانِي ــد ي ــا ســيدي أحم ــر ي غي

دانِي بالوَجْ دْ  تَهَ مشْ يدْ  هِ اشْ وتْ  يمُ و 

ــي النُّورانِ ــثْ  ي الحدِ ــم  العل ــوبْ  كتُ و 
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ديجانْ و  يْ  ضِ الدكر  و  االورادْ  بأهل  و 

ة  االكفانْ مَّ رْ لي في المماتْ و في غُ ضَ يَحْ

فران ــي بالنجى و العفــو و الغُ نِ ــا درَكْ ي

بطْ الحسانْ ماكْ يا ابنْ السّ قاصدْ لحْ

بُرْهانْ و  دْ  جَ سْ عَ ــرْزْ  طَ ذ  خُ راوِي  يا 

نى على االوْشانْ عْ واقْ هل المَ لْ في اسْ مَ يَعْ

وشــانْ عز  رَكْ  ـــدْ تَ اهللا  أهــل  حْ  ـــدَ امْ

نْوانْ يرْ في تمام العُ هِ ي اشْ مِ رْ اسْ و ادكُ

االوْزانْ ــمْ  دراغَ و  ــرافْ  لالشْ ســالمِي  و 

ــي بّانِ الرّ الفتــح  مــع  ــرْ  الجوه و 

ــي الغانِ ــمْ  رِي الكْ اهللا  ــيّ  ف ــبْ  رغَ و 

وانِي ــة رَضْ نِي في جنّ و يجعــل مســكْ

ــا التّجانِي ــد ي ــا ســيدي أحم ــر ي غي

ــوبْ زردْخانِي ــرْ تُ رِي فــي قطعة مــن احْ

ــي قانِ ــرْ دُهْ ــبْ ماهَ ــي لبِي ــة دُوقِ نْعَ صَ

ــي ــحْ ميزانِ ــومْ اللْضــى إيْرَشَّ نَرْجــى يُ

ــي ــي و ازْمانِ ــد وقْـتِ الحــاجْ أحـمــد ف

من قلــب القلــب و جوارحــي و كنانِي

انتهت القصيدة
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ــانِي ــانْ و الوْاليَة و النُّورْ السّ وَة و البُرْه ــطْ يا أهــل السّ

ــا و الجــود و االحســانْ و الوف

ــي انِ ــة للقصــي و الدّ ــاب الرّحمــة العامّ ــاحْ ب ت فْ ــا مَ ي

إيـمانْ ـة  لألمّ ــمْ  ــودكُ وجُ و 

نانِي دْ العَ طه  فضايَلْ  من  يمْ  ظِ اعْ اهللا  عند  مْ  كُ جاهْ

صى في السانْ مْ ما تُحْ رارْكُ أسْ

ــةْ رُوحْ ابْدانِي رَة راحَ اهْ ــرَة الطّ ــبْ الزّهْ ي ــمْ من طِ طيبْكُ

ــآن مْ الضّ ــرْوِي  يَ ــمْ  كُ فيضْ و 

صانِي حْ رُوضْ اغْ م بالرضى يَلْقَ تانِي من ماكَ ا بُسْ يوْ قِ اسْ

أوانْ كل  ــمْ  تَنْـعَ ــي  غـلـتِ و 

انِي مَّ ــة كونوا ضُ ــا أهل دارْ الضمانَ مْ ي كُ دْ ــت قاصَ جي

صــارخــونــي حــالــي يــزيــانْ

االســياد يا  كــم  دْ قاصَ ودْجيــت  صُ قْ المَ في  ارْضاكم  طالَبْ 
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ــي ــع البُلْدانِ ــفْ فــي اقْطــارْ جمي رِي ــي بالتّعْ ــمْ رَبِّ وَدْكُ

ــى اإلنس و جانْ ينْ عل مِ و حاكْ

يجانِي منكــم الغــوتْ و االقطــاب و االجراس نجــم الدّ

وشــأنكم ما يشــبه له شان

ــي بّانـِ الرّ الحــال  و  ــة  العالي ــة  الهـمّ و  ــة  الوْاليـ دارْ 

ــلْطانْ بْتُه من سُ ــحالْ ركّ اشْ

ازْمانِي ولْ  طُ دايَمْ  عبدكم  وبْ  سُ كْ مَ وانا  شى  نَخْ كيف 

نانْ ــلْ الكْ و حبكــم في ادْواخَ

جدكم موالي عبد اهللا الشــريف الســبط الحســانِي

الــبُــرهــان بكمال  مــدكــم 

انِي مَّ ضُ كونوا  الضمانَة  دارْ  أهل  يا  مْ  كُ دْ قاصَ جيت 

صــارخــونــي حــالــي يــزيــانْ

ادْ ــدَ المَ و  ــة  فَ طْ العَ أهــل  ــا  ي

ــادْ ب ــى العْ ــوِي عل ــم يَضْ نورْكُ

ــد مـحمّ ســيـدي  مـنـكــم 

ـد ــعَ ســيـدنا التهامــي االسْ

أحـمــد مــوالي  المقــدّس  و 

ــودْ ــوْجُ ــد ال ــا ســاللــة ســيّ ي

ــرُودْ ــطْ مَ إالّ  ــرُه  ــكْ ــن ي ــا  م

المــدادْ و  ــف  العطْ ــبْ  صاحَ

ــوْدادْ يــب أهل ال و ســيدنا الطّ

ــدادْ االجْ مــن  وى  ــطْ السّ ورت 
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دانِي مْ ــدّ الصَّ ــي رايــس البحــور الف ســيدنا موالي عل

أوطــانْ كل  فــي  ســرُّه  ــان  ب

يانِي ــرارُه بعْ رْتْ اسْ كداك ســيد الحاج العربي كما انْظَ

ــانْ العيّ ــورْ  المكسُ ــبْ  دبّ امْ

نْتَرْ ســيدي عبد الســالم نعم الجسم النّورانِي و المخَ

ســودَان و  رُوم  طاعــت  ــه  ب

ــي و خاهْ ســيدي محمــد تانِي ــه مــوالي العربِ أخليفتُ

أگــران ــبّان  شُ مثلهــم  ــا  م

ــي ــودِي و اعطانِ صُ قْ وَة مَ ــقْ ــي دارْ السّ ــا أهلِ ــت ي زاوَگْ

مــن قصدكــم حاشــا ينهان 

انِي مَّ ضُ كونوا  الضمانَة  دارْ  أهل  يا  مْ  كُ دْ قاصَ جيت 

صــارخــونــي حــالــي يــزيــانْ

ــرانِي سْ كُ ــم  بدواكُ ــرُوا  جب اهللا  بحــقّ  ــي  عاملُونِ

يشْ في األمان ــمْ إيْعِ كُ يمْ أخدِ

ــدادْ صــى بعْ ــا يُحْ ــمْ م خيرْكُ

ادْ ـــوّ ـــجُ ــحــي ال ـــــمْ ال ودكُ

ــادْ ب العْ ــلْطانْ  سُ جعلكــم 

ــى الحدود فيضكــم فايت عل

ــودْ باالحســان الكافــي و الجُ

ــودْ بُ مجْ ه  ســيفُ درغــم  كل 
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اد ــم جــدّ نِي فــي اتْناكُ ســاكْ

ــفــؤاد ــنْ ال ــيّ ــلَ ــم إيْ ــرك دك

زاد ــي  ــلِ ــي ارْح ـــومْ  يُ نــوجــد 

ودْ البْدُ ــلْ  ادْواخَ ــمْ  ي مِ اصْ مــن 

ودْ لْمُ ــونْ اقصى مــن جَ لو إيْكُ

ــود ــت للحُ مّ ــات وغَ فــي الوف

ــي يانِ دْ ــي عُ ــوا عنِّ ــة وال يغلبُ ــا محن ــرى فــي الدني مانْ

ــيطانْ واها و الشّ النّفس و اهْ

ــمْ بها نعــم الرّحمانِي ول ودكُ دْ االســرار و نقُ و نشــاهَ

ــاس اعيان و اجعلكــم بين الن

النِي ــا و تُكْ ــم ارجاي ــاة في الكري ــد الوف و الشــهادة عن

ــران ـفْ الغُ ــالْ  أنّ ــم  ـجاهُ ابـْ

يانِي رَة زهــو اعْ ــةْ الزَّهْ رْمَ ــه و حُ ــة الهــادِي وازْواجُ رْمَ حُ

ينْ و الحسانْ سِ و ســيدنا الحُ

انِي مَّ ضُ كونوا  الضمانَة  دارْ  أهل  يا  مْ  كُ دْ قاصَ جيت 

صــارخــونــي حــالــي يــزيــانْ

ــي األوانِ ــولْ  طُ ــر  عمّ ــزِي  وكن ــر  خي و  رحمــة  حبكــم 

ــوزْ الحــيّ الرّحمــان نُ مــن اكْ

دانِي ــمْ الوَحْ رِي ــي الكْ ــيَّ اهللا خالْقِ بُوا ف ابْجاهكــم رَغْ

صــانْ بالنُّقْ ــا  إيْحافِين ــا  م
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يمْ حشايا و كنانِي و الســالم عليكم من ساكنِي و صمِ

ــى  االغصانْ رِي عل مْ ــى گُ مارتَ

عانِي ــة بشــواهد المْ ايْقَ ــة الرّ لّ ــذْ الحُ ــا الحافــظ ه ي

ــمْ االوْزانْ ــم النّاظَ ــحْ اسْ وضّ

ــد المدانِي ــال الحاجْ أحمــد عبد أهــل البيت ول ــل ق قُ

ــانْ ــفْ الوصف ي ــزُولْ اوْصِ وال انْ

انتهت القصيدة
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تُه هكذا من يغنم في الزّين ســاعْ

تُه ــي براحْ لْبِ ــرْ قَ فَ ــي يَظْ ــبّ راحِ كُ

ــى انْهايْتُه وتْ عل وثْ إيْفُ ــدُ حْ كلّ مَ

ةْ الفجرْ ــرّ ــرْ غُ ي تنظُ ــا ســاهِ ــومْ ي قُ

ــل بالقهرْ ــدْ اللي نْ ــازَمْ جُ و اصبــح ه

ه حرّكْ الشجرْ يمُ بّ انْسِ و الصباح هَ

ــرْ ضَ ــارُه لمــن احْ و الزّهــر يغــرم دين

ــرْ النظَ ــرْ  يَّــ اتْحَ ــاتْ  ـرِيّ اتـْ األدْواحْ  و 

رْ الحضَ وانَسْ  اعْ بين  ة  الفرجَ طابَتْ 

رْ مَ ــةْ الخْ بّ يا ســاقِي و أرى طاسَ كُ

تَنْعــاتْ ــي  الصبّوحِ ــة  رْجَ فُ

البناتْ على  بَة  هْ الصُّ رادف 

ــامْ و جاتْ ــتْ االيّ طفَ كانْ اعْ

ياهــا اضْ ــرْقْ  الشّ مــن  ــاگْ  ت ــن  حي

ــماها اسْ فــي  ــتْ  غربَ ــبْ  واكَ الكْ و 

ا داهْ بَشْ ــتْ  ــقَ ــبْ عَ ــقْ  ــدايَ ــحْ ال و 

انــزاهــا و  بشــرة  ــاحْ  الصب ــى  عل

تتـباهــا ــه  ـحُ أمـصابـَ االتـمــار  و 

ــا ــن راه ــي م ــبِ ــسْ ـــدرة تَ ــل ع ك

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

بالزهــو عــن ســايَرْ االوْقاتْ

ــلْ عــن هــاكْ و هاتْ هَ ال تَمْ

ــاتْ لْب الگَ ــل  قب بهــا  ــوزْ  فُ
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رْ البْصَ ومــرّحْ  ــدارْ  االعْ اخلَعْ  و  قُومْ 

البدرْ ةْ  لْعَ كطَ رَة  فْ السّ ضيّ  وفْ  شُ

رْ هَ طارْبُه اظْ رّ الخمرَة في امْ وفْ سَ شُ

تنعصر الراح  بشرب  الخدود  وفْ  شُ

بَرْ ــا بقى اصْ ــوفْ العيُونْ ادْبالُوا م شُ

لِيَّة على الجمر صْ وى مَ وفْ هلّ الهْ شُ

رْ مَ ــةْ الخْ ــا ســاقِي ورا طاسَ بّ ي كُ

واتْ ــوارَمْ بَصْ ــى العْ ل ــا احْ م

عاتْ ــطْ السّ بِيلْ  تَخْ ــه  جاوْبُ

افْراشــاتْ ــوقْ  فُ ــسْ  رايَ كعْ

وا على الوتَرْ قْ و رَقْـصُ وا بالعـشْ دَوْحُ

الفكرْ نْ  ساكَ ـبّه  حُ بيبي  احْ قالَتْ 

رْ عَ اشْ وال  قَلْبُـه  ـجْ  اتْرَهَّ يـقْ  شِ العْ و 

ــرْ ــخى بالمــالْ و العمَ ــال الزَمْ نَسْ ق

لِيلتُه وى اخْ نى بهْ ــقْ يَفْ كل عاشَ

تُه اتْ ليعْ ــوّ ــدِي و تقَ ــوا وَجْ يْجُ هَ

مْ قارِي يَنْســى اقْرايْتُه رْهُ لُو انْظَ

قاها بشْ ــكْ  ــسَ ــفْ نَ رْ  ـــدَّ اتْـــكَ ال 

ضاهــا ــبْ فــي احْ واكَ ــوابْ اكْ و االكْ

ــناها ودْ اسْ ــدُ ــرْ على الخْ هَ كمــا اظْ

ساها اكْ الــســر  الــحــيــاء  بعد 

واهــا يَهْ لمــن  ــرْ  بَ اصْ مــن  واشْ 

ــداهــا افْ ــرُوحْ  ــل ل ــوا  ــكُ ــلْ ــمَ ايْ وال 

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

ــاتْ بالماي تْجــاوَبْ  تـَ ــن  حي

ــاتْ بي و  ــحْ  بتْواشَ ــه  صرْحُ

لْياتْ ــي و الحُ ــارْزات في حل ب

لغاها ـــداتْ  ـــشْ نَ ــــدرَة  عُ كـــلّ 

نَنْســاها ــرى  ـ اجْ كيــف  ــه  بْتُ حَ امْ

انْشــاها ــاتْ  بَبْي ــدْ  يَنْشَ صــارْ  و 

ارْضاهــا فــي  ــا  ارْضاي و  ــي  ولْتِ لمُ
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46

اگْ و انتگرْ يَّحْ الخلْخالْ على الصّ صَ

ـدر الصّ على  ـوى  يَهْ من  نَّقْ  عَ لْها  كُ

رْ مَ ــةْ الخْ ــا ســاقِي ورا طاسَ بّ ي كُ

رْجاتْ بالحَ البْطايَحْ  وفْ  شُ

ماتْ ظْ عُ ــلْ  اقْبايَ مْ  يتْهُ كِ أحْ

والتْ صُ في  رْدْ  ــوَ ال يرْ  األمِ و 

بالخبر لُومْ  عْ المَ بيرْ  اخْ أمّ  لْ  ارْسَ و 

ــل بجنُودْ مشــتمر ــدْ الخي نْ ــاگ جُ ت

وسانْ و البهر وار السُّ و الحكم في اجْ

رْ طَ العْ بنسايَمْ  فاحتْ  العطرشة  و 

ــنّ بالنظــر و المشــرقية ترعــى الف

ــاسْ و الزهــر ــرِي و الي قيقــالن و نَسْ

رْ مَ ــةْ الخْ ــا ســاقِي ورا طاسَ بّ ي كُ

ـــالها اعْ فـــي  ادْواوَحْ  ــوهْ  جــاوْبـُ

اســقاها و  ــه  ــقاتـُ اسْ وفْ  بالشــفُ

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

انْعــاتْ كل  عــن  ــي  كزْرابِ

الماتْ اعْ ــوفْ  فُ اصْ ــنْ  ي جابْدِ

رْجاتْ للفُ ــوده  ــنُ ب دْ  ـــرّ ج

ناها بمْ ــرَة  ــضْ ــحُ ال أهــل  ــر  خــبّ

ــا اه ــدّ ــه س ــــوقْ خــيــلُ عــلــى سُ

ببهاها ــنِــي  ــتْ ــلْــكَ مَ الــبــهــاء  و 

داهــا احْ ــوقْ  شُ عْ مَ و  العشــيق  و 

تَرْعاهــا النّرجــس  ــونْ  اعيُ كمــا 

ــعــاهــا امْ ـــورْ  خـــابُ و  ياسمين 

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

ة المولى و قدرتُه و حكمته نْعَ صُ

تُه ــر جميع طاعْ في اخالف األمي

تُه و ابساحْ اعة صفّ و أمر أهل الطّ
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ــكات الي و  ــورْ  بُ الخَ ــوفْ  شُ

ــالتْ قْ المُ رْ  إيْسُ ــزران  خ

باتْ طْ ــبْ الخُ ي يارْ اتْجِ و االطْ

ريس بالجهر ــمْ نارْ و السَّ ــه الكَ جاوَب

رْ دَ تُه اهْ ادْ بفصاحْ ــحْ الحــدّ ي و الفصِ

ــر افت ــا  م ــاهْ  بلْغ ــل  بلب و  اليمــام  و 

و البســيق مع البُوحْ الْغاهْ ينشــكر

رْ مْ القصَ ــراجَ هبية في اسْ تْ الدّ الحَ

ــرْ هَ المْ ــبْ  اليَ اجْ ــلْ  ثي تَمْ العــوارَمْ  و 

رْ مَ ــةْ الخْ ــا ســاقِي ورا طاسَ بّ ي كُ

اياتْ مــا الرّ ودْ اكْ دُ ــوفْ القْ شُ

شــاتْ ي نَقْ كِ بْ نَحْ و الحواجَ

اتْ سدّ ه  لُومُ اعْ الشقيق  و 

ــياتْ اشْ كل  مكونْ  ــة  نْعَ صَ

وحــاتْ ــر الدُ ــرْ زَهْ نابَ فــي امْ

بلغاها ــي  ــغِ ــلْ تَ اقــنــيــن  امّ  و 

بنْداها ــراتُــه  ــكْ سَ الحسن  أمّ  و 

اها شجّ ـــارُه  ـــع اشْ الـــهـــزارْ  و 

ــفــاهــا ـــاحْ بـــســـرارُه لــيــس اخْ ب

بالْضاها ــبْ  ــهَ ــلْ تَ ــبْ  ــشــاهَ كــمْ

ــفــاهــا ارْ اعْ ـــــوّ ــوا نُ ــفُ ــطْ ــقَ كــي

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

بْالتْ سَ حافُوا  السوالَفْ  و 

باتْ عْ جَ ة  رْشَ الحَ العيُونْ  و 

ــه بالْتُ اگْ التّگفــة  و  ــرق  الزري و 

ــمس كداكْ ســيرته ورْ مع الشّ كيْدُ

ــه ــبْ مايتُ ي ــنْ و يجِ نَّ ــرْ إيْحَ ي كل طِ

ــه تُ ــدّ قامْ ــي للق سِ ــبْلَة تَكْ كل سَ

تْتُوا وضة إيْشَ ومْ المُ هُ فارْ اسْ و االشْ



II 141الصبوحي أو الساقي

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

وَرْدات عليهــم  ــدودْ  الخْ و 

ــن اللّمــات و التغــر ــي بي بِ ذْ ــق عَ ري

الزهــر و  الجــالر  ــن  بي المعطــسْ  و 

الخصــر و  ــاتْ  بّ الغُ ــن  بي ــغْ  نواب و 

للغزرْ وارَمْ  اصْ بيرْ  تَعْ في  ودْ  الضعُ و 

ــالّرْ منتضر فــى من ب ــاقْ أصْ ي و الصْ

ــداتْ مختصــر يْ هكــذا تَوْصــافْ الغَ

رْ مَ ــةْ الخْ ــا ســاقِي ورا طاسَ بّ ي كُ

انتهــات الصبُّوحــي  ــة  حلَّ

ــاتْ دْب للوَ ــدِي  تَهْ ها  ــالمْ اسْ

نِّي الوْشــاتْ لى عَ كيــف تَعْ

نْكرْ و الفشــر ــي بأهــل المُ ــا انْبال م

رْ ــا ازْهَ ــمْ بعدْ م يْطَ ــه و تَحَ ــاد رُوضُ ب

داتْ هْ الشَّ يبْ  طِ فْ  رْشَ المَ و 

واهـــا ـــرْ داتِـــــي بـــدْ ـــفَ بـــه تَـــظْ

ــا ــواه ــي اهْ ــتْ ف ــامَ ــزانْ ح ــي كــب

ـــا ارْداه تحت  مــن  ــتْ  طــلَّ كيف 

واتــاهــا ــي  ــلِ الــحْ ــمْ  الــمــعــاصَ و 

ــواهــا اسْ ــدلــجــاتْ  اخْ ــــدامْ  االقْ و 

يصغاها مــن  ــرّ  ــسُ ت ــاظْ  ــف الْ و 

ــن موالها ــلْ ع ــة تغفَ ــكْ للنُوبَ بالَ

ــاتْ ــي رَتْق عانِ ــلّ المْ ــن ه بي

واتْ عْ حــابْ الدّ ــزُوعْ اصْ و الف

رْجاتْ الدّ علُو  في  فَزْتْ  بعد 

بســفاهة يحشــم  ــا  م ــذي  ال و 

ماها ـــحْ  واكَ ــه  ــونُ ــيُ اعْ ـــادَتْ  ع و 

وا ــدُ اتْبَنْ ــي  صافِ ــرْ  واهَ بجْ الثغــر  و 

رِي في صنعتُه لَّمْ دُهْ عَ من شغل امْ

يْتُه مِ ــي بالجهــل الْقــى اعْ كل داعِ

وْتُه ــه و قُ لُ مــن فضــل مــواليْ و حوْ
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بالقدر دعى  و  ه  سُ نَفْ بَتْ  دْ كَ عليه 

ســانْ و الوْقَرْ ــر بيَّنْ ســيماتْ االحْ غي

رْ فَ حالْ من اسْ لُو اقْرى من العلُومْ اشْ

ــتَرْ ــو و التُوبَة و الســرّ و السْ و العفُ

بَرْ الحْ غالَبْ  بن  دْ  مَ احْ قُولْ  ي  مِ اسْ و 

ــى النگــرْ ــة عل لَّ ــا راوِي ذا الحُ ــذ ي خُ

ــرْ ــة النصَ ــة فــي قَبَّ ــة ضبي زالَ كغْ

صرْ دْ فــي العَ ثَلْهــا يُوجَ ــنْ امْ وال اتْظَ

رجــاتْ كالقمر بارْزَة في ابســاطْ الفُ

اوْراهــــا ـــومْ  ـــلُ اعْ ــال  ــق ــمْ ال زيّ 

ــا فاه ــالْ الفحــش اخْ ة افْع و ســيمَ

اها صفّ مــا  ــرُه  ــمْ عَ ــه  ــتُ ــيْ ــجِ اسْ

طاهــا ــي فــي اخْ سِ ــي نَفْ وال إيْحافِ

ــن مــوالهــا ــة م ــمَ ــرَّحْ ــب ال ــالَ ط

بثناها ـــرْ  ـــخُ افْ و  بــهــا  ــــوزْ  فُ

ســواها ــاتْ  البن فــي  ــرْتْ  انْظَ ــا  م

ــا ــاه ــتْ مــا وات ـبْــسَ ـــو لـَ لـــزّهُ

ــا ــاه ــغ ــارْ الْ ــع ــش كـــتْـــنـــادِي ب

انتهت القصيدة

مالحظة : هناك بعض المخطوطات تتظمن على 7 أبيات عوض 6 في القسم األول و البيت الناقص هو:

و االطـيار تـسبـح مــوالها»          «و اجداول تجري بمياه تنهمر  

الها“         فرحة الصبوحي يا ما احْ ةْ الخمر   07 : يقال كذلك : “كب يا ساقي طاسَ
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ــوارَتْ ال الحــي  بقــدرة  ــه  منُّ ــتْ  لَ مْ حَ

ــا بســرّ و جهــار والن ــبْ الحمــد لمُ واجَ

بُولْ الرّعد على ليمين و يسار تْ اطْ و صاحَ

ــارْ ه بالغيُوسْ بشّ ــدُ ــرْ بنْ ــزاحْ انْشَ و الق

ــجارْ يارْ فُوقْ االشْ ــتْ االطْ واها رنّ مــن اهْ

ــبْ و ســرار ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ــتْ االنهــار بالمطــارْ و األرض ارْواتْ حملَ

ــا محــي االموات ــا بعــد موتهْ و احياه

رْجاتْ الفُ ابْساطْ  في  بالسرُورْ  وا  نضمُّ و 

لْطانْ تْ فصل الربيع سُ عَ لَتْ  وَضْ مْ بعدْ حَ

وانْ ــان رَضْ ــة من جن حَ ــبْ األرض بنفْ ي طِ

ــانْ ي ــوقْ ارْوابْهــا ووطْ ــي فُ ــتْ ازْرابِ لْقَ طَ

صارْ تَحْ ليس  البيد  انْوارْ  نُودْ  اجْ تْ  تاگَ و 

ــوحْ بنْوارْ ــة اتْلُ ــرْ ذهــب و فضّ و الجوامَ

رْ تْ الخواطَ ــرْحَ ــا و اتْشَ ن مْ ــرْ ارْحَ بالمطَ

ــازَرْ ــدْ المــزانْ غ ــدْ فــي زَنْ رَنْ ــرْقْ افْ و البَ

ــرْ ــى التياهَ ــرِي و خــرَجْ عل و التقــى بَحْ

ــرْ ــاجْ واهَ ــرْ ه ــسْ و زهَ و الشــجارْ أعرايَ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

ــتْ رابَ ــا  لمّ عبقــرِي  ــرُودْ  ب فــي  ــتْ  لَ رفْ

تْ لْهــا راحَ ــتْ لبْعَ ي ــة حكِ رُوسَ ــل اعْ مث

ـــتْ وراقَ ـــاتْ  رقّ ــوْصــالْ  ــال ب حيّاها 

مْ ــمْ راحَ رِي ــا اكْ ن رَمْ ــه اكْ دْ ب ــعَ أميرا سْ

ــي من فزْها انْســايَمْ جِ حــة تَهْ كلّ بَطْ

ــقْ العوالَمْ بّرْ االشــياء خالَ دَ ــةْ امْ نْعَ صَ

ــرْ المـفاخَ و  ــزّ  الع ــاتْ  الم اعْ ــنْ  ي دِ جابـْ

ــرْ الكرايَرْ فايَ جادَلْهــا في اضْ ــتْ امْ لْقَ طَ
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ــمْ متاليَ ه  ــدُ نْ جَ للســرُورْ  ــسْ  النّرجِ و 

ــارُه دين ــرَمْ  يغْ يقْ  الشــقِ لَبْشــارَتْها 

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

لُومْ يَّدْ في البطاحْ اعْ بير شِ خْ ــوفْ المَ شُ

ــومْ ل عْ رْدْ المَ ــوَ ــة ال ــي مــن تباعَ و الخيْلِ

ومْ ــمُ دِي له اشْ ينْ تَهْ ــمِ رَة الياسْ دْ و العُ

وقْ مع البْدا في تَبْسامْ شُ عْ يقْ و مَ شِ العْ

الحــزامْ وَرْدْ  ــة  الَ يّ الضّ و  الشــگيرة  و 

كامْ ــودْ الحْ نُ تْوَلِّي بين الجْ ــمْ مَ كْ و الحُ

نْ و البابْنُوجْ في حضارْ يجْ و الزْوِيوَ جِ بن الفْ

الجــالّرْ المجــاوْرُه  ــاجْ  مّ طُ و  قيقــالنْ 

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ورْ ــدُ ــمس إيْ لْ الشّ ــوْ ــزْرانْ حَ ي ارْ الخِ ــوَّ نُ

ــورْ نْشُ ه مَ ــو بَنْدُ ــوكْ للزّهُ لُ ومضــل المْ

ورْ ــمُ مَشْ ــة  اعَ للطّ ــالمْ  كغْ ــدي  ي الدِّ و 

رة فْ ــتْ من البها اتْيابْ صَ ة لَبْسَ يلَكْ دِ امْ

رَة مْ ــة و جَ ــوارْ غالْي سْ فــي اجْ ــدَ ي و المدِ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

ــمْ غنايَ و  ــى  غن و  ــرُورْ  بالسْ ــي  بَرْنِ أخْ

مْ ــلْطانْ و حاكَ ــى الجنود سُ بالنصر عل

ــمْ رايَ باغْ ــفْ  يَنْصَ ــلْ  ي النْحِ ــورْ  الخابُ و 

ــمْ ــه والَ ــانْ ل ــرِي و الب ــاسْ و نَسْ ــن ي بي

مايَمْ ــوَّجْ العْ تَ وســانْ امْ ــنّ و سُ جــارْ  ف

ــمْ يبْ ناسَ ا طِ يوْ دِ جة يَهْ ــرْ و البَهْ و البهَ

ــرَمْ ادْنانَرْ ليهــم غ ــرْ في عــالهْ اعْ و الزهَ

رْ ها العاطَ ــيمْ تْ بنْسِ ــة فاحَ رْشَ و العطَ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

وارُه ي في اجْ ماسِ ي مع لَخْ وكِ ــاكُ و الشّ

يســارُه و  ــه  ينُ إيْمِ عــن  مشــرقِيَّة  و 

ــارُه نّ خُ رَة  ــدْ عَ ــلْ  ثِي امْ ــة  التّيگفَّ و 

يرْ كِ دها فــي تَعْ ــة خَ ــارَتْ مــن الزّفرانَ غ

رِيرْ ارْ الحْ ــوَّ ــسْ مع نُ فْ ــسْ و الطَ و النوِينَ
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ــا لهــا مــن الطعــم امْصابَحْ كــنّ اتْرِيّ

زْرة ــوَ ال مــن  ــرْ  أوْزِي ــرْ  للمي ــرَقْ  الزرِي و 

ــودْ االتْمارْ اليَدْ من عقُ ــه اگْ ــلْ لي و النخَ

ضارْ دَة فــي تَخْ ــرّ ــلْ زمَ تِي ــحْ تَمْ و البْطايَ

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ة للقاحْ ــيمْ الصبة على رُوضَ صبّ انْسِ

واحْ ــدْ ــراشْ من ال ــوا اعْ ــوا و تعانْقُ ماسُ

ــاحْ تُفّ و  ــج  ترن و  برتقــال  و  ــانْ  رُمّ

ــرّ االلماحْ ــرْ ما يسُ ي تنظُ فيق يا ســاهِ

يبْ االرواحْ يبُه يطِ رْ الرُّوضْ بطِ ــوفْ زَهْ شُ

ــوبْ االرياحْ يسْ مع هبُ ــوفْ البَلْنَزْ إيْمِ شُ

تْنارْ يدْ اسْ ــعِ ها اسْ مْ رَة و نجْ ضْ راقَتْ الحُ

كارْ ــدْ مامْ الضــلّ كيف يُ زانْهــا ســرّ اهْ

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ــنْ تتجــاوَبْ بطباعْ  ي ــارْ في كل حِ االطي

ــا تَرْصــاعْ ــعْ الماي رِيسْ رصّ ــمْ ــوحْ و سَ بُ

يرْ ــانْ العطِ ــابْ على اليُرْق لْب ــفْ الجَ راخَ

بْقــرِي ادْفايَرْ ــتْ مــن عَ ــي لَبْسَ والِ و الدْ

رْ فى الباهَ ــواوَرْ العْ ــلْ يَرْعى في انْ و النحَ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

ــايَحْ ــرْ السّ و ارْواتْ مــن المــزانْ و النَّهْ

رْقْ الالّقَحْ ــوَ ــبّ النْدى على ال بَحْ حُ و اصْ

ــحْ الطافَ ــوخْ  الخُ جــاوَرْ  ــونْ  زِيتُ و  ــنْ  تي

ــحْ ــلْ راجَ ي يهــا عقِ صِ ــارْ أالّ يَحْ مــن اتْم

حْ ــلْ دُرّ واضَ ثِي ــوفْ زهــر الرِّيحــانْ امْ شُ

الســوايَحْ ــر  مَّ معَ ــوزْ  اللُّ ارْ  ــوّ نُ ــوفْ  شُ

هــا ادْخايَرْ مْ ــزانْ فــي تخُ ــرْ مــن المْ دَخَّ

البشــايَرْ ــحْ  وَضّ امْ ــزْ  يَبْرِي ــتْ  يّ ابْدِ فــي 

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

دانْ مْ دْ و حَ ــكازْ و الرَّصْ مْ و الحْ جَ عرق اعْ

بصبِهــانْ ينشــد  ــزْ  رِي الحْ ادْ  ــدّ الحَ و 
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اعْ ســمّ ــل  البلب و  الهــزارْ  و  ــلْ  رْبَ الحَ و 

ــةْ بالوْالعَ ــنْ  أقْنِي أمّ  ــارْ  ن الكَ ــجْ  يَّ هَ

ة بالســراعَ ــاعْ  ب االطْ لْ  ــدَّ إيْبَ ــامْ  اليم و 

ة ساعَ كل  و  رَة  ضْ حُ وا  يمُ إيْقِ وَقْتْ  كل 

حارْ االسْ المْ  اظْ عن  رْ  الفجَ يَتْخلّى  وقت 

بالتغارْ ة  مَ بَسْ امْ الرُّوضْ  ازْهارْ  بْحتْ  صَ

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ــودْ المصطفــى أحمد زهــر األزهارْ لَوْجُ

ــوارْ ــرْقتْ االن ــا شَ ــبْ ربْن بِي ــورْ احْ مــن نّ

ــة دات اتْمــارْ نَّ ــونْ جَ ــا تكُ ــوال هــو م لُ

يرْ ــيرْ و ندِ ــا ابْشِ ــى مــن جان الصــالةْ عل

ــيرْ سِ تَعْ دونْ  ــمْ  ي وِ القْ ــجْ  المناهَ ــا  قادْن

ييرْ ــا فــي تَهْ ــهْ اقْلُوبْن ــهَ مــن بِ ــورْ طَ نُ

ــامْ البرارْ ــة إيْم نَّ ــسْ الجَ ري نا بعْ دَ ســاعْ

ــارْ و صغارْ ب ودُه اكْ ــوا لوجُ رْحُ ــبْ انْفَ واجَ

ــدانْ زي ــعْ  بْ بطَ اللغــى  ــدْ  يَنْشَ ــدْ  الزَّنْ و 

االوْزانْ ــهْ  لِي اعْ راوِي  ه  ــدُ ي تلمِ ــه  ألن

نانْ ــه بتحْ ــتْ إيْجاوَبُ خْ ــامْ الْفَ ضــدّ ليم

مانْ ــا الرّحْ ــبِيحْ لربن ــددُوا في التّسْ إيْجَ

رْ مْ شــاعَ هُ قْ ــي حَ ــاعْ اللِّ ب وا بطْ ــدُ إيْنَشْ

ــودْ بالبشــايَرْ ــا و تجُ ــة فــي انْداه عايَمْ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

ــورْ طيُ كل  ــتْ  ناحَ و  ــا  انْهارْه ــراتْ  اجْ

ــورْ مُ عْ المَ و  ــي  خالِ ــونْ  كُ كل  ــودْ  لوْجُ

ــورْ ــدانْ و حُ ــنْ و ولْ ي ــورْ مــن الجِ و قصُ

ورْ ــهُ ينْ دين مَشْ ــابْ الدِّ بالرســالَة و كت

حْ النُّورْ المْ الجهــل وضّ ا في اظْ نّ بعــد كُ

ــودُه طابْ االفراحْ و ســرُورْ نا بوجُ دْ ســاعَ

ــرْ المكاسَ ــرْ  بَّ جَ المْ محمــد  ســيدنا 

رْ بادْ شــاهَ ــن العْ ــه بي لُ ــا فضْ مــن علين

ســانْ الحَ الم  البْهــا  و  الســرّ  كمــل  و 

ــورْ اتْنُ ــومْ  انْجُ ــدّ  ع ــه  علي اهللا  ــى  صل
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ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

نا مْ ارْحَ و  رمنا  اكْ رَبــنــا  ــنَّــة  مَ مــن 

ــنــا قْ صــدّ و  ـــب  ري دون  ــه  ب ــا  ــنّ أم

ــا لْن لّ إيْظَ ــعْ  ي بالجـمِ ــواهْ  الْ فضــل  و 

ــرْ ذا األرض على الســما بتَبْيانْ خُ ــه تَفْ ب

ــقْ كل بُرْهانْ ي قِ ــه تَحْ مــن وضــح بُرْهانُ

ــانْ ــرِيفْ عدن ــرْ الهــادِي اشْ ضَ ــة مُ بَ نَخْ

ــوْرى و االوْزارْ ــومْ تَتْقــى بالحســناتْ ال يُ

ارْ زَلْ القدامْ على الصراطْ في النّ يُومْ تَجْ

ــرارْ ــبْ و س ي ــه ابْطِ ــادات إيّامُ ــو ن الزهُ

ودْ نْدُ مَ رْ  وهَ جُ اللغى  حافَظْ  يا  كْ  مَسْ

ــودْ النْكُ ــرَّدْ  تطَ و  ــنّ  الف هــل  ــلِّي  أتْسَ

ودْ وْجُ مُ غدا  ليك  اليُومْ  لْتِي  افْعَ شايَنْ 

ادْ وّ جُ نعم  عليه  جادْ  من  داتْ  سعَ يا 

ــيدْ االســيادْ ــا رَبِّي بسِ ــلْ ي ــكْ نَتْوَسَّ لي

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

ــا فين ــه  تُ بعْ البْهــا  ــبْ  وكَ كُ بالهــادِي 

ــومْ الحســابْ علينا يدْ يُ ــهِ ــونْ اشْ و يكُ

ــقينا يسْ ــا  ين مِ اضْ إال  ــه  وْضُ حَ مــن  و 

ــة عن ســايَرْ المدايَنْ رْ طيبَ خُ كيــف تَفْ

ــنْ كايَ كل  ــمْ  الكرِي نْ  كــوّ ــه  لُ أجْ مــن 

ــنْ صايَ ــنْ  نِي ومْ للمُ ــي  رَبِّ ــة  مَ رحْ ــزْ  كن

ى ادْخايَرْ طفَ صْ ــالةْ المُ رْ و اصْ ــدْ المَ يُوجَ

ــرْ اهَ الطَّ يتهــا  يغِ و  ــة  األمَّ ــغاتْ  تَسْ

رْ ــع زاهَ ــن فضــل موالنا فصــل الربي م

دْ ــجَ سْ ــوتْ الرفِيعْ في ســلُوكْ العَ الياقُ

دْ ــدّ وتلَ افتخــر  و  ــي  النبِ بمــدحْ  ــوزْ  فُ

ــرَّدْ طَ لَمْ ــرَّكْ  إيْغُ ال  ــزاحْ  المْ ــي  الْغِ و 

ــعادَة ــودْ و فازْ بالسْ صُ قْ ــبْ المَ ي ــالْ طِ ن

ــادَة الزي و  ـصــانْ  بالنَّقْ ــي  نِ ـدْ واخَ اتـْ ال 

ــا انْبين ــيادْ  االسْ ــيدْ  بسِ نا  دْ ــعَ مَسْ ــا  ي

ــدْ مبعّ الســفر  ــن  لي زادَكْ  عمــل  و 
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ادْ حسّ قوم  يدْ  كِ من  نا  ظَ حفْ و  جيرْنا 

ي في رمزْ االشعارْ مِ حْ اسْ يا الحافَظْ وضّ

االزهارْ طيبْ  فاحْ  ما  يبُه  انْهِ السالمْ  و 

االنوارْ رِيقْ  اشْ على  السالمْ  و  الصالةْ  و 

ــادَة إيْف ال  منهــم  ــا  ن ادْرَكْ ــالحْ  اصْ ال 

ــرْ ــي الماهَ ــدْ الغرابْلِ مَ ــزْ أحْ ــسْ اللغْ رايَ

رْ اهَ ــي الطّ لْ النبِ لْبة و أهْ ــياخْ و طُ لالشْ

ــرْ الزّاهَ البهــا  ــورْ  نُ محمــد  نا  ســيدْ

انتهت القصيدة
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ة رُومَ المغْ هاتْ  الدْ سايَرْ  لك  دْ  هَ تَشْ بالبالغة  لْ  صُ امْ  أحجّ ل  صُ

امْ جّ ــكْ حَ ــبَهْ لَ ــي الْبِيبْ ما يَشْ ــقْ دُوقِ ــقْ فايَ عايَ

ة رُومَ كْ وايَعْ مَ لْوانْ على الرضا اسْ تْنا بك في ابْساطْ السّ لَتْ فَرْحَ مْ كَ

االرْيامْ ساقِي  و  يقْ  الرْحِ و  الكاسْ  و  الصفرة  بين 

ة ومَ نْعُ ة مَ يدَ نا ســعِ ــتْ و أيّامْ لَ مْ ــراحْ انْكَ لَّتْ البْشــارَةْ حــقّ و االفْ حَ

المْ ي هــل المْ ــو و الْغِ ــوزْ بالزْهُ ــدارْ و فُ ــعْ العْ لَ اخْ

ة المعلُومَ األسماء  و  العظيمْ  األسم  و  لك  جابْ  احْ ه  طَ و  تبارَكْ 

ــاكْ رَبْنا مــن ســايَرْ االنقامْ مــا يَرْع ــكْ اكْ ي ضِ تَحْ

ة ومَ نْظُ عارْ المَ دْ االشْ واهَ ه بلْطافَة في اشْ فُ بْ لي اتْوَصْ ونَكْ واجَ عُ مَ

وامْ ــرّطْ فــي تَقْ ــكْ من تُوبْ القماشْ و مشَ يلَ مندِ

ة رُومَ و  العجمْ  بَرّ  والْ  بمْ لَّصْ  تَتْخَ ما  التْقاتْ  يعْ  بدِ من  طاسْ  و 

امْ الشّ و  مصرْ  و  العراقْ  في  يُوجدْ  ما  مثِيلُه  و 

ة ــومَ ــوتْ و االدْرارْ المسُ ــواعْ الياقُ ــة بنْ عَ رَصْ ــة امْ ومَ رْگُ ــلية مَ و الشّ

رامْ الغْ هلّ  تَرْضاها  ثالْ  امْ مالُه  بحر  اسفايَن  و 
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ــة ومَ ــدرْ فَطّ ــي ص ــامْ ف ــطّ الوْش ــنْ خَ ــة بِيَّ
ــي هللا باللطافَ امِ أحجّ

اقْوامْ بُوجاتْ  عمل  و  ودْ  النْهُ بين  ة  رْصَ عَ عمل  و 

ة ومَ مرسُ حافَت  القوِيمْ  للجيدْ  بَّة  الغُ من  لسلة  السّ و  الخميسة  ديرْ 

قامْ ــدْ امْ ــاسْ الجدي قابْلُه ف ــي امْ و عمــل فاس البال

ة يُومَ قْ ــة مَ ــدوامْ عسّ ــراجْ باالنفاضْ على ال ــتانْ و اســوارْ و االب ــرْ بُسْ دي

العامْ دور  على  باالتمار  و  للزّهْ ورْ  قصُ و  نازَهْ  امْ ديرْ 

ــة ومَ لْمُ ــقْ مَ دايَ ــونْ فــي احْ ــونْ و زيتُ ــانْ و ليمُ ــجْ مــع البَرْدْق ــرْ اتْرَن دي

تَنْغامْ في  ــانْ  رُمّ ــاوْرُه  ج ثين  و  النّخل  وفْ  صفُ و 

لُومة عْ مَ ة  طافْحَ له  احْ  تفّ و  ماتْ  يمْ امْشِ قابْلِينْ  امْ وخاتْ  خُ اعمل  و 

اقْوامْ في  ــي  ادْوالِ صفّ  بين  ــزُوفْ  زَفْ و  انْگاصْ  ديرْ 

ة رُومَ غْ رة مَ ــدْ ينْ عَ ــمِ ــرِي و الياسْ ــر النّسْ ــالنْ دي ــاسْ مــع القيقْ ــرْ الي دي

االكمــامْ فــي  رْدْ  ــوَ ال ــرْ  دي و  هــا  رِمْ اغْ ــورْ  الخابُ ــرْ  دي

ة زُومَ حْ ــه مَ ــودْ خيلُ نُ ــي اجْ يْلِ جــة و الخَ ــزرانْ و البَهْ ــاجْ و خي مّ ــرْ الطّ دي

كامْ الحْ تْوالِي  مَ مْ  كُ الحْ و  وقْ  شُ عْ مَ و  يقْ  شِ اعْ ديرْ 

الغوالِي ــامْ  ــجّ حَ يــا  ـــكْ  دُونَ

ــي مالِ و  ــي  رُوحِ ــبْ  لَ تَطْ ــو  ألُ

لي ازْهــى  كما  الــوْشــامْ  نِيَّلْ 

ال شــافْ زين موالتِي داتْ الخالْ

رِي االمثالْ زاكْ أدَهْ اقْلِيلْ فــي اجْ

مْس و الهاللْ ودْ ديرْ الشّ بين النهُ
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ــة ومَ ــدرْ فَطّ ــي ص ــامْ ف ــطّ الوْش ــنْ خَ ــة بِيَّ
ــي هللا باللطافَ امِ أحجّ

اقْوامْ بُوجاتْ  عمل  و  ودْ  النْهُ بين  ة  رْصَ عَ عمل  و 

لومة عْ مَ ة  حَ بَطْ ديرْ  و  ة  رْشَ عطّ و  واحبَقْ  البها  جاوَرْ  امْ وسان  السّ ديرْ 

امْ نظّ ــفْ  يَــوْصَ شــالّ  ديــر  االلــوان  على  ــرْجــاتْ  حَ

ومة مشعُ بصنْعة  غليلة  و  الجمرة  دير  و  مريجنة  و  النّفسجْ  ديرْ 

ــامْ ــوارْ كالغــزالن فــي االوه ــوا انْ طُ ــاتْ إيْلَقْ ــر ابْن دي

اقْلُومة باعْ  اصْ في  اوْرِيقْ  من  م  واتمهُ اخْ ديرْ  زندهم  في  قايَصْ  امْ ديرْ 

مْ ســامْ ياهُ ــنْ اضْ سْ وا حُ ودْ دَوْحُ ــى الخــدُ و ادْواوَحْ عل

ومة دُ خْ مَ الصقلِّي  على  بانِي  اسْ و  اشرابلْ  و  لون  ل  كُ عن  بْرُوقْ  عَ ديرْ 

ــرگامْ ت فــي  ــعْ  نايَ بصْ الزّردخــانْ  زامــات  احْ ــر  دي

ومة مُ مْ مَشْ شامَ ماوِي كمْ رْ و اسْ ضَ رِي و اخْ كْ م في االلوان عَ نْهُ ديرْ اقْفاطَ

ضــامْ ــي  ازْبِيب و  ــي  قَرْفِ ــون  لُ و  ــدي  دوِي و  ــورِي  خابُ

ة ومَ ضُ گْ ــوبْ المَ يا قلُ ــوا احْ رْ و البَرْكاطُ ــجّ شَ رْنَطْ و المْ ــة و شــكَ برْناطَ

ــدامْ اقْ فــي  ــر  الموبّ مــن  ــنْ  ي مِ مرگْ شــاياتْ  المَ و 

رُه ثَغْ ــمْ  ــبَــسَّ امْ الــزّهــر  ــرْ  دي

ــنّ جــارُه ــلْ و الــفَ ــرُنْــفَ ــرْ اقْ دي

ـوارُه انـْ ي  باهِ ــسْ  ــرْجِ الــنّ ــرْ  دي

ن دينارْ ــرَة كمّ ضْ رَمْ على الحَ يَغْ

ــارْ بيرْ البشّ ــوجْ و المخْ و البابنُ

ونِي دارْ و على الجميع ديرْ المامُ
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ــرْ نابَ ــارْ فــي ضــلْ المْ ي ــرْ اطْ دي

ـرْ جاهَ بصوت  ادْ  الــحــدّ ــرْ  دي

رْ شــاهَ ــاهْ  بالْغ ــل  البلب ــرْ  دي

رِيسْ و كنارْ مْ مقنِينْ جاوَبْ السّ

عارْ تْ االشْ مَ لْ نَغْ و أم الحسن اتْبَدّ

و الفخــتْ و ليمامْ و بُوحْ و هيزارْ

ة ومَ هُ تْ القواسْ و شفارْ اسْ بْ نَعْ واجَ والَفْ ريش الظلِيمْ ديرْ احْ ديرْ اسْ

ارْوامْ عــابْ  اجْ ــل  مث رايْمــة  ــنْ  عْ للطّ ــم  لْهُ نواجَ و 

تُومة خْ مَ ة  دَ هْ شَ امْصالْ  بِي  دْ العَ الرّيق  و  القشينية  لُونْ  فْ  راشَ امْ ديرْ 

ــمْ مــن الوْشــامْ ــم و تراجَ ورْهُ دُ ــغْ فــي اصْ ــرْ انْوابَ دي

ــة ومَ ــدرْ فَطّ ــي ص ــامْ ف ــطّ الوْش ــنْ خَ ــة بِيَّ
ــي هللا باللطافَ امِ أحجّ

اقْوامْ بُوجاتْ  عمل  و  ودْ  النْهُ بين  ة  رْصَ عَ عمل  و 

ومــة ــمْ منغُ ــون و كمنْجــة انْغايَ ــبِي هــل الهــوى قانُ ــة تَسْ ــرْ األل دي

انْغــامْ و  ــة  بمايَ ــابْ  ارْب إيْجــاوَبْ  عــود  و  ــنْتِيرْ  سَ

رُومة مَضْ نارُه  وبْ  هُ اشْ اوِي  الضّ الشماعْ  و  ة  دافْقَ يُوسْ  بكْ رة  فْ صَ دير 

يُالمْ ما  وقُـه  شُ عْ مَ الزِّيـنْ  في  رْ  ينظَ قْ  العاشَ ديـر 

ومة صُ قامْ من غير اخْ ه اسْ دُ عْ ورْ في غير حالْ دير الوصالْ سَ هجُ دير المَ

ــى االيّامْ تُه يَزْهى عل بوبْ ســاعْ حْ يســطابْ مــع المَ

ــگادة و المركــوبْ و الرماحْ المســمومة ــد بال ــرْ الملــك فــي يُوم عي دي

الهمــامْ ــبْ  نّ جَ امْ المضــلّ  ــبْ  صاحَ و  ــوزرة  ال ــر  دي
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النهاية ــوق  ف ة  ــدّ ــع ال ـــرْ  دِي

بالصفاية ــة  صــال وَرِّيـــنـــا 

غــايَــة زيّ  ــي  ف ــة  ــديّ ــي ورش

ــورِي و فرمان دگ اصطــاحْ و البُ

لَوّح يســحر االدهان و كزيز و امْ

ــوان اجْ و  ة  تســدّ و  جوهــر  و 

ومة كُ حْ مَ ضربة  رْداتْ  شــوِ و  رْ  المشوَ أهل  و  خرِينْ  امسَ ــرادى  افْ دير 

المْ اعْ بألف  الجيش  و  بالجميع  المصلّى  وا  دُ قَصْ

ومة المفهُ باالقْوالْ  االسالمْ  ضْ  إيْواعَ يبْ  الخطِ و  نابَرْ  امْ و  افْراكْ  ديرْ 

الحــكامْ و  ــفْ  اليَ اخْ و  ــنْ  ي زمِ حَ امْ ــلْ  اقْبايَ ــرْ  دي

ــومة ــرْ و الموســيقات و الخيُولْ المسُ ــومْ و الطنابَ لُ رْ بعْ ســاكَ ــرْ اعْ دي

ــالّم ظُ ــم  تْلَقاهُ ــا  م ــم  هُ نفاضْ و  هــم  زرايمْ و 

ــة ومَ ــدرْ فَطّ ــي ص ــامْ ف ــطّ الوش ــنْ خَ ــة بِيَّ
ــي هللا باللطافَ امِ أحجّ

اقْوامْ بُوجاتْ  عمل  و  ودْ  النْهُ بين  ة  رْصَ عَ عمل  و 

ة ومَ لْجُ ــة مَ ــر زَرْگَ ــارِي و صنابِي و دي ــاقْ الحب ــل العت ــافْ الخي ن ــرْ اصْ دي

ــامْ زع ــوقــه  فُ ــمْ  هَ ــدْ ال ــرْ  دي و  ــاهــا  وَت ازْرَقْ  ــرْ  دي

ة زُومَ هْ ْ العــدا مَ ــرَدّ وْشــا ايْ ــي في الهَ ــة و ديرْ قُرْطاسِ مَ ــه دَهْ الفُ ــرْ اخْ دي

اللجــامْ ــاه  وات ــي  بَرْگِ ــرْ  ديــ و  ــيّـة  القـرطاسِ و 

زُومة عْ رة مَ ــقْ ــرْ شَ ه و دي ــالحُ رْ بسْ ــقَ ــرْ اشْ ــة و دي ــة صايَلْ يّ و عمــل بَرْگِ

ــهامْ ــي خــفّ مــن اسْ ــضْ التوالِ ــوادْ مبَيَّ ــرْ ال و حجَ
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099

لّة حُ ــاتْ  ــي ــبْ ال أراوي  ـــدْ  خُ

ــلّى اتْسَ رِي  ــدْ عَ ــن  كمّ بهــا 

ــى ل ــاجْ الدمســق حــقْ يَغْ نسّ

زْ االقْوالْ رّ طَ غل اللبيب امْ من شُ

بالْ لُه تَخْ قْ و تزِيدْ للجحيدْ في عَ

ــروَالْ الب ــاجْ  نَسّ ــه  إيْماتُلُ وال 

زومــة ــراگ الزهْ ــة افْ بَ جْ حَ ــوتْ امْ ــبْ الغــزالْ و نمــورة و اليُ لِي ــرْ اجْ دي

ــم و طــاووس و النعــام ــزان و ظلي ــرْ ارْخــاخْ و بي دي

ومة نْعُ مَ علينا  ابْغة  السّ االنعام  على  ربنا  بحمد  الوشامْ  ختم  و 

ــامْ نظّ ــي  مثل هــو  مــن  كل  ــمّ  اتْعَ اهللا  رحمــة 

ــة ومَ رْصُ ــدا فــي صنعــة مَ كْ ــكْ هَ ــاتْ إال بمثل ي ــلْ ســرّ الباهْ مَ ــا يَكْ م

تْ في االقســامْ مَ ــا رَگْ ــوق جيده ــي فُ تِ مْ و كمــا رگَّ

ومة يُونْ المسمُ ســير في حفظ الرّحمان بالسالمة و الْغي عنّكْ هلّ العْ

تُرْحــامْ بالعفــو  ــلْ  انْبي ــا  ي ــر  بخي اهللا  ــكْ  زِي يَجْ

ــة ومَ ــدرْ فَطّ ــي ص ــامْ ف ــطّ الوْش ــنْ خَ ــة بِيَّ
ــي هللا باللطافَ امِ أحجّ

اقْوامْ بُوجاتْ  عمل  و  ودْ  النْهُ بين  ة  رْصَ عَ عمل  و 

تُومة بْ الشتِيم دايَمْ مَشْ مْ و عرض عن صاحَ وتُوا بغلْهُ و هلْ الغلّ إيْمُ

ضــامْ ال  ــرُه  مْ عَ ــة  نايَ الدْ و  لْ  ــذّ بال ضــارِي  ــي  اللِّ و 

اللّومة هل  افْعالْ  من  لَمْ  يَسْ يسلّمْ  لو  ادْعى  إال  لُه  هْ جَ من  اعِي  الدّ و 

امْ ــوّ ــول الل ــه ق ضُ فْ ــا يخَ ــرُه مــوالهْ م ــي نَصْ و اللِّ
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تُومة خْ وابْ خمرة مَ من بحر أهل المعنى ارْوِيتْ و سقانِي ساقِي من اكْ

ــامْ ــي الغت ــم و فجــى عنّ ــي برضاتْهُ مِ و ضــوى نَجْ

ومة نْسُ ورْ المَ طُ يبْ و العْ لْبة بالطِّ ياخْ و طُ رافْ و االشْ المِي على االشْ و اسْ

ــالّمْ العَ نعــم  ــبْ  طالَ و  ــي  الغرابْلِ أحمــد  ــولْ  يقُ و 

ة ومَ مُ دْ المَ افْعالْ  من  نِّي  عَ يجاوَزْ  و  رْ  ضَ احْ من  دنُوبْ  و  دَنْبِي  رْ  فَ يَغْ

ــدامْ االق ــتْ  يتَبَّ و  ــي  النبِ ة  ــفاعَ باشْ ــي  ين ينَجِّ و 

ومة رْحُ المَ الفنّ  أهل  عند  شطارْ  و  ة  نْعَ صَ غير  اوْشامْ  تْ  رَمْ ما  رِي  مْ عَ

رامْ ــجْ بها تَزْهــى الكْ رِي ــدْ الحْ يّة فــي الوَجْ و الشــجِ

تُومة كْ المَ رارْ  االسْ و  الحالْ  فاهْ  يخْ أالّ  من  يمْ  ظِ العْ للحي  رْ  فَ تَغْ نَسْ

ــامْ ــه االســتغفارْ فــي الخت ــمْ ب ت ــا يَخْ ــارْ أمّ ي و اخْ

انتهت القصيدة





II 157الحجام

II

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ــتقامْ ــرْ االدهانْ و اسْ امْ اصغــى كالمِي حضّ جَّ ــا حَ ي

السالمْ ــم  باسْ تَحْ  اســتَفْ و 

ــة مَ دّ معَ هــا  تَتْرَكْ ال  ــي  داتِ عــالجْ  عــن  ــسْ  اتكايَ و 

ــرْوامْ ال و  ــمْ  ي وِ التَّقْ حــازْ  ــة  النْهايَ ــقْ  فايَ ــكْ  ونَ معُ

االجهامْ من  رِي  ــدْ عَ انْــتَ  و 

ة مَ كْ حَ امْ ة  نْعَ صَ كْ  يَدَّ في  لَّمْ  عَ امْ ي  فِ فالسْ امْ  جّ حَ

لْ بوجاتْ في الرگامْ مَ ة و اعْ في ابْياضْ الجيدْ ديرْ خميسَ

ــــالمْ اقْ ـه  نــزلـُ أال  خــط 

ــمْ الزْمَة ي دْ ــراتْ لخَ ــا طلَبْتِي يجْ يــك في كل م نَرْضِ

لْ فاس الجديدْ صايَلْ بالسورْ و دورْ في االقوامْ مَ و اعْ

ــامْ ق امْ ــا  الحلي الخصــر  و 

ة ــة و صونْها بالبســاتَنْ و اســوارْ ضايْمَ جَ ــرْ البَهْ دي

ســامْ ة اگْ ــمَ ــازَهْ و انْهارْ امْگسّ ــراسْ و المن ــرْ االغ دي

وامْ ــدْ ال ــى  عل هــا  انْعايَمْ و 

ة ــوبْ لنّاسْ ســالْمَ مــن فضــل اهللا كل نعمــة و قلُ
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مْ السَ ــتانْ بالطْ نْ بُسْ صَّ حَ

ــاتْ و التْـخــارمْ ـبَّ ــرْ القُ دي

ــوارَمْ ـ ــاقْ و العْ شّ ــرْ العُ دي

ــغْ االنيامْ ــي صابَ ــام االريامْ ســاعف ميالفِ يا حجّ

الوْشامْ نيَّلْ  رْها  دَ اصْ في 

ة مَ ــنْ فاطْ ــرّاضْ الزّي ــوالَفْ عَ ــالْ و السْ ــوالةْ الخ م

ــاياتْ باالقْوامْ شَّ ــوا فــي المَ رْجُ حــاتْ كيدَ ــن البَطْ بي

ــدامْ المْ ــةْ  طاسَ ــوا  يزَرْعُ و 

ة مَ ناعْ الخيرْ  ــامْ  إيّ و  نادى  رُورْ  السْ ــتْ  وَقْ مْ  فيهُ

الغرام أهل  ه  فُّ حَ بها  رة  فْ صَ دير  افْراشات  دير 

النظــامْ ــدْ  ناشَ ــي  الغان و 

مة ناسْ ــرّوضْ  ال ــارْ  ازْه و  رِي  تَجْ بمياهْ  ــداوَلْ  ج و 

مامْ اهْ لْتُه  حُ في  رْدْ  الوَ و  هارَجْ  الصْ على  الخيلي  ديرْ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ة ــمَ الواسْ ــة  فَّ تگَ و  ــلْ  القرُنْفَ و  ــوكْ  لُ مْ مَ ــرْ  نظَ و 

وامْ ــوقْ بالدْ شُ عْ ــنْ المَ سْ ــي يراعِي حُ كِ ــقْ نَحْ العاشَ

ــامْ م الدْ ــبْ  طالَ و  ــوبْ  لُ غْ مَ

صانْ الْياسْ على الماء ة و اغْ رْشَ ديرْ النَّرْجسْ و العطَ

ــي ــالِ ــطــحــة ع ـــي ب ف

ـــــــــزْواقْ ايْــــاللِــــي ب

ــي ـــوالـِ هــيــفــاتْ اغْ



II 159الحجام

كمامْ ة  طالْقَ رْة  دَ عُ كَ تْ  جَ هْ طَ ينْ  مِ الياسْ و  رِي  النَّسْ

ــتْ مــن طيبهــا انْســامْ بَّ هَ

ة ــمَ سْ گَ ــه امْ ــقْ ناحــلْ داتُ ــورْ كــنّ عاشَ ــرْ الخابُ دي

ــغْ االنيامْ ــي صابَ ــام االريامْ ســاعف ميالفِ يا حجّ

رْها نيَّلْ الوْشامْ دَ في اصْ

ة مَ ــنْ فاطْ ــرّاضْ الزّي ــوالَفْ عَ ــالْ و السْ ــوالةْ الخ م

افْخامْ واتْها  اصْ ونْ  بلسُ بَّحْ  كتْسَ يارْ  االطْ لْ  مَ اعْ و 

االنغــامْ و  ــوعْ  بُ الطْ ــدْ  تَنْشَ

ــما ــعْ السْ ــبْحانُه رافَ ــمْ سُ ايَ ــي الدّ نِ ــبَّحْ للغْ و تسَ

النظامْ حْ  الفاصَ رْبَلْ  الحَ و  السمارَسْ  و  نِينْ  قْ المَّ ديرْ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــة مَ خْ ــة امْضَ وا مايَ ــدُ ــحْ ينَشْ ــارْ و التْواشَ ــرْ الكن دي

ــامْ ي ــرَةْ الدْ مْ رانْ بخَ ــكْ ــة سَ ــوقْ ياسَ ــرْ الهــزارْ فُ دي

النْعامْ و  ــبــيــزانْ  ال ديـــرْ 

والَمة ــاووسْ فــي المْ ــوا و الطّ ــا بغيُ ــلْ حتى ب و عمَ
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وســانْ  و الزرِيـرَقْ ديرْ السّ

ــقْ رايَ ــزْرانْ  ــخ ال ـــوارْ  انْ و 

ــقْ و كــداكْ القيقــالنْ عابَ

ــه ــواضُ ــجْ فــي احْ ــاهَ ط

ــــه ــــواضُ ـــوّ انْ لـــلـــجَ

ـــه ــمْ ارْيـــاضُ ــي ــسِ ــانْ ب
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صلّى المْ فــي  ــلْطانْ  السّ

باحْ العيدْ زادْ صلّى في اصْ

ــى تعلّ ــرُه  منبْ ــبْ  الخطي

ــوامْ ــة اتْ مانْجَ ــابْ مــع الكَ ــة بالعــودْ و ارْب ــلْ آل مَ اعْ

ــوامْ االقْ في  قانُونْ  و  نْكْ  جَ

ة مَ امْخاصْ مايَة  من  كم  مْ  اتْخاصَ جناجلُه  رّ  الطَ و 

ــغْ االنيامْ ــي صابَ ــام االريامْ ســاعف ميالفِ يا حجّ

الوشــامْ نيَّلْ  رْها  دَ اصْ ــي  ف

ة مَ ــنْ فاطْ ــرّاضْ الزّي ــوالَفْ عَ ــالْ و السْ ــوالةْ الخ م

ــامْ الهم ــفْ  خل ــة  النُّوبَ و  ــرادَة  الفْ و  زْراتْ  ــوَ ال ــرْ  دي

حْ و الحسامْ حابْ الرَّمْ و اصْ

ــة زْمَ حَ ــرْبَة امْ ــه سُ الفُ ــلْ لخْ ضَ اتْ و المْ ــرْ الگــدَ دي

المْ ــة الكْ ــروا بفصاحَ هْ شــاوْرِيَّة إيْجَ ــرْ المْ بي ــرْ اكْ دي

بالســالمْ ــاس  النّ  ------

ــة نْطــاتْ الزْمَ ــفْ وأهــل الحَ ــالْ و الخاليَ مّ ــرْ العُ دي

المْ ــاتْ لهم شــحالْ مــن اعْ دَي ــدْ و الوْ بِي ــلْ العْ مَ و اعْ

بالتمــامْ ــولْ  الخيُ عمــل  و 

ــاتْ يرتمى وْف ــن العَ ــمْ بي ــرْ األدْهَ ــرِي و دي ــرْ الگومْ دي

ــه ــالُّ ــح ــامْ ــــــي ب زاهِ

ــه ـــــا لُ مـــا بــيــنْ ارْج

ــه ــوالُ ــقْ ب ـــرْ  ـــهَ اجْ و 
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اللطامْ صارَمْ  الصنابِي  و  رِي  دْ الحَ و  گرْ  الشْ لْ  عمَ و 

الْجــامْ ــه  نْـعُ إيْقَ مـحــالْ 

مة الگلضْ ي  القرْطاسِ و  الرّمادِي  و  رَقْ  الــزّ عمل  و 

هامْ اسْ كمْ  نْجالِي  الدّ و  وَرْدِي  ديرْ  و  ي  جوطِ لْ  مَ اعْ و 

رامْ ــه  ل ــــوادْ  ال ــرْ  ــجَ ح و 

ة مَ ــانْ زاعْ ع دْ ة و عمــلْ جَ ــلْ ســرية مــن البْراگَ و عمَ

ــغْ االنيامْ ــي صابَ ــام االريامْ ســاعف ميالفِ يا حجّ

رْها نيَّلْ الوْشامْ دَ في اصْ

ة مَ ــنْ فاطْ ــرّاضْ الزّي ــوالَفْ عَ ــالْ و السْ ــوالةْ الخ م

لْ مثل األسود في الوْهامْ كاحَ حابْ المْ لْ حتى اصْ و عمَ

االقْوامْ في  رْبْ  الضّ ا  يوْ ضِ يَحْ

ــة قاوْمَ امْ يَّة  ــدِ ورشِ ــوَّحْ  نَ امْ هــو  ــانْ  افْريم ــرْ  دي

ــام ــازَمْ اللئ ــورِي ه ــرِي و ب ي وِ ــطْ و الصْ ــلْ بوخي و عمَ

ــامْ النْـق و  ــرْدْ  ـ الطّ هــارْ  انـْ

ــةْ الرْمــى ــة فيهــا رامَ ــزْ و الرّين زِي ــيلَة و اكْ سِ و اعْ
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رْ و عمل له ----- و العساكَ

ــرْ نابَ و الموســيقاتْ و الطْ

ــرْ واهَ ــاوْا فــي وادْ الجْ يزْه

ـــــوارَمْ صـــالُـــوا بـــــصْ

ــه ــالُ ــط ابْ ـــولْ  ـــيُ خ و 

ـــتـــالـــوا ــدْ احْ ــي ــع ــل ل
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بْ واهَ هــاكْ أراوِي مــن المْ

شى من اوْقِيحْ غاتَبْ ال تَخْ

بْ ــيقْ واجَ وإال اقْبيحْ الوْشِ

ــدامْ ــةْ القْ ــرِي صنْعَ ــطاعْ و التْزِي ــلْ دَگْ السْ مَ و اعْ

--------------------

ة مَ الطْ المْ يومْ  صايَلْ  دْ  صْ قَ امْ رَبْها  اضْ ة  دَّ تيسَ ديرْ 

ســامْ ــامْ في القْ جّ ــا حَ ــه ي يتُ ــدّ الوْشــامْ نَهِّ هــذا حَ

ــزالْ فــي الرســامْ ــي الغْ لِّ خَ

ة ظْ الكرِيمْ سالَمْ كيفْ الميالفْ سالْمَ فْ سيرْ في حَ

ــى الدوامْ ــلْ كافِي عل ــر وافِي و فضَ ــكْ اهللا خي زي يَجْ

ــرامْ ــمْ ال بــغــايَــةْ  ــوزْ  ــفُ ت و 

ة ونْ اوْشاتْ ظالْمَ دى و لسُ كْ من عيُونْ العْ ظَ فْ و يحَ

ــغْ االنيامْ ــي صابَ ــام االريامْ ســاعف ميالفِ يا حجّ

رْها نيَّلْ الوْشامْ دَ في اصْ

ة مَ ــنْ فاطْ ــرّاضْ الزّي ــوالَفْ عَ ــالْ و السْ ــوالةْ الخ م

الســالمْ ــةْ  غايَ ــورَة  كُ دْ المَ هــاتْ  للدْ اهللا  ســالمْ  و 

االنْســامْ ــتْ  ب هَ ــا  م ــي  نِّ مَ

ســالمة المْ ــاتْ  دْب للوَ ــرْ  عنب و  ــة  غالْيَ و  ــكْ  سْ بالمَ

سابُه ــرْ  ــب ت ــاتْ  ــظ ــفْ لَ

ـــه بُ ـــالَّ غ ــــلْ  جــــهَ و 

ــه ــابُ ــي ـــسْ أن ـــرِي ـــهْ تَ
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رامْ ــوزْ بالمْ ــرْ و يفُ مَ ــونْ خــاوِي يَعْ ــلَّمْ لو ايْكُ مــن سَ

ــرامْ امْ ايْلُه  ما  ــي  اعِ الــدَّ و 

ــي اللِّي عمى مِ ــقْ الحقّ ليــس اخفى و اهللا يَعْ و طري

ــقامْ بالسْ اهللا  ــالهْ  ب و  ــي  يْبِ عَ رادْ  ــفْ  هاتَ ــنْ  مَّ كَ

ــامْ ن المْ و  ــوتْ  القُ ــاهْ  جف و 

ة ــه ضارْمَ وبِي في لي و شــهُ يمْ مَصْ ــوقْ الهِ و بقــى فُ

مامْ لْ بالدْ ــدّ ــارِي و ارْضــا و ال ق ــرَّتْ الوْشــاقْ من اعْ فَ

للفمــامْ ــرِيعْ  التّشْ ــدْ  بع

ما صامِي سافَكْ الدْ مْ ــرْ صَ كاسَ وا يُومْ للغا امْ شــاخُ

دْ فارَسْ اللطامْ بْ قُولْ أحمَ واهَ وحْ في المْ وْضُ ي مَ مِ و اسْ

المْ ـــه  ل ـــــدْ  زي ــــــفْ  ألِ

ــة تْمَ حَ امْ ــزِي  رَمْ فــي  ــنْ  ثالثِي و  زوجْ  و  را  و  ــنْ  يْ الغَ

رامْ الكْ جيّد  من  التُّوبة  و  و  العفُ و  ـرانْ  فْ الغُ عى  نَسْ

ــكامْ لــك و الحْ ــه المُ مــن ل

ــة ــ العامَّ ــة  مَ بـرحْ ــا  ن رَكْ يـدْ ــن  المــومني و  ــا  أن
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انتهت القصيدة

106 : ويعني ذاك الغرابلي.        
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الحرابْ راد  علِيّ  جارْ  الغرام  أمير  سيدي  يا  هو  و 

ــيبَة ــي الكسِ ــا رَضِ باي ــنْ مــن اصْ ــوكْ الزِّي لُ مْ مَ

ــوبْ كتُ المْ فــي  ســابَقْ 

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

لْيَة وأنا كم لي في العدابْ سَ و هو يا سيدي  أنْتِ امْ

ــة يب ــسْ الوجِ ــي بالعانَ ــرْ جــادْ لِ هْ ــولْ الدّ و انقُ

ــرُوبْ ــكْ ال ــتْ  انــزاحَ و 

رِيبْ ره و فرســانُه فــي تَحْ ســاكَ باعْ

ــبْ ي العـجِ ــه  ــرْبُ لحَ ــتْ  اقْـوِي ــا  م

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  راحَ امْ ــا  ي

يبْ كِ مع اسْ ي و الدّ ولْ داجِ رانْ طُ هْ سَ

ــبْ ي اللهِ و  ــرة  جْ الهَ ــجْ  ثل ــن  بي

ــيبْ سِ الكْ ــة  لَ مْ جُ مــن  ــي  نِ حاصْ

ي ــبابـِ اسْ كانْ  ــسْ  العـوانَ ــبّ  حُ

والتِي حبيبة ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

لِيــب تَگْ ــبْ  لَّ نَتْگَ ــدِي  رْگْ مَ فــي 

ــي دابِ تَعْ مــن  قْ  ــفَ تَشْ ــرى  ت ــا  ي
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13
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

وابْ رْفْ الكْ ينِي صَ ــقِ و هو يا ســيدي ما ادْرى تَسْ

ــرة و الغيبة جْ ودْ بعــد الهَ ــدُ نَنْســى حــالْ الصْ

ــوبْ نْكُ مَ ــدْ  الحاسَ و 

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

و هو  يا سيدي زينَكْ يا غزالِي شالّ راتْ االهدابْ

احبيبة يلْ  الجِ ابْناتْ  في  ــواكْ  اسْ نْدِي  عَ وال 

ــوبْ ــرْغُ ــمَ ــــوْ ال ــا زَهْ ي

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

يبْ صِ االشــجارْ و النهارْ في رُوضْ اخْ

ــبْ يـ اللهِ ــمـعْ  الشّ و  ــرْ  المنايـَ و 

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

يبْ ــنَكْ الوجِ سْ ــبحانْ من انْشا حُ سُ

ــبْ ــي هِ ــدْ ــتّ ــن دهـــب ال ـقْ ع فــايـَ

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

ــي حبيبة والتِ ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

ــرْتِــيــبْ الــتّ على  ــاتْ  ــراش ــف ال و 

ــي ـرابِ اطْ و  ــي  فَـرْحِ ــمْ  نَ نَغْ ــك  ب

ــي حبيبة والتِ ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

ــبْ رِي اغْ العصــر  فــي  ــي  صافِ درّ 

ــي بابِ احْ و  ــي  لِ أهْ و  ــي  ناسِ ــكْ  في

ــي حبيبة والتِ ــاتْ أمُ ي ــاجْ البَاهْ يا ت
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44

ــابْ ارْق للقاها  النصر  ــة  رايَ يا  سيدي  يا  هو  و 

يبَة  دِ تَهْ فــي  ــالتْ  ــجْ نَ و  رْدِيـــنْ  ـــوَ امْ ودْ  خـــدُ و 

ـــوبْ ـــرْهُ ـي مَ ــونـِ ـرْكُ تـَ

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

رابْ دْ من اغْ وَ و هو يا سيدي و األنف تركلِي و الخال اسْ

ــة يبَ وِ اصْ ــادْ  ع باضْ عــودَكْ  اضْ ــى  عل ــي  وزْنِ اتحُ و 

ــلُــوبْ ــسْ الــمَ ــدْ  نْ ــزّ ال و 

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

وا من تحت التيابْ و هو يا سيدي و نوابَغْ الصدر نتگُ

يـبْ بتَرْطِ يس  ايْمِ ياس  يبْ  اقْطِ والّ 

يـبْ ايْغِ ليس  رْ  ــدَ ابـْ الجـبيـن  و 

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

يبْ عدِ ــداتْ  ــهْ شَ الــمــراشــفْ  و 

ــيــبْ ــي فــيــه انْــصِ ــلِّ ــا تـــرى هَ ي

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

يبْ دْ القضِ ــرّ جَ ــاحْ زانْ عــرش امْ تفّ

ــبْ يـ بالطِ ــي  جِ تَهْ فْ  الســوالـَ و 

ــي طابـِ تَعْ زادُوا  ــبْ  ــ الحـواجَ و 

والتِي حبيبة ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

ــنِيبْ اشْ ثغــر  جوهــر  ــوا  بُ جْ حَ

ـــرابِـــي اشْ ــدّ  ــلَ ي و  نَـــــرْوى  ــه  ب

والتِي حبيبة ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

ــبْ ي ضِ تَخْ فــي  ــانْ  اتْب ــوفْ  الكفُ و 
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ــبْ ي جِ ــزامْ احْ و الخصــر تحــت احْ

ــي دابِ اهْ و  ــي  بِ
ـلْ قَ ــةْ  ـراحَ امْ ــا  ي

لِيبْ ولْ اسْ قُ لَبْ العْ ما اتْرُوحْ تَسْ هْ مَ

ــلِيبْ و الســياق فــي حســن التّسْ

ــي ــرابِ اطْ ــبْ  ــواعَ اكْ بين  ـــولْ  صُ

ــي تَرْغابِ ــنَكْ  سْ لحُ ــزُولْ  انْ ــا  م

ــي تَرْتابِ ــحْ  وضّ ــظْ  الحاف ــا  ي

ي ابـِ لكتّ ـومْ  اقْــلـُ الــصــبــاعْ  و 

ــي حبيبة والتِ ــاتْ أمُ ي ــاجْ الباهْ يا ت

يبْ عِ اصْ ــلْ  بــتُــقْ ــات  ــغ رَفْ ــوق  ف

ــي غيهابِ فــي  ــومْ  انْجُ القــدامْ  و 

ــة ــر و البهــا و األدب و طيب بكمــالْ السّ

ة القريبة فَ طْ عى القبُولْ و الرضا و العَ نَسْ

ي قوم النفاقْ و أهل الخدعة و الغيبة و الْغِ

ــة ــرْ و الغيب ــكْ فــي الظاهَ لَ ــا امْ ــد و كل أمّ العب

ــوبْ ـسُ كْ مَ ــكْ  ـمالَ لجْ

ــوبْ بُ حْ مَ ــكْ  ثْلَ مَ ــا  م

ي ارْوابْ كِ كْ نَحْ و هو يا سيدي ارْدافْ مالية في خلفَ

ــة يبَ هِ تَدْ فــي  و ســوارْ  ــي  الحلِ و  ــول العــز  بحلُ

وبْ جُ تْ فــي احْ ــا دَرْجَ م

ــوبْ نْسُ المَ النّســب  و 

ــوبْ بُــ حْ مَ ــي  ارْضانِ و 

ــوبْ المعيُ ــد  الجحـ و 
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ــي ــرابِ احْ رادْ  لمن  ـــحْ  رَمْ خــد 

ــي ــوابِ ــي هـــاتْ اجْ اعِ ــدّ ــول ل ق

ــابِــي نَــشّ ــة  ــرْبَ ضَ ــتْ  ــانَ ب فيه 

ــي ــزْرابِ ــي فــي نــهــايَــة تَ ــمِ أسْ

ــي جابِ لألنـْ ــه  ـيبُ انْهِ ــــالم  السْ و 

يبَة ومِي العطِ ــه بســهُ نُ كْ ــا راغْ مَ ــن أمّ وي

ــة لِيب ــوم اصْ ــتْ ق مَ دْ ــا عَ مْ زيّ م ــدَ والّ يَعْ

يبَة صِ ه في تقْ ريسْ و جناحُ ه اهْ مُ ظْ حى عَ و اضْ

يبة فا بن غالَبْ تَلْقِ ــينْ و جيم ما اخْ خمسِ

يبَة نازَلْ طِ جْ المْ ْ العيس فــي المناهَ ما دَبّ

المـوهــوب فــاض  انـْ و 

ــرُوبْ بالهْ ــطــاوْا  اعْ و 

ــوبْ ـطُ عْ مَ و  ــورْ  سُ كْ مَ

ــــرُوبْ ــل احْ ــــازَمْ ك ه

وبْ ــعُ اشْ و  ــى  ارْب ــن  بي

انتهت القصيدة





II 171المحبوب

II

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

دابْ لْ اعْ يقْ ما ايْمَ وى من قَبْلِي العشِ وا هلّ الهْ مُ كْ حَ

قابْ ــدّ احْ فى ايْمَ ســابْ الجْ لْ بحْ مَ ــه يعْ وإذا إيْخالْفُ

قابْ ــدْ فــي النفــر و التِّيهــانْ وال إيْخافْ مــن العْ إيْزِي

ــغابْ ــةْ التّشْ ــوى لليعَ بْ مــن الّ يَقْ ــغَ ــا يَشْ ده و بعْ

ــرُه يَرْطابْ ــه خاطْ مالُه و علي ــقْ اجْ شَ رْ مــن يَعْ ــذَ يَعْ

تابْ ــهْ اعْ لِي ــقْ و الزّينْ ماعْ ــر للعاشَ ب ــومْ الصّ لُ عْ مَ

ــوبْ سُ كْ ــالمْ للبها مَ ــد اغْ ــي عب ــونْ يا راسِ ارْضــا اتْكُ

ــوبْ لُ غْ ه مَ ــقُ ــي عاشْ ــبْ و اللّ ــحْ ديمــا غالَ لِي ــاكْ المْ ي

ــوبْ ـ نْحُ ــي هــو انْحــالْ و مَ ــقْ باللِّ ــحْ فايَ لِي ــاكْ المْ ي

ــوبْ بُ حْ ــوْرى مَ ــلْطانْ لل ــه سُ ــرَفْ أنُّ ــحْ يَعْ لِي ــاكْ المْ ي

ــرُوبْ فــى و كـ ــصْ الجْ صايَ ــوقْ اغْ ــحْ يضُ لِي ــاكْ المْ ي

بُوبْ حْ ةْ المَ نى في طاعَ بِيبْ اللّي ما يَفْ ال خيرْ في الحْ

تُوبْ كْ ــرْ و صــرَّدْ المَ بَ اصْ

لُوبْ طْ ةْ المَ يرْضى بطاعَ

وبْ مارْ إيْدُ قَلْبُه على الجْ

رُوبْ شْ المَ فايَةْ  اصْ ه  بيدُ

وبْ تْعُ وى مَ ودْ في الهْ و يعُ

وبْ رْغُ دْ المَ قْ لو كانْ ايْفَ
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ورْ جُ هْ مَ لنهو  الغرِيمْ  بِيبْ  التّشْ ودْ  دُ اصْ من  ساعة 

ورْ ابْحُ بْعْ  بسَ فى  تنْطْ ما  يبُه  لهِ نارْ  يجْ  اتْهِ مهما 

ورْ دكُ مَ م  بارْهُ اخْ اقْ  شّ عُ ه  اجُ أمّ د  جهْ بين  افناتْ  و 

سابْ بحْ م  هُ دْ انْعَ أالّ  اقْ  شّ عُ من  مْ  بعدهُ حالْ  اشْ و 

( (اللّوصابْ صابَرْ  البعْض  و  حانُه  تَمْ من  البعض  و 

تابْ ــهْ اعْ لِي ــقْ و الزّينْ ماعْ ــر للعاشَ ب ــومْ الصّ لُ عْ مَ

ــي ما به ــرَدْ الغنِ ــه يخــرجْ تارة ايْ ساسُ ــارة على احْ ت

ــه ب ــا  م جــى  ينفْ ــارة  ت ــه  يامُ اهْ ــه  ب ــولْ  إيْطُ ــارة  ت

زار ــرْ بمْ فَ ــه كانه ما اظْ ياتُ ــيقْ خير من احْ شِ ــوتْ العْ مُ

ــا اوْطــى و اغبارْ ــالْ إيْرَدْهّ ب ــى الجْ ــزَلْ عل ــراقْ لو انْ الف

ارْ ــدّ ــه گُ لُ خْ ــه لدَ وجُ ــعْ فــي الْجُ ــا يَنْفَ ــرامْ م بحــرْ الغْ

تُوبْ م فــي اكْ ــنْ اقْبَلْهُ رِي ــلْ قيــس و النّابغة و اخْ ثِي تَمْ

وبْ ــكُ احْ و الدمع مَسْ ــوّ ــه نَ يْهابُ رْ غَ ــهَ ــمْ من اسْ فيهُ

بُوبْ حْ ةْ المَ نى في طاعَ بِيبْ اللّي ما يَفْ ال خيرْ في الحْ

ضاهْ يمْ اعْ مِ ومْ البين فــي اصْ نْ بســهُ كّ دة لمن اتْمَ مْ عَ

ياهْ دما ازْهــى بضْ ه مــن بعْ باحُ ــدْ مَصْ ــدة لمن افْقَ مْ عَ

رارْ امْ ــرّ  غ ــراقْ  الف عيش 

جارْ مْ االشْ طَ بالْضاهْ تنحْ

ــارْ م ــع مــن اعْ ــا ضيّ أم

تُوبْ كْ خــالّوْا قولهــم مَ

لُوبْ لقْ حالْتُه  تشــفّ  و 

وبْ رْغُ دْ المَ قْ لو كانْ ايْفَ

ــدْ ابْكاهْ ي ــي وال ايْفِ يَبْكِ

بْگاهْ جا مَ رانْ في الدْ هْ سَ
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ــه ايْتِي ــبابْ  اسْ ــال  ب ــارة  ت ــزُّورة  بال ه  ــدُ ايْفاگْ ــارة  ت

يْهــابْ رْ الغَ ــارة ايْســاهَ ه ت ــدُ ــمْ وَحْ ــارة إيْضــلّ هايَ ت

ــر صبّابْ ه كمــا المطّ عُ ــارة تُوجــد دَمْ ــمْ ت ــارة إيْزِي ت

تابْ ــهْ اعْ لِي ــقْ و الزّينْ ماعْ ــر للعاشَ ب ــومْ الصّ لُ عْ مَ

يكْ دِ يبْ من يَفْ ــراحْ أوال اتْصِ ــجانَكْ تَسْ مالك من اسْ

يكْ قِ ة مهما على الرْضا يسْ فَ طْ ومْ العَ تزهى على اقْدُ

ــا بيكْ ــا عرفْ م ــاح م رْت ــدابْ و هــو مَ ــتَ فــي يالعْ أنْ

عابْ ــه يصْ ــه منهاجُ ــال و علي و ايخــافْ بالغــرامْ ينْب

داهْ ــول اعْ ــل فيه ق ــه و اقب ــاهْ اوْليفُ ف ــدة لمــن اجْ مْ عَ

يُوبْ ــه كل اعْ ــدا و ادْواتْ في ــفاتُه العْ ــدة لمــن اشْ مْ عَ

ــلُوبْ سْ لْ مَ قَ وبُه و ابقى بال اعْ جُ ــواتْ اعْ ــدة لمن اقْ مْ عَ

بُوبْ حْ ةْ المَ نى في طاعَ بِيبْ اللّي ما يَفْ ال خيرْ في الحْ

يدْ بداكْ ــي واشْ مــن ادْوى يفِ ب الفانِ ــواگْ يا الصّ ما گْ

ــكْ و مناكْ تَ ــبْ راحْ ي ــر و اتصِ وفْ ينجب طُ ــتْ العْ ــو نَلْ ل

الْقــاكْ ــد  ايْرِي ــا  م لكــن  ــرْ  حاضَ ديمــا  ــونْ  ايْكُ وإال 

فاكْ إيْتُوبْ رى لك في اعْســى على اجْ ــه بما يَجْ تُ دْ و تحَ

الّهْ ــلْ خَ قَ ة بال اعْ ــدَ سْ كَ

رُوبْ ما صابْ من اقْضاهْ اهْ

وبْ نْشُ نُه مَ وعْ ساكْ لْسُ مَ

وبْ رْغُ دْ المَ قْ لو كانْ ايْفَ

يَوْفاكْ ــا  م راضْ  اغْ حتى 

تَكْ و هناكْ و كمــالْ فَرحْ

تَكْ و شــقاكْ و يزِيدْ ليعْ

وبْ رْهُ نُه مَ ودْ ســاكْ و يعُ
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طابْ وزْ اخْ يث فــي ارْمُ دِ غى لك لحْ ــه اوْلى يَصْ تُ دْ اتْحَ

تابْ ــهْ اعْ لِي ــقْ و الزّينْ ماعْ ــر للعاشَ ب ــومْ الصّ لُ عْ مَ

ــة رِيّ جْ مَ ــونْ  يُ كعْ ــي  عيُونِ و  ــارِي  ن و  ــي  تِ رْحْ گَ مــن 

ــة يّ مِ كْ المَ ــرايْرِي  اسْ و  ــرارِي  اسْ ــن  العارْفِي همــا 

ــيّ ــقْ ب ــا ارْفَ ــبّ م ــرّفْ و الحُ ــدا يتْصَ ــدْ هكْ و الوَعْ

ابْ تُه غصّ ــة لقامْ رْبَ ي ضَ ضــاهْ بانْفاضِ ــكْ في اعْ وافت

ــلْ األنْجابْ ــي نسَ رابْلِ ــة الغْ نْيَ ي و الكُ ــمِ أحمــد اسْ

وبْ ــغُ لْد فاتُه كل اسْ ي كالصّ ــه قاصِ لْبُ ــبْ قَ ي وإذا اتْصِ

بُوبْ حْ ةْ المَ نا في طاعَ بِيبْ اللّي ما يَفْ ال خيرْ في الحْ

شايْ يمْ احْ مِ يبْ من اصْ جِ دِي في اقْريضْ اعْ مالْ قَصْ ما يَنْتهى اكْ

ــوايْ رامْ اسْ ــي فــي الغْ ــا ألهل الحــال اللِّ و ســالمْ ربن

دِي في الْغايْ ــواهْ وا اشْ ــرْحُ زِي و يشَ ــوا رَمْ لبُ مهمــا إيْقَ

يدْ فــي المهوبْ ــدِ ــأدّبْ للِّي اشْ ــظْ انْظامِي اتْ ــا حافَ ي

وبْ  بِي قول له من العرب منسُ و جميع من ابْحث عن نَسْ

وبْ ــدُ ايْ ــراهْ  ت ــا  ي ــارْ  بن

وبْ رْغُ المَ دْ  قْ ايْفَ كانْ  لو 

وايْ وقْ اهْ تُه في شُ مْ و نظَ

نايْ و ارْضاتهــم طيب امْ

ــر بكايْ ا عن كثي ــوْ ي يَبْكِ

لُوبْ كْ ي الجاحد المَ و الْغِ

وبْ سُ حْ و على أهل اللغى مَ

انتهت القصيدة
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ــة وبَ مدّ بالخــالگْ  الجــودْ  ــولْ  م وَدّكْ  ــي  اللِّ ــا  ي

ـوبة ــاجْ البهــا مركُ ــرّة فــي ت ـ ــكْ دُرّة حُ ثْلَ ــا مَ م

وبَة صُ خْ راجْ مَ ــحْ الحْ ثْلَكْ طاوُوسْ في ابْطايَ ــا مَ م

رُوبَة ضْ رْقَتْ مَ مالَكْ غارَتْ شمس الضحى شَ من اجْ

وبَة ــعارْ موهُ ــفْ ال نَتْحلّى فــي ابْهــاكْ باالشْ كي

ــة زَنُّوبَ ــة  الحاجّ ــا  ي ســنَكْ  حَ يَنْصــر  اهللا 

رُوبة طْ ةْ الســرُورْ مَ ءاشْ رى مــن الّ راكْ فــي ســاعَ

ــة رُوب مكْ ــولْ  العقُ ــطْ  تَنْشَّ راكْ  الّ  مــن  رى  ءاشْ 

وبَة جُ حْ ــدا مَ ــى عيُونْ العْ ــرْةْ الملِكْ عل ضَ في احْ

بُوبَة حْ ــلْوانْ للحبيــب مَ ــبْ السّ ــلْ طي مَ ــكْ يَكْ ب

لُوبَة طْ ــوكْ شــانْ مَ لُ ــرة همــا اعْ بْ ــورْ الكُ فــي اديُ

ــة زَنُّوبَ ــة  الحاجّ ــا  ي ســنَكْ  حَ يَنْصــر  اهللا 

األداب و  ــودْ  الــجُ و  بالحـيا 

كْ في االجيابْ ثيلَكْ مَسْ أوال امْ

ــرابْ بْ الرّ ــيْ  ضب ــكْ  ثيلَ امْ أوال 

الغيْهــابْ ــومْ  انْجُ و  رْ  ــدَ البْ و 

ــبابْ اسْ لرْضــاكْ  ــدْ  نَوْجَ ــاكْ  ي

ــالّبْ السّ ــنْ  الزِّي ــعْ  ابدي ــا  ي

وابْ رة و اكْ ــن شــمع و ســفْ بي

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

ــالّبْ السّ ــنْ  الزِّي ــعْ  ابدي ــا  ي
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ــة يُوب ــيمك مَصْ ــا اتْسِ ــبْ م ــبْ و انْسَ سَ داتْ احْ

ــحوبَة ــا ايْرُومْ اسْ ــماهْ م رَكْ في علُو اسْ ســامْ بَدْ

وبَة دُ صالْ بعْ لى كما المْ فى و احْ رْبَكْ و اصْ طابْ شَ

وبَة ســونْ انْكُ لَكْ االرْدانْ و الحْ ــانْ في ســاحْ و ازْم

ــوبة تاحْ الغربْ واالســيادْ منسُ فْ ــه مَ مــن افْتَحْ ل

ــة زَنُّوبَ ــة  الحاجّ ــا  ي ســنَكْ  حَ يَنْصــر  اهللا 

وبة صُ عْ يلْ للعــدى مَ ــقِ رْهافْ اسْ يتْ قَدك مَ كِ احْ

ــة وبَ نْصُ ــكْ مَ بَ واجْ ــنْ احْ رِي ةْ بَدْ ــرّ ــنْ و الغُ و الجبِي

وبَة دُ هْ ــانْ و االشــفارْ مَ عــابْ في ريم ــونْ اجْ يُ و العْ

ــة وبَ مصحُ دايْمــة  شــامة  و  ابْخــالْ  خــدّ  كل 

ــة وبَ نْخُ مَ ادْرارْ  و  ــقْ  اعتِي مرجــانْ  مــن  ــرْ  التْغُ و 

ــة زَنُّوبَ ــة  الحاجّ ــا  ي ســنَكْ  حَ يَنْصــر  اهللا 

ــة وبَ تْگُ ــرانْ فــي االعضــاء مَ وا ني ــدُ ــودْ ايْزَنْ و الزْنُ

ــة وبَ رْهُ القَ ــاگْ  ارْم ــا  ي ــكْ  تُوصافَ ينتهــى  ــا  م

ــة وبَ ضُ غْ ــوامْ مَ ــاكْ مــن اقْ ــكْ و يرْع ي ضِ ــا يَحْ رَبْن

ــة يُوبَ هْ مَ لشــانَكْ  رِي  ــعْ شَ ــةْ  يَّ دِ اهْ ــكْ  ل ــدْ  خُ

-------------------------

يابْ ــكْ مــن كل اطْ ــاحْ رَوْضَ وف

ــابْ ــمْ الوهّ رِي ــلْ الكْ مــن افْضَ

ــرْتــابْ ــى لــهــم مَ ـرَقّ مــاتـْ

يْنْعــابْ ــا  م ــرُه  مْ عُ ــه  طابْعُ

ــالّبْ السّ ــنْ  الزِّي ــعْ  ابدي ــا  ي

ــرابْ اغْ ــشْ  كرِي ــوالَفْ  السْ و 

االقْطــابْ ــلْبُوا  يسَ ــواسْ  كقْ

ــابْ ــلْبُوا مــن ت ودْ يسَ و الخــدُ

ــابْ تَرْت فــي  ــورْ  نْجُ غَ م  هُ ســمّ

ــابْ الغنّ ــونْ  لُ ــفْ  رْشَ المَ و 

ــالّبْ السّ ــنْ  الزِّي ــعْ  ابدي ــا  ي

ــابْ لب ــودْ  انْهُ ــه  في ــدر  الصّ و 

مْ فــي اقْطابْ ــدّ النّاظَ وال ايْحَ

ــابْ غتّ ــبيلَكْ  اسْ ــرُومْ  ايْ وال 

ــعْ النْجابْ بايَ ــولْ من اطْ و القبُ
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31
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لُوبة طْ ــياء مَ ناهْ في االشْ ــتَعْ ــولِي و اسْ رْسُ ــزّ مَ ع

ــكْ ألــف نُوبَة رْتَ ضَ ــامْ احْ ق ــه لمْ يبُ ــالمْ انْهِ و السْ

ــوبَة نْسُ ــنّ مَ ل الف ــحْ إســم أهْ ــظْ وضّ ــا الحافَ ي

ــة بتُوبَ ــبْ  قرِي ــيْتِي  سِ ــي  حِ يَمْ ــى  ول المُ ــبْ  طالَ

ــلّ الفضلْ ما خابَ من قصدْ ه

يابْ بالعطــر و المســكْ و الطْ

نقص جيمْ و نُونْ في الحسابْ

ابْ ـــوّ ـــي غــانِــي تُ كــريــمْ وافِ

انتهت القصيدة
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12

13

منعــوتْ ــن  زي بغــرام  كاوِي  ــا  أن أحّ 

ــوتْ ــتْ الفُ ــادْ فايَ ــرِي ع بِي ــا فــي اخْ أحّ أن

ــوروتْ م ــد  عب ــم  لهُ ــوك  ممل ــا  أن أحّ 

وتْ ــدُ حْ ــم الجفــى المَ جــى غي ــا يَفْ أحّ أن

وتْ ــالّ الياقُ وارَمْ ل ــةْ العْ ينْ باشَ ــالْفِ بوس

ــات البن ســاير  عــن  ــاق  ف ــوت  الياق ــن  زي

ــوتْ الياق ــن  زي

ــوتْ الياق ــن  زي

وتْ ما صبت انْفُ

الرتُوتْ يســلب 

الموت ــتْ  ري ريتُه  يوم 

وتْ نْعُ فاق الهــاللْ المَ

ــرْ عن ما فات بَ و نصْ

لتْقاتْ ــا  الوالي ناس 

ــي ليعاتِ ــار  بن ي  نشــكِ ــن  لمّ ــا  أن أحّ 

ــي اوْقاتِ ــح  ناي و  ــي  داجِ ســاهرْ  ــا  أن أحّ 

ــي ــا حــبّ الهيفــات ســاكن فــي داتِ أحّ أن

ــي ياتِ الرضــى  ــى  عل رِي  ــدْ بَ نرْجــى  ــا  أن أحّ 

والتِي ــن مُ ــرْتْ زي ــومْ انْظَ ــي يُ الكِ ســبّة اهْ

ــي راتِ تَمْ و  غصايصــي  و 

ــي قالتِ مُ ــوعْ  ادْمُ ــوا  هلُّل

ــي ياتِ احْ ــت  طاب بهــم 

واتِي ــطْ سَ ــه  ب ــالْ  ْ انّ و 

ــي التِ ــيْ نَجْ ــي وض رُوحِ
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27

28

29

30

ــي فــي اللهيــب منكــوت لْبِ ــوت و قَ ألياق

ــوتْ اتْيُ أمّ  ــا  ي تُرْحــامْ  ــمْ  ارْحَ ــوت  ألياق

ــوتْ تْ ابْهــاكْ دون البهُ ــقْ شَ ــوت اعْ ألياق

ــوتْ مكبُ ــيرْ  إيْسِ حاســدنا  و  ــوت  ألياق

وتْ ــالّ الياقُ وارَمْ ل ــةْ العْ ينْ باشَ ــالْفِ بوس

ــتْ باهَ ــا  واه اهْ مــن  هــا  رِيمْ اغْ ــى  خلَّ

ــزون الغيوتْ ــي امْ رة تاتِ جْ ــم الهَ بعــد غي

وتْ ــوزَكْ و احنا على الرضى أخُّ زْنِي و نحُ حُ

ــي ناتِ ــز و اخْ ــى و ع ن ــتِ فــي اهْ ــوتْ أنْ ألياقُ

ــي التِ قْ مَ ــي  يت فِ اجْ ــوة  نْ عَ ــتِ  أنْ ــوت  ألياق

ــي إيْواتِ ــكْ  تيهَ و  ــي  تِ تَهْ ــتِ  أنْ ــوتْ  ألياقُ

ــي ــولْ فرحاتِ ــوتْ آشْ مــن ســاعة انْقُ ألياقُ

والتِي ــن مُ ــرْتْ زي ــومْ انْظَ ــي يُ الكِ ســبّة اهْ

ــك بعد تشــتاتِي لِي ب ــمْ ــرى نجمــع شَ يا ت

ــي ــن دُوحاتِ ــك بي ــي ب ــلْ فَرْحِ مَ ــرى يكْ ــا ت ي

ــي انِ كيّ ــتْ  فْ دَ اصْ ــا  وان

ــي ــا واتِ ف ــا مــن الجْ وان

ــي داتِ ــفايَةْ اعْ ــي اشْ دَرْتِ

ــي فَرْجاتِ ــك  ب ــمْ  ي انقِ و 

ــي التِ ــيْ نَجْ ــي وض رُوحِ

رُوعــاتِــي أيّـــامْ  ـنى  تَهْ

ــولْ كبّ طاســاتِي و انقُ

واتْ يا شمس اضْ

ــي ادْواتْ ــا ظب ي

ــاتْ راقــت و ارْق

أدّاتْ ــل  لعــقي

ــالكْ اتْجالّتْ ــن االف بي

رْجاتْ في العفا بين الحَ

راقَتْ و  اتْ  ارْتقّ حين 

تْ اتْ و راحَ حين گفّ
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وتْ وتْ منصُ والَعْ تنشــد شــعرِي بصُ و المْ

ــوتْ ي و انعــودْ الدّ القُ ــقمِ ــم يدهــب سُ ت

وتْ ــالّ الياقُ وارَمْ ل ــةْ العْ ينْ باشَ ــالْفِ بوس

ــارُوتْ مْ ســحر ه رْهُ ــحَ دوك النّجــالتْ اسْ

وتْ بْ المُ دْ يَرْمِي امْشاهَ ــوَ فُوقهم خالْ اسْ

ــوتْ ــه در منبُ و التغــر مــن مرجــان و في

ــه نهــد متبُوتْ ــي و علي افِ و الرخــامْ الصّ

ــوتْ ــنْ لرْتُ ي وشــا هازْمِ ــوارَمْ فــي الهُ كصْ

ــي على فرشــاتِي ــرزْ فــي حضرتِ ــرى تب ــا ت ي

جادِي فــي طــرز ماياتِي غــى تمْ ــرى تَصْ ــا ت ي

والتِي ــن مُ ــرْتْ زي ــومْ انْظَ ــي يُ الكِ ســبّة اهْ

ــى الوجناتِي ــوحْ عل وْضُ ــحْ مَ تَّ فَ ــتْ وَرْدْ امْ رِي

داتِي هْ صالْ طيب شَ فْ بمْ طَ ــفْ تَعْ و المراشَ

ــفاتِي شُ ــتْ  رَحْ اطْ إال  ــونْ  عتنُ و  أنــف  ــن  بي

ــي داتِ هْ صَ ــرّ  بحَ ــارِي  ن وا  ــدُ إيْزَنْ ــودْ  الزْنُ و 

عاتِي ــمْ ي و شَ و مصباحِ

ابْياتِي مــن  دِي  شــواهْ و 

ــي التِ ــيْ نَجْ ــي وض رُوحِ

ــي ــحْ إيْواتِ ــاض ناصَ و بي

ــي ــداتِ ــــدوا ل هــمــا ال

ــبْ و اتقاتِي ي ــي انْهِ رُوحِ

ــي بْراتِ عَ ــلّ  اتْهَ ــى  حت

رات فْ ــن الطّ زِي

اكساتْ للقدّ 

سالف طلْقاتْ

ضــواتْ ــرَّةْ  غُ

جات يب اهْ بالعطر و الطّ

ــاتْ ف والّ  ــدا  حْ مَ ــدّ  ق

ــوتْ الياقُ و  ــرد  بالزم

وتْ و الجبين للبدر إيفُ
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وتْ ــالّ الياقُ وارَمْ ل ــةْ العْ ينْ باشَ ــالْفِ بوس

وتْ نْ مســهُ ــاتْ منهــم واهَ ف القــدامْ اصْ

وتْ مُ ــونْ مصْ وانُه غبرة لو إيْكُ فْ ــودْ صَ إيعُ

وتْ مُ ــودْ بهْ ه إيْعُ ــاهْ و تهــوَى أرْضُ ــورْ م إيْغُ

وتْ ــة المُ يقَ ــدْ و ضِ وال ابْحالْ الهجر حسَ

ــوتْ نُ ــدّ القْ ــي و الهجــرة اتْهَ يالِ ــارَتْ احْ ب

وتْ ــالّ الياقُ وارَمْ ل ــةْ العْ ينْ باشَ ــالْفِ بوس

ــاغْ ضــرب النْبُوتْ ــاتْ للدم رْف ــتْ الكَ رْبَ ضَ

والتِي ــن مُ ــرْتْ زي ــومْ انْظَ ــي يُ الكِ ســبّة اهْ

ــل عاتِي ــى جب ــا عل اي ــارْ هوَ يتْ بن ــكِ ــو اشْ ل

اتِي ــي و غصّ تِ يتْ على البحــر بليعْ ــو شــكِ ل

ــي راتِي ودْ ل ــي إيْعُ نِ ــى أالّيَمْ يتْ عل ــكِ ــو اشْ ل

ــي رْحاتِ ــرارْ جَ ــي مــن اضْ نِ ــبْ إيْعالَجْ بِي ال اطْ

والتِي ــن مُ ــرْتْ زي ــومْ انْظَ ــي يُ الكِ ســبّة اهْ

ــي التِ ــيْ نَجْ ــي وض رُوحِ

ــي غــى لحــرّ زَفْراتِ و يصْ

ــي ــ أفاتـِ و  ــي  مصايْبِ و 

راتِي سْ ــوفْ حَ مهما إيْشُ

ــگاتِي رَشْ و  ــي  عِ تواجْ و 

ــي التِ ــيْ نَجْ ــي وض رُوحِ

ــاتْ انْب ارداف 

ابْناتْ ــاعْ  االرْف

ــاتْ ــرْ البي ادْكُ

عواتْ و أهل الدّ

بنْعاتْ ــزَمْ  حْ مَ

قاتْ سيقانْ اسْ

قاتْ المْ ــي  ولغِ

أدْواتْ ــلّ  بالغُ

ي رَبْواتْ كِ ــة نَحْ مالْي

وَتاتْ ــاتْ اخْ نْت زُوجْ خُ

واتْ دْ للقَ الحافظ  يا 

واتْ اعْ ل  الظّ يابْ  كدْ

وتْ و الخصــر ماله انْعُ

وتْ ساكنِي بسراب المُ

وتْ يعْ الصّ و الكرِيهْ ابْشِ

بَعْ جالُوتْ مْ اطْ هُ بَعْ اطْ
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وتْ ــحُ مَشْ رُوضهــم  ــة  رْتالَ الهَ ــودْ  الجحُ

ــن االبْطــالْ و ســرُوتْ ــي بي رْبِ ــوا حَ رْفُ كيْعَ

ــوتْ الليُ ــمّ  اتْهَ ــا  م ــة  بّاحَ النّ الوْشــاقْ  و 

وتْ ةْ المُ ــودْ لي بالتُّوبَة و و انفوز ســاعَ إيْجُ

لْخاتِي نْكــرْ تحــت مَ حــابْ المُ ــالوْا اصْ ما اعْ

ــي رْباتِ حَ ســمّ  يهْ  ــقِ نسْ ــي  بارَزْنِ مــن  كل 

ــي اتِ جّ وامْ حُ ــدْ ــى ال ــى اقْفاهــم الزالْ عل عل

ــي فــي مماتِي ــلْ أحمــد الغرابلِ ي قُ ــمِ و اسْ

ــي ـماتِ زَطْ ــاوْا  لـق وال 

رْشــاتِي بطَ ــه  انلْبْخُ و 

اتِي لجّ ــمّ  ي فــي  ــوا  رْقُ غَ

واتِي لصْ يعْ  ــمِ اسْ نَرْجى 

انتهت القصيدة
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اتْ بَتْ أمير الدّ شى لَهْ في الحْ

زْراتْ بالخَ ــي  لْبِ قَ وا  ــمُ قَسْ

يقْ ســيُوفْ و بَتْراتْ شِ للعْ

البْناتْ ــة  فيّاشَ ــهُ  تُ جْ هْ مُ

قاتْ بُوبَكْ نسْ حْ ي مَ جِ
عالْ

ــة عن ســايَرْ االوْقاتْ ضاوْيَ

وْضاتْ صايْلَة عن   جمع الخَ

ــاتْ ــوفْ و ميّ بالســهامْ أل

تَفاالتْ فْ  اوْصَ ــفارْ  االشْ و 

وَرْداتْ عليهــم  ودْ  ــدُ الخْ و 

قاتْ بُوبَكْ نسْ حْ ي مَ جِ
عالْ

ــداتْ ــبّ اكْ ــارْ الحُ آه مــن ن

رْباتْ من عيُونْ امضى من حَ

التْ يُوفْ النّجْ أولى بحالْ اسْ

ــواكْ افْناتْ محلجة من بَهْ

ــاتْ ــد اتْق ــي عق ــردة ف زم

ــاتْ ــوّ ارْق ــة فــي الجَ رايَ أمْ

يْهاتْ هَ ــكْ  مثلَ ــرْتْ  انْظَ ما 

ــينْ دماتْ بْ قَوْسِ واجَ و الحْ

رِناتْ اجْ عــابْ  اجْ ــونْ  يُ العْ و 

ناتْ ــى الوَجْ يْالنْ عل ــاقْ خَ ف

ــاتْ ــد اتْق ــي عق ــردة ف زم

وتْ ــدُ حْ ــزْرَة مَ ــا بالخَ رْه حَ

وت  ــوابْ المُ منهــم ريتْ ابْ

ــمْ ارْتُوتْ نَتْهُ ــرْ طعْ هَ بالقْ

وتْ ــوتْ ايْفُ من قبل به ايْفُ

ــوتْ الياقُ ــنْ  الزّي ــعْ  ي أبْدِ

ــنَكْ دُرّ و ياقُوتْ سْ ــاتْ حُ ف

ــرّة و اتيُوتْ ــنْ و الغُ بالجبي

ورُوثْ قْ المُ شْ من ارْبابْ العَ

وتْ ــوهْ إيْمُ نُ عْ نى من طَ الغْ

يَّجْ الليُوتْ اللُه إيْهَ أنفْ اخْ

ــوتْ الياقُ ــنْ  الزّي ــعْ  ي أبْدِ
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24

اتْ ــدّ عَ ــرْ  واهَ اجْ ــارْ  الثغ و 

ناتْ ه غَ  شــارْدَةْ في مهامُ

ــواتْ اضْ ــانْ  البُرْق منهــم 

ة في انْعاثْ و الصباعْ قلُومَ

احــاتْ تفّ ــه  فُوقُ ــرِي  رْم مَ

قاتْ بُوبَكْ نسْ حْ ي مَ جِ
عالْ

جــاتْ ــة  يَّ دِ اهْ ــوكْ  الملُ

التْ عْ على الخصر ضيها شَ

تكاتْ و ليكْ ادْواتْ كيفْ اشْ

واتْ يقانْ اهْ مالْ الصّ عن اكْ

انْباتْ الجــوّ  فــي  ــة  كثْرِيَّ

ــلْ ماياتْ بَّ ــرْ اتْخَ ثَ فــي الوْ

الحاجْ أحمدْ و صيفْ القرّاتْ

داتْ هْ ي شَ كِ فْ نَحْ راشَ و المْ

رْجاتْ حَ فــي  ــرّاضْ  عَ بَة  رَگْ

وْشاتْ يُوفْ الهَ ودْ اسْ عُ و الضْ

نَّاتْ سْ حَ طَّ غَ ــوفْ امْ فُ و الكْ

ــاتْ وَت ــودْ اخْ رْ و نهُ و الصــدَ

ــاتْ ــد اتْق ــي عق ــردة ف زم

ة انطوَاتْ ــنْ كشــقَّ و البَطْ

واتْ ــرّة كطاسة اضْ داتْ سُ

ــكاتْ ــوْراكْ اشْ ــاغْ لل و الرْف

ــنْ اســتْواتْ ــوج اتْعابَ و دمُ

في الحلي و حلُولْ اللّبْساتْ

رْ طاســاتْ ــدَّ ــزالْ اتْغَ و الغْ

ــحْ في البْياتْ وَضَّ و اللِّي امْ

ــة عــن مرجــانْ اتْبُوتْ تابْتَ

ــوثْ النْعُ ــقْ  فايَ أوطــاوَسْ 

ــانْ الرّعد و الغيُوثْ في ازْم

وتْ ــنْ أخُّ سَ فوْ و الحَ بالصّ

وتْ بْهُ لِي مَ قْ مْ عَ من ابْهاهُ

ــوتْ الياقُ ــنْ  الزّي ــعْ  ي أبْدِ

وتْ تْهُ هَ داها  اهْ نْدْ  الهَ من 

وثْ نْعُ رْ المَ ــدْ ــاقْ ضيّ البَ ف

وتْ ً كنت صمُ دا تِي بعَ جْ هْ مُ

وثْ نْكُ مْ في قَلْبِي مَ مهُ سَ

وتْ ــينْ مثل زُوجْ أخُّ جالْسِ

وتْ مُ يدْ يصادَفْ بَهْ و الجحِ

بُوت يتْ في زمانِي الكْ فِ اخْ

انتهت القصيدة
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ــتْ وِي انْكْ ــرِي  غْ صُ مــن  ــي  حايْنِ امْ ــا  ي

يتْ قاصِ ــالّ  ش ــوى  ــهْ ال ــورْ  ــحُ ابْ فــي 

يتْ ابْغِ كيف  ي  ابْساطِ في  الغزالْ  و 

ــيــتْ ــضِ ــان امْ ــو ك ـــا و ل وزْه ـــدُ مــا انْ

التّيتْ ـــرُوم  ـــبْ مَ ــا  ي بــالــرضــى  ـــدْ  جُ

ــاتْ ــب ـــي افْــنــاتْ واهْ ــكْ داتِ ــرامَ ــغ ب

اتْ ــدّ اتْعَ ــبْ  اغرايَ و 

ــتْ الفايَ العصــر  فــي  ــمْ  الغرِي قيــس 

ليعــات ــي  قـلبــ زادْ 

ــتاتْ نِي تَشْ فْ ســار جَ

و الزهــو و الگلســاتْ

داتْ اعْ فــات  عطْ بعد 

التْ قْ المُ ــراجْ  اسْ ــا  ي

دتْ ايْغاتة ما اوْجَ

راتَة تْ امْ مْ دَ ما اعْ

باتة امْ ــومْ  يُ كل 

ــى فت ــي  عارفانِ

نانة اخْ اداللْ  بو 

حـــبّ الــبْــنــات

امــواجــاتْ بين 

الفـرجات بعــد 

فاتْ اجْ ــومْ  اليُ و 

اتْ ــدّ ال رُوحْ  ــا  ي

ــداتْ انْگْ ــارِي  ن ــه  ب

وجــاتْ المُ ــرُوهْ  سّ كَ

رْجاتْ ــاضْ الحَ في ارْي

المافاتْ ــاتْ  ارْع ــا  م

الغيداتْ ــاللْ  اهْ ــا  ي
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ــنــاتْ ــزّ و اخْ ــي فــي ع ــفِ ــا وَلْ ـــتِ ي انْ

راتْ المْ شدّ  في  وأنا 

ــادَثْ ــح ــراقْ ال ــف ــال ال ــب ــي احْ ــعِ ــطْ قَ

طاســاتْ ـفــاكْ  اجْ مــن  اســقيتِيني 

اتْ صّ تها بغُ و جــرّعْ

ــــارَتْ ب ــي  ــالت حــي ــــــواكْ  اهْ مـــع  و 

ليثْ ــا  ــوْش ــهَ ال ـــومْ  ي ـــم  ـــرَدْهُ ي ــا  م

ــتْ ــي ــه بــه ارْضِ ــمُ ــكْ ــفْ حُ ــخــالَ مــا انْ

ــتْ ي ــدِ ح ــا  م ــه  ــالتُ حــي ــبْ  ــي ــرقِ ال و 

ــتْ ــي ـــى اوْفِ ــت اوْل ــاوَلْ ــالْ ق ــوْص ــال ب

التّيتْ ـــرُوم  ـــبْ مَ ــا  ي بــالــرضــى  ـــدْ  جُ

ــگاداتْ ــلْ و ال و المضَ

راتْ صْ حَ في  مْ  هُ حاصْ

االشــيات نخفي  بعد 

ــراتْ فْ غَ ــد  ناخُ بعــد 

التْ قْ المُ ــراجْ  اسْ ــا  ي

ــراتة اسْ بين  راكْ

اتة نتّ ــي  ل كيف 

اتَة ــدى بحّ و العْ

اثة حدّ لي  كنت 

اخنانة اداللْ  بو 

ـالمات اعْ جــابْ 

ــراتْ يَسْ ــن  كمّ

ــرارْ افْشاتْ االسْ

باتْ نُومِي في جعْ

اتْ ــدّ ال رُوحْ  ــا  ي

ماتْ ظْ العُ االبطــالْ  و 

ــاتْ ي بمَ ــداوْا  افْ ــا  م

فاتْ ــي ليــس اخْ حالْتِ

فــاتْ رَجْ ونِي  ــعُ إيْلَسْ

ــداتْ الغي ــاللْ  اهْ ــا  ي
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ــواتْ ــطْ سَ و  المنى  ــازْ  ح حـــازَكْ  من 

الّتْ تـجَ بُه  كواكْ و 

جــادَتْ ــه  ــامُ ايّ و  ــودْ  ــسُ الــحْ نكى  و 

ــاتْ ــن ــبْ ـــومْ ال لـــو يُـــوصـــف بـــنْـــجُ

تنعاتْ ــاللْ  اهْ انْــتِ 

ــارَتْ غ ــنَكْ  سْ حُ مــن  النْهــارْ  شــمس 

ــاة ي الحْ ــبْ  طي و  ــوت  ق ــكْ  اوْصالَ فــي 

الوْقاتْ ولْ  طُ نَرْجاكْ 

ــا خــانَــتْ ــتْ م ــانَ ـــولْ خ ــي انْـــقُ ــاقِ ب

ارْويــــتْ ــول  انــقُ و  ــة  ــالت ت ـــي  نِ ـــدْ زِي

الغيثْ ــانْ  ــب إيْ ــراگْ  ــف ال غيم  بعد 

تْبيتْ بالتّ غــرنــاطــة  ــبــاعْ  اطْ ــي  ف

صيتْ مْ  بهُ بَه  يَشْ ما  ــعــارْ  االشْ في 

اسـاتْ الطّ و  بالوْتـارْ 

و الشمع في الحسكاتْ

ـيـاتْ بابـْ كتْـجــاوَبْ 

ــات غنّ ــرُورِي  اسْ عــن 

بتــالتـة ودني 

ــا يتوات ــا  فرحن

اتْباتة ــنْ  حايزِي

ياتة وا بصْ دُ إيْنَشْ

اتْ ل لي ساعَ هَ

راتْ ــفْ السّ بين 

واتْ عْ االصْ مَ نَسْ

ادْواتْ ــارْ  ي اطْ و 

و الخمــرة هاك و هات

ــوق طيب افراشــاتْ ف

ــاتْ الماي ــز  ري اطْ فــي 

وحاتْ صــانْ بدُ فــي اغْ
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التّيتْ ـــرُوم  ـــبْ مَ ــا  ي بــالــرضــى  ـــدْ  جُ

ــــالتْ اعْ روض  ــي  ف ــزْ  ــنْ ــلَ ب ـــدّ  يـــاقَ

بْالتْ ينْ سَ الفِ و السّ

ــتْ ــكْ حــافَ ــدامَ ــقْ ـــونْ الــغــرابْ لَ لُ

اتْ ـــوّ ضَ ـــومْ  انْـــجُ ـــرّة  غُ و  جبين  و 

شاتْ بين نَقْ و الحاجْ

ــتْ ــراجَ احْ ــنْ  ــعْ لــلــطّ اقْــــواسْ  والّ 

ــبــاتْ ــعْ جَ تنينْ  ـــــوارَة  ابْ ــونْ  ــيُ ع و 

حرباتْ مْ  شــفارْهُ و 

ــتْ ــنــاعَ يــتْ ـــرْنِـــي  بَ ــرْ  طــي ـــف  األن و 

ــتْ ري ــا  ــم اكْ الــخــالْ  رشّ  ـهــم  زانـْ

ــت تَنْـبي فــي  ــرْ  ـ الجـواهَ و  الثغــر  و 

ــتْ ــي ــكِ ــاتْ احْ ــاح ــفّ ــت ـــودْ ك ـــهُ وان

التْ قْ المُ ــراجْ  اسْ ــا  ي

وَرْداتْ منهــم  ــوقْ  فُ

داتْ ــهْ الشّ صــالْ  كمْ

لـــه غــبّــة واتــــات

اخنانة اداللْ  بو 

ــة ات بهّ ــلْ  للعقَ

بانْعاتَة ه  نوصفُ

بتالتة باوْنِي  اسْ

اتْ ــدّ ال رُوحْ  ــا  ي

ــاتْ ـن الوَجْ دُوكْ 

اللّمــات ــقْ  ريـ

ــراتْ فْ ــدْ العَ جي

ــداتْ الغي ــاللْ  اهْ ــا  ي

جاتْ وسْ اهْ طيب النفُ

واتْ ــهْ شَ ــن  كمّ ــه  ل

ضاتْ تْنُونْ احْ تحــت عَ
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تِيتْ تَشْ صـــادَفْ  ــمْ  الْــقــاهُ من  كل 

التّيتْ ـــرُوم  ـــبْ مَ ــا  ي بــالــرضــى  ـــدْ  جُ

ــاتْ ــيّ طِ عليه  ــاوِي  ــطّ ال ــرْ  ــصْ الــخَ و 

و ارْدافْ كيف استْواتْ

ــتْ عامَ اللّجــة  فــي  وكْ  ــمُ اسْ ــي  نِ نَعْ

ــاتْ ــام ارْخ تعبيرها  فــي  ــــاغْ  ارْف و 

ــاتْ زْب عَ ــنْ  اتْني وال 

ــتْ جابَ احْ ــزّ  الع فــي  ــوبْ  الحجُ تحــت 

بـهــاتْ ــدامْ  القْ ــى  عـل ــيـقان  السّ و 

كخدلجاتْ قدامْ  و 

ــي حـــازَتْ ــلِ ــقْ ــن عَ ــــافْ م هــذا اوْص

ــيــتْ نَــهِّ تَـــنْـــوِي  ال  مختصر  ـــول  قُ

الــحــديــث و  بــــاأليــــاتْ  ــاد  ــعــب ــل ل

ــاالتْ ــوارَمْ ش كــصْ

التْ قْ المُ ــراجْ  اسْ يا 

ــاتْ االبي ــظْ  يالحافـ

الّتْ الحُ في  ي  مِ اسْ

اتة شــتّ للعــدا 

اخنانة اداللْ  بو 

ناتة في اوْصافْ اخْ

باسم اللِّي ءاتى

ــودْ انْباتْ و عضُ

اتْ ــدّ ــا رُوحْ ال ي

تْ اتْقاتْ تَمْ و اخْ

ــاتْ ــرْ بتْب و ادْكُ

ماتْ دْ الصّ انْهــارْ  في 

الغيداتْ ــاللْ  اهْ ــا  ي

القــدواتْ ــز  رَمْ ــدْ  خُ

الوْشــاتْ ــزَمْ  تَهْ ــه  ب
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انتهت القصيدة

البيتْ ــجّ  ح ــبْ  ــالَ غ بــن  ــفــى  اخْ مــا 

رِيتْ التّمْ ــرّ  ش و  ــالكْ  ــهْ ال ـــادَفْ  ص

ــتْ ــزِي اخْ ــولْ  ــقُ اتْ منهم  ــــرْ  ادْكَ مــن 

ــاتْ ــاالوْق ـــالمْ ب اسْ

ــتْ و عماتْ قوم صمّ

واتْ بسطْ ادْراوْا  ما 

اتــة البهّ هــازم 

ماتة كل وغضْ اشْ

اتـة يّ ــشْ الهِ ابْراهَ

دْباتْ ــى الوَ و عل

نّْب الوْشــاتْ جَ

الجزّاتْ مْ  سهْ

ناتْ عْ من افْصيحْ المَ

ماتْ تْ و ظْ حَ بعد وَكْ

يْهاتْ هَ يَنْجحــوا  ما 
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االمثالْ تظرب  بك  الحيّ  ابْناتْ  و 

ــي و المهاجْ ــةْ قَلْبِي و جوارْحِ راحَ ــا امْ ي

نِي راجْ لِي و ساكْ قْ نْ عَ كْ انْشطَ رامَ من اغْ

الجْ باعْ تْ  افْرَحْ وال  ة  ابْراحَ رْتْ  فَ اظْ ما 

تاجْ في  رْ  واهَ اجْ بين  ياقُوتَه  ثْلَكْ  مَ ما 

الغناجْ راجْ  اسْ يا  سانَكْ  احْ بَبْها  لْ  صُ

ولْ العقُ لَبْ  يَسْ الصبا  حالَةْ  من  زينَكْ 

القبُولْ و  رْ  بالسّ انْشاكْ  اللِّي  بْحانْ  سُ

يا و الهاللْ ومْ الضْ يرْ انْجُ ياكْ اتْغِ ومن اضْ

ــابْ و األَلْ ــن االحب ورَة بي صُ قْ ــرَة مَ قاصْ

ــتْ شــادْ الغــزالْ ــي ري ــكْ كأنِ ــومْ ريتَ يُ

راجْ ــوارْ الحْ ــرَة تَرْعــى انْ فْ ثِلَكْ عَ ــا امْ م

ــا و قَلْبْ و مزاجْ ن ــكْ قُوتْ الرّوحْ و المْ في

ة رِيجَ ة احْ ــدَ شــايا واقْ ــكْ في احْ بَّ نارْ حُ

ة ــكْ النفيجَ ــاحْ طيبَ يتْ ارْي ــمِّ بعــد شَ

بَحْ و النتيجة ــكْ و الرّ ولَ تِي في اوْصُ راحْ

ــة ــرِيــجَ اسْ ــورْهــا  ــنُ ب ــيــلَــكْ  ــثِ امْ وال 

ة ــا خديجَ ــنْ ي ــى الزّي ــاكْ عل ــا رقّ رَبْن

بمــالْ راكْ  ــدْ يُ وال  ينْتهــى  أالّ  ــنْ  زي

ــة و كمالْ و عقــل و حيا و ســرّ و ظرافَ

ــمس في المعالِي رْ و طلُوعْ الشّ و الفجَ

والِي ــلْطانَة عن ســايَرْ الغْ ــة سُ مَ حاكْ

ومْ في ادْخالِي هُ تْ اسْ ــفارَكْ رَوَّحْ من اشْ

ة يجَ ة طهِ أو طاوُوسْ فــي ابْطايَحْ فاتْحَ

ــة ــوْقَة انْتِيجَ شَ و الجــوارَحْ لَبْهــاكْ امْ
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يرْ الغِ و  بْلَة  عَ ورَتْك  صُ مالْ  بجْ تِي  فَقْ

حْ المالمَ في  كبْرُوقْ  يرْ  اتْشِ ودْ  اضعُ و 

الغناجْ راجْ  اسْ يا  سانَكْ  احْ بَبْها  لْ  صُ

ــة االزْهارْ ــا دُوحَ طاكْ ي ــي اعْ ــي رَبِّ ولِ صُ

بْ االســحارْ واكَ ا البناتْ اكْ ــوْ ي كِ ــو يَحْ ل

ورْ الفْ أمير منصُ كْ رايَة في اخْ يتْ قَدّ كِ احْ

ورْ و الســوالَفْ تيتينْ و مختمــة بالعطُ

ــورْ فــي نُورْ ا نُ ــوْ ي ــرّة يَرْمِ ــن و غُ و الجبي

عابْ الغناجْ فارَكْ من اجْ نِي سهم اشْ دَگْ

ــالجْ بْ المَ ــي  لِ التَّركْ ــورْ  نْجُ الغَ ــم  بينْهُ

الغناجْ راجْ  اسْ يا  سانَكْ  احْ بَبْها  لْ  صُ

باحْ ــه شــهد اجْ ثْلُ ــا مَ ــاتْ م ــقْ اللّمّ ري

احْ يّ ــدْ الصّ ــفْ و الجي ي ــونْ اللطِ تْنُ و العَ

ــوتْ الكفاحْ ــرِي قنُ ــوارَمْ تَبْ ــودْ اصْ و الزن

وسْ وارْواحْ تْبُوا انْفُ ــاعْ اقْلُومة يكَ و الصب

ــوقْ البْطاحْ ــاتْ فُ ــجْ رَتْق يَّ و االرْدافْ اتْهَ

ة ــا خديجَ ــنْ ي ــى الزّي ــاكْ عل ــا رقّ رَبْن

نْتِيرْ وَة و شــانْ و بهــا و تخَ ــزّ و ســطْ ع

بِيرْ ي فــي التّعْ كِ جــى نَحْ رْ الدْ ــدْ ــتِ ب انْ

ــاسْ بين االشــجارْ يّ ــانْ المِ ــنْ الب صْ و غُ

رارْ ــدْ نَبْتة بال ــبْ امْ ــعْ مــن الذهَ و تراصَ

رْقَة في االســطارْ عَ بْ نُونِينْ امْ و الحواجَ

ــة ازْنِيـجَ خيــالفها  اوْرادَة  ودْ  الخــدُ و 

ــة يجَ ــة اوْهِ مَ ــه ادْرارْ منَظْ ــرْ في و الثغُ

ة ــا خديجَ ــنْ ي ــى الزّي ــاكْ عل ــا رقّ رَبْن

ــرُوقْ و الجوارَحْ اتْ و الع ــدّ ــرِي في ال يَسْ

ــودْ في الصــدر اتْفافحْ ــة و النهُ بَّ و الغُ

ــوفْ إال جادَتْ بالرضــى اتْصافَحْ و الكفُ

وايَحْ ــوبِينْ في ســايَرْ السْ سُ كْ للبْها مَ

رِيرْ صافَحْ جاباتْ الحْ رْ تحت احْ و الخصَ
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و نَرْضهــا كمــا ارْضاها فــي ارْضاتِي

واجْ ــمّ بين االمْ ــوابَلْ في اليَ و الرْفاغْ اشْ

دَرّاجْ ــزالْ  كغْ ــتْ  دَرْجَ إال  القــدامْ  و 

الغناجْ راجْ  اسْ يا  سانَكْ  احْ بَبْها  لْ  صُ

اتْ الدّ رُوحْ  ي  المـعالـِ دُرّةْ  وجْ  ــدُّ خَ

ــاتْ انْب ــفْ  كي ــة  بِيّ اصْ ــة  يَ باهْ وجْ  ــدُّ خَ

ــا هــاللْ البناتْ ــا ينتهــى تُوصافَكْ ي م

ــاتْ ــزّ و تب ــة بعَ يّ دِ ــدْ المــدح اهْ ــدْ ه خُ

ولْ الوْقاتْ بُولْ طُ عى لقْ على ابْوابَكْ نَسْ

اجْ يمْ طيبْ نَفّ لَكْ بانْسِ مْ و السالمْ إيْشَ

م الحاجْ  يمْ و نُونْ باسْ طْ الجِ ي نَقْ مِ و اسْ

ة يجَ وِيمْ مسلسلة ادْعِ ياقْ في تَقْ و السْ

ــة هيجَ ــرامْ  الغْ أهــل  ــوبْ  لُ اقْ ــدْ  كتْزِي

ة ــا خديجَ ــنْ ي ــى الزّي ــاكْ عل ــا رقّ رَبْن

ــي ياتِ احْ و  ــي  قُوتِ و  ــي  تِ راحْ وجْ  ــدّ خَ

مــوالتِــي هــي  و  ــوبْــهــا  ــسُ ــكْ مَ وأنـــا 

مة في االختصارْ كيف ارْتْوِيتْ كْ اليَنْ الحَ

ة بغير تلفيت يقْ في مالَكْ طاعَ شِ من اعْ

ــتْ لِّي ــولْ كَ ــا اتْقُ ــوادْ إال جــادَتْ م و الجْ

ــة رِيجَ الحْ ــوارْ  انْ ــة  الضبي ــاتْ  ارْع ــا  م

ــرْفَة هــل النتيجة دْبَة و الشُّ ــعْ الوَ طايَ

انتهت القصيدة
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ي رْكاحِ ــرَتْ مُ جْ نِي على من هَ ــرْ ســاكْ بَّ آشْ إيْصَ

ــي راحِ ــي و ســبابْ اجْ ولِ ــا عدُ ــرُوحْ ي جْ ــي مَ لْبِ قَ

ي ياحِ ــتْ اجْ ــيَّ و صادَفْ لِ وى اعْ ــبْ الهْ بِي ــابْ اطْ غ

ي ــراحِ ــتْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ــا ج م

ي فاحِ اكْ و  تالِي  لقْ وى  انـْ ها  رامْ اغْ لْطانْ  سُ سيدي  يا  هو  و 

ـــة راحَ تْ  ــــــدْ اوْجَ وال  ــتْ  ــهْ تَ ـــرْبُـــه  حَ ــن  م

ـــــوَّاحْ ـــتْـــنِـــي نـَ ــرْكَ تـَ

ـــاحْ ـــم ـــة االل ـــن شـــوفَ م

راحْ مـــا  ـــرْ  ـــي ـــمِ اض و 

وّاحْ ـــــــــوالت الــــــــــــدّ مُ

ـــــرُّوحْ ــي فـــي ال ــنِ ــعْ ــابَ ت

االرْواحْ يكْ  ـفِ لسْ ــفْ  مـراهَ و 

ة ساحَ ــل  كُ فــي  ــيّ  ب ضيَّق 

ة ودْ سايْحَ وعِي على الخدُ و دمُ

ة ل جارْحَ ي كُ كِ ضايا تَشْ في اعْ

ة نَتْ االدْهانْ رايْحَ ــطْ و اللِّي شَ

ة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ

ارْمـــاحْ ــونْ  ســنُ و  بــنْــفــاضْ 

فــاحْ ــوى عــن اكْ ــا نَقْ ــا م وان

ــوحْ مُ اجْ الوْغــى  ــومْ  ي ــبْ  راكَ
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الحي بسْ ــي  انـِ وَدّ رْ  بالقهَ ــورْ  مــامُ خــادْنِــي 

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ما ج

ي راجْ الماحِ رّ دون اسْ نِي من ال يسُ يدْ و هو يا سيدي من إيْفِ

ـــحْ القَ ـــودْ  ـــعُ إيْ ــــي  رُوضِ ــفْ  ــطَ ــعْ تَ إال 

ي فْ القْضى في امْسايَا و صباحِ الزَلَتْ انْساعَ

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ما ج

ي لْ في ابْطاحِ كَ وفْها تدهْ ة انْشُ و هو يا سيدي فاشْ من ساعَ

ـــراحْ ـــمْ بـــسْ ـــعَ ــيــس انْ ل

وّاحْ ـــــــــوالت الــــــــــــدّ مُ

وحْ ــــدُ بْ ــــدَ ـــبـــاحْ ال ـــصْ مَ

ــراحْ الــجْ هــيّ  و  ب  الطُّ هــيّ 

ــحْ جايَ ــيرْ  ايْسِ ــي  فِ تَجْ وإذا 

ــاحْ ب و  ـــرْ  الـــسّ ــشــى  اف و 

وّاحْ ـــــــــوالت الــــــــــــدّ مُ

ـــلْـــيُـــوحْ مَ ـــبْ  ـــي ـــرقِ ال و 

االنـــشراحْ و  العـزّ  كمالْ  و 

ة حَ نِي في غاللُه القاسْ دْ و رصَ

ة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ

ــراحْ ــجن و هيّ السْ هــيّ السّ

ــراحْ الفْ هــيّ  و  الفــرح  هــيّ 

ــوحْ اتْبُ ــا  ف بالجْ ــارْ  ي االطْ و 

ودْ بايْحة ــدُ ــى الخْ ــمْ عل اليَ بعْ

ة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ

ــراحْ االفْ و  ــة  ــرْجَ الفُ ــالْ  انّ و 

ــراحْ ب راح  مــن  تســقيـني 
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ــحْ صــافَ شهد  ــصــالْ  بــمْ ــه  ــزاجُ امْ خمر 

ــي بّاحِ ــحْ و الگُ ــات و تواشَ ــي بالبي ــدْ لِ يَنْشَ

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ما ج

واحْ بدر  جبين  و  الباهية  القامة  ديك  ياسيدي  هو  و 

ــحْ وامَ اللـْ ــى  عل ــة  وفَ طُ ـعْ مَ ــبْ  ـواجَ احْ و 

ي فْ شهد في الجباحِ راشَ و األنف اقْوِيمْ و المْ

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ما ج

وارَحْ الجْ و  اتْ  ــدّ ال في  رِي  يَسْ

االدْواحْ فـــي  ـــارْ  ـــي اطْ و 

وّاحْ ــــــــــوالت الـــــــــــــدّ مُ

ـــوحْ ـــلُ ــــيــــاهْ إيْ ـــــورْ اضْ نُ

البطاحْ على  داجْ  من  غلس  و 

ــحْ فاتَ وَرْدْ  ــنْ  ي دِّ الخَ ــى  عل و 

ــــاحْ ــــوضّ ال الــــســــنّ  و 

وّاحْ ــــــــــوالت الـــــــــــــدّ مُ

ــوحْ ـبُ إيـْ ــوى  بالهْ ــي  الغانِ و 

ــونْ فاصحة ــه اتْجــاوَبْ بلسُ لي

ــة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ

ــبْ فاحْ ي ــحْ الطِ ي ــتْ ابْطِ و التِّي

ــاحْ الصب ــمْ  كنْجَ ــرَّة  الغُ و 

ــوحْ ــفارْ امْضــى مــن الرمُ و اشْ

لُوكْ الجين واضحة رْ في اسْ جوهَ

ــة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ
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الـــمـــشـــرُوحْ ـــدر  ـــصّ ال و 

الوْشاحْ في  ــوارَمْ  اصْ ودْ  غُ اضْ و 

ـــراحْ ـــجْ ـــحـــى ب ـــا نَـــضْ م

وّاحْ ــــــــــوالت الـــــــــــــدّ مُ

ـــرُوحْ ـــشْ ـــمَ ــفــض ال ــلّ ــال ب

ـــداحْ امْ إال  ــودْ  ــجُ إيْ ــنْ  ــزِّي ال و 

ــحْ ــاصَ ـــقْ ن ي ـــدِ ـــوِي اصْ ـــنْ تَ

رَاحْ ـــا  م ـــبْ  ـــعَ ـــتْ نَ ـــا  م

االرْواحْ ــتْ  ــسَ ــكْ ــع ن و 

اللقــاحْ فــي  ــحْ  اتْفافَ ــودْ  انْهُ

الحْ ــوّ  الجَ مــن  ــرْقْ  ب والّ 

ــة حــاتْ فارْحَ ــدا و اضْ ــرْ العْ بَّ خَ

ــة ــزالْ فارْحَ ــي الغ ــةْ رُوحِ راحَ

ــالحْ بالمْ ــعْ  لَّ وَ امْ ــيْ  بْ ضَ مــن 

ـــحـاحْ اشْ وال  يـنْـعــابْ  وال 

ــوحْ إيْلُ ونْ  ــطُ مَشْ ــبْ  لْ القَ فــي 

ة وشْ سارَحَ حسبُه وحش من اوْحُ

نِي امْصاطحَ حْ طَ ــه تَصْ واجُ و امْ

راحي تَصْ مْ  فاهَ يا  جيدها  رّاضْ  العَ جيد  ياسيدي  هو  و 

ــراحْ ــق ال ــة  لــيــعَ وا  ــــدُ ــــزَنْ إيْ ـــودْ  ـــزْنُ ب و 

وحْ فْ السمُ وى بالقلب العاطَ وفْ هلّ الهْ و كفُ

ي تْ أالّحِ فَ ــعْ ــي و سَ نِّ ــانْ مَ صــانْ ب ــوْال النّقْ لَ

ي ــراحِ تْ لي بسْ مَ ــادَتْ بالرضــى وال نَعْ ما ج

ي راحِ بيْ امْ ــنَك يا ضَ سْ و هو ياســيدي خد اهديّة لشــان حُ

ــحْ قاصَ ــدْ  لْ صَ ــومْ  اللُّ حــابْ  اصْ ــوبْ  قلُ و 

ــي راحِ ةْ  ــوَ ـشْ نـَ يـــدرى  ــا  م هـــواك  الّ  مــن 

ي افالحِ جْ  نَهْ عن  نِي  فْ جَ تاهْ  واكْ  اهْ بحر  في 
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راحْ ــــال  ب ــــــرانْ  ــــــكْ سَ

ــســاحْ ـمْ تـَ و  ـــلْ  ـــي ـــفِ دَنْ

ــاحْ ــن ــجْ ـــلْ مـــن ال ـــطَ تَـــعْ

ـــاحْ ـــبّ ـــصّ ال جــــمــــالْ  و 

ـــزاحْ الـــمْ ـــل  ه ـــي  ـــغِ لَ و 

ــــــرُوفْ اوْضــــاحْ ـــــعْ احْ رَبْ

ــصــاحْ الــفْ دْبَـــــة  الـــــوَ و 

ة والْ ماســحَ يري من االهْ و ضمِ

ة حَ ــومْ كاشْ ــياتَلْ بالسُّ كنّ اسْ

ة ــودْ طايْحَ ــدْ اتْعُ نْ ــوارْ الهَ و اصْ

ة ــيرْ في أرضْ سايْحَ لْ و تسِ فَ تَجْ

ة ــه صالْحَ و عــرض عن من الّ في

ة ــثْ المكافْحَ دْ لي مَ الحــاجْ أحْ

ة حَ المقاصْ اهــل  الجحــاد  دُونْ 

ــي ارْواحِ لين  ــرَفْ  ــعْ نَ ما  الدْمـــانْ  ـسْ  رايـَ ال 

ي انْواحِ ل  كُ من  ي  اتجِ و  ــوامْ  االهْ فيَّ  عْ  مَ تَطْ

ي صاحِ ــرْ بتفْ هَ ــورْ ســرّ و اجْ يُ ي للطْ كِ ــو نَحْ ل

ي الحاحِ كثر  من  ـوى  تَهْ للجبالْ  ي  كِ نَشْ لو 

ي ــزْ اوْشــاحِ ــا راوِي رَمْ ــدْ ي لْ خُ ــوْ ــامْ القَ و تم

ي تَوْضاحِ انْهايَة  في  ـه  حُ وضَّ ـي  مِ اسْ رْ  ادْكُ و 

ــي الماحِ ــرُورْ  بْ المَ آل  ــرافْ  لالشْ ــالمِي  اسْ و 

انتهت القصيدة
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ة ــدَ ري تَجْ فــي  ــانْ  الب ــنْ  صْ غُ ــا  ي ــي  المعالِ دُرّة  ــا  ي

صادي قْ مَ منتهى  يا  نَكْ  سْ بحُ االريامْ  على  ولي  صُ

ة ــدَ ــزّ و تأيي وَة و العَ ــطْ طــاكْ السّ ــبحانْ مــن اعْ سُ

انْشادي ــزْ  رَمْ في  ي  كِ نَحْ شالّ  الظرافَة  و  ر  السّ و 

ة يدَ دِ اعْ ــوالْ  امْ يها  تفدِ ما  البها  داكْ  في  رَة  نَظْ

طادِي ليلة  ولْ  مُ كْ المَ البدرْ  ياكْ  اضْ من  يغيرْ  و 

ة ــرِيــدَ ــورَة فــي تَــجْ ــصُ ــقْ ــتــرَة مَ ــنْ ــخَ رَة امْ ــــدْ عَ

ادِي سّ الحُ و  الْ  ــدّ ــعُ ال ــونْ  اعــيُ وكْ  ــدُ ايْــشــاهْ وال 

ة زُبــيــدَ البها  داتْ  يــا  ــكْ  ــامَ ايّ فــي  ــدْ  ي ــزِ إيْ اهللا 

اتْمادِي راجْ  اسْ يا  العوانَسْ  على  دَرْجاتَكْ  زْ  يعَ و 

ة يدَ اوْكِ الــســرُورْ  ــامْ  وايّ كْ  ومَ بقدُ الــســرُورْ  جــادْ 

اتْهادِي المدامْ  ــرْفْ  صَ رْتِي  ضَ احْ في  ــارْزَة  ب انْتِ  و 
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ة يدَ ــن انْضِ ــوسْ الجي رَة و كيُ ــفْ بين الشــماعْ و السّ

ادِي ــه جــدّ لُ ــمْ مــن فَضْ ــهْ و انْعايَ ــونْ الفواكَ و صحُ

ة ــدَ ي هِ ــر فــي تَمْ ــرْ كامي ــي و جواهَ لِ ــولْ و الحْ و حلُ

ــدادِي اعْ دُونْ  ــوارْ  اجْ و  كْ  كامَ لَحْ ة  طايْعَ ــامْ  ارْي و 

ــدة ــزالْ البي ــي العفــرة اغْ ــرْ مــن ابْهــاكْ ضب ي و يغِ

الــورادِي هلْ  التّقيانْ  ولْ  عقُ و  الدكر  أهل  بِي  تَسْ

ة زُبــيــدَ البها  داتْ  يــا  ــكْ  ــامَ ايّ فــي  ــدْ  ي ــزِ إيْ اهللا 

اتْمادِي راجْ  اسْ يا  العوانَسْ  على  دَرْجاتَكْ  زْ  يعَ و 

ة يدَ اوْكِ اللطامْ  يُــوم  رايــة  كْ  ــدَّ قَ ــوامْ  اقْ ي  كِ نَحْ

ــادِي ب ــيمه  بنْسِ ــحْ  يتمايَ ــاس  ي ــبْ  ي اقْطِ والّ 

التّسوِيدة في  ــرابْ  اغْ كرِيشْ  السوالَف  ظفايَرْ  و 

ــادِي گ ــورُه  نـُ ارْ  ــــرّ غَ ــرّة  ــغُ ال و  رْ  ــدَ ــب ك وجبين 

ة يدَ ومْ فــي تَنْهِ ــهُ ــواسْ و االشــفارْ اسْ ــانْ كقْ جب حُ

ــنْ فــي اقْلُوبْ هــل العنادِي ــمْ تطعَ رايَ ــونْ كجْ و عيُ

ة ــدَ رِي تَوْ رْدَة  ــوَ امْ ودْ  اخــدُ و  ــي  بَرْنِ ــرْ  ي طِ ــورْ  نْجُ غَ

ــؤادِي دِي عــالجْ ف ــهْ ــقْ الشّ ــي و الرِّي مِ ــمْ علدْ مبسَ
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ة ــيــدَ زُب البها  داتْ  ــا  ي ــكْ  ـامَ ايـّ فــي  يــدْ  ـزِ إيـْ اهللا 

اتْمادِي ــراجْ  اسْ يا  العوانَسْ  على  دَرْجــاتَــكْ  زْ  يعَ و 

ة ــرِيــدَ ـــرّاضْ فــي تَــجْ ــةْ عَ ــبَ ــرْدَة كــرَگْ ــجَ ــة امْ ــبَ رَگْ

شــادِي ــدْ  جي ــدْ  ي الجِ و  ــة  بَّ الغُ ســرّ  زانْ  ــونْ  تْنُ عَ

ة يــدَ شــدِ ــارْ  ن ــوحْ  ــلُ اتْ ـــودْ  زنُ و  كموبَّرْ  ــودْ  اضــغُ و 

ــالدِي ال رُوضْ  ــاحْ  تــفّ ــودُه  ــهُ ن و  ــرِي  ــرْمَ مَ رْ  ـــدَ اصْ و 

ة يدَ ــهِ ــومْ اشْ لُ ــبِي اقْ سْ ــولْ بكَ ــة و انْقُ ــوفْ نادْيَ و كفُ

ــكادِي انْ ــومْ  مُ اهْ ــي  جِ يَفْ ــزَمْ  حْ المَ و  ــة  مالْيَ ارْدافْ  و 

ة ــدَ ري اطْ ــكْ  ي لدِ هــدي  ــقايقْ  اشْ ــات  كبْن ــاعْ  وارْف

ــزادِي امْ ســرّ  لْجــاتْ  دَ اخْ ــدامْ  اقْ و  ــة  صافْيَ ــانْ  صيق

ة ــيــدَ زُب البها  داتْ  ــا  ي ــكْ  ـامَ ايـّ فــي  يــدْ  ـزِ إيـْ اهللا 

اتْمادِي ــراجْ  اسْ يا  العوانَسْ  على  دَرْجــاتَــكْ  زْ  يعَ و 

ة ــدَ ي جِ ــةْ التّمْ ــا غايَ ــكْ ي ــي فــي اوْصافَ لْتِ اختصــرت حُ

ــجــادِي ــمْ تَ ينتهى  ــو  ل ــكْ  ــافَ ــوْص تَ ينتهى  وال 

ة ــدَ ي غــى الْفــاظْ اوْكِ ســانَكْ و اصْ ــي بحْ يْتِ دَ ــي اهْ قَبل

لَة و أهــل الحســانْ اتْالدِي ضْ ــولْ مــن اوْصــافْ الفُ بُ لَقْ
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ةْ ــدَ يـ مـفِ و  ــة  رايْقَ ــي  ـ انـِ بمعْ ــة  لّ حُ ألبيــب  ــد  خُ

ــادِي حّ بالجُ هــن  و  ــوَة  عْ الدّ ــومْ  قَ ــبِيلْ  اسْ ــي  والْغِ

ةْ يدَ ــدِ اشْ ــولْ  العقُ هــل  ــة  دْبَ للوَ ــا  رَبن اســالمْ  و 

ــسْ الحادِي ــا حــادْ العي ــر م ــرْ و عنب ســكْ و العبي بالمَ

ة ــدَ يي التّقْ ــةْ  انْهايَ فــي  راوِي  ــا  ي ــه  انْبَيْنُ ي  ــمِ اسْ و 

ــادِي حّ جُ العــداء  امْ  ــزّ هَ ــد  مَ احْ الحــاجْ  ــي  الغرابْلِ

انتهت القصيدة

02 : يقال كذلك : “...منتهى مرادي“        
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ــي مَســرارْ ــكْ باهِ زِيـنَ

ــارَة التْي و  ــزّ  بالعَ ــي  لْتِ صَ مــن  ــا  ي

مــورَة احْ ــيهْ  سِ تَكْ ــجْ  ي البْهِ الخــدّ  داكْ  دْ  انْشــاهَ إال  ــا  ن نَفْ

ارْ عــكّ فــي  ة  ــدَ كزَبْ

ــارَةْ للعب ــسْ  رِي احْ ــالمْ  اغْ الخــالْ  و 

ورَة دُ ه إيْلُوحْ في القلب اكْ مُ ــهْ نَة سَ ــاسْ في ارْياضْ الوَجْ عسّ

ارْ حــدّ ــي  نِّ مَ ــكَ  مال

ــارَة ف القْ ــعْ  اتَ الرّ ــادْ  الشّ ــتْ  نَعْ ــا  ي

ــورَةْ فُ اليَعْ ــةْ  رماگَ ــا  ي ــدارُوجْ  ال ــدْ  ياجي ــرْ  هَ المْ ــةْ  تُوگَ ــا  ي

ــارْ ع كْ  ــدَ إيْ ــن  بي ــا  أن

ــزارَة الحْ و  ــامْ  م التّدْ ــي  نِّ مَ ــل  قب و 

ــرارَةْ فاكْ كيســان امْ ينِي مــن اجْ ــقِ ــي تَسْ ــا غزالِ و عــالش ي

ــزارْ ــمْ ب ــيّ  ــلِ ع رُوفْ 

ــكارَةْ بَة اسْ دْ هَ ــالتْ امْ ــو نَجْ ــا بُ ي

ورَة ــنْ الصُّ ــفارْ يا زِي
بُوغْ االشْ صْ ــا مَ ــكْ ي بَّ ــي افْنى بحُ بِ

لْ قَ
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كارْ ــدْ يُ دْ  هْ العَ حســن 

البشــارَة ــةْ  لَّ حُ ــي  اتْوافِينِ ــومْ  يُ

ــزُّورَة ال ــومْ  يُ ي  ــمِ راسْ امْ ــى  ي تَحْ بهــا  ة  يدَ الســعِ ــكْ  دامَ بقْ

ــالّرْ جَ ــكْ  لُونَ مــن  ــا  ي

ــوارى ــانْ ال اتْ دْ ب ــجَ سْ ــكْ عَ و بياضَ

ورَة ضُ ــاتْ احْ ــرْتْ فــي ابْن ــكْ شــالّ انْظَ ــر داتَ ــنْ مــن موبّ و ليَ

ارْ ــكّ سُ ــكْ  ريقَ مــن  يا 

صارَة فْ شــهد امْصالْ للعْ و مراشَ

ــرُورَة ضْ المَ ــيارْ  االسْ ــوارَحْ  الجْ ادْوا  و  ة  ــدّ ل ــمْ  داقْهُ مــن 

ــارْ ــي صــبّ ــبِ ــلْ لـــوَال قَ

ــرارَة الحْ و  ــردْ  الب حــرّ  يَلْقــى  ــا  م

ــزُورَة ال و  ــةْ  حبَّ المْ ــرُوطْ  اشْ ــرايْ  تَقْ ــي  غزالِ ــا  ي ــكْ  ي نَبْغِ

ــزارْ ــمْ ب ــيّ  ــلِ ع رُوفْ 

ــكارَةْ بَة اسْ دْ هَ ــالتْ امْ ــو نَجْ ــا بُ ي

ورَة ــنْ الصُّ ــفارْ يا زِي
بُوغْ االشْ صْ ــا مَ ــكْ ي بَّ ــي افْنى بحُ بِ

لْ قَ

ــارْ ف ــواكْ اصْ ــي بَهْ لُونِ

الســهارَة ــالزَمْ  امْ يدْ  ــهِ اسْ ــت  بَ و 

ــورَة بخضُ ــرْ  فَ يَظْ ــسْ  إيْبِي ي  ــقِ يَسْ ــارة  ت ــا  ماي ــورْ  إيْغُ ــارة  ت
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ــارْ ــزْه ـــري ي ـــارة زهْ ت

ــى اليمين و اليســارة بنســايَمْ عل

حــدورة و  ــة  عقب الغــرام  حــال  هــذا  ســاقَطْ  ــودْ  إيْعُ ــارة  ت

رار احْ طبع  من  الحلم 

ــارة غ ــه  إيْلِي ــا  م ــة  الرّاف ــل  قلي و 

ــورة منْجُ ــه  رِيقُ اطْ الهــوى  فــي  توجــد  ــارة  ت ينقلــب  ــارة  ت

االكــدارْ جــى  تَفْ ــا  داب

مــالْ دارة رِي فــي اكْ ــدْ و انشــاهد بَ

ورَة حى مشــمُ ــرُورْ تَضْ ي بالسْ ــي و خالگِ دابِ ــحْ مــن اعْ و انرِي

ــزارْ ــمْ ب ــيّ  ــلِ ع رُوفْ 

ــكارَةْ بَة اسْ دْ هَ ــالتْ امْ ــو نَجْ ــا بُ ي

ورَة ــنْ الصُّ ــفارْ يا زِي
بُوغْ االشْ صْ ــا مَ ــكْ ي بَّ ــي افْنى بحُ بِ

لْ قَ

ــارْ ــي االطْ ــتْ  ــاحَ ن إذا 

بالجهــارَة صــانْ  االغْ ــرْ  نابَ امْ ــوقْ  فُ

ورة ودِي مهمُ ــدُ ــى اخْ ــي عل وعِ ــوفْ  ادْمُ ــد الزْهــو و تحُ نتفكّ

االوْتـــــارْ ــــتْ  رنّ إذا 

ــز و االشــارَة رِي بالرّم ــعْ ــدْ شَ ننشَ

ورَة صُ عْ ــرة مَ ــبْ خمَ ــتِ ســاقِي الْبِي ــوايَعْ كنْ ننشــد عن اسْ
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جارْ االشْ حافَلْ  امْ بين 

ــاهْ كالمنارة ي ــوحْ اضْ ــمع إيلُ و الشّ

ورة ــك طاعــة مشــمُ ــات الحــيّ ل ــر حاكــم و بن ــت أمي أن

بشــعار ننشــد  ــا  وأن

ف حســن ابْهاكْ بالشــطارة و نوصّ

معمــورة بالخمــر  كيوســنا  و  بالمرشــف  ــي  اتْوَدنِ ــت  أن و 

ــزارْ ــمْ ب ــيّ  ــلِ ع رُوفْ 

ــكارَةْ بَة اسْ دْ هَ ــالتْ امْ ــو نَجْ ــا بُ ي

ورَة ــنْ الصُّ ــفارْ يا زِي
بُوغْ االشْ صْ ــا مَ ــكْ ي بَّ ــي افْنى بحُ بِ

لْ قَ

ــعارْ اشْ خــذ  راوِي  ــا  ي

ســارَة ــي مــن رامْ الجحد و الدْ و الْغِ

هالتُه الحلفــة مظفورة مْقــس بجْ ــسْ الدّ ي ــي ابْغــى إيْقِ اللِّ

التشجارْ دهــب  هــذا 

ــق العيارة ــر البيــب امحقّ مــن حب

هــاتْ المخبُورة ــى الدْ ــى راوِي عل ن عْ ــورْ المَ اصْ فــي ابْحُ ــوّ غ

ارِ بطّ ــي  ماضِ ســيفي 

ومة الســقارة ودْ في حُ حُ ــرْ الجْ يَبْتَ

ورة اللِي عندِي يســرى من الوشــاقْ المســعُ ــحالْ فــي اغْ اشْ
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االحبار على  المِي  اسْ و 

ــم و الطهــارة ــازُوا بالتّعظي مــن ف

المجهــورة ــامْ  باالنغ اليمــام  ــرّد  غ و  ــار  االزه فاحــت  ــا  م

كارْ يُدْ واجب  ي  مِ اسْ و 

ــارة للزي ــجّ  الحُ بعــد  قْ  ــوَّ شَ لمْ

ــورة كُ دْ المَ للحــرُوفْ  ــامْ  ت اخْ دالْ  و  ــم  مي ــا  زيده الحــا 

ــارْ ــتّ ــا س ــي ي ــا ربـِّ ي

ي اتْجارَة ــمِ عل لي مــدح الهاشْ اجْ

ــورَة فُ مغْ زارِي  و  ــي  خالْقِ ــا  ي ــلْ  عَ اجْ و  ــك  لَ بفضْ ــي  غنِين و 

انتهت القصيدة
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دارْ يقْ يُعْ رة حالْ العشِ جْ زهرة قدّ الفلجة يا االيمْ في الهَ

ــدارْ ــوْل و اكْ الــفــراقْ هَ

مايَلْ طبعي  مالْ  الجْ لْ  ألهَ سايَلْ  يا  حالْتِي  الحالْ  الْبِيبْ 

نِي مايَلْ فْ مْ جَ في ابْحورْهُ

البْكارْ ـــرامْ  اغْ ــيّ  ب ــرِي  ــغْ صُ من  للبهى  ــلُــوكْ  ــمْ مَ

ــرَة ــمْ ــي حــصــان ع ـــرزة ف ــي ب ــي ف ــوال ــغْ ـــرّة ال ح

ورْ عضُ و  الحلل  في  نوجد  وال 

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

ــال المزارْ ــى إيْن ــا يبرى حت ها م ــا ســيدي و غريمْ و هــو ي

ـــزارْ إيْ أم  ــه  ــلُ ــواصَ ت و 

اهنايا و  تِي  فرحْ وكمالْ 

االضــرار ــوحْ  ــلُ إيْ ــلْــبِــي  قَ بايديها  ــي  نِ ــدْ ــمَ اتْ وإذا 

ــكــارْ تَــفْ ــه  ل القلب  و 

رَة دْ ــاجْ كل عَ ــولْ أت و انقُ

نايا يبْ امْ ا انْصِ في اوْصالهْ

ــرارَة سْ مَ ــة  زِيْلَ اغْ ــوى  نَهْ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

ــا نايَ ــز اغْ ــي و كن يرْتِ و دخِ
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حضــرة فــي  الرضــا  ــى  وعل نزهــى  دِي  ــعْ سَ جــاد  كان 

ســرُورْ و  ــا  هن ــا  ن إيّامْ تعــود  و 

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

الصيارْ ــيــمْ  ــمِ اصْ يِي  تَحْ ــرَة  ــظْ بــالــنّ ــرى  ت يــا  هــل 

ارْ ـيّ الصّ البْها  بــــدرْ  و 

دْ بالرْضا يَوْقَفْ لِي عْ و السّ

ــارْ يُع ليــس  ــقْ  تِي اعْ خمــر  ينِي  ــقِ تَسْ و  ــي  وزْنِ تحُ و 

ــرة الزهــ ــي  ـتِـ لِيفْ بَوْ ــرْ  ــ فَ نَظْ ــلْ  مَ تَكْ ــة  ـ رْحَ الفَ و 

ــورْ النُّ داتْ  ــورْ  الزْهُ زهــر  ــرة  زهْ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

ولْ الخيارْ هى عقُ رَة تَفْ ضْ و هو يا سيدي في اوْصافْها للحُ

ــارْ الــجــبّ العلي  ســرّ 

ـــرارْ اسْ و  ــرح  ف ــــالْ  وانّ

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

لِي فْ  طَ تَعْ نَرْتَجــى  الزَلْتْ 

صارْ ــا  م ــعْ  ي مِ اجْ نَنْســى 

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

بشارة تْ  لَكْ امْ وما  ي  رُوحِ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

فْ لِي ودْها تَنْصَ دُ و على اصْ

ــى و اتجــارَة ن ــوزْ بالغْ و نفُ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة
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رْ واهَ ــتْ منتظم بجْ و التِّي

ــارْ القف ــزالْ  اغْ مــن  التُّوگــة  ــاتْ  عبّ الجمــالْ  داتْ 

ـــدرة ــم قُ ــن شــره ــي ع ــالِ ــي م ــلِ ــتْ ــنْ قَ ــي ــبِ ــالْ ط

ــرُورْ ضْ ــه مَ تُ ــي بلِيعْ لْبِ ــوا قَ تَرْكُ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

دارْ ــرَّة ببها  وســرّ تُكْ بح الغُ و هــو يا ســيدي نجــم الصّ

ــكارْ تَعْ فــي  ــا  ودْه دُ وخْ

مْ رگّ ــازْ امْ و األنف كــنّ ب

ارْ حــدّ ــدْ  جي ــد  ي الجِ و  ــة  ـبّ الغُ ســرّ  زانْ  ــونْ  ـتْـنُ عَ

رَة ــــدْ قُ ــي  ف ــا  ــن رب ـــا  رْه صـــوّ ــنْ  ــاسَ ــح ــم ال دُرة 

ورْ وى في اقْصُ بُها هل الهْ جْ ما حَ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

رْ ــي شــاهَ ــان وَلْفِ ــدّ ب الق

ـــفارْ ــنْ و اشْ ــبِي و الحاجْ

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

مْ رْدْ في الغصان متبسّ وَ كَ

ارْ ـــدّ ـــراجْ ع ـــحْ بــيــن ال

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

ــرْ ــاوِي زاهَ و جبينهــا الضّ

ــوارَة عــابْ ابْ و عيُونْهــا اجْ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

ــمْ و التغــر بالدرار و مبسّ

ــرار ب و  بزِينْهــا  ــبِي  تَسْ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة
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م ود كسيُوفْ تخاصَ و اضعُ

رْ جـــالّ ــــونْ  لُ ــــدامْ  ق و 

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

ــانِي ــولْ يا البدر السّ و انقُ

ــارْ ــج ــهْ ــــاشْ نَ ـــدة ب م

مْ ــة و معاصَ وفْ نادْي و كفُ

غى االمارة ي لمن اصْ طِ نَعْ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

وقــت الوْصالْ ال تْنْســانِي

بجهارْ ــي  عانْسِ ــولْ  اتقُ و 

بِي االبْصارْ نُه يسْ سْ رة حُ و هو يا سيدي و حزامْ فُوقْ السّ

اختصــار دُون  ــول  حل و 

مْ مْ واسَ و ســوارْها ابْهاهُ

ــالّرْ ب ــوسْ  يُ اكْ ــا  فاه اصْ نعــت  ــجْ  دلّ كخْ ســيقان 

بنظـرة ــي  ــوالت م ينظر  ــا  م تفهم  ــولْ  ــقُ ــع ال و 

ورْ ــطُ إال مــن له ســابْقة في اسْ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

انْهارْ و  ليل  في  نزهى  ادْرى  ما  يا  بوصلها  سيدي  يا  هو  و 

انْهــارْ و  االدْواحْ  ــن  بي

كْ و لسانِي حَ دْ بالقلب أنْمَ

جــارْ فــى  بالجْ ــواكْ  هْ و  ــرِي  بْ صَ مْ  ــدَ عَ ــنْ  ي اوْهِ ــي  رانِ

ــرة شْ كَ ــوحْ  انْلُ نزْهــى  ــرّبْ  ق ــنِي  سْ حُ عشــيق  ــا  ي

ورْ جُ هْ ــا مَ ــكْ ي ــامْ لي جــادَتْ االيّ
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85

رَة ــدْ عَ كل  ــاجْ  أت ولْ  تقُ و 

مْ بْگاهُ رْ مَ هَ اللَلْ القْ في اسْ

ــارْ ــك ــن تُ فــعــالــهــم  و 

رَة ــدْ عَ كل  ــاجْ  أت ولْ  تقُ و 

مْ ــمْ و عماهُ رْهُ ــدْ غَ حْ الجَ

ــا أم التْيوت زهرة حوزنِي ي

مْ مْ و شقاهُ دابهُ صادْفُوا اعْ

إيْشــارة درت  ــمْ  يهُ بَهِ أجْ

ــا أم التْيوت زهرة حوزنِي ي

مْ ــبِيلْ انْجاهُ لُّوا عن اسْ ضَ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

رارْ وا كيُوسْ المْ فُ رة رَشْ مْ ودْنا في غَ و هو يا سيدي و حسُ

ــرارْ االشْ شــرّ  ــاوْا  الق و 

مْ زَرْ في اعْضاهُ و صوارَمْ الغْ

ــوا فــي ضــالل منكارْ ــادِي عاشُ حّ و مثاهــم بالجهــارْ جُ

زَبْـــرة ــمْ  ــهُ ــصــانْ اغْ ـــرَتْ  زَبـْ و  ــي  ــومِ ــهُ اسْ تلتقا 

ــورْ هُ مْ مْ للجَ ــرارْهُ و فشــاتْ اسْ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

مارْ لْبُوا من الّ ادْراوْا يَضْ رَة يَنْگَ و هو يا سيدي و قلبهم في حصْ

ــرارْ ــمْ ــمْ ال ــيــهُ ــقِ نَــسْ

مْ واهُ گْ وا مَ من الّ يســلمُ

قارْ العْ يُـــومْ  فــي  ــوا  ــمُ زَعْ ا  لمّ ــي  ــرْبِ حَ ــمْ  ــهُ ــتْ دَوَّقْ
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098
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101

بصقارْ ــزمــتــهــم  هَ و 

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

لَّمْ ــوا لمــن ابْغــا يتكَ قُولُ

ـمارْ ضْ تـَ ـلْ  ـهْ الجَ زَادُه 

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

ــمْ إيْمارَةْ هُ مْ جَ ــتْ نَهْ لِّي خَ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

لَّمْ عَ المْ حبْرْ امْ غــى اكْ يَصْ

ــارَة بتّ عــة  قاطْ ــيُوفْ  بسْ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

رَة بنَصْ الــوغــى  فــي  ــورَة  ــفُ ــظْ مَ ــوَة  ــطْ خَ مالهم 

ورْ نصُ ــدا مَ ــى العْ ــا بَنْدِي عل وأن

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

ــحارْ يُشْ ــيق  الوشِ ــل  مث رَة  ــدْ بالغَ داري  ــي  اللِّ و 

ــارْ ــوج ـــانْ يُ ــالْ ك ــح مُ

لَّمْ متعَ اللغى  في  زالْ  ما 

ــارْ م احْ ــبْ  راكْ للحــربْ  جــا  مــن  ــقارَة  للسْ اهْ  ــدّ شَ

ــرى يَبْ ــنّ  يضَ ــا  م ــي  رْبِ ضَ مــن  ــزَرْ  يَغْ ضــاهْ  اعْ فــي 

ــورْ يْسُ ــلِي مَ ــادا له في سالسْ م

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ
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دْ الكْ و غمَّ دْ الهْ من شــاهَ

ــگــزارْ ــاهْ تَ ــض ــــزَّرْ اعْ گَ

رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

ياتِي احْ في  عِي  نَدْ عنهم 

ــارْ ــطّ ـــنْـــدِي جــــوادْ ب عَ

دْ مَّ إيْكَ الجراحْ  في  بْگاهْ  مَ

ســارَة اخْ ضارْباهْ  ــوفْ  تْلُ مَ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

ــن ابْياتِي ــه دي يَبْقــى اعلي

ــوم الغارَة ــولْ ي ــن الخيُ بي

ــارْ ــت ـــابْ عَ ــه ج ــن ل ــرَة م ــتْ ــعَ ــال ــي ب ــجِ ــي إيْ ــاقِ ب

ــارْ ــهْ ســيــفْ بــتّ ــرِي ــبْ يَ

دْ رمَّ الحْ امْ رُه على الصْ بَصْ

ارْ ـــزّ غ لــيــتْ  قِــيّــاسْ  ـــي  رامِ ة  ـــدّ مَ فيه  يــتْ  ــدِّ مَ

ــرة ـ ـمْ الگَ ــى  عـل ــاحْ  ـبّ النّ وشــق  ـرْ  ينـســعَ ــا  دم بـعْ

ورْ ــجُ ــوتْ في الشّ ــرُّهْ إيْال إيْمُ سَ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

ــعــار االشْ يـن  مِ للفاهْ معـتبـرَة  ــلَّــة  حُ ــدِي  ــهْ نَ

للعارْ ادْنــــاوْا  الــلِّــي  و 

و جميع من جحد ماياتِي

طــارْ ــو  ل ــدامْ  القْ تحــت  وْشــا  الهَ ــومْ  يُ ــدْ  ي حِ الجْ راسْ 

ــرة صْ حَ فــي  ــدى  العْ ــرَكْ  نَتْ ــه  ب ــمْ  لْضَ گَ امْ ــه  بُ راكْ

ورْ سُ كْ ه مَ مُ هْ ه في سَ المُ ودْ اعْ ويعُ
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رَة ــدْ عَ كل  أتــاجْ  ولْ  تقُ و 

والِي رْ و اغْ كْ و العطَ سْ بالمَ

ــبــارْ ــاهْ الــحْ ــن رِي ت ـــدْ تـَ

حوزنِي يا أم التْيوت زهرة

وى لِي ــا تَقْ ينْ م دِ و الجاحْ

بشــطارْ ــي  لْتِ حُ ــتْ  ي نَهِّ

ــرَة نَــظْ بهاها  فــي  ــتْ  ــبْ صَ لــو  ــفــرة  الــظّ ــرارَةْ  مــسْ

ــارِي ــم اجْ تنطفى  ــارة  ــزي ب ــي  ل اتْـــجـــودْ  ــمــا  ــهْ مَ

االزهارْ روض  فاح  ما  ضرة  للحُ سالمنا  و  سيدي  يا  هو  و 

االنــهــارْ ــــراتْ  اجْ مــا  و 

والِي المْ اللغــا  راغمْ  لضْ

ــارْ ب العْ القريــض  فــي  ــه  ازْمانُ و  ــه  وَقْتُ ــدّ  ف ــولْ  يقُ و 

رة هْ بجَ الــغــرابْــلِــي  أحمد  ــوحْ  ــمــوْضُ ال ــي  اســمِ و 

ورْ فُ غْ ــا مَ عْ الدع ــي ســامَ لْنِ عَ يَجْ

انتهت القصيدة
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ثْماني عُ ه  لْكُ مُ في  بُه  جْ حَ أالّ  زِينْ 

ــكارْ ــنْ يُشْ لّ زِي ــقْ عــن كُ ــنْ الفايَ يالزِّي

لَّى في داجْ الســحارْ رْ اتْجَ ــدْ ثْلَكْ بَ ــا مَ م

ى بطيبْ االزْهارْ صانَكْ و ادْكَ فاحْ روضْ اغْ

االبْصارْ راجْ  اسْ يا  وافانِي  دِي  عْ سَ فِيكْ 

انْهارْ و  لِيلْ  اكْ  بالْقَ لَّعْ  وَ امْ انْــزُولْ  ما 

االسيارْ اجوارْحي و  لْبي و  قَ ة  راحَ يا امْ

ــنَانْ رْ و الوَسْ هَ ــى و المْ هَ ــكْ فاقْ المْ زِينَ

ــودانْ نْدْ و سُ ــرَاكْ و الهَ ــوَى مالْ االتْ يَسْ

انْ يوَ ْجــومْ الكِ ــانْ النّ ا البْن ــوْ كي ــو يَحْ ل

كانْ زّ و امْ ى و عَ ضَ ورَة في احْ صُ قْ رة مَ قاصْ

األمانْ وبْ  جُ احْ في  ْيَة  لّ جَ امْ ة  روسَ كعْ

االلْوانْ في  ة  تَلْفَ خْ مَ ساوي  اكْ في  بارْزَة 

نْتِيرْ ــة و كمــالْ الســر و التّخَ رافَ ْ بالضّ

ــرْ ي ــاجْ أمِ ــرَّة فــي تَ ــكْ دُرَّة حُ ثِيلَ وال امْ

يرْ سِ تَعْ لّ  كُ وانْ  اهْ و  مْ  اتْبَسَّ الزمانْ  و 

نِيرْ لُوعْ البدر المْ ودَكْ يا اطْ ي بَوْجُ دامْ فَرْحِ

ريرْ تَحْ دُونْ  اكْ  لَبْهَ بْ  سَّ كَ امْ انْزُولْ  وال 

يقْ يا أمّ الخيرْ نَكْ على العشِ سْ رُوفْ بحُ

ادهانِي و  لِي  قْ عَ لي  حاصْ  و  قَلْبِي  نْ  كَّ مَ

رْبَانِي العُ و  مْ  جَ العْ و  رْبْ  غَ و  رْقْ  الشّ و 

الثاني السبوع  ليلة  في  رَة  مْ گَ َنْــتِ  أ

حاكمة ســلطانة عــن ســاير الغواني

ــة امكاني ــراير و نوامــس حافّ عــن اسْ

ساني  ْ يّ بضَ ترمي  جواهر  و  الحلي  و 
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سالي مؤيد  فَرْحْ  اكْ  بَرْضَ فارَحْ  وَانَا 

ــون العدري المســرار ــي داك اللّ املكن

االدرارْ ــعْ  ابْدي ــى  يَنْبَ ــمْ  تَتْبَسَّ ــا  م نْدْ عَ

االسيارْ اجوارْحي و  لْبي و  قَ ة  راحَ يا امْ

ــوايَعْ الوصــالْ ــالمْ و اسْ ــي بالسّ يِّينِ حَ

مالْ ديها  يَفْ ما  عاكْ  امْ ة  ساعَ نْدِي  عَ

الْ كَ يَّة على األشْ سِ نْدْ اتْ سَ فُوقْ افْرَاشَ

لْ ادْالَ َمّ  أ ــانْ  تَ المْ ــكْ  رُوعَ بَدْ ــي  وزْن حُ

صالْ المْ بطيبْ  نرْوَى  كْ  دَ هْ شَ من  ْني  وَدّ

ناتْ وَرْدْ الخجالْ فْ من رُوضْ الوجْ طَ و نقْ

هارْ ــرّ و اجْ ــى بَتْنَاكْ سَ لَّ ــا نَتْخَ ــفْ م ي كِ

بْعْ األبْرارْ لْمْ و ظرافَة و حياء و طَ داتْ حَ

االسيارْ اجوارْحي و  لْبي و  قَ ة  راحَ يا امْ

ــفْ حازْ اوْفــى و اقْوامْ في ــدّ الهْ داكْ القَ

امْ ــرْگَ تَ ــرْ  واهَ بالجْ ــة  مَ ْ رَگّ امْ ــوتْ  اتْيُ و 

ــرْ بِي ــة و العْ ــرْ و الغالْيَ نْبَ ــونْ العَ ــاقْ ل فَ

ثْ الحرِيرْ نَة و لْسانْ نَعْ و االخالقْ الحسْ

يقْ يا أمّ الخيرْ نَكْ على العشِ سْ رُوفْ بحُ

ــي ــى رُوحْ ادْخالِ ــا منَ ــالْ ي ــوْ الب ــا زَهْ ي

بالي اگْ ابْــســاطْ  في  بـــارْزَة  انْتِي  و 

مالِي واشْ ينِي  ِيمِ إ ة  فَ جّْ امْسَ وبْ  جُ احْ و 

تَمثِيلْ مْ  لهُ االَّ  وَنْهودَكْ  رَكْ  دْ صَ فُوقْ 

بِي فِيهْ ادْوَى و الطبّ العلِيلْ دْ كْ العَ رِيقَ

بِيلْ رّفُه في تَقْ يبُه و نشَ قْ طِ تَنْشَ و نَسْ

رِيرْ ــنَ ابْهــاكْ دونْ تَحْ سْ ــفْ ان هو حُ ي كِ

يرْ الغِ على  فاتْنِي  كَ قْ  دْ بالصَّ بَّة  حَ المْ و 

يقْ يا أمّ الخيرْ نَكْ على العشِ سْ رُوفْ بحُ

لُومْ ــنْ اعْ رَة ما بِي ــهّ شَ ــة امْ ــي رايَ كِ نَحْ

تُومْ خْ المَ كْ  سْ المَ و  يبْ  بالطِّ ة  تُومَ خْ مَ
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رومْ غْ المَ و  بّ  للَصّ نارْ  اتْلُوحْ  عيُونْ  و 

بْوَابْ الدَّ بيْ  كضْ البْساطْ  فوقْ  رَجْ  تَدْ

ــامْ رْ التَّ ــدْ ــا كبَ ي ــوحْ بالضّ ــن ايْلُ و جبِي

الكمامْ ينْ  تْحِ فَ امْ وَرْداتْ  ودَكْ  دُ اخْ على 

تَنْعامْ في  لِي  التَّرْكْ ورْ  نْجُ الغَ مْ  بِينْهُ

تَنْظامْ في  رُه  هْ جُ و  رْجانْ  مُ من  رْ  التّغُ و 

ارْ دَّ ــدْ حَ ي ــة و جِ بَّ ــونْ وغُ تْنُ ــرّ في العَ سَ

ة في االسوارْ مَ كْ حَ يفْ وَ مْ نُودْ ألَطِ و الزّ

االسيارْ اجوارْحي و  لْبي و  قَ ة  راحَ يا امْ

يبْ جِ اعْ رّ  سَ ودُه  انْهُ ري  رْمْ المَ رْ  دْ الصَّ و 

رْ  اوجيبْ صْ بْ و الخُ هَ ة الذّ رة طاسَ و السُّ

يبْ ضِ تَخْ في  اقدامْ  و  ينْ  برّمِ امْ انْ  يقَ سِ

ــة لُبَّ و  ــرَة  تاجْ و  ــاجْ  التَّ و  ــدْ  بالقاليَ

رْبَة ياتْهــا و عُ ــة في احْ بْلَ ثِيلَكْ عَ ــا امْ م

بَّة ــوقْ و المحَ ــة بالشُّ يَّ دِ ــكْ اهْ ــدْ لِي خُ

االشعارْ ابياتْ  في  تُوْصافَكْ  ى  يَتْنهّ ما 

ومْ هُ رينْ اسْ فْ ينْ و الشّ فِ ب عاطْ و حواجَ

يمْ قِ امْ حارَسْ  الخالْ  و  ة  بشامَ دّ  خَ لّ  كُ

النْسيمْ ارْياضْ  في  ة  دُوحَ على  بازْ  نّ  كَ

يمْ طاهْ تَبْسِ مْ ما خْ بْسَ دُورْ خاتَمْ في المَ

الغزِيرْ ــرُوقْ  ابْ وَالَّ  ــوارَمْ  اصْ ودْ  عُ الضْ و 

يرْ سِ يَكْ باعْ  الصْ و  رِيرِيّة  احْ وفْ  فُ الكْ و 

يقْ يا أمّ الخيرْ نَكْ على العشِ سْ رُوفْ بحُ

رابْ االطْ بْ  واعَ اكْ في  يْنْ  العَ رَاتْ  الَّ  شَ

ــوابَلْ البحــر و ارْدَافْ ارْوَابْ ــاغْ اشْ و ارْف

الّبْ السَّ رْبِيلْ  الشَّ ضابْها  تَخْ ى  ضَ احْ و 

كاسبْ يبْ  سِ اكْ في  يَّ  هِ أالّ  ادْرَارْ  و 

رْقْ و المغارَبْ ثِيلَكْ في الشَّ نْ امْ وال انْظَ

بْ واهَ رْ مادْحْ الزِّينْ في المْ اغَ يَّة الشَّ دِ اهْ

ودْ و الخيرْ لْ الجُ نْ هَ ي مَ بُولْ انْراجِ و القْ
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ازْهارْ و  وَرْدْ  يمْ  بانْسِ لَكْ  مْ ايْشَ الَمْ  السّ و 

مارْ اليَضْ لّ  لهَ مي  اسْ حْ  وَضَّ الحافَظْ  يا 

رَارْ رَافْ االحْ دْبَة و االشْ المْ على الوَ و السْ

ــرْ ي ــرَّدْ الطِّ ة و غَ ــدَ ارْ البِي ــوَّ ــحْ نُ ــا افْتَ م

بِيرْ التَّعْ لْ  هَ  ْ فَدّ دْ  مَ أحْ الحاجْ  قالْ  قُولْ 

ــرْ هي تَطْ ــنْ  ري هّ طَ المْ ــرَة  الزُّهْ ــتْ  بِي آلْ 

انتهت القصيدة



225راضية



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

و هو يا ســيدي قولوا لعارمِي مالَكْ مــن قربي اجديل انفور

ــزورة ال دون  ــي  ل ادواء  وال 

روُرْ بَّكْ مضْ نْ حُ تعرف محبوبك يا وليفتي مَ

يْســورْ ــه مَ كامُ ــتْ احْ ــوَاكْ تَحْ ــي اهْ ادْنِ ــرِي صَ غْ و مــن صُ

إيـشــارَة ــه  ْـصُ بّ قَ المْ ــي  بِ لـْ قَ ــلْ  ـعَ اجْ و 

ــارُه نَ ــوعْْ   لُ ْ الضّ ــنْ  بَيْ لْ  ــعَ شْ و  ــي  داتِ  َ ــمْ ي مِ اصْ  َ نْ ــكَ اسْ

ــرَارَة ــسْ ــم ال ــا  ي ـــتِ  ان و 

ــدارْ ــوَى بتَكْ مْ الْهْ ــهْ كْ سَ ــا ســامَ ــاكْ ســالْيَة م نَ فــي اهْ

ــا موالتِي في لج البحورْ نِي ي فْ واكْ تاهْ جَ و هو يا ســيدي بهْ

ــارِي ضّ ــزَمْ گُ و بالهــوى انْهْ

ن دُورْ ــيَّ كمّ ــواكْ دايْرَة بِ ــر اهْ ــنْ أمي راصَ القْ

مضــرورة ــي  دات النفــر  امــن  ــا  وان

ــرَة   فْ ــوغْ الظَّ بُ صْ ــة مَ يَ ــوا لراضْ ولُ قُ

يســارِي و  ــي  ن يَمْ الهــوى  ــنْ  افْراتَ و 

اصفــورة اكســات  الخــدود  ــى  عل

ــرَارْ بُوبَكْ يَا تاجْ البْها المسْ حْ زُورْ مَ

ضــارِي اعْ شــابْ  و  ــر  ب الصّ أمضــى 
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ــورْ الــكُ و  ــهــارَزْ  ــامْ ب ــة  ْمَ ــزّ امــحَ عــوالِــي  و  رْ  بعساكَ

ـــزارَة احْ اوْال  ــة  ــبَ رَغْ ــه  ــلُ ــبْ إيْــقَ ليس 

ــارُه ــب اشْ ــوا  ــع زَل ــمْ  يــلْــگــاهُ ـمــادَى  اتـْ لمن  ــدة  ــمْ عَ

ــارة صبّ الغــرامْ  أهــل  و 

ــرارْ فِ اصْ ه  شــقُّ تُه  ــفْ شَ ــو  ل ــه  هُ وَجْ ــكْ  لِي اعْ فــى  يَخْ

رَفْ ازْمانُه بالفرح و السرُورْ يقْ ما اصْ شِ و هو يا سيدي حتّى اعْ

رُه ــهْ سَ ــامْ  ي اصْ ــلّ  ايْمَ وال 

ــورْ الجُ حكــم  ــمْ  كُ يَحْ بالقهــر  ــبّ  الحُ ــلْطانْ  سُ ــنْ  اليَ

ــورْ ــه مــن شُ فْ القضــا آشْ أيْلُ ــوبْ ايْســاعَ لُ غْ ــي مَ و اللِّ

ــمــارَة ــعْ ال و  ــواتْ  ــلْ ــخَ ال بين  ــهْ  ــايَ ت

ــارُه ــب اخْ قـــادْرَة  ــســادُه  اف و  ــه  ــالحُ اصْ على  ــانْ  ــه وَلْ

ــارَة خــمّ دُونْ  ــورَة  ــمُ ــخْ مَ

ــرارْ األم ــوسْ  كيُ لهــم  يجــرع  و  العســل  لهــم  ــوَرِّي  إيْ

ــلْ خابُورْ ثِي ــا موالتي امْ دِّي ي ــون خَ و هــو يا ســيدي أنا في ل

ــرَة   فْ الظَّ ــوغْ  بُ صْ مَ ــة  يَ لراضْ ــوا  ولُ قُ

ــرُه جْ هَ ــرْ  ثّ ايْكَ ــحْ  لِي للمْ ــومْ  لُ عْ مَ

ــرَة   فْ الظَّ ــوغْ  بُ صْ مَ ــة  يَ لراضْ ــوا  ولُ قُ

رَارْ المسْ البْها  تاجْ  يَا  بُوبَكْ  حْ مَ زُورْ 

ــرُه ــبْ صَ ــــــالزَمْ  ايْ ــقْ  ــي ــعــشِ ال و 

رَارْ المسْ البْها  تاجْ  يَا  بُوبَكْ  حْ مَ زُورْ 
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رِي بَصْ لْ  جَ يَخْ وفُوا  انْشُ إيْال 

ورْ اتْفُ وقْ  الشُّ حرّ  من  بالدموع  التِي  نَجْ أنا 

ــورْ فُ اليَعْ ــالتْ  نَجْ عــن  ــنْ  ي فايقِ ــكْ  التَ نَجْ ــتِ  أنْ و 

ــرارة ــحْ ال و  ــلــج  الــثّ بين  ــا  م ــي  ــبِ ــلْ قَ

ــارُه ــي ــوظْ مــن اغْ ــفُ ــحْ ــلْــبَــكْ مَ ــي قَ ــزالِ و أنْـــتِ يــا اغْ

ــارَة ــي ت و  ــزّ  ــعَ ب صلتي 

ــارْ ســيّ ـــاللْ  اهْ ـــتِ  انْ و  ـــبْ  ـــواكَ اكْ كلهم  ــاتْ  ــن ــبْ ال

ورْ فُ ظْ و هو يا سيدي غار الظليم من تيتك بغوالي و مسك مَ

ــعارِي ي في اشْ كِ رْتَكْ نَحْ غُ

ورْ تُه عن سايَرْ البدُ جْ واتْ بَهْ ارْ اضْ نجم الغرّ

ــورْ گُ عْ المَ ــر  الخبي ــوا  نُ كْ مَ ــواسْ  اقْ زُوجْ  ــبْ  الحواجَ و 

ــوارى يَتْ يــج  ابْهِ مبســم 

الثـغارْ ادْرار  ـبُــوا  ـجْ حَ المراشــف  القشـينيـة  لـون 

ــرِي نَسْ فــي  وَرْدْ  كْ  ــدّ خَ ــون  ل ــتِ  أنْ و 

ــرَة   فْ الظَّ ــوغْ  بُ صْ مَ ــة  يَ لراضْ ــوا  ولُ قُ

كصــارِي ــك  وكمال اكمــال  يكســي 

القفــارة ــعْ  اتَ الرّ ــادْ  الشّ ــفارْ  اشْ و 

ــرَة   فْ الظَّ ــوغْ  بُ صْ مَ ــة  يَ لراضْ ــوا  ولُ قُ

ــرِي ــبْ ــنْ عَ ــجْ  ــي ــهِ ابْ خـــال  عليه 

رَارْ المسْ البْها  تاجْ  يَا  بُوبَكْ  حْ مَ زُورْ 

ــارِي ــت ــشْ مُ ــا  ــي اضْ الــجــبــيــن  و 

نُّه جمع االطيار غارُوا و األنف طير بَرْنِي مَ

رَارْ المسْ البْها  تاجْ  يَا  بُوبَكْ  حْ مَ زُورْ 
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احْ في االشــجارْ ــغْ الصــدر تفّ الــعــقــارْو نوابَ ــــــوارَمْ  اصْ الــضــعــاد  و 

ورْ هُ جْ يدْ وَ وْشامْ له مَ بَّة و الجِ تْنُونْ فوق غُ و هو يا ســيدي عَ

ــوا الصوارْ ــمْ رامُ و المعاصَ

ــورْ فُ صْ العَ ــغْ  بِي اصْ ــدامْ  ق و  ــاجْ  ع مــن  فــى  اصْ ســيقان 

ــوبْ اتْنُ النجــوم  ــل  مث هــب  الدّ ــلْ  خالخَ و  ــايَة  شّ المَ و 

التجــارَة أهــل  ــبُوا  سْ كَ شــالّ  حــالل  و 

ــا ادْرارُه ي ي اضْ فِ ــلْ يَخْ لَّ كَ ــاجْ امْ ــرَة و ت تاجْ

ــطارَة باشْ ــفْ  ي انْصِ شــالّ 

ـكارْ شْ تـُ زيــن  كل  عـن  مشكـورة  باهـية  و  رَة  ــدْ عَ

ــرة ــرج النَّصْ ــاللْ فــي ب ــا اهْ ي ــي اضْ فِ تخْ

السحارْ ور  ـــدُ ابْ ارة  يّ السّ ــبْ  كــواكَ و 

ــراة امْ ــه  لي ــبَه  تَشْ زينهــا  مـحــالْ 

اوْكارْ في  يقْ  شِ اعْ حتى  بْها  جَ احْ نضن  وال 

ــرَة مْ خَ تســقيني  الرضــى  ــى  عل ادْرى  ــا  م

ــوارْ ــة بالقفالْ و اسْ يُونَ في قلــب قُبّة مَصْ

ــرَة شْ الكَ ــوحْ  انْلُ و  الرضــى  ــى  عل نَزْهــى 

ــعْ ما صارْ ي مِ رة نَنْســى اجْ جْ بعــد حمل الهَ
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ــرة مْ جَ لْ  تشــعَ ــه  داتُ فــي  ــا  رقيبْن و 

المــزارْ ــتْ  بلْغَ إال  الرقيــب  فــي  ــيّ  عل وال 

ــرى ــسْ ـــادِي يُ ـــحّ ـــظْ الــلــغــا جُ أحـــافَ

جارْ يُشْ يقْ  أوْشِ ن  كمّ عندِي  رْ  واجَ اشْ في 

رة جْ حَ له  ــي  نَــرْمِ انْــبَــحْ  من  يعْ  مِ اجْ و 

بالعارْ ـــرَجْ  اخْ كما  االنــيــابْ  مْ  ــدَ نَــهْ له 

حــاوْا فــي حصــرة ــمْ و اضْ ــوا عدابْهُ صادْفُ

سار ما  سار  و  ــارِي  زَخّ ه  رْطُ سَ اكبيرهم 

الشعرا ــاتْ  ــده ــل ل ــا  ــن ربْ ســـالمْ  و 

االنهارْ ــراتْ  اجْ ما  و  يلْ  فِ احْ زهر  ادْكى  ما 

ـرَة اليَقْ ــرُوفْ  ــحْ ل انْبِيْنُـه  ــي  ــمِ اسْ و 

ــرارْ االسْ ضــمّ  دالْ  و  ــمْ  ي المِ و  ــا  نْي أثمَ

ــرّة ال فــي  رْ  يتْبَحَّ ابْــغــى  لمن  ــوا  ــولُ قُ

االحبار ــات  ــده ال بين  ــى  يــتــرَقّ هكدا 

ــتْرَة ــكاتُه سَ ــنْ الجــواب اسْ سَ مــن الّ احْ

ــرارْ االحْ ــورْ  يُ اطْ يلْتقــى  ــومْ  البُ ــرخْ  ف واشْ 
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الــبَــتْــرة هند  ــرْ  ــاقَ ــس ايْ ــا  م ــخْ  ــلْ ــكَ ال

ارْ عتّ جــابْ  ــوقْ  فُ الــغــارَة  رامْ  من  كيف 

حفرة ــي  ف ـــاحْ  ط ــه  ــابُ ج ــه  ب عــتــر  و 

ــاهْ شــر األشــرار ــه وأت لُوعُ ــبْ اطْ ي وال إيْصِ

رَة ــدْ العُ ـتْ  ـتَـمْ اخْ للجيـل  بالحـمـد 

االشعار يحْ  افْصِ يرحم  ها  يصغى  من  كلّ 

انتهت القصيدة
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ــارِي ق ه لعْ ــدُ نْ ــر الغــرامْ جــابْ جَ أمي

ــوان انْضارِي ــلْ الغي ــلْطانْ ملك ه سُ

يارِي يمْ اصْ مِ ى في اصْ قبل الصيام رصّ

انْهــارِي طــالْ  ــا  م كنْصــادِي  ــلّ  انْظَ

ــاحْ ابْصارِي ب صْ نِي مَ ــروا المالَكْ نَصْ

مارِي ــارْ اجْ تْ ن ــدَ ــوم ريتْهــا وَقْ مــن يُ

رة ــمْ امْشَ ــي  رْبِ لحَ ــه  بـطالُ و 

ــراء ي بال اشْ لْكِ ــكْ مُ لَ كيــف امْ

ــرى تِي اسْ م في مهجْ ســريْ الدّ

ــرة امْساهْ ـي  جالـِ انـْ اتـباتْ  و 

ــرة وهْ جُ ــوارَحْ  الجْ ــلْطانَةْ  سُ

رة ــاحْ ــة السّ لَ قْ ــوفْ المُ مــن شُ

ــرة ثْ ــمْ كَ ــه درْغَ لْفُ ــلْ خَ كلّ ابْطَ

ــرة ــاقْ خادهم يُسْ شّ ــا من عُ و م

ــرة نَصْ ــي  واللِ ــي  ين دِ يَفْ مــن  ال 

ــرّة ــوعْ الغُ لُ ــي اطْ تَرعــى و تراجِ

رة فْ ــتْ المهى جدي العَ من فاقَ

رة بالنّظْ ــباتْنِي  اسْ و  رَتْنِي  ــحْ سَ
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ــبْ و القارِي كر و التايَ لَ الدّ ــبِي أهْ تَسْ

ــارِي بشّ بهــا  يبشــرْ  ــرى  ت ــا  ي ــلْ  ه

ــارِي ي ــزاحْ اغْ دِي و ان ــعْ ــولْ زادْ سَ و انقُ

ــعارِي ــي باشْ ــرْ و الغانِ تَ ــمْ الوْ و انغايَ

ــاحْ ابْصارِي ب صْ ــي مَ نِ ــرُه المالَكْ نَصْ

ــحارِي اوَسْ في اسْ زِينْ الغزالْ زين الطّ

ــارِي ازْه ــاضْ  ارْي فــي  ــزة  كبلَنْ ــدّ  الق

ــتارِي شْ مَ ــرّة  الغُ و  رْ  ــدْ بَ جبِينْهــا  و 

ــرا اقْ ــا  م كل  يَنْســى  ــى  حت

زايْــــرَة الـــغـــزالْ  تجينِي  و 

رة ْ ــهّ شَ امْ حضــرة  فــي  ــا  واحن

ــگــرة ــنَ امْ ــه  ــاتُ ــاي م ينشد 

ــرة وهْ جُ ــوارَحْ  الجْ ــلْطانَةْ  سُ

رَة ــوّ ــمــن ـــراجْ ال ــى الـــحْ ــرْع يَ

ـــرَة ـــمْ ـــعَ امْ ـــة  ـــاسَ ي والّ 

ــرَة نْتْ عَ ــواسْ  اقْ ــنْ  بِي الحاجْ و 

ــرة بْ ــارْ الكُ ــن أالّ هــو فــي ادْي زي

ــزّورة ال ــوم  يُ ــراحْ  األف ــوا  نْمُ نغَ و 

ــورى ي شــالّ  ــورْ  قصُ و  ــازَهْ  ن بمْ

رة مْ يُوسْ الخَ ي اكْ قِ و اغزالِي تَسْ

رة فْ ــتْ المهى جدي العَ من فاقَ

رة ضْ لْ فوق البْطــاحْ الخَ ــكَ هْ يدَّ

رَة ــعْ نْدِي حريرْ الشّ ــتْ الهَ و التِّي

ــرة شْ ــي اتْرَدّ الكَ والِ ــفارْ اعْ و اشْ
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44

حــارِي لَگْ ــتْ  مَ زَعْ ــوارَة  كبْ ــونْ  عيُ و 

ــواري ــم و التغــر ال مبســم دور خات

ــاحْ ابْصارِي ب صْ نِي مَ ــرُوا المالَكْ نَصْ

مارِي ــمْ يَضْ ــا فاهَ ــغْ الصــدر ي و انْوابَ

ــارِي ــى ن ــارْ عل ــي ن وا ل ــدُ ْ ــودْ زَنّ و الزنُ

ــارِي العبْق ــيّ  كطَ ينطــوى  وخصــر 

مــاري القْ و  ــد  النّ ــونْ  لُ ــاقْ  ف ــون  لُ و 

ي و اقمارِي سِ مْ تْ شَ لْعَ هذا اوْصافْ طَ

ــرة ــطْ ــعَ امْ اوْرادَة  ودْ  خـــدُ و 

جوهــرة و  مرجانــة  يوضـــح 

ــرة وهْ جُ ــوارَحْ  الجْ ــلْطانَةْ  سُ

ــكــرَة ـــودُه مــعَ ـــهُ ــاحْ انْ تــفّ

ــرَة ــفْ مــعَ ــنَّــة  بــحَ ــوفْ  ــفُ ك و 

ــرة عــامَ سيقانْ  و  ارْفــــاغْ  و 

ــنــبــرة عَ ـــه   ل ــبَــهْ  ـشْ تـَ وال 

ــرة بْ عَ ــه  ابْياتُ فــي  ــه  اختصرتُ

و الغنجــور اهــالل ليلة عشــرة

رة هْ ديْ المَ ــقيق جَ تْنُونْ اشْ و العَ

رة فْ ــتْ المهى جدي العَ من فاقَ

رَة دْ نْدْ الغَ ينْ سيُوفْ هَ ضِ عْ و الضّ

رة جْ ــومْ الفَ لُ ي اقْ كِ دْ نَحْ وســواعَ

رة ــجْ وَطْ لّ دَ ــن كما الخْ و القدمي

رة دْ ــمْ القُ ظي ــا اعْ ــة موالن نْعَ صَ

رة دْ نِي للعُ ــه مــن ســاكْ و هديتُ
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ــرة وهْ جُ ــوارَحْ  الجْ ــلْطانَةْ  سُ

ــرَة النّاشْ ــة  ــمَ بالرّحْ ـي  وادْعِ

ــوْرى ال ــاحْ  ب مَصْ ــمْ  ي دِ اخْ ــد  عب

المـوَقْـرة لِيـمْ  التّـسْ ألهــل 

القاهرة ــي  ــفــاضِ انْ ــقــاهْ  ــلْ تَ

الترا على  ــــوارُه  اصْ ــد  انْــهَ و 

رَة گاحْ المْ ـــواقْ  ألسْ اه  شـــدّ

ــرَة سْ كَ امْ ــه  لُوعُ اضْ ــتْ  ترَكْ و 

رة فْ ــتْ المهى جدي العَ من فاقَ

ــرة هْ جَ و  ســرّ  ــاتْ  البي ــمْ  لناظَ

ــرة ــيادِي اوْالدْ الزّهْ ــرافْ اسْ االشْ

رة ضْ ــي حَ ــبْ منهــم و اللِّ الغايَ

رة مْ الحَ ــارْ  النّ ــي  تَرْمِ قْ  ــواحَ بسْ

ــعْ الجرّة بالُه يقطَ و انقطــع احْ

تْرَة مْ العَ ــهْ يرْ سَ قِ بْ جابْ احْ راكَ

رة طْ نْدْ القَ يتُه من ســمّ هَ و سقِ

ــاحْ ابْصارِي ب صْ نِي مَ ــرُوا المالَكْ نَصْ

ــعارِي اشْ ــاتْ  ماي ــي  نِّ مَ ــبْ  ألْبِي خــد 

بارِي ــي الحــاجْ أحمــد خــد اخْ الغرابْلِ

ازْهــارِي يبْ  بطِ ــاحْ  ف رَبْنا  ــالمْ  وس

بارِي لشْ ترَامى  و  ادْعى  من  جميع  و 

زَنْجارِي رْ  صَ نَعْ جاحد  كل  يُونْ  اعْ في 

قارِي و  مْ  ناجَ و  فــارَسْ  ونْ  يكُ الّ  من 

ــقارِي اسْ رادْ  ــي  للِّ ــي  صارْمِ ــرَّدْتْ  جَ



235جوهرة

61

62

63

64

65

66

ــرَة بْ ـحَ امْ تُـه  ســلَعْ و  ــسْ  فالَ

ـــرة األخْ و  ــا  ــي نْ ــدّ ال رَبّ  ــا  ي

ــرَة زافْـ ــارْ  نّ مــن  ــي  نِ عتَقْ و 

ــراء شْ مَ وال  ــع  بي ال  ــفْ  والَ ــا  م

رْمْ شــافَعْ الوْرى ــي في  حُ لْنِ عَ تَجْ

رى ــفْ نَعْ ــوكْ خايَ فُ ــي بعْ نِ و درَكْ

ــارِي دين ــلْ  ثَّ ايْمَ بالنْحــاسْ  رادْ  مــن 

ــارِي ــا ب ــألْتَكْ ي ــك ليــك اسْ مــوالي ب

اوْزارِي جمــع  ــي  حِ ومْ ــي  توبْتِ ــل  قب و 

انتهت القصيدة
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يرْ انْظِ لُه  أالّ  الزّينْ  وِيتْ  اهْ اللِّي  يا سيدي أنا  هو  و 

ــتْ ي دِّ ــا گَ ــر م ــى الصب و عل

گامْ بعد تعسيرُه عد اسْ وفْ السّ و نشُ

ــارِي ــم
ــضْ ــــاهْ يَ ت

نير يْ المْ مالَكْ يا ضَ قْ اجْ َلْعاشَ و هو يا سيدي روفْ أ

في اعْسى انّال طيب ارْضاكْ

االشفارْ ودْ  ياسُ مامِي  تَدْ الحالْ  وفِي  شُ

ورْ اللْ فــي ديجُ ــي اهْ كِ نَحْ

ورْ بــــدُ ـــاهْ  ـــي اضْ مــن  ــرْ  ــغــي ت و 

ــبيـتْ انْسْ ريتـهــا  مــن 

ــــوارِي ال ــدْ  ــاع ــس إيْ ادْرى  ــا  م

زهرة ـــي  رُوحِ ــة  راح ريــت  يــوم  من 

لبْهاكْ بْتِي  سَ اكْ ارْضى  و 

يَرْمِي شــعاعْ نُورْ فــي نُورْ

انْوارْ يرعى  البيدة  راحْ  اجْ في  عرّاض 

ــتْ وِي انْكْ حبهــا  ــارْ  بن و 

رة ـدْ ــولْ العَ ــ ــي بوصُ ـتِ ــالْ فرَجْ و انّ

ــس ازْهيرُوا ــايْ العان ــرة زهو امن زه

بالْقاكْ وارْحــي  اجْ يي  احْ و 
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وفْ المشــغُ العاشــق  دواء  و 

ــرُه زفِي و  ــبْ  ي اللهِ ــن  بي ــي  نِ تَتْرَكْ ال 

ـــارِي ـــم
ـــضْ ـــــاهْ يَ ت

البشير يكْ  جِ بمْ رْنِي  ايْبَشَّ تارة  يا  هل  سيدي  يا  هو  و 

ــي ــانِ ــــدْ ه ــــأيّ وأنـــــا امْ

ــن االشــجارْ ــة بي ــارْزة فــي قب ــتِ ب وانْ

ــاتْ ــي ــمَ ـــعْ ال ـــرَصّ تـــارة ت

اســيرُه و  للغــرام  ــى  ال يدّ ــودْ  ـ يعُ و 

ـــارِي ـــم
ـــضْ ـــــاهْ يَ ت

الجــوادْ باالحســانْ اتْرُوفْ

ـــارِي ـــي اصْ ــــعْ  ــــواجَ امْ داوِي 

زهرة ـــي  رُوحِ ــة  راح ريــت  يــوم  من 

لْوانِي سَ ــادْ  ج ــولْ  ــقُ انْ و 

ناتْ لِي في اخْ لُولْ و الحْ في احْ

ــارِي ــق ـــورْتَـــكْ ال ــي بـــصُ ــبِ ــسْ تَ

زهرة ـــي  رُوحِ ــة  راح ريــت  يــوم  من 

وصوفْ مُ بالرضى  الزِّينْ  و 

ــا جــديْ العفرة ــةْ المهــر ي ــا توگَ ي

ــس ازْهيرُوا ــايْ العان ــرة زهو امن زه

ــي ــانِ وَاف ــكْ  ب ــدْ  ــعْ الــسّ و 

اسات الطّ ر  ــدّ ــغَ اتْ تــارة 

ــل عــن شــين اقْرا ــى يســير داهْ حت

ــس ازْهيرُوا ــايْ العان ــرة زهو امن زه
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يرْ الشهِ دّ  القَ داكْ  انْشاهدْ  إال  نعنى  سيدي  يا  هو  و 

رطانْ السّ ةْ  طلْعَ اجبين  و 

بْ نُونِينْ في االشطارْ يلْ و حواجَ ــهِ رّة اسْ غُ

وبْ منسُ ـــمْ  وردهُ ودْ  خــدُ و 

بِيرُه ــي كيف جاء فــي تَعْ ــسْ بَرْنِ طَ عْ و المَ

ـــارِي ـــم
ـــضْ ـــــاهْ يَ ت

داتْ للعصيرْ هْ فْ شَ و هو يا سيدي و الرّيقْ عاسْ و مراشَ

ــم تقوي فــي  باهــج  ــون  عتن

ــلْ في االقفارْ و الجيد جيد شــادِي يتضايَ

ودْ اتْجُ سانْ  باالحْ وفْ  كفُ و 

ــرُه غي العصــر  فــي  رَكْ  ــدْ يَ أالّ  حســن 

اغْصانْ بين  يس  اتْمِ ياسة 

ــرّومْ ال عــابْ  كجْ ــونْ  عيُ و 

ـــارِي ـــي اصْ ــن  ــكّ م ـــالْ  ـــخ ال و 

زهرة ـــي  رُوحِ ــة  راح ريــت  يــوم  من 

ــيمْ بْسِ التّ شــرح  ــمْ  مبَسّ

ــودْ انْهُ و  ــرِي  رمْ مَ صــدر  و 

ــــارِي ـــتْ ن ـــجْ ـــيَّ ــان هَ ــق ــي س

ــان تيت صابغــة  ــوتْ  اتيُ و 

ومْ ــهُ اسْ ثَلْ  كامْ شــفارْ  و 

ــا يعمــل فترة ــاسْ مشــتمرْ م عسّ

ــس ازْهيرُوا ــايْ العان ــرة زهو امن زه

ــيمْ اوْسِ درّ  ــه  في الثغــر  و 

ــودْ ـ ازْنـُ و  ــة  صافي درُوعْ  و 

ــرَة وطْ ــجْ  لَّ دَ اخْ ــلْ  ثِي كمْ ــدامْ  اقْ و 
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ـــارِي ـــم
ـــضْ ـــــاهْ يَ ت

ــي لبْهاكْ أزْهــو النظيرْ يْتِ دِ و هو يا ســيدي هــدي اهْ

غافِــي تَشْ ومْ  مُ اهْ نَنْــسى 

ديهــا مال القطارْ عاكْ ما يفْ ســاعة امْ

ــرُوحْ جْ المَ ــاكن  السّ داوِي 

ــرُه ــر و عبي ــر و المســك العطي بالعنب

القــدرة مــول  ــب  طال و  ــي  الغرابل واري  واســمي 

هجيرُه و  ـــوفْ  ـــوقُ ال انْـــهـــارْ  ــي  ف يرحمني 

زهرة ـــي  رُوحِ ــة  راح ريــت  يــوم  من 

ــودْ و تكافِـي ــ ــي اتْجُ نَبْغِ

الــرّوحْ ــوتْ  وقُ ادْوى  فيك 

ـــارِي ـــع اشْ ـــة  ـــلّ حُ ـــامْ  ـــم اتْ و 

ــس ازْهيرُوا ــايْ العان ــرة زهو امن زه

ــي ــكْ الوافِ ـوبَ و انْشــر تـُ

وحْ ــدُ مْ ــكْ المَ حرْمــة بزِينَ

بالجهرة ــكْ  لحضرْتَ ــالمْ  اسْ ــدي  نهَ

انتهت القصيدة
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رُورْ لَكْ ضامن اسْ روفي على العشيق يا من وَصْ

أاللّـــــة زهـــور

ــارُه ع وزْ  ــدُ كايْ ــا  م ــد  الجيّ ــن  اللّولي ــوا  قالُ

ورْ ه ايْجُ ــقُ ــى عاشْ ــتْ الزّينْ عل ــا انْوِي ــرِي م مْ عَ

أاللّـــــة زهـــور

ــرارُه امْ من  ي  قِ يسْ و  د  الصّ يدْ  ابْگِ يدْ  يگِ و 

ــزُورْ اتْ ي  ــمِ رسْ لمَ نَرْجــى  ــا  وأن ــحالْ  اشْ هــذا 

أاللّـــــة زهـــور

مارُه اجْ تنطفا  يرِي  ضمِ و  دابِي  اعْ من  نريحْ  و 

تبُورْ أالّ  التجارَة  و  فضل  و  الغنا  ولَكْ  اوْصُ في 

أاللّـــــة زهـــور

ابْصارُه وا  تمتعُ و  نَكْ  حسْ رْ  انْظَ من  نِي  دْ عَ يَسْ

ــورْ ضُ ــسْ الحْ وانَ ــل اعْ لي ــا تَهْ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ـــــة زهـــور أاللّ

ازْهارُه الفاتحة  البساتَنْ  في  الزّهر  ةْ  دُوحَ يا 
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بزْيارة ونعم  كْ  ريمَ اغْ على  ي  فِ عطْ

يبْ لك يُوم الوْصالْ ابْشارة ي انْهِ رُوحِ

تجارة و  وة  طْ سَ و  عزّ  الْقاكْ  نْدِي  عَ

ورْ الخطُ ل  فَ حْ مَ بُوكْ  جْ حَ أالّ  بزِينَكْ  ولِي  صُ

أاللّـــــة زهـــور

بْ من سناكْ غارُوا واكَ و الشمس و الهاللْ و الكْ

لُومْ في الشطورْ لْ الدكر و القارِي العْ بِي أهْ تَسْ

أاللّـــــة زهـــور

ــواكْ عــن اقْرارُه ــه من اهْ ــه ورتي يَنْســى اقْرايْتُ

األمورْ بَّرْ  دَ امْ بيك  نِي  عْ مَ يَجْ انْهارْ  من  واشْ 

أاللّـــــة زهـــور

دارُه اكْ تنفْجى  قَلْبِي  الغيبة  و  راقْ  الفْ بعد 

ورْ شهُ و  نِينْ  باسْ لْ  دَ تَعْ نْدِي  عَ عاكْ  امْ ساعة 

أاللّـــــة زهـــور

جارُه ما اشْ حْ بعدْ الضْ ي يَلْقَ ي ابْماكْ رُوضِ قِ اسْ

ـــــورْ ازْهـــاري أاللّـــة ازْهُ

رِي بَدْ ــتْ  لْعَ طَ مــالْ  اكْ أنْتِ 

رِي ولْتَكْ من صغْ مملُوكْ صُ

بْرِي صَ فرغ  و  افْناتْ  داتِي 

ــرِي بَصْ ــرَّة  قُ و  ــي  تِ مرَحْ و 

رِي مْ عُ نِي  نَفْ بهاكْ  على  و 
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ــورْ ضُ ــسْ الحْ وانَ ــل اعْ لي ــا تَهْ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ـــــة زهـــور أاللّ

ازْهارُه الفاتحة  البساتَنْ  في  الزّهر  ةْ  دُوحَ يا 

ــارَة الخمّ و  ــرة  فْ والصّ ــارْ  ت الوْ ــن  بي

ايْسارَة و  ينَة  إيْمِ ــارْزاتْ  ب ــامْ  االري و 

ــرارَة سْ المْ ــاتْ  ن الوَجْ ــلْ  بّ انْقَ ــرى  ت

ورْ فْ و شحالْ من خدُ جَّ رِيرْ امْسَ و حنا على اسْ

أاللّـــــة زهـــور

اوْتارُه من  يهيجْ  و  دْ  يَنْشَ كْ  ديحَ بمْ نا  انْديمْ و 

ورْ ــبْ و الكــدُ ــي و التّعْ ــي و عدابِ حايْنِ نَنســا امْ

أاللّـــــة زهـــور

انْهارُه مع  ليلي  وا  نْمُ نغَ و  ــراحْ  االفْ دْ  دَّ نجَ و 

ــا ايْنُورْ ــي بالضي دِي و هاللِ ــعْ ــولْ جــادْ سَ و نقُ

أاللّـــــة زهـــور

ــيارُه اسْ ــة  بَ الهْ وبِي  شــهُ و  ــهْ  تَيَّ امْ ــا  ارْقيبن و 

ري ودْ و حيي وَكْ تَرْكْ الصــدُ

ــرِي يَجْ ــه  عُ دَمْ نا  عْ شــمَ و 

رِي مْ ــي مــن خَ دْنِ ــتِ اتْوَ و انْ

رِي دْ العَ واكْ  اهْ على  نَزْهى 

ري بْقَ عَ و  مِي  عالَدْ فراشْ  و 

رِي ــدْ صَ عن  ــوزَكْ  انْــحُ ترى 



II ازهور 244

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

رِي كْ من فَكْ فَ وقْ انْوَصْ بالشُّ

رِي هْ ــمَ اسْ ــلْ  ثِي كمْ كْ  ــدّ قَ

رِي ــرّة فَجْ ــنْ ضــيّ غُ و جبي

دُورْ عليه  ورُه  سُ نْ  صّ تْحَ مَ نِي  لْطْ سُ ابْساطْ  في 

أاللّـــــة زهـــور

يارُه اطْ دة  النّاشْ الرّوضْ  ازْهارْ  و  االشجارْ  بين 

ــورْ ضُ ــسْ الحْ وانَ ــل اعْ لي ــا تَهْ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ـــــة زهـــور أاللّ

ازْهارُه الفاتحة  البساتَنْ  في  الزّهر  ةْ  دُوحَ يا 

ــارَة ب العْ ــقْ  قَّ نحَ و  تصــر  نَخْ لكــن 

وارَة اكْ اعبيد  كأّن  غالْسة  اتْيُوتْ  و 

ارَة النّحّ العيُونْ  على  سودْ  بين  حاجْ

نُورْ كل  فــاقْ  ــوارُه  انْ فيضْ  من  وَرْدْ  ودْ  ــدُ خ و 

أاللّـــــة زهـــور

ــارُه ف ــة اضْ بَ ضْ خَ ــزارْ امْ ــي غ ــرْ بَرْنِ و األنــف طي

ــرُورْ بالغْ االرْواحْ  ــدْ  يَّ إيْصَ ــالمْ  كغْ الخــالْ  و 

أاللّـــــة زهـــور

ادْرارُه ــة  مَ نَظْ امْ الثغــر  و  ــمْ  خاتَ دُورْ  ــمْ  بْسَ مَ

رِي ــدْ نَ شالّ  الوْصافْ  د  حَ

رِي نَسْ و  الياسْ  على  وقْ  إيْفُ

ــرِي تَبْ ــي  والِ كعْ ــفارْ  اشْ و 
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070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

رِي عْ بْتْ في شَ دْ االوْصافْ جَ بَعْ

ــرِي تَبْ ــرْ  ادْخايَ مــن  ــرْتْ  دَخَّ

رِي ــلْ بَحْ تايَ ــة على الحْ بَ عْ صُ

ورْ انْفُ العدا  من  ارْ  ــدّ حَ شادِي  جيد  يدْ  الجِ و 

أاللّـــــة زهـــور

ــارُه ن ــرْ  ي مِ لضْ زادْ  ــه  احُ تفّ ــرِي  رْم مَ رْ  ــدَ اصْ و 

ورْ ــي بالســحُ رَتْ دُونِ ــحْ ــة سَ ــودْ صافْيَ و اضعُ

أاللّـــــة زهـــور

شارُوا كانْ  الرْقابْ  وا  عُ طْ إيْقَ يُوفْ  كسْ وازْنُودْ 

ورْ الجُ ــوابَــلْ  اشْ االرْفـــاغْ  و  ــرْوابْ  ك ارْدافْ  و 

أاللّـــــة زهـــور

يستنارُوا رْبيل  شَ في  اقْدامْ  و  ماليَة  سيقانْ 

ــورْ ضُ ــسْ الحْ وانَ ــل اعْ لي ــا تَهْ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ـــــة زهـــور أاللّ

ازْهارُه الفاتحة  البساتَنْ  في  الزّهر  ةْ  دُوحَ يا 

االشارَة و  بالرّمزْ  غى  اصْ ما  يهْ  فِ يكْ

ارَة الدّ ولْ  مُ كْ مَ ي  داجِ اللْ  اهْ ضوى  و 

ســارَة ــدْ وال نَرْضــى بخْ ي حِ ــي اجْ مانِ

رِي ــسْ دَهْ يَّ ــبْ كَ ــي الْبي و اللِّ

رِي ــحْ نَهْ ــى البطايَ و جرى عل

بْرِي ي خَ طِ ــولْ تَعْ و أهل العقُ
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088

089

090

091
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098

099

100

101

102

103

104

105

ورْ الفجُ العذابْ  هل  ي  الْغِ النظامْ  حافَظْ  يا 

أاللّـــــة زهـــور

بارُه احْ على  ارْوى  بْرْ  حَ من  صافِي  دُرّ  كْ  مسْ و 

ــورْ ــلّ و النْكُ ــة و الغَ تْبَ ــوْم الغَ ــلْ قَ ثي ــي امْ مانِ

أاللّـــــة زهـــور

ــا وال ذْكارُوا ن عْ ــذابْ مــن الّ فقهوا مَ مْ العْ ــهْ سَ

يبُورْ واقْنا  اسْ في  مْ  الْغاهُ ودْ  الجحُ في  فاكْ  يَكْ

أاللّـــــة زهـــور

ــكــارُوا نَــشْ بــه  ــعْ  ــبْ طَ ال  ــة  بــالغَ ال  ـــرّ  السَ

ــورْ العصُ ــة  غايَ ــم  رْهُ صَ نَعْ ــدي  ي فــي  الزالْ 

أاللّـــــة زهـــور

اوْعــارُه بَة  عْ الصّ التّل  جرافْ  و  الحيافْ  بين 

ورْ اتْغُ ــه  وجــداوْلُ الــعــادَمْ  مْ  غرسهُ يبيد  و 

أاللّـــــة زهـــور

ــرارُه اضْ ة  نَوْعَ لَمْ الخارَقْ  مْ  السّ وا  رْعُ يجَ و 

ــورْ يُ الطْ ــتْ  ناحَ ــا  م ــة  دْبَ للوَ ــا  رَبْن ــالمْ  اسْ و 

أاللّـــــة زهـــور

طارُه ة اشْ حَ ومْ الواضْ نْظُ يدْ المَ في انْهايَةْ القصِ
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106

107

108

ورْ النْشُ في  العباد  افَعْ  الشّ باسم  يرْ  هِ اشْ ي  مِ اسْ و 

ـــــة زهـــور أاللّ

ــى انْضارُه فــى عل ــا يخْ ــي الحــاجْ أحمــد م الغرابْلِ

انتهت القصيدة
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01

02

03

04

05

06

07

08

09
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11

12

ــي الغان هللا  الحمــد 

رقباني ودِي  احسُ على 

ــلْوانِي ــةْ سَ ــتْ غايَ نلَ

ــي بدانِ و  ــي  داتِ رُوحْ 

ثْمانِي بْهــا عَ جَ ــا احْ م

ــرْحْ ازْمانِي ــادْ بالفَ ج

كانِي ــتْ لمْ لْ ــومْ وصَ يُ

يانِي اعْ زهــو  ــا  ي قُلت 

ــتانِي ــازَهْ بُسْ ن فــي امْ

ــن ســاقِي و الغانِي بي

ديوانِي ــي  زَهِّ و  ازْهــى 

ــرْحْ ازْمانِي ــادْ بالفَ ج

ــر ــمْ بســرّ و الجهَ رِي ــي نعــم الكْ نِ ــي و كرَمْ جــادْ لِ

رْ مَ تامِي ينضْ ــودى و اغْ ــي و اتجلى في صعُ مِ ــاكْ نَجْ ت

رْ ــرَّةْ البْصَ ــي لضيا ق ليلْتِ ــودْ اخْ دِي بوجُ ــعْ دْ سَ ــعْ سَ

ــرْ فَ ــهْ القْ هام ــاهْ فــي امْ ــقْ إالّ ت ــا عاشَ رْه ــو انْظَ أل

رْ ضَ ــسْ الحْ وانَ ــزالْ في اعْ ثَلْهــا حتى اغْ ــرْ امْ وال انْظَ

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريــامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ــولْ  اوْصُ على 

رْ ــوَ صْ القَ شــبل  ــى  عل ــا  ودْه بوجُ ــتْ  رافَ ــة  كالبِيّ

رْ ضَ ــو احْ ــا و الزَّهْ ــاتْ مرحبَ ــالً و مي الً و أهْ ــكْ ســهْ ب

رْ ينْ و فراشْ امْشتهَ فِ جْ وبْ امْسَ سْ و حجُ على انْوامَ

رْ صَ نَعْ أالّ  رْ  مْ خَ ريــزْ  نْــدْ الــوَ كيسانْ  أرى  و  كبُّ 

ــرْ فَ يغْ و  ــمْ  رِي الكْ ــنّ  ايْحَ ــى  حت ــوزَكْ  نحُ و  ــي  وزْنِ حُ

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريــامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ــولْ  اوْصُ على 
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ــا يَرْضانِي ــارْزَة في م ب

ــبانِي ــارَقْ و اسْ و العب

وانِي الغْ ــى  عل صايْلَة 

دانِي كركْ ــون  لُ ــه  لُونُ

ــي وانِ يَهْ ــا  م ــا  غيرْه

ــرْحْ ازْمانِي ــادْ بالفَ ج

ــي اتْمانِ ــحْ  رَمْ ــا  ه قَدْ

ــي تيتانِ ــوالَفْ  السْ و 

ــبانِي ســرّ العيُونْ اسْ

القانِي رْدْ  ــوَ ال حــارْسْ 

مانِي نَعْ ــه  لُونُ الخــدّ 

ــرْحْ ازْمانِي ــادْ بالفَ ج

ــي البيزانِ ــرّ  حُ أنــف 

يانِي قْ ــرْ مــن عُ و الثغُ

ــدْ ســادْ الخيالنِي جي

فانِي ــحْ  طايَ بينهــم 

بالحنانِي ــوفْ  فُ الكْ و 

رْ ــجّ طانْ امْشَ ة و قَفْ ــلْكَ سَ ــدْ المْ نْ فــي اقْمــاشْ الهَ

ــرْ وهَ جُ مــن  ــة  لُبَّ و  ــرَة  تاجْ و  ــاجْ  التّ و  ــصْ  قايَ المْ و 

ــرْ نْتَ خَ المْ رِي  ــدْ عُ و  البْهــا  و  ــة  يبَ الطِّ و  ــة  بالظرافَ

ــرْ بَّ وَ المُ مــن  ــنْ  الْبِي داتْهــا  و  ــزْ  اليَبْرِي ــونْ  لُ ــاقْ  ف

ــرْ ـتَ نَعْ وال  ــا  وزْه دُ انـْ أالّ  ــقْ  اوْتِي ــدْ  ـهْ عَ ــا  بيـنْن

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريــامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ــولْ  اوْصُ على 

رْ ــكَ سْ يــش و عَ ــامْ بجِ ــفْ الهم لْ ــتْ خَ ــة تاگَ أوْ رايَ

رْ ــطَ ــوا فــي اشْ ــنْ مانَزْلُ رْقِي ــنْ معَ ــبْ نُونِي واجَ و الحْ

رْ ــتْمَ شَ ــاسْ امْ سّ ــي و الخــالْ كــنّ عَ والِ ــفارْ اعْ و اشْ

ترْ يعْ ايَحْ  الطَّ في  اقْتِيلْ  ه  مُ هْ سَ نَة  الوَجْ ارْياضْ  في 

رْ بالعكَ رْ  مَ الحْ فــايَــقْ  ألنــه  ــرة  ــمْ حَ ــرَة  ــمْ جَ أو 

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريــامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ــولْ  اوْصُ على 

ثَرْ وْ ــى الكَ ــاقْ عل ــمْ ف هُ اتْ و ريقْ دَ ــهْ ــفْ شَ راشَ و المْ

رْ صَ ــقْ يُوجــدْ فــي العْ ي ر أال انْطِ ــدّ ــرْ و ال واهَ فــي اجْ

بَّرْ انْشَ فاشْ  شتِي  مَ اكْ دْ  هْ جَ انْوابَغْ  فيه  رْ  دْ الصَّ و 

ــرْ سَ ــى الخْ ــرَّغْ عل نْ و نتْمَ ــفْ ــة و الشّ بّ ــلْ الغُ بَّ انْقَ

رْ ــخَّ ــبْ امْشَ ــة دَهْ ــاع قلُومــة و دْرُوعْ صافْيَ ب و الصْ
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

ــرْحْ ازْمانِي ــادْ بالفَ ج

عانِي المْ ــضْ  الحافََ يا 

ــي يانِ دْ المَ ــنْ  دي ــدْ  زي

ظْ لســانِي صارْمِي لَفْ

ــي يانِ دْ عَ ــعْ  مَ تَجْ ــو  ل

شــيهانِي ــارَزْ  ايْب ــا  م

لْوانِي و الســالمْ في عُ

ــي مانِ ــيّ الرّحْ ــا الحَ ي

يانِي صْ بايَرْ عُ ي اكْ حِ امْ

رْ نْبَ العَ زالْ  الغْ االريــامْ  تاجْ  دَة  وْ الخَ ــولْ  اوْصُ على 

ــرْ ــة بتَوْصــافْ امختصَ حَ ــة الموَضْ لّ ــدْ هــذا الحُ خُ

رْ دَ القْ مْ  لهُ عرَفْ  أوْال  نى  عْ المَ ادْهاتْ  في  تَبْ  اغْ من 

ــرْ سَ ه نَكْ مُ ظْ ــرى عَ دا ت ــدّ بنيشــانِي في العْ إال انْشَ

ــرّ ــرْ الحُ مْ طي رْهُ ــقَ ــراخْ البُومــة إال اسْ ــمْ افْ ثيلْهُ امْ

رْ ــوَ العْ ــه  رِيُّ ــه  تلفُ و  شــيطانُه  ــرُّه  غَ مــن  ــرْ  غي

ــي نبْتَرْ يدْ من بالِ حِ ــي اجْ دْبا و اللِّ ــياخْ الوَ ــى االشْ عل

ــرْ كَ ــا انْدْ ــي وقــت أمّ رابْلِ مــد الغْ ــمْ الحــاجْ أحْ تَرْحَ

زَرْ ــوْ ب ــي  اتْحافِينِ ــا  م ارْجــايْ  و  ــي  ينِ ايْقِ دَرْتْ  ــكْ  في

انتهت القصيدة
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فايَزْ زين  رامْ  بغْ الفانِي  العشيق  على  دة  مْ عَ سيدي  يا  هو  و 

زِيزْ ــبْ اعْ ــن اغرِي ــتْ مــن زي ــا افْنِي أن

ازْ ــرّ حَ ــا  حرَّزْه وال  وصالْهــا  ــومْ  يُ ســالّنِي 

يري و انْحازْ مِ ها و ضــاقْ اضْ رامْ ــتْ بنارْ اغْ و افْنِي

حزّة القلب  على  فاها  اجْ كيف  ما 

ــي لوصالْهــا تجهــازْ ــگادْ ســعد ازْمانِ إال اسْ

ــازِي ف امْ ــةْ  غايَ ــالْ  انّ و 

ــوزْ ــرْ انْحُ ــا جمــع الدخايَ ــي بيده دْنِ مــا اتْوَ هْ مَ

زْ عاجَ رْتْ  وسَ صبري  افرغْ  و  دابِي  اعْ من  كليتْ  سيدي  يا  هو  و 

گازِي ــرِي  بْ لصَ تْ  ــدْ ماوْجَ ــورْ  ميْسُ

نْ و التّـميــيزْ داتْ المحاسَ

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

ــرازِي ــبْ لَ ل  ــوّ ع ــوى  الــهْ و 

ــزْ رِي افْ ــروزْ  فْ مَ ــي  صافِ دورْ 

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

ــوازِي لألحْ ــودُه  بجــنُ رامْ 
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025

026
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029

030

رامْ في ساعة البْرازْ ــقْ ما ســارَعْ الغْ حتى عاشَ

گازْ لحْ فيافِي  ومْ  شُ ينْ  قِ عاشْ من  مْ  وّ شَ أما 

بالعزى دعه  و  وى  الهْ ــه  رامُ ما 

يبْرازْ الحالْ  ألهل  ديد  اجْ بعدابْ  يوم  كلّ  في 

غازِي القتل  ــوارَمْ  بــصْ

عزُوزْ مَ كلّ  لّ  يدَ و  لَمْ  يظْ و  الحكامْ  في  وزْ  ايجُ و 

بارَزْ ارْفِيعْ  نْ  سَ الحَ رْ  ننظَ انْهارْ  من  واشْ  سيدي  يا  هو  و 

زْ رّ طَ لِي تســلِيسْ امْ لَلْ و الحْ فــي احْ

ازْ ــمْ همّ ــدْ وال ظالَ نِي ه اعْ فــي ابْســاطْ أالّ دَرْكُ

ــنْ بالصفا نالْ ارْضــاهْ و فازْ ــقْ الزِّي شَ إالّ مــن اعْ

زى اتْزَهْ وال  ة  اعَ الطّ بابْ  ــزَمْ  الْ و 

رازْ ودْ يفْ حُ ه و على الجْ تْمُ يارُه كَ رّ في اصْ و السَ

يازِي تَمْ انْــظــامْ  هــذا 

وزْ يدُ و  لْقْ  الخَ ياتِي  مْ  زَمّ امْ الجبين  في  اللِّي  و 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

زْ رّ فَ امْ ــطّ  كخَ الدهــب  من 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

ــزْ يّ تْمَ ــرْ  مَ ــ ــه  ماهَ بُ كاتـْ

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ
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ــزْ ــرامْ دايَ ــلَ الغْ ــلْ أله عَ ــا يفْ ــنْ كلّ م ي ــا ســيدي الزّ و هــو ي

انْجــازِي ــرْ  بالخي ــي  فاتْنِ اجْ ــوْ  ألَ

جــازْ ــعْ المْ طَّ ــا و اتْقَ ــالْ بينْن ب ــتْ الحْ رْمَ إال صَ

ــرازْ ــا وال يَنْجــاحْ بتَغْ ف ــرّ الجْ فــى ضُ ــا يتْعَ م

ــةْ البْلَنْزَة ــي قامَ فْ ل طَ ــى تَعْ حت

ــزْ رَمّ ــرُه امْ واهْ ــرْ بجْ طَّ عَ ــوفْ تِيتْهــا المْ و انشُ

ــازِي ي تَغْ ــراحْ  اجْ ــرى  تَبْ

رْة و على الغزالْ مفرُوزْ دْ الرْقِيبْ في حصَ و انْشاهَ

قْ من حالْتُه و جاوَزْ فَ كْ و اشْ ريمَ فْ على اغْ طَ و هو يا سيدي اعْ

ــزّ ــن ابْطــالْ العَ ــرْ بي ــةْ النْصَ ــا رايَ ي

يازْ ل التَّمْ ه اهْ فُ ــارْ كيفْ وَصْ و تيُوتْ في لُونْ الق

مالُه حازْ ــل اكْ ورْتُه لي رْ ســانِي بدُ ــدَ ــن ابْ بي و اجْ

زَى ــواسْ الغْ كيها ق ــبْ نَحْ و حواجَ

ــيُوفْهم تَبهازْ ــفارْ اسْ عابْ و االشْ ــونْ كجْ و عيُ

اقْرازِي بْ  امْشاهَ تَرْمِي 

وزْ فُ حْ ودْ مَ ــه ارْياضْ الخــدُ ــرْ بَرْنِي ب و األنفْ طي

رازِي كْ مَ عن  نَبْرَحْ  ليس  و 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

زّ ــنْ إيْدَ عْ ــى الطّ ــحْ عل و رَمْ

يازِي ي تَحْ فها وَلْفِ ى يشْ عسّ

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

ــزّ ـتَ يهْ و  ــسْ  ي مِ ايـْ ــانْ  ب و 
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زْ بَهّ امْ تُه  بقامْ الخالْ  و  قانِي  وَرْدْ  الخدّ  و  سيدي  يا  هو  و 

ــزِي يَــغْ ــعْ  ــامَ ــطّ ال فــي  مشتمر  ــاسْ  ــسّ عَ

رازْ رْ دُرُّه في تَفْ تَّمْ و التغُ خَ فْ شهد امْ رْشَ و المَ

گازْ احْ و  مصر  و  العراقْ  و  ودانْ  السُّ مال  وى  يَسْ

زَّة عَ المْ في  اقْ  شّ العُ عند  كثر  و 

حافَزْ رِيدْ  اشْ فانِي  رْ  نافَ شادِي  جيد  الجيدْ  و 

مازِي هْ مَ ــزْتْ  فَ احْ ــوْال  لَ

وزْ رْكُ مَ عابْ  الشْ بين  ه  اتْباعُ في  نِي  إيْلُوحْ يا  دَغْ

زْ الحافَ فا  الجْ اليه  اتْشالِي  كبْرُوقْ  ودْ  غُ اضْ و  سيدي  يا  هو  و 

الميزْ ــارْ  ــه انْ فــي  ـــوارَمْ  كـــصْ ــــودْ  ازنُ و 

يَنْعازْ ه  اقْماشُ في  البطن  و  حاتْ  تَفَّ ودَكْ  نهُ و 

يازْ راكْ بتَمْ زامْ ما يُدْ وى تحت الحْ و الخصر انْطْ

زّة هَ الرفاغْ  على  تَزّ  اهْ دْفْ  ــرّ ال و 

زْ قَرْمَ ــونْ  لُ قــدامْ  و  ة  مرُومَ مالْيَة  سيقانْ 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

ــرْزِي يَ هابُه  مَشْ ارْمــى  إال 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

ــزْ اليَبْرِي ــبّ  لُ ــسْ  قايَ المْ و 

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

زِي ــا يَجْ ــلْ م تَ ــا يَقْ بعــد م

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

رِيزْ تَطْ في  بوْشامْ  در  الصّ و 
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ما هي في زين بن غازِي

وزْ فُ حْ المَ ربنا  غَ و  امْ  الشّ و  مصر  زْ  وْ حَ في  وال 

طابْ كل رازَزْ مالَكْ في اخْ و هو يا سيدي ما ينتهى اوْصافْ اجْ

ــزِي لغْ ــةْ  نَ عْ مَ ــرَفْ  يَعْ ــبْ  الْبِي والّ 

ــوازْ هــا تَحْ نَعْ ــة وال يمْ ــوكْ و هــي المالْكَ لَ مْ مَ

نَنْدازْ أالّ  بعد  وزْهــا  انْــدُ ما  ناها  امْ طالْ  لو 

ــزَّة ــجَ ــمْ ــي غـــايَـــةْ ال ــنِ ــزِي ــجْ تَ

ــاوْزْ ف برضاتْها  رْ  طَّ عَ امْ ـــراحْ  ابْ ــي  دْنِ ــوَ ت و 

ازِي ــرّ حَ ــونْ  يُ اعْ مــى  تَعْ

ــرُوزْ احْ ــداوَل  اجْ وال  ــزايَــمْ  اعْ فيه  يدْ  اتْفِ وال 

غارَزْ و  ادْعى  من  عن  مْ  كَّ حَ امْ زِينْ  ألْبِيبْ  هاكْ  سيدي  يا  هو  و 

ــزُّهُ ــقَ افْ ــافْ  ــتّ هَ ي  سِ قْ دَمْ رامْ  ما 

البرغارْ كمثل  السلُوعْ  رْ  خّ دَ المْ رْ  اجَ التّ واشْ 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

زِّي عَ غايَةْ  في  رْتْ  ادْكَ كما 

كنزة مــوالتــي  ـــة  الل قــولــوا 

ــرْزُهْ ــة إيْقَ غــى الغايَ إال اصْ

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

ــزِي نْ عَ ــمْ  غنايَ و  ــي  ادْخيرْتِ

د بوْصالَكْ يا تبْرْ البها المكنُوزْ جُ

ــزُّهْ ب إيْــخــالَــطْ  ــزّ  بَ كل  و 
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للبازْ اتْشابَهْ  الطيُورْ  ورَةْ  گُ حْ مَ البُومْ  واشْ 

زة مْ ــفْ مــن الهَ ــه ألي قَ مــن الّ يَفْ

يَلْغازْ المْ  اكْ نْ  مَ آشْ ادْ  الصّ من  ينْ  السِّ ايْحق  وال 

بازي عنهم  ــرْ  ــرْصَ صَ

يُوزْ حْ ــداكْ مَ ــلْ ديُوكــة هــذا الْ ثِي ــاوْا كمْ و بق

الجــزّة عطــاوْا  و  ــة  مايْنَ ــوا  طُّ حَ

وزْ ــالكْ المجُ ــومْ صادْفُوا اهْ ــومْ اللُّ ــبْ القُ خاطَ

ــزّة حَ ليهــم  اعْ ــادْ  ع ــمْ  ديوانْهُ

وزْ مُ ــة أالّ ادْراوْا فــي اهْ سَ ة و البَخْ صَ هــل الرّخْ

ــزَة ــي رَمْ ــوا لِ هُ ــا فَقْ ــمْ م تْهُ كلّمْ

ــوزْ رْمُ هَ ــرْ  بغي وا  يَنْســاگُ ــا  م ــمْ  كبْهايَ

ــزَة ــنْ وَكْ ــزْتْ العــدى كمّ ــا وَكَّ َم أ

ــوزْ قُ مــن  ــحالْ  اشْ ــرابِي  اشْ ــرّ  شَ مــن  وزرّعْ 

ــزا الغْ بصــارَمْ  ــمْ  زَرْتْهُ اغْ ــا  أم

رُوزْ فْ ــرَة في نظــم مَ ضْ ــي للحَ كِ ــي نَحْ يْتِ قصَ

صايَلْهــا تَخــزى ــاقْ بخْ ــومْ النف قَ

درُوزْ و  ــنْ  ـي خارْجِ ــنْ  بْرِييِّي جَ ــمْ  هُ ثَلـْ امْ ــا  م
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زَةْ ــة و النَّغْ يعَ ــواقْ الخدِ وا اسْ راحُ

وزْ نْغُ مَ ــــلْ  ارْدِي وال  ــارْ  بــنَــضّ بيتْ  اعْ وال 

نْزَة لّة كَ عانِي حُ رْت فــي المْ تْصَ اخْ

رُوزْ طْ المَ اللغى  نظم  بَة  صعْ تايَلْ  الحْ على 

زى ــلِيمْ اجْ ها لناسْ التّسْ و ســالمْ

ــوزْ الرْمُ ينْ  ــالْكِ السّ و  ــة  لْبَ طُ و  ــرافْ  للشْ

ه ربّ العزّة يرْ رَفْعُ ــهِ ي اشْ ــمِ و اسْ

ــزُوزْ ــعْ مَ كــلْ  سيد  أحمد  ــبْــرُورْ  الــمَ م  باسْ

ــزّة الحَ ــومْ  يُ ــفْ  الخايَ ــي  الغرابْلِ

وزْ ــدُ انْ و  ــوزْ  انْفُ ــي  نُونِ ظْ مَ ــه  طَ مــى  احْ فــي 

انتهت القصيدة
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ــواشْ تَــشْ ــرْ  الــخــاطَ ــدْ  ــزِي ت ال  المْ  مــن  يــا  سلَّم 

افْشى الْسانِي  به  وارَحْ  الجْ في  ر  السّ تْ  تَمْ اكْ بعد 

التّوْحاشْ فناهْ  و  قْ  شَ اعْ من  ر  السّ تَمْ  يَكْ كيفْ 

ارْشى ه  جسمُ و  رُوحْ  طْ مَ اللضى  و  لْجْ  الثّ بين  قَلْبُه 

ــراشْ الــرّشْ ــگــاتْ  رَمْ من  افْنِيتْ  ـــدِي  وَعْ يا  ــا  وان

ة شَ داهْ داتِي  في  الرّوحْ  و  ادْمامْ  يتْ  طِ اعْ بعد  من 

ــالشْ اعْ ــبــابْ  اسْ دَرْتْ  وال  ــوى  الــهْ بْنِي  عذّ أمــا 

اغْشى إال  يمْ  البْهِ رْ  كنْساهَ انْباتْ  لّ  انْضَ كيفْ 

ــري طــاشْ مي ــبّ اضْ بالحُ

ــواشْ ــا ما يقْ ــى الجف عل

البْخــاشْ ــيّ  فِ ــتْ  لْقَ طَ

طاشْ تَعْ ــي  رُوضِ شْ  طَّ عَ

يشة ارْعِ اتْ  ــدّ ال عــرُوق  و 

العيشــة ــه  ب ــتْ  ضياقَ و 

ة يشَ ن ابْطِ عْ ومْ الطَّ هُ و اسْ

ــة وِيشَ ــي فــي تَشْ نِ و ترَكْ
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ــاشْ االرم ةْ  ـــودَ سُ بــيّ  افْنِيتْ  إال  بين  وا  ــدُ ــهْ شَ

ة شَ نَگْ المْ ة  امَ الشّ و  البْها  مايَلْ  بشْ صالَتْ  من 

ــراشْ ــا يَبْ ــه م رْحُ ــي الغــرامْ فــي العضــا جَ نِ رَّحْ جَ

ــة شَ وَحْ ــي و اتلُولْ امْ يافِ هامــه الفْ ــي فــي امْ و ارْمانِ

ــاشْ ــيفْ البطّ ــيقْ تحــت السِّ شِ ــرْ مــن اعْ ــا يسَّ أم

شــا ــوارَحْ و الرّوحْ مع الحْ اتْ و الجْ ــدّ ــرَّفْ في ال يتْصَ

فــاشْ تَخْ ــا  م ــيّ  ف ــه  عاليْمُ ي  ــقِ شْ عَ ــي  فِ نَخْ ــو  ل

ــى جمع الوْشــا ــمْ عل ــي رَغْ ــى اتْزُورْنِ ــى حتّ ن ــا نَهْ م

ــگاشْ نْ التّ ــولْ  لُ احْ فــي  ــارْزَة  ب ــزالْ  الغْ دْ  نشــاهَ و 

ــة رْشَ فَ تِي و افراشــاتْ امْ عْ ــمَ رَة و اشْ فْ ــن الصّ ما بي

ــاشْ االرم ةْ  ـــودَ سُ بــيّ  افْنِيتْ  إال  بين  وا  ــدُ ــهْ شَ

ة شَ نَگْ المْ ة  امَ الشّ و  البْها  مايَلْ  بشْ صالَتْ  من 

ــاشْ يّ الفِ ســن  الحُ داتْ 

ــفــاشْ تَــطْ ــا  م نــــارُه  و 

ــداشْ يفْ ــا  م ــورُه  يْسُ مَ

ــاشْ ي تَفْ ــي  نِ عْ انْفَ ليــس 

افْراشْ فُوقْ  ي  ابْســاطِ في 

ــاشْ يّ الفِ ســن  الحُ داتْ 

يشــة وِ ــاحْ الزِّينْ اعْ ب صْ مَ

ــة يشَ وْحِ تـَ ــي  الگِ اخْ زادْ 

ادْهيشــة ــانْ  قوْم ــه  منّ

ــة وِيشَ اعْ ــمْ  الرِّي ــرامْ  بغْ

ييشــة تَگْ فــي  ــرْ  جواهَ و 

يشــة وِ ــاحْ الزِّينْ اعْ ب صْ مَ
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ــخاشْ ــا نَسْ ــرِي بهــا م ــي و خاطْ لِ قْ ــتْ عَ لْكَ مــن مَ

ــي انْشــا ــبْحانْ اللِّ ــة سُ ــة و ســرّ و ظرافَ يبَ و الطِّ

ــواشْ الهْ فــي  ــدْ  بَنْ كَ ه  دُ انْشــاهْ إال  ــدّ  الق داكْ 

رْ إال افْشــى جَ ــنْ الفْ ــمْ و جبي ي ــونْ البْهِ و ســوالَفْ لُ

ــبْ زُوجْ انْقاشْ واجَ ــرّة شــمس الضحــى و الحْ و الغُ

شــى نْ ما اخْ ــلْ و الطاعَ ــونْ بنْواجَ عُ طْ ــا مَ ــفْ أن كي

ــگاشْ تَنْ ــشْ  نگّ امْ خــالْ  ــه  علي رْدِي  ــوَ ال الخــدّ  و 

ــه امْشــى لُ ــاهْ و عقْ ــه وافن نُ كّ ــرُومْ مَ غْ ــا مــن مَ أم

ــاشْ االرم ةْ  ـــودَ سُ بــيّ  افْنِيتْ  إال  بين  وا  ــدُ ــهْ شَ

ة شَ نَگْ المْ ة  امَ الشّ و  البْها  مايَلْ  بشْ صالَتْ  من 

ــاشْ ن ــبْ امْ ــدّ و طي ــمْ ل هُ داتْ ريقْ ــهْ ــفْ شَ المراشَ

مْ كيفْ شــاء اهُ مْ بهَّ ــرْ النجــادْ مــن انْشــاهُ واهَ و جْ

ــواشْ نَهْ ــا  م ا  ســواهْ و 

ــراشْ اعْ فــي  ــدةْ  حْ مَ والّ 

طــاشْ تَخْ أالّ  ومْ  ــهُ بسْ

ــاشْ ــا  يْهن مــن شــافُه م

ــاشْ يّ الفِ ســن  الحُ داتْ 

ــاشْ ارْي ــجْ  ثل مــن  ــرَدْ  ب و 

ــة ييشَ تفْ و  ــزّ  ع حــازَتْ 

ريشــة اعْ ادْواحْ  ــن  بي ــا  م

ــة ــنْ قلــب التَّنْيِيشَ عَ تَطْ

رْميشــة التّ ــتْ  تَحْ ــارَزْ  ب

يشــة وِ ــاحْ الزِّينْ اعْ ب صْ مَ

ــة يشَ طِ العْ ــي  داتِ ــرْوِي  يَ
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انْحــاشْ ــونْ  تْنُ العَ وصــفْ  ــه  ل ــمْ  ي اقْوِ ــورْ  نْجُ الغَ و 

فاتْ من الغشــى ــيُوفْ بندقيّة نَصْ ــنْ اسْ ي دِ عْ و الضّ

ماشْ التّكْ ــدْ  ــهْ جَ ــوا  ــلُّ طَ تِينْ  احْ تفّ ــغْ  ــوابَ ن و 

ــرارُه افْشى ــة من دهبْ و الساگْ اسْ ــرّة طاسَ و السّ

ــكاشْ ــا يحْ ــي م هــذا بعــض مــن االوْصــافْ و الباقِ

شــة الفاحْ األشــياتْ  ــبْ  نَّ يجَ ــا  م ــدّ  البُ ــارَفْ  الع و 

ــاشْ ت التّفْ االصحــابْ  ــا  ه عيدْ ــاتْ  االبْي ــظْ  أحافَ

ورْشــة هُ ــوارَشْ المْ يلْ هــد به الهْ ــقِ هذا ســيف اسْ

العشــاشْ ــةْ  بُوم ــه  مُّ كتْهَ ــرّ  الحُ ــازْ  الب واشْ 

ــة شَ المبرْهْ ــشْ  بابْراهَ ــى  ب يعْ ــا  م امْ  الهــزّ ــتْ  لي و 

ــه عــاشْ ــه و هالكُ بُ ه فــي شــرّ تَعْ ــرْ شــيخُ اكَ و النّ

ــة الكاشَ ــرْباتْ  بالسَّ ــي  نِ الدْ ــى  عل ــدْ  انْزِي ــتْ  الزَلْ

ــاشْ ــنــهّ ــتْ ســــرُّه مــا ي

ســاهْ اقْمــاشْ دْفَ اكْ ــرّ و ال

ــراشْ ــقْ يَ أالّ  ــرْفْ  كــحَ

واشْ يَسْ الّ  من  ي  الْغِ و 

ــاشْ الخفّ و  ــة  مَ الرّخْ و 

ــا ارْتقــاشْ ــه م لُ هْ مــن جَ

ــة يشَ صالْ بتنگِ رْ  الصدَ و 

ــة ريشَ دْ و احْ بَرْ جَ ــوبْ اجْ تُ

ة عر افْحيشَ رُه في الشّ دَكْ

ريشــة التّعْ ــكْ  وِي تَغْ ال 

سبيشــة التّكْ ــوكْ  ديُ و 

ــة ــه عادْ في تغييشَ مُ نَجْ
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فــاشْ يَخْ ــا  م ــه  وَقْتُ ــرْ  بَ احْ ــي  الغرابْلِ أحمــد  ــلْ  قُ

فتْشــة لْ المْ ــاكَ ي ــرْ لهْ ــبْ و العطَ ي وســالمِي بالطِّ

ــاشْ ب يَعْ ــا  م ــودُه  حُ ــةبجْ عْ مــن هيشَ ــوَّ ــا طَ و م

انتهت القصيدة
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مرفُوع ــن  زي بــغــرام  الــوالــع  يقْ  العشِ ــا  أن

ــي داتْ الجمال البديع و ارْضــاي في ارْضاها وَلْفِ

ــعْ ي مطِ و  يعْ  ــمِ اسْ لهــا 

ــعْ بالمصانَ ــفْ  نالّطَ و  ــدْ  انْكايَ ــا  م عييــت  و 

ــرَعْ ــا دار لي اشْ ــا م و جفاه

ــوعْ ــطُ ال ــيــتْ  عــطِ بعدما  ــن  م ــي  ــنِ ــهْ تَــيَّ

ة عَ ــاطْ ــرة السّ ــتْ الگم ــا نَعْ كْ ي اهللا ينصــرَ

وعْ ــعْ فــي اتْمامهــا و الخضُ ورْ اتْبايَ ــدُ ــكْ البْ لي

نى القلــب و يرِيعْ يْهــا و ســناها يهْ مــالْ ضَ بكْ

ـــعْ ـــرْوِي تَ كــل  ـــــزُولْ  ي و 

ــوع ــولُ م بـــه  ــب  ــل ــق ال و 

ــزَعْ ــفْ ـــارة نَ ـــارة أنُّــــوم ت ت

عْ طَ يا من زينَكْ في البها اسْ

ــوعْ مــســمُ لــيــك  ـــر  األم و 

عْ تَلْمَ المحافل  على  مهما 

نتضــرَّعْ بالهــوى  ــات  نب و 

عْ شَ نَخْ ــارة  ت ــمْ  ــزِي انْ ــارة  ت

ةْ المولوع راحَ اللّة بديعة امْ

عْ ــاجْ مرَصّ ــرَة فــي ت وهْ ــا جُ ي

عْ شَ عْ ــعاعْ نُورْ امْشَ تَرْمِي اشْ
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ة رْعَ وَ ــي امْ د اللِّ ــبِي أهــل الدكر وأهــل الزهْ تَسْ

لَكْ الحسانْ و الطبع مْ لو شَ

ــوعْ نجُ و  الحضــر  فــي  ــدْ  يُوجَ ــا  م ــكْ  مثلَ

ة عَ ــاطْ ــرة السّ ــتْ الگم ــا نَعْ كْ ي اهللا ينصــرَ

درُوعْ و  النهــود  ــن  بي ــع  نتمتّ ــرى  ت ــا  ي هــل 

رِيعْ كْ وشفق من حال عاشق اصْ رِيمَ رُوفِي على اغْ

ــع البي و  الكســب  ــي  راضِ

ــه منفعــة ــا في ــرْ م ــا عــالج الخاطَ ــه ي و التِّي

ــم مرتفع و مقــام هل الحل

ــوع موضُ ــرى  الت فــي  الحگــد  هــل  ــامْ  مق و 

ة عَ ــاطْ ــرة السّ ــتْ الگم ــا نَعْ كْ ي اهللا ينصــرَ

الفرُوعْ داتْ  واحْ  لــدْ تخضع  كْ  ــدّ ق ــوامْ  الــقْ

عْ طَ يا من زينَكْ في البها اسْ

ــوعْ طُ القْ شــهد  امْصــالْ  و 

ــازَعْ الف ــرْ  ي الضمِ راحــةْ  ــا  ي

عْ طَ يا من زينَكْ في البها اسْ

ــوعْ ــيــسْ مــربُ ــلِ بــاهــي اسْ

ــعْ تلسَ ــنْ  التعابَ ــرْ  ظفايَ و 

ةْ المولوع راحَ اللّة بديعة امْ

ــاطع ــولْ يا النجم السّ و انقُ

ــعْ فــى مــن الهجــر المانَ يَكْ

ةْ المولوع راحَ اللّة بديعة امْ

ــعْ رَصَّ امْ رارْ  ــدْ بال ــتْ  التِّي و 

ــبَّعْ ــن بدر ســانِي إيْسَ و جبي
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لِيعْ تطْ في  قَوسها  بْ  واجَ احْ بين  يلْ  هِ اسْ رَّة  غُ

يعْ ــجِ اشْ يلتقاهــم  ــا  م

ــنْ بشــفارْ قاطعــة عَ ــرادة تطْ ــون كالسّ و عيُ

مجتمــع وخــال  ــار  وزه ورد 

مجموعْ سرهم  ــاتْ  ــن ــوَجْ ال ـــاض  ارْي فــي 

ة عَ ــاطْ ــرة السّ ــتْ الگم ــا نَعْ كْ ي اهللا ينصــرَ

بُوعْ طْ مَ دهب  ياتْ  االشْ البادَعْ  تْ  نْعَ صَ ورْ  نجُ غَ

تسييع في  تُه  بخميسْ الغبّة  سر  زادْ  تْنُونْ  عَ

ــيعْ اوْسِ ــجْ  باهَ رْ  ــدْ الصّ و 

ة راتْعَ البيد  ــراجْ  احْ في  عفرة  جيد  الجيد  و 

ــبَعْ اسْ خلفهــا  ــة  البيّ أو 

ــوعْ مـنُ ــبْ  ي إيـصِ وال  ـــي  بالغاشِ ــشْ  يـبـطَ

ة عَ المْ ــرُوقْ  ابْ ينْ  رْعِ الدّ و  الصدر  في  ود  نهُ و 

ــعْ طَ لَقْ ــوارَم  اصْ ــنْ  ي نْدِ الزّ و 

ــوعْ بُ االصْ ــتْ  بَ امْخضّ الهيفــة  ــوفْ  كفُ و 

عْ طَ يا من زينَكْ في البها اسْ

ـــوعْ مـــرفُ آل  ــر  ــغ ــت ال و 

ــعْ الواجَ للســقامْ  ــاق  تري

ةْ المولوع راحَ اللّة بديعة امْ

ــعْ الوالَ ــبّ  طُ ــه  في ــق  الرّي و 

ــعْ نافَ ــتْ امْ ــه نَلْ ــزْتْ ب ــو فَ ل
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دالْعــة ــل  لي اعْ نهــر  فــي  ــوابَلْ  اشْ ــاغْ  ارف و 

لَعْ ــرّدف المالِي كمــا اطْ و ال

مشــروع البطــن  ــى  عل ــل  النّاحَ الخصــر  و 

ــالّر إيلُوحْ بالشــعا ــن كنّ ب ــيقان ضاوْيي و السّ

ــع تنطب ــجْ  دلّ اخْ ــدامْ  اق و 

مصنوع جـــابُـــو  بــجــيــن  ــى  ــل ع ــز  ــري ــب ي

نوعة امْ انْفيسة  ادْرارْ  و  الحلي  و  الحلل  و 

ــاجْ مرتفــع و مقايــس و التّ

ــوعْ ــطُ اسْ ــقــدام  ال على  ــي  ــرْنِ تَ خالخل  و 

والْعة الخالگْ  واها  بهْ من  ــافْ  اوْص انتهى 

ــزَاعْ انْ ــال  ب لهــا  ــب  متكسّ

مـجـمـوع الحـجا  و  ـــي  رُوحِ و  ي  جسمِ

ــة نَوْعَ امْ ة  ــدَ رِي اخْ خــد  ــي  عانِ المْ أحافــظ 

ــوم الجحد و البدع و الغي قُ

ــــزُوعْ أف الــغــلّ  ـــلّ  ه ــالم  ــك ب تــعــبــى  ال 

ادعى من  ــزَمْ  اهْ و  صامِي  مْ صَ للعدى  ــرّد  جَ

ــع يقن و  ــاله  ابْ شــرّ  ــا  يلق

وع مقطُ ــر  ــوع ال ســالســل  ــي  ف يبقى  و 
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خادعــة بفعــال  ــق  يتخلّ مــن  ســرّ  هــذا 

و الخــادع بالخــدع ينخــدع

ــدوع ــخ ـــه م ـــعـــود ل ــبــنــي إي كـــل مـــا ي

الدعا بمصالَحْ  لي  ــي  ادْعِ و  ي  مِ اسْ ادْكــر  و 

باســم أحمد من به يشتفع

متبوع و  ــع  ــاب ت مــحــســن  و  مــســيــئ 

يا شــافع الفضــل يا مــول الرّحمة الواســعة

ــمع ــي و كل من اسْ تغفر ل

ارجـــوع دون  بخير  ــي  ل ـــى  ادع و  ــي  ــول ق

انتهت القصيدة

مالحظة : هذه القصيدة تحمل اسم  "أحمد" فقط وال تدكر اسم الغرابلي. 





273مليكة



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

الحــالك ــالم  اظْ جــي  يَفْ

ــك الَ دّ عُ ــي  ابْزورت نَنْكــي 

ــوك ل مْ مَ غــالم  ــا  وأن ليكــة  مَ ــا  ي ــام  ي الصّ ــل  قَبْ

لوك هْ مَ ــراق  ــف ال ــن  وم

الهالْكــة ــي  دات تَتْعافــى  ــي  اتزورْن إال 

لَك إيْواصْ ــي  قَلْب في  تَجْ لُوْ 

اعليك ــارْ  ــع ال ابــقــى  دَزْتِـــنـــي  وإال 

ــة المالْك ــي  والت أمُ ــة  المالكَ ــةْ  أرايَ

راك مــن  لّ  ــكُ ال ــة  فَتْنَ

بارَكْ باخْ ــمي  رْسْ لمَ ــي  يات

بْروك دي في يومْ مَ ل قَصْ دي و كمَ عْ د سَ عْ و انقولْ سَ

ــروك تْ و ضحــى الرّقيــب مَ

ة امبارْكَ ة  ساعَ نَم  نَغْ و  الفراح  د  دّ أنْجَ

اللَك  ــوع اهْ ل ــا مــن اطْ ي

ــك ــي بوْصالَ هللا جــد ل

ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

نَك و سرارَك يا من امحاسْ

ــارَك بَشّ نَرْتْجى  ــتْ  الزَلْ

كي شــموسْ الفالك نَحْ

ن اجمالَك سْ ألنِّي غالم حُ

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

راك ــدْ يُ ــسْ  لي بهــاك  و 

ــومْ امزارَكْ ــي بي ن و يْفيدْ
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ــرَك نــاصْ اهللا  ــك  ــادي وانّ

اشريك امــعــاه  مــا  ــواك  ــتْ مَ ــى  رقّ ــن  مَ

المالْكة ــي  ــوالت أمُ ــة  الــمــالكَ أرايَــــةْ 

ــاك ــق ــلْ ـــــزّ مَ ــــا عَ وم

و الجود من اوصاف احقوقَك

قوك شْ عَ ناس  افديتي  كيف  اغاللَك  من  ديه  تَفْ

ــرْقــوك فَ حين  ــاوا  ــن اف و 

والبكى هران  السُّ في  وأنا  لّية  امسَ َنْت  أ

ك حينْ أدْلَع في التَلّ سابْقَ

ــك يَلْقي ال  ــال  ق و  ــه  لْفُ خَ ــي  ارمان و 

المالْكة ــي  ــوالت أمُ ــة  الــمــالكَ ــــةْ  أرايَ

ــداك لفْ ــبْ  انْهي روحــي 

وردك لْهــا  جعَ ــي  ازْيارْت و 

ــنْ اقْوام  قــدك مرهاف اســقيل هــازم عدوك ــا مَ ي

إيــحــدوك ــي  الــلّ يحد  و 

ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

ــك ــراقَ ـــار اف ــرّ ن ــاح م

لي دوى وتاه ابشــوقَك قْ عَ

ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

مــيــعــادَك اوفــــى  إال 

ــوَدّك نْ و  دّنــي  تــوَ نَبْغي 

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

ـــاك رقَّ الـــوْجـــود  رَبّ 

شوقَك عْ مي مَ لُوْ كان اترحْ

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

اعداك و  ــدايْ  اع نَنْكي 

بعدك مالي  احبيب  تّى  حَ
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و اظفاير السوالف بالطيب أنسيمها  أدكى

تسبي عقل اللي يشاهدك

ذيـك اتـشابــة  ذي  االدرار  تـــراصـع  و 

المالْكة ــي  ــوالت أمُ ــة  الــمــالكَ ــــةْ  أرايَ

اســماك في  ايْتوگ  ما  هْ مَ

ــك الّمَ ــة ظُ ــفارْ هازْمَ و اشْ

ــوك مّ عَ ــن  اتْني ــه  ابياضُ ــوق  ف ــي  قان ورْدْ  ــدّ  الخَ و 

تْـمــوك حَ ــــوارْهم  بانـْ

ة كَ رْمْ دَ المْ فين  الشّ و  سرّك  زان  األنْف  و 

ك ــم كــدور خاتْمَ بْسَ و المَ

ــميك يَسْ ــرُه  جوهْ نْظــوم  المَ ــر  الثَّغْ و 

المالْكة ــي  ــوالت أمُ ــة  الــمــالكَ ــــةْ  أرايَ

ــراك ت طــاووس  ــد  الجي و 

قارَك ــيوف اعْ ــود كسْ و ازْن

ــروك اتْ ــع  اتْرافَ ــا  بَنْده ــرم  تَكْ ــة  نادْي وكفــوف 

ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

ــك اتمامَ ر  ــدْ بَ ــن  ـبي اجْ

ونيامَك بَك  حاجْ قواس  و 

ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

انْــــوارَك الح  ــنــون  ــتْ عَ

ارك دُكّ ــدر  الصَّ ــغ  انْوابَ و 

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

ماك ــتَحْ اسْ اللّي  مي  يَحْ

سامَك ر باحْ تْمَ و الخال مَشْ

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

راك ــدْ يُ ــسْ  لي بوشــام 

ــبارَك ة لشْ عود رايْمَ و اضْ
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ــكْ لَ ــا امْ لّ م ــد وكُ ــكْ العبْ ل

ــك تُوْصافَ يَنْتْهــى  ــا  م

ك فَ لْبْ و اللّسان نوَصْ بالقَ

سانَك باحْ يّتي  هدِ قَبْلي 

روك نَصْ ــداك  اع على  و 

ة في حلول و الحلي شــالّ دَرْكــت قَوْم دارْكَ

ــرَك واهْ اجْ فيهــا  ــد  قاليَ و 

ــريــكْ ــا يَــسْ ــرّه ــك سَ ــلْ ــمُ تَـــبـــارَك ال

المالْكة ــي  ــوالت أمُ ــة  الــمــالكَ ــــةْ  أرايَ

ــاك بوْف ــت  لْ كمَ ــنْ  مَ ــا  ي

رْفَك ــك مــن الّ عَ ــد ب ونْفي

فوك بَعْ انــفــوز  ــى  عــسّ

ة  ســافْكَ ــاق  شّ العُ دمّ  ك  ــدّ صَ ــيوف  اسْ ــوْال  لَ

ك إيوالْفَ االّ  من  ــفْ  ــوالَ ايْ شي 

فيك ة  راحَ لّ  كُ الــرّوح  روح  انْت  و 

ة ــة بَألفــاض ســالْكَ لّ ــك حُ ــت فــي امديحَ تَمْ اخْ

اســلَك طابْعــي  و  ارْقيــت  ــك  ب

لك بْتُه  انْسَ اللّغى  في  مْ  أسَ ن  مّ كَ

ــة ايْكَ يالتّ ــك  رْتَ حضُ قــام  لمْ ــالم  السّ ــتْ  بْ هَ

تْناجيَك ــضــا  الــعْ ــــوارَح  ج و 

يّيك ايْحَ بْ  واجَ الم  بالسّ اكن  السّ و 

لكْ المَ حمالَةْ  ة  ليكَ مَ روا  نَصْ

فاك اصْ ــب  واهَ امْ ــتّى  شَ

ك فَ طْ ــى اتْوَدّني من عَ تّ حَ

فــوك وصْ ــاس  ن بالجــودْ 
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ـة بارْكَ المْ رة  ـــذُّ ال ــذا  ه ــي  ــنّ مَ ألبيبْ  ــاك  هَ

ــرَك ــع جوهْ ــد فــي بْدي قْ ــط عَ وسْ

يوريكْ ـه  مُ اسْ ـجال  االسْ النّاظم  و 

ــة كَ المداهْ صــام  مْ صَ احمــد  الحــاج  ــي  رابل الغْ

ــكْ لَ اهْ اللّغــى  فــي  داعــي  ــن  مَّ كَ

ــدْ إيْضاهيك ــاف رايَ تّ شــى هَ ال تَخْ

تَنْتْكــى ســود  الحْ ــع  مْ جَ ــي  خلّ و  البْهــا  ــدَح  امْ

تَك ســاعْ ــلْوان  السَّ فــي  ــم  اغنَ و 

ــا ياتيك ــدّ الزّمان م رَف في ي ــا تَعْ م

الماســكة ــة  لُوْجيبَ رَة  ــدْ للعُ ــام  م الدّ ــعى  اسْ و 

ــك ــسَ امْ جــودْهــا  ــــادَت  ج إال 

سيك بُه يَكْ نْكْ ريض مَ ل توب عْ مَ وشْ

انتهت القصيدة
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يلْ حِ اكْ لَّمْ  ظَ امْ ناحه  اجْ مدّ  الفراقْ  ليل  سيدي  يا  هو  و 

ــرِي ــوفَة بَصْ ــه عــن شُ بُ واكْ ــو اكْ غابُ

ـــرِي ـــبْ صَ افــــــرَغْ  و 

ــه حالُ بكْ ــلْ  ايَ الطّ ــل  اللّي و  ــا  الجف مــن  ــرُورْ  ضْ مَ

ــي اللِ اعْ كل  مــن  ــرى  نَبْ بيــب  اطْ ــي  داوانِ ــا  ــى م ن نَهْ ــوتْ  المُ ــي  رامتْنِ ــا  م

الِي ــدا و شــفايَةْ عدّ تْ االســرار للعْ ــمْ باحَ تَ ــتْ نَكْ يي ــي اعْ وانِ گْ ــي مَ وانِ گْ مَ

والْ ــر احْ ــي غي ــلْ هايَمْ ف بي ــنّ اهْ ــي ك ــي خالّنِ بِ
لْ ــب قَ ــيّ احبي لِ ــابْ اعْ غ

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

يلْ الهطِ ع  مْ الدَّ راهْ  جْ مَ من  فْ  ايْكَ با  ما  سيدي  يا  هو  و 

ة يجَ ــارْ الهِ ــي ن فِ ــي  قَطْ وعِ قلــت ادْمُ

رِي ـــدْ بَ ــدْ  ــشــاهَ انْ ــتْ  ــي ــلِ اتْ وال 

رِي ـــــدْ ضـــــاقْ صَ

ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

ــة جَ الحْ ــى  عل ــتْ  ـراجَ احْ زادَتْ 

ــرِي ــمْ جَ عــن  لَّبْ  نَتْگَ ـــرْتْ  سَ و 

ــــرِي ـــــــراجْ ضَ احْ

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

ى نْـجَ مَ ــي  ــرُوحِ ل تْ  ــــدْ أوجَ وال 
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ــجــى ــفْ ــــي يَ لِ ــــوْ هَ

مالُه اجْ يــعْ  ــدِ لــبْ بلطافَة  ــــولْ  ارْسُ ــتْ  ــل ارْسَ و 

الوصالْ ــمْ  رايَ ما  الجفى  في  ادْ  ــدّ جَ باقِي  نَّبْ  جَ امْ تِي  ساحْ من  صابَرْ 

رى لي رَفْ كيف اجْ وى يَعْ رَة من داقْ الصدّ في الهْ سْ يمْ القلب غير حَ مِ مازادْ اصْ

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

ــلْ ــا ادْلي واي ــرّ اهْ ودْ لضَ ــانْ الخــدُ ــا ســيدي يَرْق و هــو ي

الْبيس عدت  داتِي  عن  ــزانْ  االحْ تُوبْ 

ــسْ ــي ــطِّ ال ــــابْ  غ و 

يالُه اخْ ــابْ  غ ــوى  ــهْ نَ مــن  و  ــه  ــاليْــمُ اعْ ــرْتْ  ــظَ انْ

ــوالْ االهْ فْ  ــدَ اصْ و  ه  اقْلُوعُ فى  الجْ ريحْ  قْ  ــزّ مَ غــارَقْ  وجْ  اللجُ بين  نِي  فْ جَ

العالِي نعمْ  ه  الحُ لصْ به  قــدّ  من  إال  حــدّ  ــوى  الــهْ بحر  ـــلْ  ادْخَ ما 

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

ـرْجــى ــــــرْتْ نـَ سَ

ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

يس لُه شــكل انْحِ ــكْ و الجفــى شَ

ــسْ ــي ــونِ ــــابْ ال غ

ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

ـــة ـــرْجَ ــــــالْ ف ان

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

يسْ تَنْكِ ــه  ــسُ نَــحْ مــن  ـــي  زادْن

ليـــس الهـــنا  و 

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ
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الخليلْ لْ  وصْ سوايَعْ  و  الزهو  ر  نَتفكّ سيدي  يا  هو  و 

ي ــدِ وَعْ ــي  ل ســابَقْ  هكــدا  ــول  انقُ و 

ـــــزْدِي ــــي مَ ــــرْحِ جَ

ــه صالُ مْ رانْ بقُ ــكْ ــرْ سَ بَ ــي اخْ ــا ســاقْ ل ــبْ م و الغايَ

ثالْ تَمْ هــذا  يد  في  يرْ  الطِّ ــدابْ  تَــعْ بْ  ــدّ ــعَ اتْ من  حــال  في  عليه  آش 

مالِي اعْ ونْ  إيْكُ آشْ  رَفْتْ  اعْ ما  يالْ  الحْ بارَتْ  ولِي  دُ اعْ يا  العشق  نُونْ  جْ مَ أنا  و 

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

يلْ ادْخِ بَلْ  يَقْ ما  وى  نَهْ من  ورْ  ايجُ إال  سيدي  يا  هو  و 

ــانْ ي دْ العَ جــورْ  ــتْ  فايَ ــحْ  لِي المْ جــورْ 

الــعــرفــان عــلــى   

لُه ــوى  تَــقْ الّ  بحر  فــي  ــقْ  ــرِي اغْ تَمْسى  الّ  ــبْــال  قَ

ــكالْ االنْ و  ــاتْ  صّ الغُ و  بالمــرارْ  ــبْ  كَ يعْ و  ــالوَة  احْ ــه  ابْدايْتُ الحــب 

ألقْوالِي مْ  فاهَ يا  الجفى  و  التِّيه  دابْ  بعْ ماتُوا  ينْ  قِ عاشْ من  قَبْلِي  أما 

ي دِ ــهْ شَ ــي  ل ــبْ  گَ اعْ بالمــرارْ 

ي ــــدِ بـــعـــد نَــــكْ

 

ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

ــيــل ازْمــــانْ ــث ــاتْ امْ ــب ــلْ ــه قَ ل

ــانْ ــي ــب ــتّ ــــدْ ال خُ

ــــوَدِّي انْ ــوبْ  ــتُ ــكْ مَ ــا  م ــل  ك و 

ي ــدِ سْ ــر جَ فــي أمي

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

ــانْ ــؤم يُ ليساً  ــطــفْ  يــعْ بعد 

ـــانْ ـــه لْ ـــوَ ـــا ال ي
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ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

ــالْ ارْضــــاهْ ــم ــكْ ــــة ب كـــلّ راحَ

ــــاهْ ت ــــــدي  ال و 

ــا انْســيتُه ــاهْ م ــتْ ابْه ــا والَفْ وأن

ــرامْ للكْ ــدرْ  قـ ــعْ  رْفَـ يـَ ليــس 

ــر يَـــنْـــظـــامْ ــي غ

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

ــفــاهْ ــابْ اجْ ــب ــأسْ ــة ب ــصّ كــل غُ

ـــفـــاهْ يـــا مـــن اخْ

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

ــــامْ ــحــاسْ لُـــه االيّ ــنْ ــى ت الغــن

ـــــدامْ ــت االق ــح ت

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

فيلْ وقُه اجْ شُ عْ يقْ يرى مَ يقْ ما يطِ و هو يا سيدي العشِ

ادْواهْ و  ــقْ  العاشَ رُوحْ  ــه  في ــنْ  ي الزّ و 

ــــــواهْ انْ ـــــالْ  ط و 

ــه ــقــى لُ ــه يــبْ ــنُ لِــــيــــنْ قـــالُـــوا زي ـــــالمْ األوّ اكْ

ــرْ باألجالْ ضــا و الضّ فْ القْ يتْ انْســاعَ ــي و اضحِ نِّ ــجْ عَ رِي ــفْ الحْ لْ جــارْ الوَ

ــيقْ بحالي شِ بْ العْ دّ ــا إيْعَ مالْ رافة حتى حســن م ــتْ في أهــل الجْ ــوْ كانَ ألُ

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

ــل أجالِي ــن قب ضــى م ــر نَمْ ــت غي ف ــا خَ أســيدي م

يلْ مِ ي عن كل ابْهى اجْ فِ و هو يا سيدي زين االفعالْ يَكْ

عــامْ بطْ وال  ســانْ  باحْ ايْگــرْ  الّ  مــن 

ـــــالمْ ـــــودْ اغْ إيْـــــعُ
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انْسيتُه ما  ابْهاهْ  ــتْ  والَــفْ وأنــا 

ــاتْ حيّ ــي  شِ ــرْ  عاشَ امْ ــي  اللِّ زَيّ 

ـــاتْ ــــل شـــمّ ك

انْسيتُه ما  ابْهاهْ  ــتْ  والَــفْ وأنــا 

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

ــاتْ غ ــدْ لَ ــلْ  ــاكُ ي ــلْ  ــفَ ــغْ يَ غير 

ـــالت ـــي كـــــل ح

رْ بأمالِي فَ نِي امْعاه حتى نَظْ أشيالقِ

لُه ــرى  يــجْ مــا  ــه  لُ ــرى  يْــجَ و  لُو  العْ مــن  ــيــحْ  إيْــطِ

أگــدالْ كل  ــى  عل ــوارْ  اسْ مــن  ــتْ  نْ صّ حَ ــا  م و  ــازَهْ  ن امْ مــن  تْ  شــيّدْ ــا  أم

الِي ســابْ التّ ــادُوا و الجفــى كــداكْ يعمــل بحْ ــوا و ب ربُ ــزّ اتْخَ مــن بعــد الع

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

أجالِي قبل  من  نَمْضى  غير  فت  خَ ما  أسيدي 

و هو يا سيدي طبعْ الجفى و طبع اللُّوم في من هو راه ردِيلْ

ــعاتْ ة تَنْكــد سَ ــاهْ ســاعَ ع تزهــى امْ

ــات ــف ـــــــرى صــي اقْ

غالُه اشْ ــي   ف ـــرِي  دَهْ ــقــوارَرْ  ــال ب ــامْ  ــجّ حَ ــلْ  ــثَ امْ

االفْعــالْ و  ــولْ  القُ و  اللســانْ  ــالوَةْ  احْ ــكْ  ي طِ يعْ ــة  حاجَ ــكْ  في ــاجْ  ت يَحْ إال 

ــي ثالِ امْ ا  ــوْ رِي يَدْ شــالّ  ــنْ  دايْرِي ــرْ  نواعَ و  لْ  ــدّ بَ امْ ه  ــدُ تُوْجْ يهــا  ضِ يَقْ مــا  هْ مَ

ــوالْ احْ غير  في  هايَمْ  بيلْ  اهْ كنّ  خالّنِي  بِي 
لْ قَ احبيب  لِيّ  اعْ غابْ 

أجالِي قبل  من  نَمْضى  غير  فت  خَ ما  أسيدي 

زِيلْ اجْ ولى  المُ المْ  اسْ المْ  الكْ انْهايَةْ  و  سيدي  يا  هو  و 
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ــيمْ انْسِ ــبْ  ي بطِ رَوْضْ  ادْكــى  ــا  م

ــمْ ــي ــجِ ـــرْ انْ مـــاهَ

ــمْ الختِي ــةْ  انْهايَ فــي  ي  ــمِ اسْ و 

ـــرِيـــمْ ــــازْ تَـــكْ ح

يمْ ظِ ــازُوا بالتّعْ هــاتْ مــن ف ــى الدْ عل

ــمْ ــي ــل ـــبْـــعْ احْ بـــطَ

ــثــالُــه امْ بين  ــا  م ــزْ  ــايَ ــف ال ــي  ــلِ ــرابْ ــغْ ال ــدْ  ــمَ أح

ازْاللْ يبْ  طِ من  رْبِي  شَ ولَدّ  زْلِي  عَ صفى  و  ي  طبْعِ راقْ  و  ي  سِ نَفْ رَقِّيتْ 

لِي وى  تقْ ما  ادِي  حّ جَ العارْفِينْ  ا  رِيوْ يَدْ نِي  دْ حَ اجْ من  يعْ  مِ اجْ في  لِيّ  اعْ ءاشْ 

انتهت القصيدة
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ــومْ اليُ داكْ  ــي  وتِ مُ ــرْتْ  انْظَ ــه  رْتُ انْظَ ــومْ  يُ

ـدْ مَّ كَ انـْ و  صادِي  انـْ الجـفـى  ـرحْ  بـجَ ــرْتْ  سَ

ومْ مُ سْ مْ المَ ــهْ رُه امْضى من السّ ــفْ هامْ شَ اسْ

ــدْ ـ الجَ ــنْ  ي كِ مْ تـَ ــه  ـنُ ـكْ مَ و  ــي  قَـلْبِ ــدْ  ـيَّ صَ

دْ مّ حَ مالْ سيدي مُ ــلْطانْ هل الجْ سُ

ــرّد جَ امْ ــدّ  ق ــبانِي  اسْ ــي  اللِّ ــا  أن

ــرَّدْ اتْ ايْبَ ــدّ ــي لبْهــاهْ مــن ال بِّ حُ

ــدْ هَّ تمَ و  ــي  اوْقاتِ دْ  ــعَ اسْ ــكْ  لِ مَ

بْ يوقَدْ اللْ على الكواكَ ي اهْ كِ نَحْ

لَّدْ قَ ينْ ســيفْ ابْهاهْ امْ ــقِ للعاشْ

لْ النصر سيدي محمد يســتاهَ

تايَبْ ــريــمْ  اكْ شافُه  لو 

ــبْ جايَ اعْ دْت  شــاهَ ــا  وان

لْ ادْخالِي رَة في داخَ مْ و ارْمى لِي جَ

بارْ عــن حالِي ــه اخْ و الفعــل مالُ

عالِي ــن حــازْ المْ لــك الزِّي ــوقْ مُ فُ

ــازَغْ إيْاللِي ــناهْ ب مــالْ اسْ ــل اكْ لي

ــي ــدّ النْصالِ ــي بحَ مِ ــرَحْ و يدْ يَجْ

اللِي ــةْ اهْ لْعَ ــلْطانْ الغزالنْ طَ سُ

ــة التُوبَ ــرْ  سَ يَكْ و  ــعْ  لَ يَدْ

تُوبَة كْ مَ ودُه  ـــدُ اخْ ــوقْ  فُ



سيدي محمد 286

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــقْ االدْواحْ دايَ ــاهْ فــي احْ ع ــة امْ ــي فرجَ هــل ل

ــوَدّ ال صــرف  ســاقِي  الرضــا  ــى  عل ــونْ  يكُ و 

ــاحْ ب ــو فــي امْســا و اصْ ــعْ االعضــارْ للزهُ خل

دْ ينْشَ الــغــانِــي  و  ــارْ  ــوت ال و  الــســفــرَ  و 

ــدْ فــي البياتْ ســيدي محمد جّ و يمَ

الَبْ سانُه السّ قْ احْ شْ من عَ

دْ جَّ ياكْ اهللا هدا الملِيحْ جلّ ما يتْمَ

ــدْ ــة شــالّ ينْعَ رافَ ــرّ و الظْ و السّ

لَّدْ خَ ــدْ امْ لْ نانْ الخُ ــولْ في اجْ و تقُ

بَّدْ ــي يتْعَ ــبِي أهل الدكر و اللِّ يَسْ

دْ ــجَ يَّرْ من ابْهاهْ الجين و عسْ و يغَ

لْ النصر سيدي محمد يســتاهَ

ورَة ــمُ مَشَ رَة  ضْ الحَ ــلْ  ه و 

ــورة الصّ ــن  زي ــي  الباهِ و 

ــورة ــ كُ دْ المَ ــرّاسْ  ـ الحُ و 

يَّدْ شَ في ابْساطْ سلطنِي مرفُوعْ امْ

أيّدْ ــزّ امْ ــمْ فــي الع رَسَّ و هاللْ امْ

ة وبـَ سُ كْ مَ ـي  رُوحِ لْ  عَ يَجْ

والي المْ طبع  و  حيا  و  ابْها  حازْ 

ــي بنْجالِ ــتْ  رِي اذاب   و  صــوابْ  و 

ــي تالِ امْ ــه  إيْتَيَّ ــا  ني للدُ ــرَجْ  اخْ و 

الخالِي في  يدْ  حِ اجْ ن  كمّ هْ  يتِيّ و 

ــي غالِ ها  ــومْ سُ و  ــرة  حُ ــة  ياقُوتَ

اللِي ــةْ اهْ لْعَ ــلْطانْ الغزالنْ طَ سُ

ــوا مــن تحــت ارْكابُه طاعُ

بابُه احْ ــزّ  ع فــي  ــرْ  ــامَ ي

ــه ــابُ لــمــرْت ـــوْ  ـــلُ عُ زادْ 

ى لي ــرْ تَزْهَ و فراشــاتْ مــن الحرِي

نا سالِي لْ إيْباتْ في الهْ كيف إيْضَ
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يُعشــاقْ ــا  م ــه  متلُ ــع  الرفي ســنْ  الحُ داتْ 

ــدْ العاهَ ــنْ  سَ يَحْ ــا  عاي امْ ــه  فُ وَصْ ــى  عل

ــاقْ باالرْم ابْهــاهْ  فــي  ــرْتْ  انْظَ إال  ــي  ين فِ يَكْ

ــرَّدْ انْطَ ــومْ  مُ الهْ جمــع  ابْهــاهْ  فــي  ــرَة  نَظْ

محمــد ســيدي  ــالمْ  اغْ إالّ  ــا  وان

دْ دَّ ــه و تجَ عْ ل ضَ ــرامْ تَخْ ل الغْ واهْ

ــيَّدْ ــعْ و نسَ ــه نَرْفَ ــتْ ل بَلْ ــا اقْ وأن

دْ نَتْلَدَّ بها  ــو  الــزهُ ــعْ  ســوايَ و 

لْ النصر سيدي محمد يســتاهَ

ــامِي السّ ــدّ  القَ تُوصــافْ 

ـي المِ اظْ داجْ  ــرَة  فْ ــوَ ال و 

ــي امِ الدّ ــنْ  عي شــفارُه  و 

رَّدْ ــوَ ــالمْ فــي خد امْ و الخــالْ كغْ

دْ هّ فَ لِي في ابْطاحْ امْ ــفْ تركْ و األن

لَّدْ قَ ــرْ امْ ــي و الثغ مِ لْدْ ــمْ عَ مبسَ

ــرَّدْ ادْ ايْشَ يدْ شــادْ مــن صيّ و الجِ

ــدْ ــبْ  تزن ــا فــي الگل ــودْ نارْه و زنُ

اعة و اللِّي اعْصى ابْقى تالِي في الطّ

جالِي نُه في ابْياتْ اسْ سْ و نوصفْ حُ

لِي خى  واسْ زادْ  ي  مالكِ ولْ  انْقُ و 

اللِي ــةْ اهْ لْعَ ــلْطانْ الغزالنْ طَ سُ

ه وامُ ــانْ فــي تَقْ ــنْ الب صْ غُ

ه بتْمامُ رْ  ـــدَ ابْ جبين  و 

ه ــهامُ اسْ الحْ  رْ  ــفَ اشْ كل 

بالِي رْتْ  حيّ االعضارْ  لْ  سالسَ و 

اقْتالِي ــتْ  رامَ اقْواسْ  ــنْ  بِي الحاجْ

ــي صالِ المْ ــاقْ  ف ــقْ  ري و  ــرْ  وهَ بجُ

اللِي الطْ فُوقْ  وجْ  الفجُ يرَگبْ  و 

صالِي قُمْ بود  سخيا  وفْ  كفُ و 
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ــالّرْ ب مــن  فــى  اصْ و  ــنْ  ي بَرمِ امْ ســيقانْ 

ــدْ ــقَّ ــيَ ــلْ امْ ــاقَ ــلّ ع ــــانْ ك ا ادْه ــبِــيــوْ يــسْ

ــارْ عــكّ ــي  ف ــــدة  زَبْ تيلهم  امْ قـــدامْ  و 

دْ المنَكَّ ــي  ــبِ ــلْ قَ ايْـــرِيـــعْ  ـــــي  زارُونِ ــو  ل

محمد ــدي  ســي ــن  ــزي ل ــه  ــتُ هــبْ ـــرِي  ـــمْ عُ

لْ النصر سيدي محمد يســتاهَ

ــالفُه ــدّ مــن اسْ جــا بالجَ

ــوا رافُ إال  ــم  الحل وأهــل 

ــه توصافُ مــن  شــي  هــذا 

نَّدْ هَ يلْ امْ قِ هاكْ ألْبِيبْ سيفْ اسْ

دْ حْ جْ الجَ ــومْ النفاقْ من رادُوا نَهْ قُ

دْ ــاشْ إيْكدّ ــكل داعِي ف ــي ل و عطِ

دْ صَّ قَ دا نيشان امْ يتْ في العْ ــدِّ شَ

ــرَّدْ طَ ــه شــيطانُه المْ ــرّ ب مــن غَ

ــدّ النّ و  ــرْ  نْبَ بالعَ ــا  رَبْن ســالمْ  و 

ي انْبَيْنُه قالْ الحاجْ أحمد ــمِ و اسْ

اللِي ــةْ اهْ لْعَ ــلْطانْ الغزالنْ طَ سُ

ــي و كمــالْ النّســب الوافِ

ــي افِ الصّ بالقلــب  جــادُوا 

ــوزْ اتْحافِي تُه فــي ارْمُ غْ صَ

ــي الِ دّ عُ ــينْ  الباخسِ ــه  ب ــزَمْ  تهْ

خالِي وقهم  سُ و  ة  جّ حُ وا  دَرْكُ ما 

عوالِي و  ومْ  هُ بسْ داتُــه  خــرَقْ  و 

اللِي يرْ في اغْ لْتُه إيْشارة ايْسِ و جعَ

ــدْ انْصالِي ــة يعانَ لْخَ ــزمْ بالكَ و ع

عالِي المْ ورْ  ابْــدُ المعنى  لدهاتْ 

المتالِي بين  لُومْ  عْ مَ غالَبْ  بن 

انتهت القصيدة
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015

ــاللْ الهْ ــةْ  لْعَ طَ داعــي 

أمْســالْ لّ  كُ ــةْ  انْكايَ و 

انْحالْ دْ  ــعْ السَّ اليومْ  و 

ال ــعّ ــة شَ ــرْ الفرْگَ مْ جَ

سال دمْعي  ة  بالفرْگَ

اللْ رْبْ اهْ نْ عَ رْبي مَ ريبْ عَ لكْ جيتْ أَقاضي القضا اغْ

هيلة تَمْ ــرْ  ــدي ي ــا  م ــواهــا  اهْ و  ابْــهــاهــا  ــي  ف

صالْ مْ القُ ارْضيعْ  و  وادّة  المْ ــامْ  أيّ دي  عْ سَ خابْ 

ويلة اطْ ـــوايَـــعْ  اسْ األلـــي  ــغــامْ  ــانْ ب ــو  ــزّه ال و 

حالْ نْ  عَ ا  نّ كُ و  الطرابْ  و  رابْ  الشْ على  معايَ  كانَتْ 

حيلة وال  القضا  ذا  فــي  لــي  ة  ـــوّ قُ ال  ــتْ  ــعْ ضَ

تْعالْ المُ قّ  حَ في  ني  فيدْ مولْ  عْ المَ واشْ  لْ  مَ نَعْ كيفْ 

عيلة اشْ ــنــايَــرْ  امْ ــا  ــان َدْج أ ــولْ  ط كــانَــتْ  كيفْ 

سالْ ي  قّ حَ على  فَقيهْ  يا  ديمْ  القْ ايَمْ  الدّ ريمْ  لَلْكْ

ــة فيل الجْ الغــزال  فــي  كــم  تَحْ إال  الحــكام  فــي 

ـــي ـــالل ــــةْ اهْ ــــايَ غ

ــســالــي امْ و  ـــــرْحْ  فَ

ــــوفْ مـــن حــالــي ش

ــعــالــي ـــتْ اشْ ـــرْمَ ضَ

ــي ــال ْنِــــــــــي س ردّ
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033

تَنْخال و  ــدودْ  اصْ بينْ 

اح صّ طيب الفَ للْغزال اخْ

ــوالْ بترجاحْ ــي باقْ دْ ل جُ

احْ ه كفّ عُ كْ دَمْ من افْراگَ

ــرْ اتْقــالْ جْ و الفــاظْ الهَ

مال الكْ ألهــل  الجــودْ  و 

ــال الب ــطون  مَشْ ديمــا 

ــوال اقْ في  ــرّي  ــتَ تَــغْ ال 

الخال موالة  ــرَة  زَهْ بــودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

الخليلة ــات  ــف اج إال  اهللا  ــــرْع  شَ ــي  ل ـــرْ  دي

ياحْ ــگاتْ الصّ ــا رمْ ــال ي ق

ي من قَلْبُه جاحْ فِ كيفْ تَجْ

احْ ــيارُه لفّ ــال جمــر اسْ ق

مْ ال من قال بُوا في جيلْنا بِهُ عْ رَة إيْصَ جْ فى و الهَ و الجْ

القيلة و  ــوْل  ــقَ ال ــي  ــنّ عَ ــي  نَــهّ أو  ــوابْ  ــالــصّ ب

مال الجْ و  ن  سْ الحُ بْديع  يا  اهللا  من  خاف  تْجوري  ال 

ميلة الجْ ــعــال  االفْ و  ن  حاسَ المْ و  سان  بالحْ

بال ــارْ و يدْ فَ ــك والّ من الجفــى يَصْ بوبَ حْ عالْجــي مَ

قبيلة في  ــقّ  حَ جور  هْ مَ ثيلُه  امْ ــرْت  ــظَ انْ ما 

اهوال به  ت  حاطَ من  بودْالل  يا  م  تَرْحَ ة  ريعَ الشّ و 

طويلة ــســايَــفْ  امْ فيها  ــان  ــرْق طُ ــرَة  ــجْ الــهُ و 

ـــت ادْخـــالـــي ـــلْـــكَ هَ

ـــر ســاحــي ـــمَ ـــا قْ ي

ـــيـــاحـــي ــــثــــرْ أجْ كَ

ــي ــفـاحـــ ــلـْ تـَ زادْ 

ــي ــال ــق جـــــــاوَبْ امْ

ــي ــال ــــر م يــــا بْــــحَ

ــي ــال ــب ــحْ أگْ ســـايـَ

ـــي ـــوال ـــألقْ صـــــغْ ل
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انســال ــك  عنّ ــا  وان ــم  يالرّي ريهــا  تَدْ ــق  قايَ الحْ و 

ــئيلة اسْ ــق  اليَ الخْ ــعْ  مْ جَ ــدة  واكْ ــي  افْعال عــن 

الخال موالة  ــرَة  زَهْ بــودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

الخليلة ــات  ــف اج إال  اهللا  ــــرْع  شَ ــي  ل ـــرْ  دي

ــه ابْقول في تُوْشــاح للفقي

حاح م خد الفاظْ اصْ كُ في الحْ

تَوْضاح في  الحقّ  ر  يَنْكَ ما 

لول اللّي ادْعى بقول البهت و الظالل خْ و الخليل المَ

خليلة ــسْ  ــانَ ع ليه  ولــنــا  ــلْ  ــي ــل اخْ ــقْ  ــاشَ ع

حال المُ وير  تَصْ حوا  إيْرَجّ قاضي  يا  الهوى  ل  أهَ غيرْ 

ــة حيل تَكْ دون  ليــس  اغْ ر  ــفْ شَ و  ــن  بي اجْ دْ  شــاهَ

دال راســي فــي اگْ ــزور بينْ اعْ ا ات ــي غدّ ــن ران كَ أو يَمْ

ــق ابــديــلــة ــخــاليَ ــل ـــيّ ل ــوال الــلّــي ه ــق ــال ب
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ال السّ من  اتْكونْ  لونْ 

تَنْخال و  ــدودْ  اصْ بينْ 

ــودُوّاح ب ــرُو  ازهي ــت  قالَ

تَلْحاحْ بَلْ  تَقْ نْتِ  كُ كانْ 

زاح قايَق تَنْفي المْ و الحْ

ــالل احْ زَوْج  ـــوَّ  هُ مــا 

الحال ــقوم  مَسْ ر  ــدَ يَقْ

ابْتِدال القول  ــقّ  حَ و 

ـــألـــي جـــــــاوَبْ اسْ

ــت ادْخـــالـــي ــكَ ــلْ هَ

ــــغْ تُـــوْشـــاحـــي ص

ـنْــواحــي شـــــوفْ تـَ

ــي ــاح حـــــدّ يــــا ص

لــي ـــى  ـــل ـــحْ يَ أو 

ــي ــال ــح ــــه ب ــــبّ شَ

لي ـــــدى  ابْ و  ــــاحْ  ب
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ــنْ ابْطــالْ ــه بي رْكاحُ مُ

ــه جــال مُ و الدانَــف قَدْ

تَنْخال و  ــدودْ  اصْ بينْ 

قال لي الفقيه بتَفْصاح

راح تَجْ بال  هود  اشْ هر  ظَ

تِها في افْراح دْ كان شاهَ

الحال ــدْ  بْنَكْ ــعْ  مْ الدَّ و 

االفضال المكارَم  لّ  هَ

ال بَطّ باهَت  قَوْله  اللّجاج  في  المداعي  طالْ  كانْ 

قيلة السْ يوف  السّ ــلْ  أهْ غيرْ  ــي  َرْجــال أ ــة  المَ

االنْجال رّح  انْسَ قُلْت  غير  لْقاه  مَ في  اليوم  اسباب  و 

ابْطيلة ــدْ  ــواهَ اشْ ــى  زَگّ طابُه  اخْ المقال  في 

الخال موالة  ــرَة  زَهْ بــودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

الخليلة ــات  ــف اج إال  اهللا  ــــرْع  شَ ــي  ل ـــرْ  دي

ــا صاح رَت ي ــكْ هــذي نَكْ ل

راح لب اجْ ليكْ تَبْرا في القَ

راحْ ــن  م ــا  ــه ــتِ وَدّي أوْ 

و و االنْجال ــهْ ــهودي يُرْقان حالْتي و السَّ ــتْ له اشْ لْ قَ

حيلـة انـْ ـن  المـحاسَ ذات  ـفى  بَجْ الجـــوارَح  و 

ضال تَفْ و  ر  قَدْ م  ليهُ هود  اشْ نْدي  عَ قاضي  يا  ثَر  اكْ و 

ضيلة تَفْ ــبــاد  الــعْ فــي  ــم  ــهُ اوْل تُــقــات  ــمْ  ــعْ نَ

لي  يَـــوْطـــى  ــفْ  ــي ك

ــي ــال ــج اس و  بــــه 

ــت ادْخـــالـــي ــكَ ــلْ هَ

ــحــاحــي ــصْ ــــدْ تَ خُ

ــصــاحــي ــنْ صــيــغْ لَ

ـــــاوَب اوْضـــاحـــي ج

لي ــحــى  ــسْ يَ ــسْ  ــي ل

لي ـــــى  ارْض ــم  بــهُ
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د االفعال ــواهَ ــا همــا الكاتْبين اشْ ن عَ ــن امْ ري الحاضْ

عيلة الشْ االدخــــال  نــار  ــفــي  طْ و  فْقيه  ــا  ي

الخال ذاتْ  ر  دَ نَعْ القاضي  أسيدْ  لكنْ  ي  قّ حَ بان 

ميلة الكْ الــشــواف  على  ــت  لْ ــدَّ ــبَ َتْ أ قام  بالسّ

الل تَعْ لَّلْني  اتْعَ كانَت  زال  الغْ بابُه  اسْ قام  السّ و 

ــى ليلَ مــع  قْصايْصــه  فــي  انْقاصــي  ــسْ  قَيْ زيّ 

الخال موالة  ــرَة  زَهْ بــودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

الخليلة ــات  ــف اج إال  اهللا  ــــرْع  شَ ــي  ل ـــرْ  دي

الح لح اصْ ــروا راه الصّ قَصّ

ناح م اجْ كُ صامْ ليسْ بينْ خْ

ــاح ــي وفــي داري تَرْت ت زوجْ

اتْسال ليكْ  وعْ نّك  عَ جّ  اتْحَ ا  دّ غَ قاضي  يا  له  قُلْت 

الوْســيــلة و  ــا  ع الدّ و  ووَرْدَك  االدْكار  ــنْ  وايــ
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اشــعال الحــقّ  ــورْ  ن و 

الخال ثْل  مَ لها  عدت 

عالل ــزْت  حَ و  فاتْ  جْ و 

تَنْخال و  ــدودْ  اصْ بينْ 

وْقاح نَ التّ قيه امْ قال الفْ

باح لْكم مُ مْ و فْعَ لْكُ وْ قُ

رْكاح لمُ اتْروحْ  زال  الغْ و 

لَنْســال ــب  اطيّ الشْ 

ــي ــال ــع ـــــــب ال راقَ

َدْخــــالــــي ــــــت أ رَقّ

ـــاللـــي  ــــد تَـــعْ بَــــعْ

ــت ادْخـــالـــي ــكَ ــلْ هَ

ــالحــي ـكْ ـــــالْ تـَ ط

صحاحي ــي  ف ـــتْ  ري

ــي ــاح ــم ـــــــرّة ال قُ

لي ــصــى  قْ ــك  ــبَ ــلْ قَ
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ــهــال ــمْ ـــولْ بــال تَ ـــق انْ

ــال ــي ـخْ تـَ ــي  ـلّيــتنـ خَ

ــال ت حْ مَ ــد  كاي المْ ــى  عل

انْقال و  ــم  ــراجَ اطْ د  بَعْ

تَنْخال و  ـــدودْ  اصْ بينْ 

اح خــد لُغــات مــن الصحّ

حاح توب في تَصْ ل الكْ عن نَقْ

ــاح بّ ــق النّ ــاحْ الوَشْ كانْ ن

هال لْعات ويَدْ لَم يومْ إيْشيبْ الرّضيع في الخَ قّ وعْ حَ

هيلة الدْ ــالگْ  ــخْ ــال ب ــر  ــكَّ ومَ وجـــارْ  ــف  ــالَ خ

يال احْ لّ  كُ في  قاري  في  فْالسْ قاني  دُهْ ق  عاشَ يا  قال 

ييلة تَخْ بغير  ــوى  ــهْ تَ ــي  ــلّ ال ــيــال  بــاخْ روح 

ثال امْ بك  راب  تَضْ الغرام  ل  اهْ في  ثيلَك  امْ رْت  انْظَ ما 

بيلة اسْ ــبــايــه  اشْ ــي  ــنّ عَ ونْــفــي  ــك  ــفَ وَلْ حــوزْ 

وقال القيل  ثْر  كَ من  تْ  رَحْ و  لَو  زالي  اغْ ادّيت  للرّسام 

التْقيلة ــــوزار  ال ــب  دَنـْ ا  ـــرّ اتْـــجَ قيه  الفْ و 

الخال موالة  ــرَة  زَهْ بــودْالل  قاضي  يا  نَدْعي  ليكْ 

الخليلة ــات  ــف اج إال  اهللا  ــــرْع  شَ ــي  ل ـــرْ  دي

باح صْ وْل المَ ــة و القَ رايْقَ

حاح قول مَن الّ طالَع يَشْ

وْل ارْباح ما يْصادَف في القَ

ــي ــال ــه ـــب اسْ ـــعّ صَ

ـــي ـــال ـــي دابَــــــــل اخْ

ـــي ـــال ـــت ــــــــد اقْ رايَ

ــــت اتْـــقـــالـــي ــــفّ خَ

ـــي ـــال ـــت ادْخ ـــكَ ـــلْ هَ

ضياحي ــي  ف ــس  ــمْ شَ

ـــــاحـــــي ــــنْ رَجّ ــــي ب

ـــي ــــــف راح ـــا ارْشَ م
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ال عقّ جالَس  وال  الــغــرام  ــن  امْ راق  وال  مــارْقــى 

العقيلة هـــات  الـــدّ بــيــن  ــا  م ــل  ــقّ ــعَ ــتْ يَ رادْ 

ة ايْشيخ له بامْضاوَة االنْصال لْخَ كان جرّد سيف الكَ

صيلة خْ ــر  قــمــاهَ ــي  ــن ري ــدْ تَ ــف  ــواقَ ــم ال بين 

ال جّ ه كَ طُ د ساني اوْضيح رَمزْ في نُقْ و اسمي في ابَجَ

جيلة السّ ــــوال  األقْ ــاب  ــشّ نَ ــه  ــالُ ــي احْ ـــارَت  ب

يل و سال لبة و االشرف ماهلّ السّ الم على الطُّ و السّ

الرْســيلـة ــوب  ـت الكْ ــلْ  أهْ التـقــات  ــار  الحـب و 

ــم وزْالل ــم مــن الجرايَ ــو الكري فْ ــا عَ َرْجاي و التّمــام أ

ــة الفضيل ــاد  العب ــن  بي ــرْني  شَ تَحْ ــل  ضَ بالفْ
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وتْقــال ــه  المُ كْ ــل  باسَ

بالنّصــر عالمــي صــال

ــال ـ الدجّ ــر  يْحي ــهْ  في

سال و  جّ  حَ من  على  و 

الجالل و  الــجــود  ــدْ  ي

ــي ــال ــق ـــل انْ ـــاهَ ج

ــي ــصــال ـــك انْ مـــاسَ

ــي ــال ــج ـــر اشْ ـــاكَ ن

مــســالــي و  ــــح  رَبـْ

ـــــي  ـــح ازْالل ســـامَ

انتهت القصيدة
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مثلَكْ ـــوارَمْ  ـــع ال ــي  ف ــالْ  ــح مُ

الغرامْ من  وعْ  لْسُ المَ وأنا  الهميم  أنا 

سامْ رْحْ البينْ بال احْ رُوحْ في العضا جُ جْ مَ

ــبّ االرْيامْ ــي وعدابِي حُ تِ و اســباب ليعْ

الصيام قبل  رِي  غْ صُ من  باوْنِي  اسْ وأنا 

المْ اغْ تْنِي  لْكَ مَ من  ة  رِيفَ الظْ العانَسْ  و 

ــامْ رْ التم ــدْ ــة بَ لْعَ ــا طَ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ــنَكْ سْ بحُ ــامْ  االرْي ــى  عل ــي  تِ فَقْ

كْ دَّ واتْ في خَ شمس الضحى اضْ

مــامْ ــتِ اهْ ــة و انْ يَّ ــاتْ كلهــم ارْعِ البن

ــامْ الزم فــي  ــة  ياقُوتَ ــتِ  وانْ ادْرارْ  مــا  هُ

المْ اظْ ي  جِ تَفْ رَة  مْ گَ انْتِ  ورْ  ــدُ ابْ هما 

ــبْ المدامْ ي ــا و يطِ تْن ــك فرحَ تكمــل ب

ــعى الدمامْ يكْ ونسْ جِ ى لَمْ الزَلْتْ نَتْرَجّ

ة ــجامَ اسْ ــي  لِ انْواجْ دمــع  ــي  اللِّ ــا  وأن

عالمــة ــي  ورْتِ فُ اصْ ــن  ي الخدِّ ــى  عل و 

ــالمة ــا الْقــى اسْ ــم م واهُ مــن داقْ اهْ

ــة ــال انْدامَ ــة اب اعَ ــمْ الطّ ي دِ ــرْتْ اخْ سَ

المــة فــي  ــرَة  قاصْ ثلْهــا  امْ ــتْ  مارِي

شــامة ــرامْ  الغ ــاتْ  ابْن ــاحْ  مصب ــا  ي

جـمالَكْ و  كْ  ـــورْتـَ صُ كمالْ  و 

ــكْ انْجالَ فــي  ريتْهــا  ــوتْ  المُ و 

الفهامــة و  ــز  بالمي ليــك  وا  دُ يشــهَ و 

ــة ضخامَ ــرْفَة  شَ امْ ــر  أمي ــاجْ  ت فــي 

يامَى ــي اهْ وارْحِ ــدْ اجْ ــناكْ فگْ مــن اسْ

ــة رامَ الكْ ــة  لَّ حَ ــي  ل ــتْ  فْ طَ اعْ كانْ 

ة رامَ ــي اضْ تِ جْ هُ ــوقْ في امْ و جمارْ الشُّ
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30

ــرَكْ ــجْ فَ ــي  ــالمِ اظْ عــن  يترقى  و 

كْ قَـــدَّ ــدْ  ـشــاهَ انـْ إال  ــى  ــن ــفْ نَ

ــامْ رْ التم ــدْ ــة بَ لْعَ ــا طَ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

كْ هَ ــرْ وَجْ و شــمس انْهــارْ نَنْظَ

بَّكْ حُ ــرانِــي  اسْ الجوارح  في 

ــه للمقــامْ نابُ ــو دگ اطْ دْ الزهُ و نشــاهَ

قامْ ة في امْ رَة مرفُوعَ ضْ و احنا في قلب حُ

ــدْ النغامْ ــمْ الوتارْ و الغانِي ناشَ و انغايَ

يبْ النســامْ وحْ بطِ ــقْ االزْهارْ اتْفُ و حدايَ

ولْ الحكامْ ــبَّحْ مُ ونْ اتْسَ يارْ باللسُ و اطْ

ــامْ رْ التم ــدْ ــة بَ لْعَ ــا طَ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

كْ يحَ دِ يمْ فــي  امْ ق لِي انْهِ إيْحُ

ــكْ زِينَ ــبَهْ  يَشْ ــنْ  زِي ــتْ  مارِي

لْكْ الظالمْ لَسْ من حَ ــمْ اغْ و تيُوتْ لُونْهُ

ســامْ ارْ  ــرّ غ ــرَّة  الغُ و  رْ  ــدْ كبَ ــن  جبي و 

ورْ ابال اقْالمْ طُ و الحاجبِينْ نُونِينْ في اسْ

شــامة ــرامْ  الغ ــاتْ  ابْن ــاحْ  مصب ــا  ي

كْ دامَ ــا وشــرب امْ ــرب الدم شُ

ــكْ بوْصالَ ــي  فرجتِ ــمْ  ي انقِ و 

ــة قامَ امْ مالْهــا  ــرَة  الهجْ ــامْ  وايّ

بالزعامة ـــبـــانْ  رُقْ ـــا  ـــوه دَرْكُ ــا  م

ــا اتْعام ــا  م احْ  ــرّ ال كاسْ  ــاقِي  السّ و 

ــة ــوامَ اتْ مقابْلَة  و  ــزَة  ــنْ ــلَ ابْ بين 

ــة الفـخامَ و  ــراخْ  بالتّـصْ جــاوَبْ  تاتـْ

شــامة ــرامْ  الغ ــاتْ  ابْن ــاحْ  مصب ــا  ي

كْ فَ ــبْ وصْ ي ــي انْجِ و فــي مايْتِ

ــنَكْ سْ ــبْحانْ مــن انْشــا حُ سُ

ــة قامَ لْ  كُ ا  ــيوْ سِ يَكْ ــمْ  ظفايَرْهُ و 

ــة ارْوامَ ــبَــة  ــوَجْ امْ ــعــابْ  اجْ عيُونْ  و 

ــة كامَ بحْ ــلْ  لِي الجْ م  انْشــاهُ كيــف 
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ــــودَكْ زنُ و  ــة  ــيَ صــافْ ـــعـــودْ  واضْ

ـــرَكْ ـــبْ ــةْ حَ ــيَّ ــنِ ــي ك ــلِ ــرابْ ــغ ال

المْ ه اغْ لِي و الخال في رُوضُ ــفْ تُرْكْ و األن

تامْ داتْ الخْ هْ فْ شَ لْ و مراشَ سَ و الرِّيقْ اعْ

ــامْ رْ التم ــدْ ــة بَ لْعَ ــا طَ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ــكْ تْنُونَ عَ ها  يقْ ــقِ اشْ ــبّ  حُ

ودَكْ ــن انْهُ ــكالْ بي ــدة اشْ مْ و عَ

ــوحْ من الرْخامْ رْ لُ ــوفْ نادْيَة و صدَ و كفُ

زامْ يّ الحْ وَى في اقْماشْ و طَ رْ ينْطْ و خصَ

تامْ ياهْ افْجى عن قَلْبِي اغْ اقْ من اضْ و السّ

لْ الدهب و المشــايَة في القدامْ وخالخَ

ــرامْ ــو احْ ــكْ يابُ مالَ ــي لجْ ديْتِ ــادِي اهْ ه

ــامْ رْ التم ــدْ ــة بَ لْعَ ــا طَ كْ ي ــرَ اهللا ينَصْ

ــكْ سَّ اتْمَ النظــامْ  ــظْ  حافَ ــا  ي

ــكْ قَبْلَ ــرْ  نْفَ ضَ اغْ ه  ــدُ لْ مقَ

شــامة ــاهْ  ع امْ ــة  نَ الوَجْ وَرْدْ  حاضــي 

ــة ارْوامَ رارْ  ــدْ بال ــمْ  نَظَّ امْ الثغــر  و 

شــامة ــرامْ  الغ ــاتْ  ابْن ــاحْ  مصب ــا  ي

ــكْ امَ جّ حَ ــه  رگمُ ــدْ  ي الجِ و 

ــكْ ــانَ ــب وا رُقْ ـــدُ شـــالّ شـــاهُ

ارْخــامــة ــفــاوْتُــه  لــصْ ــبَــه  تَــشْ ال  و 

ســامة ــاغْ  لرْف ــي  المالِ دْفْ  ــرّ ال و 

ــة مامَ الغْ ــتْ  والحَ اتْ  ضــوّ ــمْس  كشَ

ــة الرْگامَ ــةْ  غايَ ــة  ومَ مرگُ ــل  حل و 

ــة رامَ الكْ ــمْ  ظّ تَعْ و  ــلْ  بَ تَقْ ــي  نَبْغِ

شــامة ــرامْ  الغ ــاتْ  ابْن ــاحْ  مصب ــا  ي

ــكْ لَ يزْهــى  ــي  قِ بنْدْ بحســامْ 

ــكْ ازْمانَ ــه  بي جــادْ  ــومْ  اليُ و 
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ي وارْجايا فــي من ال ايْنامْ ــمِ و أحمد اسْ

وعة فــي النظام لّة مرصُ دْ ألبيــب حُ خُ

وفْ النيام رْ شُ ــحَ رة تَسْ دْ زالْ عَ ي اغْ كِ نَحْ

وابْها مــن صرف اعتِيقْ المدامْ دِي اكْ تَهْ

رجاتْ على القدامْ تدرجْ  في ابْســاطْ الفُ

القيامــة و  البعــث  ــومْ  يُ ــي  ل ــرْ  فَ يَغْ

ــة ــن الدهــات گلضامَ هــا بي مْ و النّاظَ

ى رْ مــن اتْرامَ ــعْ هــا في الشّ ليــس ادْرَكْ

ــة المَ المْ أهــل  ــي  تَلْغِ و  ــيقْ  للعشِ

ــة بــالــعــامَ لــلــمــيــالف  ـــنـــادِي  ت و 

انتهت القصيدة
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الصميم في  تْ  وَقْدَ احشايا  في  الغرام  نار  سيدي  يا  هو  و 

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

احميم داقُه  لمْ بَه  يشْ ما  الفراق  شرب  سيدي  يا  هو  و 

ال حــال حالْتِي في الســقم و الهيام

ــامْ ن يُغْ بالبهــا  ــرح  ف كل 

ــبْ الســرور و ســيمة واكَ ــودْ اكْ اتْعُ

ــةْ العوارَمْ ــا باشَ ــن تنعم برضاه حي

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريـــام ــاشــة  ب ــا  ي ـــفْ  ـــطَ اعْ و 

ــي ليــس ايْلُوم ــه اليْمِ تُ صْ ــو داق غُ ل

الزّهزوم ارْماكْ  افْراق  من 

يمة جِ وعْ اللحض على الخد اسْ و ادْمُ

تقدم منين  الزّورة  يُوم  في  لي  دواء  ال 

ــرامْ الــمْ ــةْ  بسيمَ ــرْتْ  ــفَ اظْ لو 

ـــام ـــت ـــغ ــــد ال ــــع ب

ــيــمــة تــبــسِ ـــي  ف الــــزمــــان  و 

ـــرامْ ـــوايَـــعْ الـــمْ ــدْ بـــسْ ــســعَ ت

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ــومْ ــمُ اهْ ــل  ك أنــا  ــــتْ  دَقْ كيف 

ـــلـــوم ـــكْ ــــــــرْتْ مَ سَ

ــة ــم ي ــدِ ــعْ تَ فـــي  ـــالگْ  ـــخ ال و 

ـــدامْ ـــق ـــــارَةْ ال ـــــزْي ـــبـــرى ب ن
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م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

ــمْ ــة كل رِي ــا باشَ ــك ي بّ ــى بحُ ــي افْن ــا ســيدي قلب و هــو ي

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

يمْ ــجِ ي اسْ عِ مْ ــقْ بدَ ــي و ارْفَ ــوفِي لحالْتِ و هــو يا ســيدي شُ

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريــــام ــاشــة  ب يــا  ـــفْ  اعـــطَ و 

ــمْ رسّ ــشــايــا  احْ فــي  ــــواكْ  اهْ و 

ــمْ مّ نَدَّ ــواقِي  باشْ ــرْتْ  سَ

ــة زِيمَ ــي مــع الغــرامْ اعْ تْنِ عَ ــا نَفْ م

ــالت الصوارَمْ و االبطالْ على قَتْلِي سَ

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريـــام ــاشــة  ب ــا  ي ـــفْ  ـــطَ اعْ و 

ومْ نْسُ المَ الرّوض  في  الزهر  ةْ  دُوحَ يا 

ومْ المسقُ القلب  الجْ  اعْ يا 

ــة الغرِيمَ ــي  تِ مهجْ و  ــي  داتِ داوِي 

اقَمْ ي يا اللّة السّ تْقِ نَكْ عَ سْ يلْ حُ ادْخِ

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ــم قــسّ ــبْــرِي  خَ سيــف  دُونْ 

ــــمْ ــــتَ ـــس نَــــكْ ـــي ل

ــة ــمَ ــي ــلْ ازْعِ ــي ــخِ ـــي ب ـــاگْ لِ ص

ــــالمْ اغْ لــلــبــهــا  ــــي  وْنِ اخــــدَ و 

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ــومْ ــجُ انْ بين  ــعْ  ــطَ اسْ ـــاللْ  اهْ يــا 

ـــــرُومْ ـــــغْ ـــك مَ ـــي ف

ــمــة ــري ــغ ــــرَة ال ـــا الــــقــــاصْ ي

ــامْ ــســق ـــرى داتُـــــه مـــن ال ـــبْ تَ



303حليمة

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

وِيمْ ــدّ القْ ي ق ــمِ كْ في رَسْ دَ و هــو يا ســيدي ما ادْرى انْشــاهْ

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

لِيمْ ــبْ الكْ ــه ادْوى لصّ ــق الشــفاف في ــا ســيدي ري و هــو ي

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريــــام ــاشــة  ب يــا  ـــفْ  اعـــطَ و 

ــمْ لّ ظَ ــكْ الغلــس لمْ ــوفْ تِيتَ و انشُ

مْ نَظَّ امْ ياقُــــوتْ  زِيـنُـه 

يمة ــهِ ومْ اسْ ــهُ ــبْ زِيْها اسْ و حواجَ

م ناسْ ورْد  ودْ  خدُ و  رادَة  اسْ العيون  و 

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريـــام ــاشــة  ب ــا  ي ـــفْ  ـــطَ اعْ و 

تُومْ خْ المَ داهْ  اشْ طيب  وقْ  إيفُ رْبُه  شُ

ومْ ه موْشُ مُ در بتْراجْ و الصّ

ــة يمَ تَرْگِ فــي  الغــزالْ  ــونْ  ـتْنُ عَ و 

ــيرْ بالخواتَمْ و المقايَصْ و صباعْ اتْشِ

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

تَّـمْ خَ امْ يـــبْ  الطِّ و  ــرْ  بالعطَ

ــــــمْ ـــن واسَ ـــي ـــبِ اجْ

تنييـمة فـــي  االشــــفــــارْ  و 

ــالن فــي الــرگــامْ ــي ــوا خ ــزْلـُ نـَ

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ــومْ ــظُ ــنْ مَ ــرْ  ــوهَ ــجُ ب الــثــغــر  و 

ــــومْ ــــرگُ جــــيــــد  م

ـــة تـــرْوِيـــمَ فـــي  الـــضـــعـــادْ  و 

ـــدامْ ـــقْ ال ـــــتْ  زانَ اخـــالخـــلْ  و 
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ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريــــام ــاشــة  ب يــا  ـــفْ  اعـــطَ و 

ه ارْســامُ فــي  بْهــا  جَ احْ ــنْ  انْظَ وال  

ه رامُ امْ طيب  بها  نالْ  و 

ــيمة بْسِ التّ ــة  بزِينَ نَزْهــى  ادْرى  ــا  م

ادْ و الرّقْبان و كل اليم سّ دْ في الحُ ضَ

ــة ليم يالحْ ــاكْ  ابْه ــوى  به ــي  بِ
لْ قَ

االريـــام ــاشــة  ب ــا  ي ـــفْ  ـــطَ اعْ و 

ــمْ رْدْ النّاسَ ــوَ ــفْ مــن ازْهارْ ال و اقطَ

مْ زاگَ امْ مْ  هُ قْ تَنْشَ اشْ ما 

لئيمــة ــومْ  قُ بالوشــاقْ  ــى  ب تَعْ ال 

لّمْ يبُه لجميع من ايْسَ و الســالم انْهِ

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ه كامُ احْ في  لْها  جعَ و  ــمــامْ  اهْ

ــــه ــــامُ ــــق ـــــي امْ ف

ــة ــمَ ــي ــوْسِ لَ الــبْــهــا  دُرَّةْ 

ــالمْ ــمْ ـــثَّـــرْ ال ــا ابْـــگـــاه ايْـــكَ م

ــيــمــة حــل ــــوت  ــــيُ ــــت ال أمّ 

ــــالمْ ـــي بـــال اسْ ـــمِ ـــيِّـــي رَسْ حَ

ــمْ ــشــامَ ــــوان امْ خـــدْ عــلــى االل

ــــمْ ــــخَ افْ و  ــــــلْ  صُ

ــلِــيــمــة ـــوبْ اسْ ـــل ــا اقْ ــهْ ــا لَ م

السالم ــي  ف ــن  ــظّ ال ــنّ  يــحــسَ و 

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

ــلِيمْ ــرُوم و نَتْهى اسْ غْ ــا شــاف زينهــا مَ و هــو يا ســيدي م

م ارْحَ و  حنّ  ابْهاكْ  و  مالَكْ  اجْ حسن  ادْخيلْ 

ــدْ الغــزلْ القوِيمْ ــي خُ ــا حافــظ المعانِ ــا ســيدي ي و هــو ي
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يمــة البهِ ــة  تَفّ هْ المَ ــي  لِ كْ العُ دُون 

ــاتَمْ رِيسْ أنيابُه الدنِي الشّ ــه تَهْ الزْمُ

ة نِيمَ ــرُوحْ اغْ ــوى ايْ ــا انْ ــمْ م ن جــا يَغْ

نْ و الزْرايَمْ عْ فْ و ســنُونْ الطّ راهَ بالمْ

ة يمَ دِ ــوم اعْ ــبابُه فــي الهالكْ ق و اسْ

يمْ هايَمْ مِ ه و ابْقى اهْ الكُ حين صادَفْ اهْ

ة يمَ ولْ افْهِ قُ لْ العْ ــياتْ أهْ رِي االشْ تَدْ

ي قُولْ أحمد الغرابْلِي النّاظم ــمِ واسْ

قـيـمــة ــي  ل ادْرى  أالّ 

ومْ في الظالمْ واهْ إيْهُ ما اگْ

تَقْسيمة في  ضاهْ  اعْ من 

ــامْ بالني ــوتْ  المُ ــرْ  ينْظَ

ــة رِيــمَ ــدْ ــوه لــلــتّ زعــمُ

اللطامْ ومة  حُ عن  ــرّوا  فَ

الكرِيمــة بعهــم  طَ مــن 

ــا حافظ جوهر القســامْ ي

انتهت القصيدة
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امْ يا البدر التّ بَّة الحبيب اضْ حَ رُونِي في امْ دْ لِي عَ يا اهْ

ه كامُ احْ في  سرتْ  و  ي  لكِ مُ ملك  و  بانِي  اسْ من 

رامْ الكْ طبع  و  وافِي  عهد  و  الرّافة  و  نْ  حاسَ المْ داتْ 

ــه ــالمُ امْ ــرْ  ــثّ ــكَ ايْ ــو  ل ــمْ  ــالي ب ــي  ــالِ ــب إيْ وال 

المْ الكْ يسمع  ما  عمرُه  اوْثِيقْ  اهللا  د  هْ عَ بيننا 

ــه ــامُ ــان و ايّ ــزم ـــولْ ال ــي طُ ــوافِ ــوْصــالْ إيْ ــال ب

ارْيامْ ه  دَرْكُ وال  فاسْ  ورْ  ابْدُ في  ثيلُه  امْ رْتْ  انْظَ ما 

ــه ــنْ و اقْوامُ ــادُه و الزِّي ب ــرُّه فــي اعْ ــعْ سَ مــن اوْضَ

الجســامْ و  ــرُوحْ  ال رُوحْ 

صامْ بخْ تْ  ــدَّ ــحَ ي وال 

ــامْ ــرْس ال ــرَقْ  ــف ي وال 

ــالّمْ ــع ال اهللا  ــع  ــنْ صُ

ـــي ـــيـــامِ ـــــــرَّةْ انْ قُ

ـــي ـــرامِ ــةْ امْ غـــايـَ

ــي ــامِ ــق ـــــةْ اسْ راحَ

ـــــي األنـــــامِ ربّ 
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امْ دّ الخُ من  لُوكْ  مْ مَ يفْ  وصِ لنِّي  وا  دُ هْ شَ ولِي  دُ عُ يا 

ــه ــرامُ ــغْ ــتْ ب ــي ــنِ ــه حــتــى افْ ــبُّ ـــي حُ ــن ســـرى لِ م

ــانْ رْق الطّ ــى  عل ــرّاضْ  ع أوْ 

انْ الفـتّ الزِّيـــن  و  بالبـها 

ــانْ ف وَصْ ــه  لزِينُ ــدر  الب و 

ــى األيّامْ ــو ســالِي عل ةْ الزهُ آشْ رى مــن الّ راهْ فــي ســاعَ

ـــه امُ ـــدّ خُ و  ــه  ــتُ ــاعْ ــب ــاتْ ب ــــأيَّــــدْ  امْ ــمــامْ  كــهْ

ــي و ارْخامْ دَعْ و صدافِ ــوْ رَة و مطارَبْ ال ــفْ بالشــماعْ و السَّ

ــه أمــامُ ــحْ  ــي ــطِ انْ حتى  ــــرْوى  نَ ــه  ــافُ ــف اشْ ــن  م و 

ــامْ ن ــا يَغْ ــلّ أمّ ــه جُ ورْتُ مــالْ صُ ــعْ فــي اجْ تَّ ــر نَتْمَ بالنّظْ

ــه مامُ بكْ ــيرْ  إيْشِ ــه  ايّامُ و  ه  دُ ــعْ سَ دْ  ســعْ مــن  و 

ــرامْ الغْ ــصْ  گابَ امْ ــجْ  يَّ كتْهَ ــنْ  ي دِّ الخَ وَرْدْ  ــل  بَّ انْقَ إال 

ــوا ــامُ ــرْح يُ ــارْ  ــي ــصْ ال ـــــرُوقْ  اعْ ــه  ب على  و  ــى  عــسّ

ســالّم ــزالِــي  اغْ عبد 

نانْ ثِيلُه ضبي الوْسْ ما امْ

زْالنْ الغَ جمع  على  فايَقْ 

لْطان ي سُ ه باهِ مُ كْ أميرْ حُ

ــسْ االنْســامْ رايَ ــن اعْ بي

دامْ ينِي صــرفْ امْ ــقِ يَسْ

گامْ اسْ عد  السّ ول  انقُ و 

ــامْ ادْم للتّغــر  ــعى  نَسْ

ــي ــامِ ــتْ الــسّ ــعَ ــلْ طَ

ــه ــانُ حــــارَسْ اوْط

ازْمــانُــه في  ــالْ  ص

ــوا ــانُ ــب ــةْ ايْ ــاعَ س

ــي ــامِ ــس ــــــةْ انْ دُوحَ

ــي ــامِ ــضّ ــــــةْ ال راحَ

ـــي ـــــــادَتْ إيّـــامِ ج

ـــي ــةْ ادْمـــامِ غـــايـَ
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امْ دّ الخُ من  لُوكْ  مْ مَ يفْ  وصِ لنِّي  وا  دُ هْ شَ ولِي  دُ عُ يا 

ــه ــرامُ ــغْ ــتْ ب ــي ــنِ ــه حــتــى افْ ــبُّ ـــي حُ ــن ســـرى لِ م

ــلْطانْ السُّ خلــف  ــة  رايَ أوْ 

ــوانْ الكي ــمْ  كنْجَ ــه  رْتُ غُ

انْ فْ الهجْ راهَ و األشــفارْ امْ

مــامْ ــحْ الكْ تَّ فَ ــه وردْ امْ ــرِي علي ــاضْ النَّسْ و الخــدود ابْي

ــه تَــنْــضــامُ ـــالْ  ص دُرّ  و  ــان  ــرج م ــن  م ــرْ  ــغُ ــث ال و 

ــقامْ اسْ لْ  ــكُ ل ــاقْ  تَرْي ــمْ  هُ ريقْ و  داتْ  ــهْ شَ ــفْ  المراشَ و 

ه تَبْســامُ شــرْح  ــبْ  بِي للحْ الحبيــب  ــتْ  فَ طْ عَ إال 

ــامْ ــعْ الوْه ــدْ شــادِي راتَ ــة و جي بَّ ــونْ و غُ ــرّ فــي العتنُ سَ

ه اقْتِحامُ مــن  ــضــالْ  ــنْ يَ ــي  الــغــاشِ ــوفْ  ـشُ ايـْ إال 

الغتامْ ــن  م ـــــرُوگْ  ابْ و  شــــارُوا  إال  ــودْ  ــضــعُ ال و 

ــه ــرْســامُ ــيــقْ ل ـــلْ لــلــعــشِ ــواصَ ـــدْ إيـْ ـــعَ ــا اسْ م

ســالّم ــزالِــي  اغْ عبد 

نْ البانْ صْ هْ كغُ يتْ قَدُّ كِ احْ

يجانْ الدِّ اللْ  اهْ الجبِينْ  و 

و العيُونْ اجعابْ في ريمانْ

تَبْسامْ في  ورْ  نْجُ الغَ و 

بتَبْســامْ ــمْ  بْسَ المَ و 

ــحْ العفى هامْ في ابْطايَ

القــدامْ و  ــيقانْ  السّ و 

ــي ــامِ ــتْ الــسّ ــعَ ــلْ طَ

ــجــعــانُــه بــيــن شُ

ــه ــانُ ــب ــجْ ــيــن حَ ب

ــه فانُ اجْ ــتْ  ـ صانـَ

ــــــي ـــيـامِ اهْ زادَتْ 

ـــي ـــرامِ ـــيّـــجْ اغْ هَ

ـــي ـــشـــى رامِ مـــا اخْ

ــي ــتــامِ ـــــتْ اغْ الحَ
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امْ دّ الخُ من  لُوكْ  مْ مَ يفْ  وصِ لنِّي  وا  دُ هْ شَ ولِي  دُ عُ يا 

ــه ــرامُ ــغْ ــتْ ب ــي ــنِ ــه حــتــى افْ ــبُّ ـــي حُ ــن ســـرى لِ م

ى على الخشــفانْ مــن ارْتقّ

يمْ القلب و الكنانْ مِ مــن اصْ

رِي على الغصانْ مْ ما ارْتى گُ

صــامْ مْ صَ ــه  ثْلُ مَ ــا  م ــي  قِ البَنْدْ صــامْ  مْ صَ راوِي  ــا  ي ــدْ  خُ

ــه كــالمُ و  يـــمْ  ـــدِ الـــعْ ــابْ  ــتّ ــغ ــال ب ــي  ــالِ ــب اتْ وال 

طامْ احْ بالجهل  ه  رُوضُ عادْ  و  رُه  نَهْ تْ  حَ اشْ و  ه  رْسُ غَ بادْ 

ه تَلْطامُ ـــــواجْ  األمْ بين  ــى  ــق ابْ و  ــه  ــنُ ــفْ جَ ـــاهْ  ت

عامْ ن  كمّ هذا  ـي  بالدنـِ سارْ  ما  رْ  يَنْظَ بَـرْ  تَعْ يَسْ لو 

ــه ظامُ اعْ ــبْ  ـرِيَّ انـْ ــى  حت ــه  لْبُ طَ فــي  ــزُولْ  انْ ــى  أوْل

الختامْ في  الْ  الدّ و  دها  بعْ يمْ  المِ و  الحا  حرْف  ي  مِ اسْ و 

ـــه وارْحـــامُ ـــوفْ  ـــوْقُ ال ــهــارْ  ــن ب نِـــي  ـــدْ ـــواخَ إي وال 

ســالّم ــزالِــي  اغْ عبد 

ما يَنْتهى وصف الحسانْ

دِي مدح في االتقانْ له نَهْ

لْ األوزانْ و السالمْ على هَ

ــظــالّمْ ــه ال ـــزَمْ ب تَـــهْ

االيّــامْ له  تْ  سَ كْ انعَ و 

قامْ ــا  م ــي  رْبِ بضَ طــاحْ 

الــعــالَّمْ نعم  ــبْ  طــالَ

ــي ــامِ ــتْ الــسّ ــعَ ــلْ طَ

شانُه ــتْ  ــبَ ــرَتْ امْ

ــه ــســانُ ألجـــل احْ

ـــلّ بُــســتــانُــه ض

ــي ــامِ ــع ــمْ مْ ال قَـــــوْ

ــي ــامِ ــر ط ــح ـــي ب ف

ــي ــامِ ــه صـــــادَفْ اسْ

ــي ــتــامِ ــنْ اخْ ــسْ ــحَ اي
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ــامْ األن ــحْ  امْصابَ ــرافْ  االشْ و  ــلِيمْ  التَّسْ ــاسْ  لن ــالمْ  السْ و 

ـــه ـــادْوامُ ـــاهْ ب ـــن ــى اثْ ــهّ ــنَ ــتْ ــا يَ ـــــالمْ دايَـــــمْ م اسْ

ــامْ الفهّ جمــع  ــى  عل ـــيو  ــــتْ انْـــظـــامِ ــــايَ م

انتهت القصيدة
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ــي أيَّامِ طــولْ  بالهــوى  ــوعْ  لْسُ مَ ــيَّ  عل أهْ 

ــلْ اصيامي بْ ــا قَ ــنْ و البهَ ي ــوكْ الزّ لُ ــوَى مُ نَهْ

ي يَا نُورْ انْيامِ لِيلْتي اضْ دِي في اخْ عْ دْ سَ و سعَ

ي امِ الدّ الْ  بَوْصَ الرقِيبْ  و  ي  الواشِ انْكيتْ  و 

ي ضامِ فاها  بَجْ كانْ  دْ  بَعْ من  ي  رُوضِ يَى  احْ و 

رامي امْ و  ي  دِ قَصْ الْ  مَ اكْ يا  نَكْ  حاسْ بمْ صولي 

امِي  السّ رْ  البَدْ و  النّهارْ  مْس  شَ ي  فِ يخْ زِينَكْ 

ي رامِ كْ  سَ تَمْ أالَّ  رَّة  حُ وى  بالهْ ماريتُه  زِينَكْ 

ي ــامِ ــراقْ و الزِّينْ الشَّ ــه فــي الْعْ ــكْ ماريتُ زِينَ

ي ــقامِ ــي و راحــي لسْ تِ رَاحْ ــوي وَمْ ــكْ زَهْ زينَ

يامي ــنْ اهْ ــي بالرضــا انْريحْ مَ ــي لِ فِ طْ إال اتْعَ

ي رامِ امْ و  ي  دِ قَصْ مالْ  اكْ يا  نَكْ  حاسْ بَمْ ولِي  صُ

ة رُومَ ب في احشايا مَضْ و اجمارْ الحُ

ة تُومَ كْ ةْ االرْوَاحْ و القلُوبْ و المَ راحَ

ة رُومَ كْ ايَعْ مَ وَ و اغنمت على الرضا اسْ

ة لُومَ كْ المَ الصيارْ  وارَحْ  اجْ براتْ  و 

ة ومَ نْسُ رايَمْ االزهارْ المَ و اضحى بَغْ

ــي فطومة ــاحْ البناتْ وَلْفِ ب صْ ــا مَ ي

ة لُومَ عْ المَ ريّة  التّ و  اجْ  الدَّ انْجومْ  و 

ة ومَ نْعُ مَ ابْطايَحْ  في  ارْ  النُّوَّ تَرْعَى 

ــا ورُمَ ـــرَاكْ  َالتْ ا نْدْ  عَ يُــوْجــدْ  وَالَ 

ة ورْ في الحكومَ طايَعْ لَبْهاكْ لو اتْجُ

ة رُومَ غْ مَ زِينَكْ  في  جوارْجي  و  دَاتِي 

ة ومَ ــي فَطُّ ــاحْ اَلْبْناتْ وَلْفِ ب صْ ــا مَ ي
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ارْسامِي عْ  شمْ يا  عاكْ  امْ ة  ساعَ الها  حْ مَ يا 

ي انْظامِ ابْياتْ  في  يفْ  انْصِ ما  الّ  شَ رْ  جواهَ و 

ــي امِ ارْخَ و  طــاوَسْ  ــق  ي الرحِ و  ــرَة  فْ الصّ و 

ي ي و امامِ لْفِ ــرْ خَ وبْ الحرِي ــسْ و احجُ و انْوامَ

ي تَنْعامِ وفَكْ  فُ اشْ ــنْ  مَ ــقْ  رِي لِي  ــزَجْ  تَــمْ

رامي مْ و  دي  قَصْ مالْ  اكْ يا  نكْ  حاسْ بمْ ولِي  صُ

ــرَّدْ للْطامِي ســامْ و جَ كيتُه احْ ــدّ احْ داكْ القَ

ي المِ اظْ لكْ  حَ ى  افْجَ رَّتُه  ابْغُ الَلْ  اهْ جبِينْ  و 

ي سامِ اجْ يرْ  أمِ نُوا  كْ مَ ة  ارْوامَ عابْ  اجْ يُونْ  عْ و 

ي احسامِ لِيهْ  نْبْرِي  عَ خالْ  و  يفْ  ألطِ األنْفْ  و 

المي اظْ من  بَرْقْ  عودْ  الضْ و  ادِي  الشّ يدْ  الجِ و 

ــي دامِ ــياقّ زادوا تَعْ ــاغْ اشــوابَلْ و السّ و الرّف

رامي امْ و  دي  قَصْ مالْ  كْ يَا  نَكْ  اسْ حَ بَمْ ولِي  صُ

قامِي امْ ز  عَ يا  النظامْ  في  كْ  فَ وَصْ رْتْ  تْصَ اخَ

ي ــوعْ الكامِ لْسُ ــي المَ لِ ــلْ و اتْعامْ بَ ــي تَقْ نَبْغِ

ي الَّمِ ظُ ــزَمْ  ــهْ تَ ــهْ  بِ ــافْ  ــرْه مَ أراوي  ــدْ  خُ

ــة يُومَ قْ ــة مَ لَّ ــارْزَة فــي حُ ــتِ ب و انْ

ة ــومَ وْسُ ــرَة و لُبَّة مُ ــاجْ و تَاجْ و التّ

ة ومَ جُ سْ وعْ المَ و الشمعْ ايْنُوحْ بالدمُ

ة ومَ رْصُ مَ دَارَتْ  رَاشْ  بالفْ ي  حياطِ و 

ة ومَ رْحُ ــي مَ ودْ داتِ ــي اتْعُ وزِينِ و اتْحُ

ة ومَ ــي فَطُّ ــاتْ وَلْفِ باحْ الْبْن صْ ــا مَ ي

ة بْرُومَ دامْ حافَتْ مَ و اتيُوتْ على القْ

ة ومَ هُ بْ كاقْوَاسْ و اشفارْ اسْ و حواجَ

ة ومَ نْظُ رْ مَ وَاهَ بُوا اجْ جّ فْ حَ رَاشَ و امْ

ة رْقُومَ ة مَ ــامَ رْدَة بالشّ وَ ود امْ و خــدُ

ة ــاعْ اقْلُومَ ة و الصبَ بَرمَ ــودْ امْ و ازْنُ

ة ومَ رْگُ نَّة مَ طبَة ابْحَ و اقْدامْ في خَ

ة ومَ ــي فَطّ ــاحْ اَلْبْناتْ وَلْف بَ صْ ــا مَ ي

ة زُومَ ــاڤْ الزَّهْ ــدِي لبْهاكْ يا ارْم هْ مَ

ة لْ اللُّومَ ودْ ما تصيغ هَ ادْ اتْجُ الجوَ

ة مومَ دْ ةْ الوشــاقْ المَ ــةْ المَ بايَ لخْ



I 315فطومة

29

30

31

32

33

34

عامي سْ لمْ بْ اهل االبْصارْ كالمطامَ سَ ال تَحْ

صامي مْ ــرْبْ صَ ــى ابْحُ ــنْ داعــي قَبْلُه ادْن مَّ كَ

المي اعْ ورْ  نْصُ مَ ودْ  الجحُ على  اهللا  لْ  فَضْ من 

امِي الطَّ رْ  البَحْ في  رَارْ  الدْ على  وصْ  انْغُ الزَلْتْ 

ــي ــزْ تَنْظامِ واهَ ــادَلْ بالحضــا اجْ ِيْع مــن رَادْ إ

المي اكْ نْ  الفَ لْ  هَ فى  خْ ما  أحمد  الحاجْ  قالْ 

ة ومَ مُ قّ تاتِيهْ احْ لْ على الْحَ و الجاهَ

ة تُومَ فْ الهالَكْ باالسرَارْ المكْ و اصدَ

ة ومَ مُ سْ ونِي هل القلُوبْ المَ دُ حْ لو جَ

ة نُومَ غْ مَ نايَمْ  اغْ و  ادْخايَرْ  يب  انْجِ و 

ة نْ دُومَ فة مَ ي بوضْ ثَّلْ دَمْقسِ و يمَ

ة تومَ خْ كْ و الطيَابْ الْمَ بالعبير و مَسْ

انتهت القصيدة
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ابْحالِي الغريمْ  العشيق  قلب  الكاوِي  الفراقْ  و  د  الصّ نارْ  بْ  عَ اصْ ما  يا 

ومْ مُ هْ مَ نِي  ترَكْ و  شى  الحْ لْ  ادْواخَ في  وانِي  اكْ كيف 

ــي نْ بالِ بْهــا شــاطَ ــي و حُ تْنِ لْكَ ــي مَ ــى الغــزالْ اللِّ ــي عل لْبِ ــرْ قَ بَّ آشْ إيْصَ

النُومْ طابْ  نَسْ وال  رابْ  الشْ و  وتْ  القُ تْ  رَّمْ حَ حتّى 

ادْخالِي يمْ  مِ اصْ في  لُوعْ  الظْ بين  نِي  كَّ مَ وقْها  شُ و  نِّي  عَ مْ  ظَ اعْ شْ  الوَحْ و 

ــف يُومْ ــامْ بأَلْ ــامْ و الع ــوْضْ ع ة في عَ ــدِي ســاعَ نْ عَ

ــي ــر وال يَزْهــى ل ــي الغي لْبِ ــرْ عــن قَ طَ ــتْ افْراقْهــا وال يَخْ ــتْ انْوِي نْ ــا كُ م

ــومْ لُ عْ مَ رْ  ــدَّ قَ امْ كانْ  و  ــا  بيننّ ــا  م ــعْ  اقْطَ ــدْ  الوَعْ و 

اللِي اهْ نُورْ  يا  اضْ ليلْتِي  بخْ لِي  مْ شَ عْ  مَ تَجْ كانْ  االيــامْ  يا  ادْرى  أما 

ــومْ فطّ ــة  الغزالَ ــا  البْه ــةْ  ولَ مُ كْ مَ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

ــبْ الفراقْ العســيرْ هَ ــا ادْرى يدْ أم

يرْ العطِ ــرْ  الــزَّهْ ــمْ  كــتْــنَــسَّ

ما كيفْ الوصــالْ ابْشــارَةْ الخيرْ

زارْ المْ ساعة  في  االفراحْ  دْ  دّ تجَ و 

دارْ ــدْ التّكْ ــة بع ــى ازْاللْ مايَ فَ يَصْ

ضارْ يَّبْ العْ ــوايَعْ الفراقْ اتْشَ و اسْ
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حالِي من  دْ  تنْكَ و  اللغا  بعد  ت  هَ تَسْ لُوها  اعْ في  االطيارْ  على  ي  كِ نَشْ لو 

ــومْ ــرُه ليــس إيْلُ ــي عمْ ــي المْ حالْتِ ي للِّ ــكِ ــو نَشْ ل

انْكالِي و  گايا  شَ من  وامْ  االهْ وا  جُّ يطَ و  وا  فُ إيْنَشْ ورْ  البحُ على  ي  كِ نَشْ لو 

لُه زقُّومْ عْ عسْ دْ العذيبْ يرجَ هْ ي للرُوضْ الشّ كِ لو نَشْ

المالِي البحر  من  يَنْسقى  لو  ه  رْسُ غَ بْ  دَ يَجْ يبْ  الخصِ للرّوْضْ  ي  كِ نَشْ لو 

زُومْ هْ ــا مَ ــفْ أن زَمْ كي ــودْ تنهْ ــى األسُ ي عل ــكِ لو نَشْ

اللِي شمْ داتِــي  رُوحْ  الميالفْ  ــلْ  وَصْ دُونْ  ــالجْ  اعْ مالُه  رَة  جْ الهَ ضرّ 

ومْ ــقُ سْ المَ القلــب  ــبّ  طُ و  ــي  يرْتِ ودخِ ــزِي  نْ كَ هــيّ 

اللِي اهْ نُورْ  يا  اضْ ليلْتِي  بخْ لِي  مْ شَ عْ  مَ تَجْ كانْ  االيــامْ  يا  ادْرى  أما 

ــومْ فطّ ــة  الغزالَ ــا  البْه ــةْ  ولَ مُ كْ مَ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

لِي غى  يَصْ للِّي  يدْ  انْعِ شالّ  عْ  مْ الجَ يُــومْ  في  ــرى  اجْ ما  رْ  كَّ نَتْفَ إال 

تُومْ كْ ــاحْ الســرّ المَ ة و ب ــبْ الْفالْطَ يْ ــرْ عَ هَ ــنْ اظْ حي

ايْبالِي بالخيرْ  ونْ  ايْكُ ما  فه  عْ  يَنْفَ ما  العتابْ  بْتْ  صَ انْعاتَبْ  جيتْ 

ــن قُومْ تْ كمّ لْكَ ة هَ ــدْ كايَ ــتْ المْ بْ ــدْ صَ ــتْ انْكايَ جي

ــرْ ــيّ المنِي ــا ضَ ــكْ ي بُوبَ حْ زُورِي مَ

ــيرْ ــى مــن دازْ العشِ ــبْ عل يْ و العَ

ــى على الغيرْ ــوفْ الفايَتْ و غن شُ

يارْ ودْنا و انْسى كلّ اغْ سُ ي احْ و انكِ

ارْ ــدّ غ ــنْ  تبَيَّ و  ه  ــدُ هْ عَ ــدْ  انْقَ و 

ــزّ و افْتخارْ لْهــا ع عَ ــه اجْ بْتُ و محَ
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مالِي اشْ و  ينِي  ايْمِ على  مالُُه  احْ اوْتاقْ  يبْ  انْصِ وى  الهْ لْ  مْ حَ يَّبْ  انْسَ جيتْ 

ــومْ رْسُ بيني مَ ــبَقْ في اجْ ولى كما اسْ مْ المُ كْ هذا حُ

ــي ــرَكْ فــي بالِ ــرْ غي ي ــا تَنْســانِي وال انْدِ ــا نَنْســاكْ بعــد أمّ ــي م رَفْنِ تَعْ

ــومْ مُ دْ المَ الفعــل  و  الخطــا  و  بالشــرّ  ــي  وتكافِين

اللِي اهْ نُورْ  يا  اضْ ليلْتِي  بخْ لِي  مْ شَ عْ  مَ تَجْ كانْ  االيــامْ  يا  ادْرى  أما 

ــومْ فطّ ــة  الغزالَ ــا  البْه ــةْ  ولَ مُ كْ مَ ــي  رُوحِ ــةْ  راحَ

وّ العالِي اللْ فــي الجَ تْ الهْ ي نَعْ كْ في ابْســاطِ دَ نّى حتى انْشــاهْ ــا نَتْهَ م

ومْ ــمُ شْ المَ ــلْ  ثِي تَمْ ــي  لِ الحْ و  ــالّتْ  الحُ و  ــرْ  واهَ بجْ

ــأدّبْ ســالِي ــى ارْضــاكْ مت ــودَكْ و عل ــو بوْجُ ــعْ االعضــارْ للزْهُ ــا خالَ وأن

ــومْ راكْ بسُ ــدْ ــعْ مــن الّ يُ ســن الرفِي ــرْ داكْ الحُ نَنْظَ

ــخى لِي ودْ و تَسْ ينِي على النْهُ نْقِ وفَكْ وتعَ ــفُ ــزَجْ لي ريقْ اوْراحْ مــن اشْ تَمْ

تُومْ خْ دْ المَ ــهْ ودْ زيّ الشّ ــدُ ــلْ فــي رَوْضْ الخْ بِي بالتَّقْ

الِي دّ ــةْ عُ ينْ المَ ــدِ ــى الحاسْ ــمْ عل ــوزْ و نَزْهــى رغْ ــنْ فُ ــولْ أداتْ الزِّي و انْقُ

ومْ رْحُ مَ ــمْ  الــرّاحَ و  البْها  أدُرَّةْ  تُــرْحــامْ  ــمْ  ارْحَ و 

ــرْ ي تَوْخِ ارْضــاكْ  ــابْ  ب عــن  ــي  مالِ

ــرْ ي أمِ ــزّ  العَ ــامْ  ق امْ فــي  ــت  انْ

ــرْ ييـ تَحْ ــرْ  ي بغِ ابْهــاكْ  ــوكْ  لُ مْ مَ

ــبْ و الســيارْ لْ ــكْ بالقَ تَ امْ طاعْ ــدّ خَ

ــارْ األعم ــتْ  طالَ ــا  م ــكْ  يتَ رعِ ــا  وأن

ــارْ األث ــعْ  تابَ نَبْقــى  ــبْ  ي اتْغِ ــو  ل
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ــرّ الكالِي جــابْ من شَ لْهــا احْ ــمْ و جعَ ــة النّاظَ يَّ دِ ــي اهْ والتِ ــا مُ ــلْ ي بَ و اقْ

ــتُومْ شْ رْضْ المَ ل و الدنى و العَ ــدّ و عرَضْ عــن قُومْ ال

ــي ــرْ و الغوالِ ــومْ و العبِي تُ خْ ــكْ المَ سْ ــرْ و المَ طَ ــكْ بالعْ وســالمْ اهللا علي

ــومْ يُ كل  فــي  ــمْ  دايَ ــاهْ  اتْن صــى  يَحْ أالّ  ــالم  اسْ

انتهت القصيدة
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وفْ انْيامِي تِي من شُ و اسباب ليعْ

ي ودْ بالزّورَة لرْسامِ ما ادْرى اتْجُ

ــارْ الغرامْ ــي بن ــبّ الفانِ ــا الصَّ ــا الهميمْ وأن أن

ــي ـ مامِ تَخْ ــوّى  ـ تقَ و  ــتْ  افْنِي

ــامْ نَجّ ــبْ  طالَ وال  ــيقْ  شِ اعْ ــو  دَرْكُ أالّ  حســنْ 

ــامْ رْ و الشّ راقْ و االتْراكْ و مصَ وهْ في العْ لْكُ ــا مَ م

لة و شــامة بْلة و الكامْ فاقَتْ عَ

ي امِ مسْ و بدرْ الدْجى السّ عاعْ الشّ وقْ عن اشْ و تفُ

ــه ــامُ ــي اوْه ـــاهْ ف ــــرّاضْ ت ع

ومْ نْسُ رْجات و على االبْطاحْ مَ وارْ بين الحَ يَرْعى النّ

ومة فطّ مــوالتِــي  اعـــالمْ  ــا  أن

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

رامْ ــا هو كمــالْ المْ ي فــي زِينْها و بهاه ــقِ شْ عَ

ــي ــامِ ــودْ إيّ ـجُ ــرُورْ اتـْ ــسْ ــال ب

ــي امِ ـــاقْ الــدّ يُـــومْ رِيـــتْ ارْم

ي ــقامِ بِي و اسْ ــعْ مــن تَعْ انْرِي
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مامِي ــعْ بدْ ضَ ــا اقْبالْها نَخْ و أن

دْ اسگامْ عْ وفْ السّ ودْ و انشُ رِي بالصعُ يتْجلى يدْ

ــي و اللوامْ ــودْ و الواشِ سُ ــي و الحْ ــي عدالِ نَنْكِ

رامة لَّتْ الكْ ي حُ ــولْ أوَلْفِ و نقُ

ي ــاتْ فــي ايّامِ ــا ف ــدِي شــالّ م نْ ــذا انْهــارْ عَ هَ

ــه خامُ تضْ فــي  نا  بســاطْ و 

ومْ رْگُ ي المَ سِ قْ مْ وفْ و الرّواقاتْ و فراشْ الدَّ طُ بقْ

ومة فطّ موالتِي  اعــالمْ  أنا 

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

مامْ رْتِي بين البناوَتْ اهْ ة في حضَ و الرِّيمْ جالْسَ

ي امِ ــبْ الضّ لْ عســى يريعْ القَ

دامْ ــقْ المْ عْ و برايَ ــمْ ــرة و منايَرْ الشَّ فْ ــنْ الصَّ بي

ــجْ هــل الغرامْ يَّ ــعارْ و تهَ ــدْ باألشْ ــاتْ تَنْشَ و بن

ة ية و شامَ رَقُّوا و عبُوشْ و راضَ

ــي قامِ امْ زهــو  ــا  غويت و  ــزَة  زِي العْ و  ــرْ  اهَ الطّ و 

ـــو طامُ خيتْـها  و  ـة  ـمَ رَحْ

ــومْ كلثُ ــاتْ  البْن ــاللْ  اهْ و  ــة  زنُّوبَ و  ــة  الغالْيَ و 

ي هيامِ و  ــي  ــواقِ اشْ ــرَّدْ  ــبَ انْ
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ومة فطّ موالتِي  اعــالمْ  أنا 

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

هامْ عْ لَفْ مْ زالِي الجَ ــنْ اغْ سْ فْ حُ قّ لي انْوَصَّ ايْحَ

ــي طامِ ــرْ  بحَ فــي  صــارِي  أو 

رابْ صابَغْ من ريشْ انْعامْ ثلْ ريشْ الغْ ــوتْ امْ و اتيُ

وفُوا على االقْدامْ مالْ و يحُ ا القامة بالكْ يوْ سِ يكَ

اللْ و أمة رّة اهْ و اجبين مع الغُ

ي د حامِ ــدادْ اتْلوحْ صهْ  الحاجبين قوســين اشْ

ــوا نامُ و  بالســهُ ــونْ  عيُ و 

ــومْ بْسُ ينْ وَرْدْ مَ ــى الخدّ والِي و عل و شــفارْ كعْ

ومة فطّ موالتِي  اعــالمْ  أنا 

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

تامْ دْ الخْ كاوْا شهْ ــفْ يُحْ و األنف تُركلِي و مراشَ

ي ــرْ فــي نظامِ و الثغــر جوهَ

امْ ــفْ نَظّ ــة و جيدْ شــتّى يوصَ ــونْ و غبّ تْنُ و العَ

رْ كلُوحْ مــن ارْخامْ ــدَ احــاتْ و الصْ ــغْ تفّ و النْوابَ
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امْســامِي اللبانْ  بالمثل  دّ  الفَ

ي و الرّيقْ عاسْ في مداقْ تَنْعامِ

ــي رامِ ــوا  ــطُ ــبْ قَ و  ـــحْ  رَمْ أو 

ــي ــتِــــي ودْوا لسقامِ و راحْ



II فطومة 324

تْ الزْعامة وارَمْ ضمَّ ودْ اصْ و  اضعُ

ــي المِ ــو يشــيرُوا بهــم يتفاجــى اضْ ــودْ ل و زنُ

ـو رامُ ــبْ  هَ الدّ ـسْ  قايـَ لمْ

ــة و ارْفاغْ في طيبة و ســاگْ مبْرُومْ و ارْدافْ مالْي

ومة ــي فطّ ــالمْ موالتِ ــا اع أن

ــومْ فطّ ــوارمْ  الع ــاجْ  ت ــا  ببْهاه ــة  ايْلَ الصّ

ــرْتْ في بديعْ النْظامْ تَصَ بعضْ االوْصافْ هذا اخْ

ــي مامِ ــولْ بتْدْ بُ يتْ القْ ــعِ اسْ

المْ ــد اغْ ي عب ــوبْ زينْهــا راضِ سُ كْ ــا مَ ــا أنا ي ه

كامْ ــسْ انْخالَفْ االحْ بَلْ جورْها و لي ــو جارَتْ نَقْ ل

ة المة خير من انْدامَ ول اسْ و انقُ

ي ونْ ضامِ ي لو ايْكُ ي روضِ ــقِ إيْال فاضْ نيلْها يَسْ

ــه أيّــامُ ــــعــــادَتْ  اسْ وال 

ومْ لْمُ ــودْ مَ لُه ايْعُ ــمْ ي و شَ ــا يَبْغِ ــرْ بكل م فَ يَظْ

ومة نْظُ دْ ألْبيبْ االبياتْ المَ خُ

ــومْ سُ مالْهــا  ــعْ  ارْفِي ــاجْ  ت فــي  ــرْ  واهَ كجْ
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رامِي وقْ اغْ ولَتِي من شُ دِي لمُ هْ ــيمَ رامِ بمْ ــي  اتْكافِينِ عســى 
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ومة رْحُ ياخْ المَ نا لألشْ و سالمْ

ــومْ نْسُ مَ ــبْ  طي كل  و  وَرْدْ  و  ــرْ  زه ادْكــى  ــا  م

ة ومَ هُ فْ نْية مَ هيرْ و الكَ ي اشْ مِ و اسْ

ــومْ رْحُ المَ ــي  الغرابْلِ أحمــد  ســالْ  ــذِي  لل
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انتهت القصيدة
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ــي أيّامِ ــولْ  طُ بالهــوى  ــوعْ  لْسُ مَ ــيّ  عل آه 

رُومــة دْ مَ شــايا  احْ فــي  ــبّ  الحُ ــارْ  اجم و 

ــي يامِ ــل اصْ ــنْ و البهــا قب ي ــوكْ الزّ ولُ ــوى مُ نَهْ

ــة ومَ ضُ كْ المَ القلُـوبْ  و  االرْواحْ  ـــــةْ  راحَ

ي ــور انْيامِ ــي اضيا ن دِي بخليلتِ ــعْ دْ سَ ــعَ و اسْ

ــة رُومَ كْ مَ ســوايَعْ  الرضــا  ــى  عل ــتْ  نَمْ اغْ و 

ــي امِ ــبْ بوْصــالْ الدّ ــي و الرقِي ــتْ الواشِ ي و نكِ

ة لُومَ كْ المَ ــارْ  ــي ــصْ ال ــــوارَحْ  ج ـــراتْ  ب و 

ي ــا ضامِ ــي مــن بعــد كان بجفاه ــا رُوضِ ي و احْ

ــة ومَ المنسُ االزْهارْ  ـمْ  بغــرايـَ اصخــى  و 

ي ي و مرامِ ــدِ ــالْ قَصْ ــولْ بحســانَكْ يا كم صُ

ة ومَ فطُّ ــي  ـفِ وَلـْ ــاتْ  ــن ــبْ ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي
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ــامِي ي شــمس النهــارْ و البذر السّ فِ ــكْ يَخْ زينَ

ــا روم ــي  ف وال  االتــــراكْ  عند  ــدْ  ــوج ي وال 

ــي رامِ ها  ســكْ يمّ أالّ  ــرّة  حُ ــرة  هْ مَ ــكْ  زينَ

ة ومَ منعُ ــحْ  ــطــايَ ب ــي  ف ــــوار  االن ــى  ــرْع تَ

ي ــقامِ لسْ ــة  وراحَ ــي  تِ مراحْ و  ــوة  زهْ ــكْ  زينَ

ــة كومَ الحُ فــي  ــورْ  تجُ ــوْ  ل لبْهــاكْ  ــعْ  طايَ

ــي ــعْ مــن هيامِ ــي بالرضــى نري ــفْ ل طَ إال تَعْ

ــرُومــة ــغْ ــكْ مَ ــنَ ــي فــي زي ــوارْحِ ـــي و ج داتِ

ي سْ رســامِ ــمْ ــا ســاعة معاكْ يا شَ اله ــا احْ م

ــومــة ــيُ ــقْ مَ ــة  ــلَّ حُ ــي  ف بــــارْزة  انــتِــيّ  و 

ي ي و مرامِ ــدِ ــالْ قَصْ ــولْ بحســانَكْ يا كم صُ

ة ومَ فطُّ ــي  ـفِ وَلـْ ــاتْ  ــن ــبْ ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي

انظامِي بياتْ  في  يفْ  نصِ ما  شالّ  رْ  جواهَ و 

ــة ــومَ ــوْسُ مَ ــة  ــبَّ لُ و  ــرَة  ــاجْ ت و  ــاجْ  ــتّ ال و 

ي ارْخامِ و  طاووسْ  الرحيقْ  وابْ  اكْ و  رة  فْ الصَّ و 

ة ومَ ــجُ سْ المَ ــوعْ  بالدمُ ــوحْ  ينُ عْ  ــمْ الشَّ و 
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ــي و أمامِي لْفِ ــرْ خَ ري ــوبْ الحْ ــسْ و حجُ و النْوامَ

ــة ــومَ رْسُ مَ دارَتْ  ــراشْ  ــ بالفْ ــي  ــ حياطِ و 

ي وفَكْ تَنْعامِ ــراحْ مــن شــفُ ــقْ ب ــي ري ــزَّجْ ل تمَ

ــة ـ ــومَ رْحُ مَ ــي  داتـِ ــودْ  ـ اتْعُ ــي  وزينِـ اتحُ و 

ــي امِ للطّ دْ  جــرّ حســامْ  ــه  حكيتُ ــدّ  الق داكْ 

ــة بْرُومَ مَ ــتْ  حافَ ــدامْ  االقْ ــى  عل ــوتْ  تيُ و 

ي ي و مرامِ ــدِ ــالْ قَصْ ــولْ بحســانَكْ يا كم صُ

ة ومَ فطُّ ــي  ـفِ وَلـْ ــاتْ  ــن ــبْ ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي

المِي ــكْ اضْ لْ ــه افْجى حَ ــدارْ تُ اللْ ب ــنْ اهْ و جبي

وما سهُ اشــفــارْ  و  ــواسْ  ــاقْ ك ــبْ  ــواجَ ح و 

ــي مامِ ــرْ احْ ــوا أمي نُ كْ عــابْ ارْوامْ مَ ــونْ اجْ و عيُ

ــة ــومَ ــسُ ــنْ مَ ــمْ  ــهُ بــيــنْ ورُودْ  ودْ  ــــدُ خ و 

ي ــه مســامِ ــرْ ل نْبَ ــفْ و خــالْ عَ ي ــفْ لطِ و األن

ومــة منظُ ــرْ  جــواهَ ــوا  بُ جْ حَ ــفْ  مراشَ و 

ي ــرقْ من غتامِ وضْ ب ضُ ــادِي و العْ ــدْ الشّ ي و الجِ

قلُومة ــاغْ  ــب ــصْ ال و  ــا  ــرْم ــبَ م ـــودْ  زنـُ و 
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ــي دامِ تَعْ و  زادْ  ــياقْ  السْ و  شــوابَلْ  ــاغْ  ارْف و 

ــة ـومـ رْگُ مَ ــة  ـنَّ بحَ ــة  بَ مخظْ ــدامْ  ق و 

ي ي و مرامِ ــدِ ــالْ قَصْ ــولْ بحســانَكْ يا كم صُ

ة ومَ فطُّ ــي  ـفِ وَلـْ ــاتْ  ــن ــبْ ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي

ــزْ مقامِي ــكْ فــي النظــامْ يا عَ فَ ــرْتْ وَصْ ختَصَ

ــة ــزُومَ ــزَّهْ ــهــاكْ يــا ارْمــــاكْ ال ــبْ ــدِي لَ ــهْ مَ

ــي ــوعْ الكامِ لْسُ ــي المَ لِ ــلْ و تعامْ بَ ــي تَقْ نَبْغِ

ــة اللُّوم ــلّ  ه ــغْ  ي تصِ ــا  م ــودْ  تجُ ــوادْ  الجْ

ي ضالّمِ ــزَمْ  ــهْ تَ بــه  ــافْ  ــرْه مَ أراوِي  ــذْ  خُ

ــة ـومَ مُ دْ المَ الوْشـــاقْ  ـةْ  المَ ـةْ  بايـَ الخْ

ي عامِ ــسْ المْ طامَ ــبْ هلْ االبْصــارْ للمْ سَ ال تَحْ

ــة ومَ صمُ ــهْ  تاتِي ــقّ  الحَ ــى  عل ــلْ  الجاهَ و 

ي مصامِ ــى يحــارَبْ صْ ــه ادْن ــي  قَبْلُ ــنْ داعِ مَّ كَ

ومــة مُ كْ المَ ــرارْ  بالضْ ــالكْ  الهْ فْ  صــدَ و 

ي ي و مرامِ ــدِ ــالْ قَصْ ــولْ بحســانَكْ يا كم صُ

ة ومَ فطُّ ــي  ـفِ وَلـْ ــاتْ  ــن ــبْ ال ــاحْ  ــب ــصْ مَ ــا  ي
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المِي ــورْ اعْ نْصُ ودْ مَ ــى الجحُ مــن فضلْ اهللا عل

ومة ــمُ سْ المَ ــوبْ  لُ القْ ــلّ  ه ــي  ونِ دُ حْ جَ ــوْ  لَ

ي امِ ــى االدْرارْ في البحــر الطّ ــوصْ عل الزَلْتْ نغُ

ــة نُومـ غْ مَ ــرْ  ــ دخايـَ ــي  ــ مِ غنايـْ ــبْ  يـ نجِ و 

ــي تَنْظامِ ــرْ  جواهَ صــا  بالحْ ــدْ  يعانَ رادْ  مــن 

رْدُومــة مَ فــة  بوَضْ ــي  طِ قْ دَمْ ــلْ  ــ يماتـَ و 

ي ــزّ كالمِ ــا هو الف ف ــا اخْ ــال الحــاجْ أحمد م ق

البُومة ـــراخْ  افْ تْ  ــدَ ــمْ خَ و  بــازِي  ــرْ  ــرْصَ صَ

ــالمِي بسْ ــمْ  تَ نَخْ ــنْ  رِي الماهْ ــاتْ  دْب الوَ ــى  عل و 

ــومة نْسُ المَ ــابْ  الطي و  ــكْ  مسْ و  ــرْ  بِي بـعْ

61
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اتجارة و  ادْخيرة  مالْها  اجْ في  رَة  نظْ

اسنين فرح  فيها  الرضى  على  ساعة  أسيدي  ياك 

دانا واعْ ينْ  الحاسدِ ميعْ  اجْ في  ضدّ 

ــارْ البِينْ م ــتْ مــن اجْ وِي ــي اكْ ــا اللِّ أن

ــنْ ي كِ ــي تَمْ لْبِ ــنْ قَ كّ ــاتْ مَ ــبّ البن حُ

ــوفْ اللحضينْ وســباب ليعتي من شُ

ــن و اليقين ي كر و الدّ ــل الدّ ــبِي أهْ تَسْ

ــن الزي ــرّاض  ع ــا  ي ينصــرك  اهللا 

لْطانة تســتهل نصر واجب تنصار سُ

ف االبصارْ لْطانة شمس ضيها يَخطَ سُ

ــارِي ق شــاهدها  ــو  ل

ابْصارِي يــت  زگِّ ــا  أن و 

ــاري ــي بشّ ــومْ ادْعانِ يُ

وَلْهانة ـــدوامْ  ال ــولْ  طُ ــي  ــانِ ادْه و 

عانة الطّ ــه  مــزارْگُ و  ــوفْ  ــيُ بــسْ

ــة المزيان ــرة  القاصْ ــرْتْ  ظَ انـْ ــوم  ي

ــة اليان و  ســان  االحْ و  ــة  الراف دات 

ــلْطانـة سُ ــات  الوالْع ــلْطانـة  أسُ

ــارَة اتْي و  ــة  رافَ اظْ و  ــن  بالزّي ــت  صالَ

ارة ــيّ السّ ورْ  ــدُ الب و  ــاللْ  الهْ ــي  فِ تَخْ

ــوارُه لْ و يتَلّفْ اسْ هَ يَدْ

تيارُه في الزِّين على اخْ

ي لالوكارُه توصــل وَلْفِ
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29

30

ينْ لْطِ ي في اتْسَ نِي زاهِ ياك أسيدي في ابْساطْ سلطْ

فرحانة ولْ  الوصُ على  الجالسْ  و 

الجين من  سبْ  تَحْ ها  يُوسْ اكْ رة  سفْ أسيدي  ياك 

يرضانا كيف  ــاللْ  احْ شــرب  فيها 

ينْ كِ ــى الزهــور و ســرُور و تَمْ ــاك أســيدي واحنا عل ي

يَــرْعــانــا ـــبْ  ـــي ارْقِ ال  ــــي  واشِ ال 

يمْ اقْدِ راكْ  يُدْ أوال  جيلنا  في  و  هُ ما 

ينْ ظِ اللحْ فُوقْ  من  ة  فَ عاطْ بِينْ  حاجْ أسيدي  ياك 

نانَة) الوَسْ من  اتْ  (الــدّ فرين  الشَّ و 

ين الخدّ في  فاتَحْ  رْ  الزهَ و  رْدْ  ــوَ ال و  أسيدي  ياك 

ـــوقْ رُحــانَــة ــلْ بــازْ فُ ــثَ األنــف امْ

ــن الزي ــرّاض  ع ــا  ي ينصــرك  اهللا 

امْ ــدر التّ تْ ب لْعَ ــي بلْســانْ طَ ــتْ ل قالَ

ةْ القلب و الجســامْ راحَ قُلت لْها يا امْ

ه ي في اقْوامُ كِ كْ نَحْ قدّ

وا ربَّة حامُ ــوتْ اغْ و اتيُ

ه رْ بتْمامُ ــدَ و اجبِينْ ابْ

ــلْطانـة سُ ــات  الوالْع ــلْطانـة  أسُ

يمْ ظِ ه جــلّ التّعْ ــفْ زيني و عظمُ وصّ

يمْ ه حبرْ أنْجِ فُ يقْ وَصْ زينَكْ شــالّ ايْطِ

يمة ــةْ للحــرب ازْعِ رايَ

يمة ترْگِ فــي  رْ  واهَ بجْ

ــيمة الوسِ ــرّة  الغُ زانْ 
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47

اليمين على  حارَسْ  نْبْرِي  عَ الخال  و  أسيدي  ياك 

ــة انَ الفتّ شــامتُه  اســتحمتُوا  و 

ــنْ داتْ بطعــم بنِي ــهْ رْشــفين شَ ــاك أســيدي المَ ي

ــة ــرْ و مرجانَ وهَ و الثُّغــر واضــح بجُ

نادْ مْ كسيُوفْ تَبْرِي هل العْ عاصَ و امْ

ــنْ تَبيِي ــرْة  السّ و  ي  ــقِ دَمْسْ ــنْ  بطَ و  أســيدي  ــاكْ  ي

ــة لْيانَ مَ بالمصــالْ  ــة  طاسَ ــي  نِ نَعْ

ينْ صِ ــنْ احْ صْ رايَسْ فــي حُ ــاغْ اعْ ــاكْ أســيدي و ارْف ي

ــطانَة نشْ ــر  ري الحْ ــة  بْ جَ احْ ــه  تُ تَحْ

ــن ــوقْ القدمي ــة مــن فُ ــاكْ أســيدي ســيقان مالْيَ ي

ــنة سَ حَ ســواتْ  لهــا  ــلْ  خالخَ و 

ــن الزي ــرّاض  ع ــا  ي ينصــرك  اهللا 

يدْ ــة و الجِ بّ ــفْ و الغُ ي ــونْ لطِ تْن و العَ

ــدْ رِي ــودُه دُرّ افْ ــرِي نهُ رم رْ المَ ــدْ و الصّ

هادِي و اصباعْ اقلُومْ اشْ

ــرُّه بادِي ــزَمْ سَ حْ و المَ

زادِي يّ امْ رْ ابْطَ و الخصَ

ــلْطانـة سُ ــات  الوالْع ــلْطانـة  أسُ

ــرادْ المُ وكمــا  ينْ  ــقِ للعاشْ ــوَة  زَهْ

ــادْ ــي وقّ يْهــا باهِ ــوحْ ضِ ــودْ اتْلُ و ضعُ

جادُوا عالْيَة  وفْ  فُ اكْ و 

لْبْ انْكادُه ــي للقَ جِ يَفْ

ادُه سّ حُ انْكى  الرّدف  و 
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ــنْ ي العِ راتْ  شــالّ  ــي  لِ الحْ و  ــل  حل و  أَســيدي  ــاكْ  ي

ــة زيانَ المْ اوْصافْهــا  بعــض  هــذا 

ــوَة دين عْ ــي ألهــل الدّ لْتِ ــتْ حُ ــاكْ أَســيدي و اختَمْ ي

ــة انَ الفطّ ــولْ  قُ العْ ــاسْ  ن ــلِي  تسْ و 

ــنْ تَبْيي ــارِي  للق ــه  انْبيْنُ ي  ــمِ واسْ أَســيدي  ــاكْ  ي

فانا ــم ليــس يخْ ــون و جي حــرف النّ

ــن رَمي الحَ ــجّ  حَ ــرْ  الماهَ ــي  الغرابْلِ أســيدي  ــاكْ  ي

ــبْ ارْجانا يَّ ــا فــي مــن الّ إيْخَ و ارْجاي

ــن المبي كــر  الدّ لألهــل  نا  ســالمْ و  أســيدي  ــاكْ  ي

ــا موالن حبهــم  مــن  االشــرافْ  و 

انتهت القصيدة
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مْ عاهُ امْ االفــراحْ  طيبْ  تْ  نَمْ اغْ و  وارَمْ  العْ مْ  راسَ امْ زاروا 

مْ تَرْضاهُ مة  نَعْ كل  مع  االنهارْ  و  ــجــارْ  االشْ ورْ  بقصُ

مْ لقاهُ وقتْ  الزهو  وايَعْ  اسْ تْ  ــدْ وجَ ــدارْ  االعْ تْ  خلَعْ و 

ــمْ برْضاهُ ــنْ  كّ اتْمَ ــا  م ــازالْ  م ه  لرْســامُ حازْهــم  الّ  مــن 

لْوانِي يبْ سَ تْ طِ نَمْ زَارُونِي و اغْ

زانْ االحْ و  يمْ  الغِ زاغْ  بـها  الرضـى  على  ساعـة 

ـــامْ ــي األيّ ـــادَتْ لِ ج

قامْ ي في امْ و ابساطِ

ــي ســامْ مِ بهــم نَجْ

بســالمْ  مْ  الهُ احْ ــا  م

ــدْ هانِي تْأيَّ ــامْ مَ م ــي كهْ صابُونِ

بْ القانِي هْ رْتِي بارْزَة من الدّ و سفَ

و فرشاتْ الحرِيرْ من كل ألْوانِي

و النعايَمْ و االتمارْ في كل أوانِي

ـــرامْ ـــمْ ــــــزْتْ ب فَ

ــظــامْ ـعْ حـــــازْ تـَ

ــامْ ــت ــخ بـــعـــدْ ال

االرْيــــــــــامْ دوكْ 

األغصــانْ ــلْ  حافَ امْ ــن  بي ــا  م

االدْهـــانْ ــيَّــرْ  اتْــحَ ــوسْ  ــيُ اكْ و 

سانْ احْ ة  فَ جْ امْسَ وبْ  احجُ و 

ــانْ ــي ــتْ االع ــافَ ــا ش شــالّ م
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030

راوِي ــدْ العَ ــيقْ  العشِ ــةْ  راحَ امْ ــداتْ  يْ بالغَ ــا  مرحب و  ــالً  أهْ

تاوِي سْ المَ انْوارْ  وا  طُ لَقْ و  البستان  في  واقِي  اسْ على  وا  دَرْجُ

هاوِي اسْ فُوقْ  من  ورْ  البْدُ تْ  نَعْ ــرْزُوا  بَ ا  لمّ الرحيق  على 

ينْ في القلب الكاوِي عِ ينْ القاطْ ظِ هامْ اللّحْ و افنِيتْ من اسْ

ــي ــوان دي راقْ  ــمْ  ــهُ ب ـــا  وان

الحســانْ ــةْ  غايَ و  ــنْ  سْ بالحُ ــباوْنِي  اسْ ــا  لمّ

ــي ــو امكانِ ــاتْ زه ــي الباهي زارُونِ

ــمْ ادْنــــاوْا ــهُ ــتْ ل ــلْ قُ

ْوْا ــالّ تــسَ و  ـــوا  ـــرْحُ فَ

ـــاوْا ـــنّ ــعــارِي غَ بــشْ

ــــواوْا اهْ ــنْ  ي ــدِّ ــخَ ال و 

ــي ــمْ ســاقِي غانِ ــارْ بينْهُ نّ داروا خُ

ــي وانِ الغْ ــا  إيجاوْبوه ــة  نُوبَ ــة  نُوبَ

ــي وا و رصــد و زيدانِ ــدُ ــة ينَشْ باألل

يدْ سلطانْ ازْمانِي داكْ اليُومْ السعِ

ــي ــو امكانِ ــاتْ زه ــي الباهي زارُونِ

ــعــيــانْ ال بــالمــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 

بــــــاشْ تَـــــزْهـــــاوْا

ـــاوْا ـــق ـــتْ ـــنْ ال حـــي

ـــاوْا ـــن ـــغْ ـــتَ ـــا اسْ م

ارْواوْا سـاعــــــــــةْ 

االوْزانْ ــةْ  ــايَ ــم ب ــدْ  ـنْــشَ يـَ

ــانْ ــن ـهــا احْ ــواتـْ ــامْ اصْ ــغ ــن ب

ــرْهــجــانْ ــرَة بــمُ ــضْ ــوا حُ ــامُ ق

ــي ازْمـــانْ ــقْ ف ــي ــشِ ــــاراهْ اعْ م

ــعــيــانْ ال بــالمــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 
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ــي ساسِ احْ ــاوْا  نّ هَ ــمْ  ودْهُ انْهُ ــوقْ  فُ ــي  حازُونِ و  ــقاوْنِي  اسْ

ــي الفاسِ ــنْ  الزِّي ــةْ  ولَ صُ مــالْ  بكْ ــا  رْن دكُ و  ــا  ن صفْ ــوا  قالُ

ي گلماسِ ودْ وَرْدْ اسْ نُوا و على الخدُ عْ فارْ إيْطَ فْ االشْ راهَ يا امْ

ــي راسِ الغْ ــلْ  حافَ امْ ــى  عل ــة  محتفل ــزاتْ  بلنْ ودْ  ــدُ ق و 

يلْ في ابْدانِي ونِي فانِي انْحِ تَرْكُ

نانْ الكْ بين  سهم  كمن  لي  الحــوا  خيالنهم 

ــتْ باهَ ــي  ونِ تَرْكُ ــلْكاتْ  سَ امْ وَرْداتْ  ــنْ  فاطَ القْ و  ــزومْ  لحْ

ــنــاسْ ــي الــعْ ــوا ل ــالُ ق

ــاسْ ب ــل  ك ــــبْ  اذهَ و 

ـــواسْ ــمْ اقْ ــتْ لــهُ ــلْ قُ

ــاسْ ي تَقْ فــي  ــوتْ  تيُ و 

و ابهــا داكْ البياضْ فيه احمر قانِي

ياهم سانِي ومْ بضْ رّاتْ كما النجُ غُ

ــرارْ البيزانِي ــة احْ ومعاطــس فايْقَ

نُوا ديوانِي ــطْ ورهم شَ دُ و انهود اصْ

ــي ــو امكانِ ــاتْ زه ــي الباهي زارُونِ

ــاتْ ــن ــبْ ــوا ال ــنْــطُ حَ

ـــاسْ ـــك رْ ال ــــــــدَّ غَ

ــقـــى بـــاسْ مـــا ابـْ

ــــنـــاسْ الـعْ دُوكْ 

ــــداسْ ــــمْ ــــــونْ حَ لُ

زانْ لـــه  ـــخـــالْ  ال ســـــوادْ  و 

بــرهــمــانْ ــــونْ  لُ ـــفْ  مـــراشَ و 

الفتانْ ـــــوارَمْ  اصْ ــودْ  ــغ اض و 

ــــرِيــــدْ لـــه شـــانْ ـــاحْ افْ ـــفّ ت

ــعــيــانْ ال بــالمــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 

ــاتْ ــن اخْ و  ـــزّ  ع ــي  ف
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تْ ة رامَ يجَ لْ على القــدامْ البهِ ــراصْ و المقايَسْ و خالخَ و اخْ

ــا ليك فــي الحــال انْواعاتْ ن ينا و احْ ــا ســمِّ تِين فْ كمــا اوْصَ

ــات البن ــى  عل ــة  صايْلَ ــة  خناتَ و  ــرة  الكبي و  ديّة  ســعْ و 

يانِي ةْ ضيّ اعْ راحَ ة ورقية امْ مَ رحْ

ــنانْ ــدِي الوَسْ ــزة و خديجــة اجْ نْ ــة و كَ اوْيَ و الضّ

ــو طامُ ــي  ميالفِ ــامْ  االرْي ــاللْ  اهْ و  ــبْ  زينَ و  ــة  الغالْيَ و 

ــه دامُ فْ تَعْ ــدَ ــمْ يَصْ دْ زينْهُ ــة مــن شــاهَ طيمــة و الحبيب

ــاتْ ــرْج حَ ســبــانِــي  و 

ــوْداتْ ــخَ ــيّ ال ــوا ل قــالُ

ــوالتْ ــمُ ال ــتْ  حْ ــدَ م و 

وانِي تَهْ غيثة  و  رة  اهْ الطّ و  افْرُوحْ  و 

يجانِي ومْ الدّ يَة انْجُ ة و راضْ و عويشَ

تَرْضانِي ة  شامَ و  حادّة  و  ة  تاحَ فْ مَ

لْوانِي و اهنِيّة و الباتُولْ هم غايَةْ سَ

ــي ــو امكانِ ــاتْ زه ــي الباهي زارُونِ

ــومْ لْثُ كَ أم  و  ــة  يّ صفِ و 

ــومْ ــشُّ هَ و  ــة  ــاسَ ــبّ عَ

ـــقـــمـــاشـــاتْ ال و 

ـــاتْ ـــب ـــاتْ ـــبْ ب ـــي ج

اتْ ــــــــةْ الـــــــدّ راحَ

االبــــدانْ ـــــةْ  راحَ ـــرُو  ـــي زهِ و 

ــانْ ــي ــع ال ةْ  ــــــرّ قُ ــة  ــن ــي أم و 

ــجــانْ الــهْ صــــارْمْ  ليمة  احْ و 

ــانْ ــن ــكْ ال ــتْ  ــكَ ــلْ مَ مليكة 

ــعــيــانْ ال بــالمــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 

ــــومْ ــــطُّ ــــيــــتْ فَ خِ

ــــومْ ـــمْ سُ ـــهُ ـــال م
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ه ــقامُ ــة و القلــب مــن اسْ ــورَة و فضيلَ نْصُ ــة و مَ و الكامل

وا ــنْ ســامُ زالْ بمحاسَ ة الغْ وبَة و شــريفَ جُ حْ ــة و مَ و الغالْبَ

بْتْ في اوْزانِي ة جَ العزيزة و تاجَ

ــوانْ اهْ صعبنا  بها  ر  الخاطَ ــةْ  راحَ لُّومة  حَ

ــلّ مــن ارْماقِي ــقْ ه ي ــعَ كمــا العقِ مْ ــي و الدَّ ونِ ســارُوا وَدْعُ

ــي زاقِـ مْ ــنْ زادُوا تـَ تْـرَدْفِيـ ــيّ مَ ودْ عل ــدُ ــحْ الخـ ـ و اصـفايـَ

ــي اتْفاقِ ا  ــوْ يَوْفِي ــنْ  حي كل  ــي  يزُورُونِ ــقْ  تِي الوْ ــدْ  بالعاهَ

ــمْ نَّتْـهُ بحَ ا  ــبِيـوْ سْ يـَ

ــهــم ــتْ ــاقَ ــة ف ــع ــي رب

ــي انِ زَهّ ــه  اوْصافُ ــا  ورْن هُ جمْ هــذا 

الرّقبانِي ودْ  الحسُ في  ضدّ  زارُونِي 

طانِي يَخْ رُه  مْ عَ م  هُ عْ مِ اجْ بْتْ  صَ لو 

وانِي هابْ اكْ بْ وقت الفراقْ مَشْ عَ ماصْ

ــي ــو امكانِ ــاتْ زه ــي الباهي زارُونِ

ـناقْ بالتّـعْ لي  جـــادُوا 

ـــزاقْ ـــمْ ــــــي تَ زادُونـِ

ــي بــاتْــفــاقْ ــوا ل ــمُ ــعْ نَ

ــــــرُومْ ــــــغْ كــــل مَ

ـــومْ ـــوسُ ابْــــزِيــــنْ مُ

الــفــطــانْ ــةْ  بــالمَ ـــتْ  ـــي ازْهِ و 

ــا ازْيـــــانْ ــن ــرحْ ـــمْ ف بـــرضـــاهُ

الفنانْ ــتْ  ضــمّ ـــدايَـــقْ  احْ فــي 

ــفــانْ الــجْ مــن  ــي  ــعِ دَمْ ــرى  ج و 

ــانْ ــعــي ال بـــالمـــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 

ــــراقْ ــــــتْ الــــفْ وق

ضـــاقْ ــشــى  الــحْ و 

راقْ ــــــــــــدْ تـَ دُونْ 
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ــرَة باقِي سْ يرْ في حَ مِ ــي و الضْ راحِ ــدْ فــي اجْ مَّ ــي انْكَ الَّوْنِ خَ

يدْ بلْسانِي و جرى لِي شتّى انْعِ

ــزانْ ــوارَضْ المْ فــى بعْ ــا تَطْ نِي م ليعــاتْ ســاكْ

ه تَوْضاحُ وا  عُ سمْ كانْ  ودْ  سُ الحْ ي  وانّاكِ الرضى  أهل  برضى 

ه باحُ اصْ و  ليلُه  ولْ  طُ يْداتْ  غَ زْ  برّ ما  فى  اشْ ما  شافْ  ما 

ه صانْ و زهرْ ابْطاحُ ولْ بين االغْ مُ كْ بالزِّينْ و البها و الحسن المَ

ه باحُ مَصْ حْ  واضَ كيف  الزّينْ  بياضْ  و  وَرْداتْ  كنّ  ودْ  خدُ و 

اقْ بالسّ ــوا  انــســاقُ و 

انِي ــمْ آشْ جــا ســخّ ــا بافْراقَهُ وان

وانِي اگْ ما  لْ  ناحَ مِ  خلفهُ ونِي  تَرْكُ

ــي زْالنِ ــوا غُ ــنْ غابُ ــولْ أواهْ وي و انقُ

وا لي ثانِي فُ طْ لْ لي وَقْتْ الرضى يعَ هَ

المكانِي ــوى  زه الباهياتْ  زارُونِي 

ـــــاحْ ـــيـــتْ اوْش نَـــهِّ

ــاحْ ب ــو  ل ــي  اعِ الدّْ و 

ـــالحْ ـــــرزْ بـــسْ ـــا ب م

باأللْماحْ ــوى  ــكْ انْ ما 

ــــاقْ ــــشّ ــــعُ ــــا ال ي

ـــوانْ ــا اخْ ــيــبْ ي ــعِ ــراقْ اصْ الــفْ

نانْ الكْ فــي  ــرْ  ــسّ ال كميتْ  و 

كـــانْ ــهــم  ــعُ ــمْ ج ــا  ــاي ــع م و 

اآلن ــــمْ  نــــرجــــاهُ ــــي  بــــاقِ

ــعــيــانْ ال بــالمــةْ  ـــتْ  ـــي ازهِ و 

ــــــاحْ ــــــرّجّ ــــــال ي

ــــاحْ ــــبّ وشـــــــقْ ن

ــــالحْ ــــمْ نـــعـــمْ ال

ــــــاحْ دَبّ ـــرْ  ـــفَ ش و 



343جمهور البنات

099
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يانِي دْ عَ النْفاقْ  ل  باهْ بى  مانَعْ

ــدّ االوْزانْ ــي حــقّ ف لْنِ رِي و جعَ ــدْ ــزّ قَ ــمْ ع ري الكْ

نهجْ التّسليمْ ساسْ لي في البُنْياني

نْوانِي وحْ في انْهايَةْ عَ ي موضُ و اسمِ

نانِي دْ العَ آلْ  رافْ  لالشْ سالمِي  و 

بـــانْ خــيــر  كـــل  ـــيّ  ـــل ع و 

ـيــانْ ــي ابـْ ــلِ ــرابْ ــغ ــد ال ــم أح

ــرْ فــي االغــصــانْ ــزّهْ ــاحْ ال مــا ف

انتهت القصيدة
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هانِي قَلْبُه  كانْ  دْ  بَعْ من  لْ  فَ يَغْ انْوِيتُه  ما  رّاضْ  العَ گاتْ  رَمْ لِي  غابْ 

حــانْ تَمْ ــي  نِّ محَ ــا  بالجف

يانِي بعْ الداج  بْ  واكَ لكْ ي  انْراجِ كنْباتْ  افْناتْ  الــرُّوحْ  و  لِي  قْ عَ طاش 

رانْ عايا ســهْ ــرْ امْ و الضمي

زانِي احْ كيْزِيدْ  نَــرْضــاهْ  أالّ  ــبــارْ  اخْ غير  ــانْ  ــزْي مَ ايْجينِي  ــرْ  ــبَ اخْ ال 

ــان آم وال  صــدقْ  ــى  اتْل وال 

ــي يوْطانِ ــى  الغن ــرْ  الخي كالمْ  و  ــة  يّ بالهدِ ــولْ  رْسُ المَ ودّعــت  ــا  م بعــد 

وانْ بْ يَهْ اعَ ي و الصّ مِ رْسْ لمَ

ــيقْ الغانِي شِ ــا اعْ المْ الشــر ي ــكْ ــالْ ليّ ب ــولِي غيْضــانْ ق رْسُ ــي مَ ــادْ لِ ع

وانْ فْ يتْ قَلْبُه حجر الصّ كِ احْ

ــي ــمْ اخدانِ ي مِ ــرانْ فــي اصْ لْ ني ــغَ ــومْ تَشْ ــه ليعــاتْ كلّ يُ المُ ــي باكْ زادْنِ

ي من الجفانْ عِ ــلْ دَمْ تنهطَ

ــي ــود و الفــراگ افنانِ ــبْ مــع الحسُ ــراضْ و الحبِي ــعْ الغْ تَبَّ ــزُولْ امْ ــا انْ م

ــلْوانْ السّ إيّامْ  ــيتْ  انْسِ وال 
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طانِي يخْ أوال  ي  مرسمِ في  عايا  امْ كانْ  بعد  وعْ  لْسُ مَ وأنا  نَنْسى  كيف 

ــوه ارْســـــامْ الــعــديــانْ حــجــبُ

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

ــلطانِي ــعر أدمي سُ ــاتْ الشّ ــة فــي ابْي مــالْ األدابْ و الوْالعَ ــي بكْ نِ لَكْ اهْ

الميزانْ و  الــمــايَــة  صــاحــبْ 

ــي ــرُه يلْيانِ ــا يرطــابْ خاطْ ــه داب ــا انْلُومُ ــرْ م ي غِ ــازالْ اصْ ــه م لُ قْ ــرْ عَ غي

الرُّقْبانْ و  ــودِي  ــسُ احْ في  ضدّ 

كانِي ــوا فرجاتْ في ابْســاطْ امْ نْمُ ــرُوفْ كل يُومْ انْغَ ــمْ لي وي بالرضــى يَنْعَ

ازْمــانْ الــزهــوْ  في  ا  نّ كُ كيف 

ــلّينِي بانْظامْ ساقِي عانِي رَة و الكيســانْ و المليح ايْسَ فْ عْ و السَّ بالشــمَ

كالبانْ ــحْ  ــمــايَ ــتْ يَ بــالــهــوى 

ــي ديوانِ مــع  ــه  رْصُ نخَ و  ــي  نِّ عَ فْ  ــدَ يَهْ ــن  حي طــالْ  ــو  ل دْ  ــدَّ نَتْلَ ــدا  كْ هَ

ــانْ ــس االن دامْ  ــا  م ــنــا  الــهْ و 

ــمْ الغانِي ودْ نَعْ ــة بوْجُ فَ بْ رَخْ گَ ة تَعْ ة وكل شــدّ ــدَّ ــبْ شَ گَ ــة تَعْ فَ كل رَخْ

انْ ـــوّ خَ ــه  ــعــالُ ــافْ ب ــجــى  انْ ال 
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46

انِي ي و الدّ نِينْ في القصِ ــبْ احْ لْ يمْ ما ايْلُه حتى قَ مِ ــقْ الهْ دابْ العاشَ يا اعْ

ــدانْ االبْ و  بالمــالْ  ــخى  اسْ ــو  ل

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

رانِي جْ ــكل مــن هَ ــرْ و كرِي ب ــبْ الهاجَ ــامْ بالحبي ــي االيّ ــفْ ل طَ ــرى تَعْ ياتْ

ــانْ يَلْي ــه  لْبُ قَ ــي  دابِ اعْ عــن  و 

طانِي ــا يَخْ رِيدْ يُومْ م ي افْ ــمِ يبْ عــن رَسْ بيبي ما صــارْ ما ايْغِ ــو عــرف احْ ل

سانْ ي ســيرْتُه سيرَةْ هل االحْ وَلْفِ

يَنْســانِي ــرُه  مْ عُ ــتْ  نِّي ضَ ــا  م ــدْ  بع ابْهــاهْ  ــنْ  سْ حُ ــقْ  شَ نَعْ ــا  بالصف

الغــزالنْ ــعْ  بْ طَ مــن  ــرْ  انْفَ و 

ــلْ فانِي ــكايا وعدتْ ناحَ ــي وَلْهانْ مــن افْراقُه طــالْ اشْ نِ ــي و ترَكْ ــابْ ل غ

ــانْ تّ هَ ــي  عِ دَمْ ــي  يُونِ اعْ مــن  و 

م الْقانِي هُ ومْ ــهُ ــفارْ اسْ ــرادَة و اشْ اجْ و العيُونْ اسْ مّ ودُه غارْ الطّ ــدُ مــن اخْ

ــانْ ب جْ الحَ ــوْسْ  قَ مــن  ــي  نِ دَكْ

ر فــي اوْزانِي راكْ ما يَنْتهــى توصافُه لكــن نختصَ ــدْ ــة ما ي لْجَ ــجْ الفَ باهَ

ــانْ ي االعْ ــي  فِ تَكْ دْ  الشــواهَ و 
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ــه ثانِي طاهْ ســرّ مالُ ثْلِي و اعْ ــقْ مَ لْ عاشَ ــكُ ــه فَتْنة ل لُ مــن انْشــاهْ وجعَ

ــانْ ي دْ العَ ــنْ  يْ عَ مــن  ــه  بُ جْ يحَ

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

ــي فانِ ــلْ  ناحَ ــمْ  ي مِ اهْ نَبْقــى  وال  ــى  ن نَهْ كانْ  ــبْ  بالحبِي ــامْ  االيّ ــرى  ياتْ

انْ ــوّ عَ ــي  مالِ ــي  لِ مْ حَ ــالْ  اتْق

ــرْ المعانِي ــرِي الْبِيبْ حب ــة رايَسْ دَهْ راسَ ســارْ لي كيــف اللِّي مولوعْ بالفْ

ــة ديـــوانْ سَ ــدَ ــبْ الــهــنْ ــاحَ ص

ــى اليتقانِي ــوارْها عل نْهــا باسْ هــا صانْهــا حصّ لَكْ جــا األرض خــالء وامْ

البُنْـيانْ ــاســاتْ  ــسّ ال ـــق  واتّ

ــى الرّقبانِي ــمْ بانْفاضهــا عل ــراجْ اتْزَگلَ ــوارْ و االبْ ــبْ واصْ جَّ حَ ــرْ امْ ي فِ و احْ

البيبان ــونْ  ــصُ اتْ ــالْ  ــف االق و 

ــي الوانِ ــكل  ب ــا  انْوارْه ــواعْ  تَنْ فيهــا  دارْ  ــا  ضاه احْ و  ــة  رْسَ عَ ــا  دارْه

ــوســانْ سُ و  ــــرْ  وزهَ ورْدْ  دارْ 

ــلْوانِي دة ترضا منتهى سَ ــهْ يعْ الشّ رْداتْ فــي اقْطِ دارْ شــي صفّ مــن الوَ

ــــرانْ اقْ ــزاتْ  ــنْ ــلَ ب زُوجْ  دارْ 
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ــدْ ليك بلْســانِي ي بَّة شــالّ انْعِ ــاتْ فــي اوْصــافْ القُ ــوقْ ارْخام ــة فُ بَّ دارْ قُ

ــــانْ رُمّ و  ــنْ  ــي وتِ ــلْ  ــخْ نَ دارْ 

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

صانِي ــى االغْ واتْها عل رْ باصْ رْصَ ــارْ اتْصَ ــتانْ و اطي ي البُسْ ــقِ ــداوَلْ تَسْ و اجْ

بَهانْ اصْ و  مــايَــة  وا  ــدُ ــشْ ــنَ إيْ

ــي انِ ــي و الثّ ــامْ اللولِ ــتْ فــي الع لَّ ــفْ طَ اللْ كي ــتِغْ ــا دَرْكاتْ اسْ ــدْ م هْ جَ

أوْطـــانْ كــل  فــي  الخبرْ  ــاعْ  ش

ــي ثمانِ ــة و ســيُوفْ حربهــم عُ رْگَ ــا و الدّ ــانْ بالقن هْ رُقْب ــوَ ي ــومْ إيْجِ كل يُ

ــانْ االركـــ ــى  عل مْ  ــتَّتْهُ كنْشَ

رْقانِي ــرُوا طُ ــألرض خصّ ــي ل ــراقْ ســعدهم گربُونِ ــبْ الف ــنْ رادْ الرقِي نِي امْ

ــانْ ــدق صُ ــمــا  دي ــوا  ــانُ ك بعد 

رانِي ــنْ و الفعــل نَصْ ــا القلــب الغابَطْ في الزِّي تِي ي المْ الْقِ ــكْ تســتَهلْ ال

ــانْ ــوم ــا يُ ـنْ الــعــهــد م خــايـَ

ــي هانِي لْبِ ــي بعــد كانْ قَ رْنِ دَ ــه يَغْ ــا انْوِيتُ ــرّاضْ م ــكاتْ الع ــه رمْ ــابْ ب غ

ــحــانْ تَــمْ ــي  ــنِ ــحَّ مَ بالجـفا 
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دْ المعانِي ــواهَ يها بشْ كِ ــي نَحْ فا المــنْ اصغى ل ــوبْ بالجْ بُ حْ ســيرْةْ المَ

ــانْ ي ــدْ الــعَ ــامْ  ــك احْ ـــورْ  جُ زيّ 

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

ــانِي ــالبْ فــي ابْهاهْ السّ ــى يَسْ ــبابُه وال ينْتهــى حت ــدْ اشْ هْ ــعْ جَ ــه دَلَ ب

ــانْ ازْم فعــل  عــن  مْ  ــدَ يَنْ ــادْ  ع

فانِي ــفْ اجْ ــه الزمانْ كي ذرْ في ــونْ تالِي و يغْ ــه ايْكُ الصُ ــومْ اخْ ــكْ يُ ردَّكْ بالَ

ــآنْ مْ ضَ ــه  ارْياضُ ــرْش  عَ ــودْ  ايْعُ

لْبْ و الحشــى و لســانِي ــلْ بالقَ ــي و اللُّوحْ للغنِي نَتْوَسّ رْسِ لَمْ و الكُ بالقْ

ــرْآنْ القُ فــي  ــارِي  ق ــرى  اقْ ــا  م و 

يانِي ــا االعْ يعْ االنبيّ ــمْ و جمِ ي ــلْ ابْراهِ ــوحْ و الخلي ــقّ أدامْ و شــيئت و نُ ابْحَ

ــلِيمانْ اسْ و  داوُدْ  الفضــلْ  و 

ــي مانِ ــا رَحْ يدْ ي ــش الشــدِ ــادَ البطْ ــدِي ي ــوبْ ب قُ ــة يعْ ــباطْ و بركَ و االسْ

ــرانْ مْ عَ ــن  ب ــكْ  لِيمَ بكْ ــلْ  ي ادْخِ

رْقانِي ــثْ و الفُ ي دِ ــولْ الحْ ــي محمــد مُ ــن مريم و النبِ و الزْكــى عيســى ب

اإليمــانْ ــدْ  اقْواعَ األصحــابْ  و 
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ــدْ افْتانِي ــكْ مــن ايْري ــي و هلَ رْنِ ــر انْصُ ــا النّاصْ ــود ي صُ قْ ــيَّ مَ ــبْ ل يَّ ال اتْخَ

ـوانْ ـــلـْ بالسّ ــمْ  ـ ـوافِيـهُ اتـْ ال 

يانِي اعْ راجْ  اسْ مع  يالقينِي  وقتْ  من  واشْ  يُومْ  من  واشْ  ساعة  من  آشْ 

ــــواليْ الــحــســانْ ــي م ــكِ ــالْ م

الّبِي ــي طُ ــي جحاد مايت ــبْ و الْغِ واهَ ــلِيسْ فــي المْ ــا راوِي غزلْ اسْ ــدْ ي خُ

شــانْ ــه  لُ الّ  مــن  ــرْ  بّ اتْكَ وال 

رْصانِي ــلْ بقُ بّ جايَ ــقْ الحُ رِي وا لي في اطْ دُ ــهْ نْ شَ واتْ ألْفَ ــدْ ــلَّمتْ لُه قَ سَ

ــانْ افْن اوْجــابْ  لّ  كُ مــن  ــدْ  خُ

ــي ــتلدّ اوْزانِ ــرامْ يسْ ــوعْ بالغْ لْسُ ــدِي مَ ــولْ و ال قُ ــلِّي العْ ــاشْ اتْسَ ــدْ ب خُ

ــوانْ دي ــقْ  العاشَ هــذا  ــولْ  إيْقُ

ــي عانِ ــه امْ ــجْ ل ي ــوتْ البْهِ ــدْ و الياقُ رْجــانْ و الزبرجَ ــرْ و المُ وهَ ــقْ الجُ واسَ

اليمانْ ــرْ  ــجَ ح و  الــجــيــنْ  و 

ــرارْ الغانِي ــاقْ من اسْ ــرِي دَفّ ــا الحافَظْ بَحْ ي الوشــاتْ ي ــزِي و الْغِ ــدْ رَمْ خُ

االوْزان ــلْ  ه ــى  عل الســالمْ  و 

ــنْ ادْيانِي رِي اكْ ــوَة النّ عْ ــلْ الدّ ي وال اتْبالِي باهْ ــمِ ــرَفْ اسْ ــي تَعْ مِ ــغْ نَظْ صي

ــوان لْ ــالْ أحمــد فــي العُ ــول ق قُ
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111
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ــي ــوقْ افْنانِ ــة بشُ عَ رَصْ ــالّتْ امْ ــارَزْ حُ ــحْ القــوْل كنْب ي ــه و فصِ ــدّ وَقْتُ ف

سليمانْ ـــنَ  ابْ ـرْصــاعْ  تـَ زَيّ 

يانِي صْ ــرْ العُ بي ــي اكْ حِ ــة و امْ ــي بالتّوب دْ لِ ــنْ جُ ي ــا و الدّ ني ــمْ الدّ ي ــا ارْحِ ي

ــزانْ لْ المي ــوْ فــي الحســابْ و هَ

صــاكْ الْســانِي ــة بمــا اعْ جّ ــيّ حُ ــلْ عل عَ ــا وال تَجْ دين ــا و اهْ لين جــاوَزْ اعْ

صــانْ النّقْ مْ  ــهْ سَ ــنْ  الخاليي و 

نانِي ــبّ اكْ ــالجْ طُ ــي اعْ لْبِ ــا قَ يْنِي ومن ــورْ عَ ــرْ بالحســانْ ن فَ ــرى نضْ ــا ت ي

ــســانْ ــي مــــواليْ الــحَ ــكِ ــالْ م

انتهت القصيدة
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تنْكالُه و  الغرامْ  ة  بليعَ وعْ  الملسُ أنا  و  يمْ  الهمِ أنا  و  الفانِي  أنا 

تْمــانْ ــورى مــن بعــد الكَ ــاحْ لل ــرِّي ب ــي سَ ــا اللّ أن

نِي لبين بسنُونْ انْصالُه رَّحْ يمْ و أنا اللِّي جَ قْ و أنا السقِ و أنا العاشَ

ــلْطانْ نِي سُ لَكْ ــدي مَ ــوكْ و ال لُ مْ ــبّ المَ ــا الصَ وأن

ــي و دخالُه لْبِ ــي و ســامْ قَ ــرَبْ ديوانِ ــي و خَ زْنِ ــي و هَ نِ ــه تِيَّهْ رامُ بَغْ

اتْ و الكنانْ ــدّ تِي و ال ه في مهجْ كامُ ــرَّفْ بَحْ و اتْصَ

اللُه رْ قَلْبِي بمناه و يتوگْ اهْ فَ ولِي عالّ و عسى يَظْ لْتْ أرسُ له ارْسَ

ــانْ ــلِّيتْ ازْم ــفْ اتْسَ ــراقْ كي ــدْ الفْ ــلِّينِي بع و يسَ

قالُه رْتْ امْ صَ تِيقْ و احْ دْ الوْ هْ تْ العَ كْ رُه و امسَ ضْ ولِي إيْحَ قاوَلْنِي مرْسُ

النْ جْ تُه عَ طْ ــيْفَ ــرْ سَ ضَ ــة لمدينَة الحْ جَ مــن البهْ

عْ ليّ بعد حينْ و نويتُه جابُه كيف قال وفا في اقْوالُه أمْشى و ارْجَ

ــانْ ــا ب ــدْ و عــالشْ امْشــى م رِي ــي افْ ــه والّ لِ يبُ انْصِ

تْ على االحوالْ و دموعِي سالُوا لِي و خرَجْ قْ تْ عليه طاشْ عَ مهما سلَّمْ

ــانْ االعي ــلْ  دابَ ــنْ  وايَ ــه  ل قُلــت  ــي  كالمِ فــي  أوّل 
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031

ــرِي ــبْ صَ اهللا  ــي  ف ــي  ــولِ ــرْسُ أمَ

ــرِي يُسْ طــالْ  و  ــنْ  البِي ــورْ  يْسُ مَ

ــرِي ــبْ ــرْنِــي مــا جــابْ خُ و لــهــاجَ

رْ بَوْصالُه فَ يانِي واشْ من انْهارْ نَظْ راجْ اعْ ولْ عن اسْ رْسُ بَّرْنِي يا مَ خَ

ــه حســنْ ــن ال متل ــرُه م ــنْ اهللا ناصْ ــرّاضْ الزِّي عَ

ــكْ بوْصالُه وعَ ــتْ وأنا نرْتَجــى رجُ ي دِّ ــاشْ صَ ــولِي مــن يُومْ ف رْسُ أمَ

ــي بالرْضــى عســى يهنى فــي األمانْ لْبِ ــسْ قَ نَّ و نوَ

لِي اللِّي ســلبنِي بجمالُه قْ ــراكْ دونْ المالَكْ عَ ــي انْ ــولِي مالِ رْسُ أمَ

ــي على االوطانْ ــي دونْ غراضْ خارَجْ حساسِ نِ و ترَكْ

الُه دّ ــي معاكْ ضدّ فــي عُ ــا توَلِّي حتى ياتِ ــاكْ قُلْت م ــولِي ي رْسُ أمَ

ــانْ زْي المَ ــبْ  ي اتْجِ انْهــارْ  ببشــارتُه  ــخى  نَسْ ــا  وأن

يتْ خيالُه ــتقِ ــبْ وايَنْ الباهي واين الذي اشْ بِي ــولِي وايَنْ الحْ رْسُ أمَ

ــرانْ شْ ــتْ ارْســامِي و األوطــانْ و احبابي و العُ وفرقَ

ــه و احوالُه ــي عــن ســيرتُه و حال بَرْنِ ــي و اخْ ــولِي هللا فيدن رْسُ أمَ

دانْ ــمْ شــاكي باكــي نَكْ ي مِ ســالي والّ كيفــي اهْ

رْ بَوْصالُه فَ يانِي واشْ من انْهارْ نَظْ راجْ اعْ ولْ عن اسْ رْسُ بَّرْنِي يا مَ خَ

ــه حســنْ ــن ال متل ــرُه م ــنْ اهللا ناصْ ــرّاضْ الزِّي عَ

ــورْ يْسُ ــي مَ ــا فانِ ــحالْ وأن هــذا اشْ

ــورْ جُ هْ ة مَ ــدَ ي ــالدْ بعِ ــوحْ فــي ب لْيُ مَ

تْ غيرْ نَمْضى من قبل يزُورْنِي فْ ما خَ
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ــعْ ملْتقــاكْ بتقبالُه ــكْ و ارْفَ تابَ ــه باكْ نْزْلُ ــه لمَ لْتُ ــكْ واصَ بُوبَ حْ مَ

ــانْ هتّ ــه  انْجالُ دمــع  و  ه  دُ شــواهْ وحــقّ  ــراهْ  ق و 

نِي مــن بالُه ــا تركْ ــا م ــرَكْ مــن بالِي وأن حــالْ ينت ــي مُ ــال حبيب ق

حانْ لْ المْ نُه ما يســتاهَ حاشــا حتى نَرْضــى انْمحْ

ــه ــا و كل وعــد بمجالُ رْ موالن ــدّ ــا وهكــذا ق ــدْ افْرقن ــرْ الوَعْ غي

ــلْوانْ سَ و  ــرورْ  اسْ تعــود  ــى  ن الغْ ــرة  جْ الهَ ــامْ  وأيّ

نِّي ينْضالُوا ودْ أومَ سُ لْ الحْ فَّ يبْ انْغَ ــى انْصِ لْ عنِّي عسّ هَّ قل له إيْمَ

ــيفْ الكيســانْ و برشِ ةْ الزْهُ وا ســاعَ نمُ ي و نغْ إيْجِ

وبَه لُه سُ كْ ورْتِي و جمالِي و الرُّوحْ و العضا مَ نِي و صُ سْ داتِي و ابْهى حُ

انْ ــبْنِي خــوّ سَ ــاة يَحْ ــتْ فــي الحي ــه مادَمْ و إال دَزْتُ

والُوا رة على حبيبي يطْ جْ ــامْ الهَ تْ أيّ فْ ــولِي قُلتْ له خَ جاوَبْتْ ارْسُ

وْض عامْ و العامْ في عوض ازْمانْ ة في عَ نْدِي ساعَ عَ

رْ بَوْصالُه فَ يانِي واشْ من انْهارْ نَظْ راجْ اعْ ولْ عن اسْ رْسُ بَّرْنِي يا مَ خَ

ــه حســنْ ــن ال متل ــرُه م ــنْ اهللا ناصْ ــرّاضْ الزِّي عَ
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الزِّينْ ــقْ  أعــاشَ ــولْ  ــرْسُ الــمَ قــال 

اليديـــن بــه  دارَتْ  بُـــوبَكْ  حْ مَ

ــنْ ــزِي احْ ــلْ  ــاحَ ن كْ  بــفــگــدَ لكن 

ــوانْ ــبْ يَهْ اعَ ــى و الصّ ــرْ ال غن بَ اصْ

ــانْ ي دْ العُ ــكْ  علي حــرْزُوهْ  ــبْ  رَيْ ال 

يجانْ احْ فــي الضيا و عــگابْ الدّ ــوّ نُ
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ــي رْنِ قــهَ فــى  الجْ ــولِي  أمــَرْسُ

يْنِي عَ ــوّ  ضَ عن  بَّرْنِي  يصَ آش 

نِّي عَ ـــابْ  غ خــيــالُــه  ـــومْ  يُ ــن  م

ه و صادَفْ تَنْكالُه رسمُ لى مَ بُوبه و خْ حْ فاهْ مَ نْ هو حالْ اللِّي اجْ آشْ

ــانْ ــة من بعد الشّ ضَ فْ ــادْ خَ ــه و ع الُ دّ و شــفاتُه عُ

بالُه اگْ خيالْ  واقَفْ  بُوبْ  حْ المَ هْ  وَجْ دْ  كيْشاهَ النُّومْ  شاهْ  يَغْ ما  هْ مَ

فَــرْحــانْ ــه  قلِيبُ و  ــه  نْقُ عَ امْ والّ  ــسْ  ـ جالـَ والّ 

حالُه رْ  ينهجَ و  فريدْ  ه  رُوحُ دْ  يوجَ ه  نامُ امْ من  يقْ  يفِ و  زَعْ  ينفْ حينْ 

ــكانْ المْ إيْجــاوَبْ  ــه  ل ــكا  البْ ــى  عل الحــرّ  ــرُدّ  ي و 

بالُه تَخْ ي  فِّ يصَ والبغى  الغيضْ  في  حبيبُه  رُه  هاجْ اللِّي  حالْ  هذا 

األوطــانْ ــارَقْ  ف و  ــبْ  ري دُونْ  ــورْ  جُ هْ مَ ــا  أن ــاكْ  سّ عَ

اللُه مْ شَ فارَقْ  ونْ  يكُ إال  ياتْ  الحْ من  له  خيرْ  رِيمْ  الغْ قْ  العاشَ موتْ 

ــارْ الغيوانْ ــي ن فِ ــورْ ليس تَطْ ــبع ابحُ ــاهْ السّ و مي

بالُه احْ دّ  شَ مْ  نْهُ عَ بّ  الحُ ناسْ  سيرَةْ  ذا  كْ هَ قالْ  ولِي  رْسُ مَ قْ  نطَ و 

ــلْوانْ السَّ مــالْ  باكْ ه  ــدُ توَجْ ــم  فيهُ ــي  اللِّ ــلْ  قلي

هالُوا عابُوا يَسْ بّ لو اصْ يقْ و قفالْ ابْوابْ الحُ بْرْ إيفادَة يا عشِ و الصَّ

مانْ ــة ابْدالْهــا فضــل مــن الرّحْ فَ ة بالرّخْ ــدَّ  و الشّ

نُونْ ظْ وِيتْ و غابْ المَ ــتْ من اهْ و فرَقْ

ــونْ نُ كْ رّ المَ ــذُّ ــسْ ال ــرْ النفي وهَ الجُ

ونْ جُ ه مَسْ واهْ تحت حكامُ خادْنِي اهْ
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ميجالُه ولَة  بطُ بيننا  فا  الجْ يكبر  ال  غيرْ  تْ  فْ خَ ولِي  رْسُ أمَ لْتْ  قُ

ــانْ ق دْ صُ ــه  ل ــوا  عُ يرَجْ و  ــودْ  بالجحُ ــي  لْنِ يبَدَّ أو 

رْ بَوْصالُه فَ يانِي واشْ من انْهارْ نَظْ راجْ اعْ ولْ عن اسْ رْسُ بَّرْنِي يا مَ خَ

ــه حســنْ ــن ال متل ــرُه م ــنْ اهللا ناصْ ــرّاضْ الزِّي عَ

تَّمْ بامْصالُه خَ رْدْ الفايَزْ لمْ دْ الوَ هْ فْ شَ يقْ لو ارْشَ ولِي العشِ رْسُ أمَ

رانْ ــهْ قطع مــن قَطْ ي ــه إيْجِ ــه فارْقُ ــونْ حبيبُ و يكُ

لبْدالُه جز  ما  بالجميع  نْيا  الدّ مالْ  مسك  لو  يقْ  العشِ ولِي  رْسُ أمَ

ــدانْ االب وال  بالمــال  الحبيــب  ــدالْ  تَبْ ــلْ  بَ يَقْ ــا  م

ــه ه و كمالُ ــدُّ ــه و ق لُ ودُه و نواجْ ــدْ البْهــا و خــدُ ــولِي نتفگّ رْسُ أمَ

أوانْ كل  فــي  ــيَّ  ب الوْســيعْ  نهــاجْ  المُ ــقْ  ي يضِ و 

نّ فاتْ حالِي عن حالُه نُونْ انْظَ جْ رى لقيس المَ رى لِي شــالّ ما اجْ اجْ

الجـرّانْ و  ـي  الهانـِ و  ــرى  كسْ و  اسْ  وّ نـُ أبــو  و 

ــا يَزْهى لُه نا مع م زالِي في الهْ ــا بَغْ لِي و عشــايْرِي وال أن ــا بأهْ ال أن

نْحانْ ــشْ الجَ بْ من ري طَ دْ و ننعْ ــال فَگْ ــي طيرْ ب ثْلِ مَ
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ــي ــبِّ ـــرانْ حُ ـــي ـــي ن ـــولِ ـــرْسُ أمَ

ــي لْبِ قَ دابْ  ــا  الْضاه ــرّ  حَ مــن 

ــي بِ جْ عَ ــاسْ  النّ ــن  بي ــوّى  اتْقَ و 

هابْ تْ كم من مَشْ لُوعْ وَقْدَ بين الضْ

يْهابْ تِي في الضي و غَ تْ راحْ ــدْ و فقَ

ــرْ الصبّابْ عتِي كالمطْ ــاتْ دَمْ و اتب
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صــبْــرِي بـــادْ  و  ــالْ  ــي االح بــــارَتْ 

رِي ــدْ ــعُ ال ــوايَ  ــهْ ل وا  فُ ينصْ و 

رِي ــعْ تْ شَ مْ ــوقْ انْظَ مــن حــرّ الشُّ

واهْ من كالمِي و شجى لُه ولِي عن ابْكاي و تمزَّقْ أميرْ اهْ ابْكى مرسُ

ــانْ األم فــي  ــه  تُ ودَّعْ ة  حَ ســامْ المْ ــي  نِّ مَ ــبْ  طلَ و 

رْ بَوْصالُه فَ يانِي واشْ من انْهارْ نَظْ راجْ اعْ ولْ عن اسْ رْسُ بَّرْنِي يا مَ خَ

ــه حســنْ ــن ال متل ــرُه م ــنْ اهللا ناصْ ــرّاضْ الزِّي عَ

صالُه جْ تَفْ زْ العارْفِينْ منهَ هاتْ أهل الرَّمْ و ســالمِي ألهل الحال الدْ

وسانْ ــرِي و السُّ ينْ و النَّسْ ــمِ ــيمْ الياسْ و ياسْ بنْسِ

الْ زَيّ مــن قَبْلِي جالُوا وَّ نى جُ عْ ــورْ المَ بْرْ البيبْ أدِيبْ في بحُ مــن حَ

ــارِي كم مــن بيبانْ ــم ق ــرِي فــي كل عل ــارَسْ دُهْ ف

زالِي للِّي ســالُوا ــينْ و جيمْ في حرُوفْ أبجدّ قُل الغْ سِ مْ ي خَ ــمِ اسْ

ــانْ نَّ ــمْ المَ ــا الكري زّه ــي عَ ــاسْ اللِّ ــةْ ف جَ مــن بَهْ

ــعالُه بْ في عضايَا مَشْ زالِي تَگَّ ــدْ اغْ ها و فَگْ ــا الكاوِي من فگدْ أن

ــراقْ األهــل و األخوانْ ــبْ من افْ ــنْ صعَ ي ــراقْ الزّ و افْ

ــه الُ هّ ــي جُ ــنّ و الْغِ ــسْ بهــا أهــل الف ــة ونّ ايْقَ ــة الرّ لَّ أراوِي ذا الحُ

تانْ ــرْ و بُهْ كْ ــنْ أهل المَ ي دِ ماجــاوْا في شــايْ الجاحْ

دارْ ــي يُعْ رْفُوا حالِ و أهــل الهــوى يعَ

ي االخبارْ طِ ــي تَعْ عانِ دْ المْ ــواهَ و اشْ

رارْ ــدْ مَ ــي  وعِ دمُ و  ــة  فانْيَ اتْ  ــدّ ال و 
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نْوالُه ــجْ مَ قّ كيفْ يَنْسَ تالة ما حَ لِي المهتفى لحْ كْ وسْ العُ مُ طْ المَ

ــانْ ت بالبُهْ ــي  يضاهِ و  ــرْ  الحري ــاجْ  نسّ ــدْ  يعانَ و 

رى له ــا يَجْ تُه و م ــهْ قباحْ رِّي جْ و نوَ ــدَ يهْ الســمّ و الحْ ــقِ ي نَسْ رْضِ غَ

ـــوانْ الْ كــل  على  ــرارْ  ــمْ ال و  م  ـــدّ ال ــخْ  ــبُ ايْ تــراه 

ــه لقتالُ رامْ  ــنْ  نِي امْ الســانُه  ــعْ  ي طِ تَقْ ــه  الزْمُ ــاحْ  النبّ ــوشْ  البَرْهُ

ــدانْ گْ ورْ كيْشــابَهْ ســيتَلْ حَ ــعُ سْ لــب المَ واشْ الكَ

ــه ــلْ مــن قبــح افْعالُ هْ ــه الجَ لْبُ ــعْ عــن گَ ــه و طبَ لكــن اهللا تلّفُ

ــه ما كانْ ــلّ منّه و عوْضُ ة و ق ــه حاجَ ــبْ نفسُ سَ يَحْ

ماتْ انْجالُه ــولْ و اعْ ضُ يدْ و بغــى يَتْرامى للفْ دِّ رازُه گْ هْ ــوى مَ ــا يَسْ م

جانْ رازْ اسْ هْ ــيرة في قلب داكْ المَ تْ فيه السّ مْ و حكَ

يافِي طاحْ في مندافْ ما عرَفْ كيفْ جرى لُه لُّوفْ في الفْ تُه حَ كْ بعد امْسَ

لســانْ كل  فــي  ــرْ  تندك ــه  تُ فضيحْ ــارْ  ب اخْ الزالْ 

ــوا بالُ يُقْ الّ  مــن  ــه  ب ا  ــوْ ي عِ يَدْ ــادُوا  ع ــى  حت المْ  ــكْ ال ســابْ  اهللا  إوَ 

وانْ ــسْ اخْ ةْ إبلِي رارْفي فــي طاعَ مــن هو ســارَقْ و اصْ

ــه اتصالُ ــلْ  كمَ و  دامْ  هللا  كانْ  مــن  ــمْ  دَلْهُ و  ــا  موالن مْ  تْهُ شــتّ

ــرْ اهللا ينقطــع و ينفصــل عجــالنْ و مــن كانْ لغي

ارْســالُه و  ــة  بجملَ ــه  ماليْكُ و  ــادُه  عب و  اهللا  لعنهــم  ــاقْ  الفسّ

ــانْ غيّ فــي  ــواوْا  يَهْ ــمْ  افْعالْهُ عــن  ــوا  تابُ ــا  م إال 
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ــعْ حبالُه يدْ و قطَ حِ ــة الجْ ــزَرْ في رَقْبَ ــدْ أراوِي مرّهــافْ بندقِي يغ خُ

ــانْ ن الكْ ــلْ  ادْواخَ فــي  ــة  رادْف امْ ــة  كيّ ــرْ  امَ الدّ ــدْ  زي

118

119

انتهت القصيدة

ين هللا ناصرُه موالي الحسن".  016 : يقال كذلك : "عرّاض الزّ

079 : يقال كذلك : "كالمي واسجاله".              
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غيوانِي ــارْ  ــن ب ــوعْ  الــمــلــسُ أنــا 

ــي ــوفَةْ عيانِ ــي شُ الكِ ــبابْ اهْ و اسْ

ــي نيـرانـِ ـمارْ  اجْ فـــوق  بْ  لـَّ نتگَ

رانِي ــهْ سَ و  ــكا  البْ ــالزَمْ  امْ و  تْ  ــدْ عَ

ــلْوانِي ي و سَ رْحِ ــلْ فَ مَ ــا ادْرى يَكْ م

ــي رانِ جْ هَ ــزاحْ  يَنْ ادْرى  ــا  م ــا  ي هــل 
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ِــي نانـ اكْ ــدْ  وَجْ

ي بانـِ بــعــد اهْ

ــي اوْمانـِ ــن  حي

ـي فانـِ قَـلْبِـي 

غانِــي ـي  ساقِ

ــجانِي اسْ مــن 

ــزان احْ ــر  غي مــن 

بـــانْ و  ـــاهْ  ـــرض ب

حــانْ امْ شــر  مــن 

ــتَّــانْ ـــعـــي هَ دَمْ

االحــــســانْ داتْ 

ــانْ ــرح ــي ف ــال س

ــي افْنانِ ــي  اللِّ ــا  وأن

بانِي تْ من اسْ دْ شاهَ

قانِي اسْ ه  بغصايصُ

ــي جادْبانِ ــوالْ  االحْ

امْكانِي في  ودْ  يعُ و 

افْدانِي ــي  اللِّ نَرْجى 

ــي هانِ ــتْ  نْ كُ و 

ــــي اوْفانـِ وال  

ــــي اوْقانـِ وال  

ــي فانِ و مــن اجْ

عيانِــي ــا  ي اضْ

ــودْ هــانِــي ــع ن
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ــي يَرْضانِ برضــاهْ  ة  ســاعَ ــمْ  نَ نَغْ

ــي فــي اللغــى عانِي ظِ ــولْ بلَفْ و انْقُ

ــدامْ كيســانِي ــرْبْ امْ ينِي شُ و ســقِ

ــلْوانِي ي و سَ رْحِ ــلْ فَ مَ ــا ادْرى يَكْ م

ــي يرقانِ ــفْ  ي ارْهِ بالحــبّ  ي  ــمِ سْ جَ

ــي يانِ دْ عَ ــونْ  اللسُ ــراحْ  اجْ ــراتْ  گْ عَ

بحســانِي ــر  الشّ ألهــل  ــي  نكافِ و 

ثانــي اليه  أالّ  الــزِّيــنْ  ولْ  مُ كْ مَ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

بســتانِي فــي 

ــي ــانِ ــن ــا وسْ ي

ــي ـ نانـِ تَفْ مــن 

غانِــي ـي  ساقِ

ــي ادْعانـِ ــن  حي

ــي حانِ تَمْ فــي 

ـي ببهــا ســانـِ

ــي أوْطانِ شــادْ 

ــانْ ــج دي و  ــــيّ  ضَ

ــانْ الرّقْب ــي  ـكِ انـْ و 

ـــتْ لــلــحــانْ بـــاحَ

االحــــســانْ داتْ 

ــهــانْ ــي ــتّ ــحــر ال ب

ــانْ ــي ــومْ اعْ ــلّ ــال ب

ـــزْالنْ ـــغُ ــــاجْ ال ت

خــانْ و  ــعــهــد  ال

في محافَلْ الغصانِي

ــي ابْدانِ ادْوا  ــتَ  أنْ

ــي اوْزانِي ــدْ ل و انْشَ

امْكانِي في  ودْ  يعُ و 

سانِي اكْ سقامِي  و 

ــي حانِ المْ ــادْ  سّ حُ

و يبُوحْ لي الْســانِي

ــي طانِ اخْ ال  ــرُه  مْ عَ

ـي بانـِ ــرُور  اسْ

ــي الفانِ ــي  يِ احْ

ــي افْـنانـِ بـما 

عيانِــي ــا  ي اضْ

ــي ادْهانِ مــا  اكْ

ــي حانِ امْ ــدا  ابْ

انْســانِي ــي  اللِّ

ــي طانِ اعْ مــن 
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ــلْوانِي ي و سَ رْحِ ــلْ فَ مَ ــا ادْرى يَكْ م

ــي نانِ اكْ ــرَّحْ  جَ ره  ــفْ شَ صــارَمْ  مــن 

ســانِي ــه  بدارْت ــاللْ  اهْ ــنْ  جبي و 

ســودانِي خــالْ  و  ــاللْ  اخْ األنــف  و 

لْطانِي ي جى في اوْصاف سُ هذا الشّ

ــي ازْمانِ ــحْ  صابَ لَمْ اهللا  ســالمْ  و 

لْوانِي ــامْ عَ حْ فــي اتْم ي واضَ ــمِ و اسْ

ــي يانِ دْ عَ جمــع  عــن  ــدِي  بن ينصــر 
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انتهت القصيدة

غانِــي ـي  ساقِ

ــرانِي اسْ سحر 

ــي اليتْقانِ فــي 

ــي ــانِ ادْه قهر 

ــي بعــد اقْــوانِ

ــي ــانِ ــهــم ع ب

ـي ــن اوْفــانـِ م

ــي ــانِ ازْم حبر 

االحــــســانْ داتْ 

ـبانْ جْ الحَ قـــوسْ 

ــيْــمــانْ ــي هَ كــم ل

ــنانْ الكْ في  مْ  هْ سَ

صــانْ ـقْ نـُ ــجْ  بنَـهْ

شـــانْ و  ــز  ــع ــال ب

ــرانْ ــكْ لــه الــشّ

ــــسْ قُــرْصــانْ رايَ

امْكانِي في  ودْ  يعُ و 

ي رانـِ ســاحْ ــالْ  بنب

ــي قانِ وَرْدْ  ودْ  خــدُ و 

ورْ عن افْتانِي مشــمُ

وانِي ــا اهْ ــرْ م و الغي

ــي عانـِ المْ وْاتْ  ــدَ ق

ــي اوْفانِ و  ــي  غرابل

ــي نانِ امْ و  ــادْ  سّ حُ

عيانِــي ــا  ي اضْ

ــي ابْدانِ فــي  و 

ــوْقــانِــي ــشَ امْ

ـــــي ثانـِ والحْ 

ـي ــوانـِ بـما اكْ

ــي ــانِ ــع افْ ــرّ ال

ــفانِي اشْ بمــا 

ــي ادْمانِ ــى  عل

28 : يقال كذلك : "من عصاني...". 
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ونْ زايَبْ و شــطُ ــبْ كيفْ ازْمانْ بخْ و عگَ

واهْ ــي في ســيرَةْ اهْ نِ عْ الحبيــب أالّ يَنْفَ

ياهْ مس فايَقْ اضْ ونْ على ضي الشّ لو ايْكُ

ــقْ ابْهاه ــوقِي وانا كنت عاشَ شُ عْ كان مَ

وايَعْ ارْضاهْ عارْ على اسْ دْ االشْ كنت ننشَ

ــاهْ و اطماهْ م ــلْبُه رَبِّي اعْ نِينْ رادْ إيْسَ أمْ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

ــانْ زْي المَ الفعــل  و  باللّســانْ  ــي  وانِ اغْ

ــانْ ت البُهْ و  ــمْ  التْراجَ ــبْ  صاحَ ــي  واتَرْنِ

انْ وّ ســارْ لِي كيف اللِّي ارْبى و ســابَقْ خَ

ســانْ باالحْ ــرُه  ويبَشْ دُّه  ــوَ إيْ ــامْ  ع بالطْ

ــانْ بنِيب ــودْرُه  يشُ و  رُه  إيْغــدْ ــواهْ  مانْ

ضاهْ لْ اعْ رِي في داخَ عادْ ســمّ انْيابُه يَسْ

ــرْ ابْكاهْ صّ ه يقَ ــدُّ ــه يَ رَبْتُ ــالْ مــن اضْ ق

ــهْ ي ــي وحــقّ نَلْغِ ــه مــن بالِ الزَمْ انْتَرْكُ

ــهْ نَأدِّي كــداكْ  ــه  بافْعالُ ــي  أدانِ كيــف 

يهْ ــاهْ نَبْغِ ــه و اللِّي ابْغ رُوهُ كْ ــرَهْ مَ و نكَ

ــه ب ويفتخــر  ــي  المِ بكْ ــى  لّ يَتْحَ كانْ 

يهْ ــودْ اللِّي عنهم كنــت نَنْهِ سُ رامْ الحْ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ونْ ــه عمره ليــس ايْخُ نِّيتْ في ــى ضَ حت

ونْ جُ ه مَسْ باكُ رِّي و عادْ في اشْ و مسك طَ

ــقْ بيانْ ي دِ ــبُه اصْ سْ يرْ و حَ ــه الخِ دارْ في

ــنْ اليَ بالمْ ــرْ  ي للغِ ــبيلُه  اسْ ــرَكْ  ايْت أوْال 

حايَنْ ــالْ و المْ ت ــاشْ إيْســتهلْ القْ دارْ ب

ــبْ يبَرِّيهْ بي ــوى اطْ ــه جــرحْ أالّ يَقْ جارْحُ

يه  فِ ينْ يَخْ عِ ــامْ وتُه للسّ ي صُ و بعدْ يَبْكِ
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ــي ابْقــى شــفايَة للعديْانْ منهــم اللِّ

نُونْ ظْ ي في المَ رّفْ بيــك كيف يَبْغِ يَتْصَ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

نُّه ــلْ مَ بَ ينْ اقْ ــنْ ســابْقِ رِي ما شــافْ أخْ

ــنُّه بْ سَ صَ ــالكْ و اتّغْ ــي اهْ منهــم اللِّ

رى باألخرِينْ ما اجْ ــه اكْ رى ب رَفْ يَجْ ما اعْ

ينْ ياقْ و وســاعْ اقْطــارْ كل أرضِ ــه يَضْ ب

ينْ كِ ضاهْ تَمْ ــنْ اعْ كَّ وبْ ايْمَ وهُ صارَمْ المُ

ــرُورْ ما جاهْ ــرُه بعد السّ يَّةْ بَصْ مِ ــا  اعْ ي

بْرُه صــادَفْ ابْالهْ فْ لَوْصايَةْ حَ ــعَ ــا اسْ م

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

ــه ينْهانْ قُّ ــولْ األصــل الرْدِيلْ مــن حَ مُ

ــلْ ال تَرْفعْ لُه شــانْ دِي ــولْ األصــل الرّ م

ــاكانْ ــبُه كانْ أو م سْ ــواهْ و حَ ــبْ اهْ نَّ جَ

نْ في ابْالدْ األمانْ تامَ تْ ال  تَسْ عْ مَ إيْال اسْ

ــنْ إيْبانْ نايَ ــرَة امْ شْ ــة و العَ بّ حَ ــدّ المْ حَ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

صانْ ــالْ النُّقْ ــورْ و افع ــي بالجُ بُونِ حْ صَ

تِيّه فــي البلدانْ ــي ابْقــى امْ منهم اللِّ

ْ العيانْ ة و ضــوّ وّ ــة و القُ ــدْ الصحّ قَ يَفْ

آنْ مْ ودْ ظَ ــه ايْعُ ــه و ارْياضُ رْشُ مْ عَ طَ ينحْ

ــانْ ف ْكْ للّ ــه  انْرُوْحُ ــه  علي يتْ  ــدِّ شَ كانْ 

يهْ ــتْ نَنْهِ يي حْ وما اعْ ييتْ انْســامَ ما اعْ

يهْ فِ ه الرياحْ تَطْ باحُ لْ مَصْ عَ ا يَشْ كل امّ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ــونْ إيْهُ ــك  ب هــو  ــه  ب ــتْ  نْ هَ ــا  م إال  و 

ونْ ــه كما البدر و يرِيدْ ايْكُ ــبْ راسُ سَ يَحْ

ونْ رْ في بالَكْ ايْكُ ضّ راقُه و حَ ــر لَفْ و انتظَ

ــونْ ــولْ مامُ ــرَّكْ بلْســانُه اتْقُ زيّ مــن غَ

ونْ رْهُ ــيرْ مَ كْ و انْتَ ايْسِ مَ عْ كْ و طَ مَ دراهْ
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يْنِي ــرْتْ بعَ تْ و انظَ عْ ــمَ ينِي ما اسْ فِ يَكْ

ينْ ما صابْ افْكاكْ منها و فلَسْ في الحِ

واهْ گْ ــى عليكْ مَ لَ ــرْ بيك إال يَعْ هَ من اضْ

عاهْ لْ امْ يَصَّ ه امْ ــدُ يمْ اتْوَجْ كل فعل ادْمِ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

تْقانْ ــولْ العَ يُ ــنَة و الخْ من بعد الفرْسْ

ــزْالنْ الغَ و  ــبْ  اقْراهَ مــن  ــتْ  رَبِّي ــا  أم

ــا كانْ ــلْ م ثِي ــي امْ لِّ ــدْ هــذا رادْ ايْوَ بع

ــة التمانْ سَ ه حاجــة باخْ ــدُ نْ ْ مــن عَ زَيّ

ــرْ تُونانْ ي ــرِي غبطْ فيها بغِ شْ شــافْ مَ

ــاهْ ــرْ تَنْب ي ــة بغِ لْبَ ــاقْ اآلخــر مــن الگَ ف

عاهْ لَّعْ امْ طَ سة امْ مْ دْ الثالَتْ في الخَ يُوجَ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

رْفانْ ــد الحَ ــة عن يْفَ عَ ة امْ ــلْعَ ــنْ سَ مّ كَ

ــدانْ البل ــن  بي هــا  إيْبِيعْ ــه  ب اخــرَجْ  و 

ــنْ الرْعايَ و  ــراحْ  لسْ ــة  رْضَ بالعَ ــعْ  أيْبِي

يحــتْ بيه ــه قَوْمانْ طَ رْتُ هّ ــا ضَ بعــد م

لِيهْ ــا اعْ تْب ــه العَ لُ ــدي جــا عــن أصْ و ال

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ــي نِ المدْ جــابْ  ــبْ  نَرْكَ ــتْ  وَلِّي ــى  حتّ

نِي لَفْ ــيقْ ايْوَ تْ في الوْشِ عْ مَ ــومْ اطْ و اليُ

يْنُه مــاتْ عَ ه اعْ وَّضْ و يدُ ــاهْ اتْخَ صابْ م

ــه بأدْنُ هــا  إيْبيعْ الّلْ  ــدّ الل هــا  جابـْ

ــه دَقْنُ ــزّ  ايْهَ بالغــاوِي  ــدْ  زايَ امْ ــوَّضْ  نَ

يهْ طِ ــدي اعْ زايَ ــبْ للمْ اللْ ادْهَ ــدَّ ــالْ ل ق

لِيهْ بْ اعْ شارِي و ينَصَّ رْ للمْ كَ عْ يَشْ و يرَجْ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ــنْ زِي الخْ ولَهــا  لمُ ــرَة  بْ حَ امْ ــاتْ  ابق و 

ــنْ ي الدِّ ــه  ب ــصْ  لَّ يخَ نهــا  ثَمْ ــعْ  كمَ و 

ــونْ جيعانْ ا ايْكُ ــه لمّ نُ ــي بَطْ لِ ــاشْ يَمْ ب



القلب 368

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ينْ ــزُوجْ شــالّ راتْ العِ ــازَهْ فــي الفْ و من

دايَنْ ــةْ المْ يحَ جا إيْوَلِّي خــافْ من افْضِ

بايَنْ ــرْ بالغْ ضاهْ الضّ نْ في اعْ عادْ ســاكَ

لْ حين طاحْ في اتْراهْ باسَ وا الطْ سُ لِيهْ الحْ اعْ

ناهْ عْ ــوكْ هل اللغى و مَ ما ايْحادِي بالشُّ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

ــدْ ازْمانْ هْ ــة من عَ رْبَ خَ ــة امْ رْبَ ــن خَ كمّ

ــان البيب ــى  عل ــالْ  ف القْ و  دُورْ  و  ــورْ  بسُ

ــضْ النِّيلْ بين االغْصانْ ي داوَلْ كفِ و الجْ

ــرْكانْ ينْ شَ ــابْقِ ومْ السّ تُه القُ نِينْ بَعْ امْ

ــالنْ فْ غَ كنــت  ــم  نْهُ عَ ــا  وأن ــا  رَيْبُوه

والهْ ــارْ مُ ت ــرْ في ما اخْ ي ــرَة و الخِ دَرْتْ خي

داهْ ة ويا من اعْ بَطْ في الخلْطَ كلّ من يَغْ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

ــومْ اقْبلْ منِّي ــركة انْهاوْا قُ و على الشّ

دانْ گْ ــبْ حَ لْ ه بقَ جا يرصي خــافْ إيْتَبْعُ

لْبانْ ــه طُ حاوْا لي ــه اضْ ــوا ب ــدي زَلْغُ و ال

ــكانْ يأوِيهْ نِينْ أوْال امْ رْ احْ ــدْ دْ صَ ما اوْجَ

ة ليه ــرّ ســابْقَ وةْ الشّ غيرْ مــن كانْ دَعْ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ينْ صِ ْحْ ــتْ التّ نْ مَّ هــا و ضَ تْ ابْراجْ ــيَّدْ شَ

ينْ تَلْفِ خْ ــواوَرْ مَ ها انْ ــتْ  في أرْضْ و غرَسْ

سينَة يَة الحْ ــجارْ و االتمارْ الباهْ و االشْ

ينة روُا في الْساسها المِ فْ ي جَ لْمِ دون عَ

بينَة رِي اغْ ضاعْ مالِي و ابْقاتْ فــي خاطْ

يهْ فِ ه في ساعْ يَشْ بْدُ فْ لعَ يا اللِّي ايْرِيدْ  اللطْ

ــلِّيهْ ــه بما إيْسَ لْبُ ــرْ قَ فَ ــا يَظْ ــرُه م مْ عَ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

دايَنْ ــزّ من ألــف امْ ــرِيكْ ع و حكاوْا اشْ
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ــنْ حايَ امْ كل  لْ  ــتاهَ نَسْ ــاوَدْتْ  ع إال  و 

ــه نيبانُ ــرْ  هَّ كيضَ ــوشْ  البَرْهُ ــل  مث

ــي نِ يَّفْ ــامْ و عَ ــانْ فــي الطع ب طــاحْ الدّ

ــنْ يَنْصابْ ة ال اتْظَ لْطَ ــفْ بالخُ والَ و المْ

رفانْ ءاشْ مــن بايَعْ شــارِي مالْ مــن الحْ

زّانْ زِينْ عندْ خَ الحْ في اخْ ةْ أالّ تَصْ لْعَ أو سَ

ــرّ كل مــن راهْ ــواوَرْ يسُ ــمومْ انْ زَيّ مَشْ

عْ ابْهاهْ بِيبْ ساطَ انْحاسْ أو فلس في تَشْ

عاهْ بَكْ امْ بِي في اللِّي طالْ تَعْ
لْ سلّمْ أَقَ

ــانْ ــه أم ــفْ باإليمــان مــن الّ في ال تَوْصَ

ــانْ مــن الحيا و الحيا مــن اإليمانْ اإليم

ــوانْ دي ــونْ  كُ ــرامْ  بالغْ اهللا  ــالكْ  ابْ إال 

يفْ أوال يعزّ لك شــانْ ه تُوبْ اقْصِ دُ اتْوَجْ

ــودْ من الصدقانْ يدْ تعُ دِّ ــي الگَ يتِ إال ارْخِ

واهْ ــه و اغْ مــع طاعون لمــن غرّ ب و الطّ

ولْ في اثْناهْ وبْ جُ وْهُ يا الحافظْ علم المَ

ــنْ ــنْ واشْ انْعايَ ــبّ و التبَ ــتْ الحَ و ترَكْ

حــابْ فَنُّه ــولْ على اصْ ــه إيْجُ لِّي غير خَ

يبْ النّاسْ تشترِي جميع منه يا اللِّي إيْصِ

نُّه يبْ ضَ ه إيْخِ ــدُّ ــدّ عليها يَ يا اللِّي إيْشَ

يهْ تُه و تَرْمِ ــوا من ســاعْ يفُ ــالْ اتْعِ إال ادْب

رْ كل ما فيه هَ ــبِيبُه يَظْ ــفْ تَشْ شَ إال اكْ

رْ التِّيهْ ثّ كَ ــي امْ ة في اللِّ بْطَ ــرْ غَ تَّ ال تكَ

ــه إيمانُ و  ــه  دينُ ــلّ  ق ــاهْ  ي احْ ــلّ  ق مــن 

ــولْ الْســانُه ــعْ بطُ و قبــح الفعــل دالَ

ــنْ طَ ــك يَفْ ــمْ ب رِي ــة الغْ بْطَ ــنْ غَ ال اتْبَيَّ

نْ رْعَ ــا يفَ ــكْ عندم ــمْ لَ جَ ــوارَرْ يَحْ بالقْ

بينْ ــدو مُ حى عُ كْ تَضْ تِي يدّ ــكْ إال امْسَ

ــبْ عليه قَّ ــرُورَة يعَ الهْ بالمْ ــتَحْ ــو اسْ ل

فــى ألهل الحالْ ليــك يُورِيهْ كل ما يَخْ
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داهْ ــلِيمْ فاحْ بشْ و الســالمْ لناس التّسْ

ناهْ عْ ــي في مَ ادْكــر الحاجْ أحمد الغرابْلِ

لِّيهْ ــواهْ خَ ورْ في ما اسْ مُ دْ يدْ المَ و الجحِ

مْ عليه ه ايْرَحَّ ــمُ عْ اسْ ــمَ نى من يَسْ الغْ

انتهت القصيدة
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ــاوْا ه نَدْ ــي  خالگِ و  ــي  بلِيعتِ ي  ــكِ نَشْ ــنْ  لَمَّ ــي  نِّ عَ آهْ 

ــة داوْيَ هــا  خالگْ ــا  واه نَهْ ــي  اللِّ ــراقْ  افْ مــن 

هــواوْا كالمطــر  ودِي  خــدُ ــى  عل ــي  نجالِ ــعْ  دَمْ ــي  نِّ عَ آهْ 

ى و جــوارَحْ العضــا كاوْيَة ــكّ كيــف ما نَتْشَ

ــالّوْا يتْجَ ــا  لمّ جــا  الدّ ــبْ  كواكَ فــي  ــي  نراجِ ــاتْ  كانْب

ي ضاوْيَة ــرِي في مرســمِ رَّتْ فَجْ ــى غُ ــا و تَنْب ي

ــاوْا ن يَهْ ــي  خالكِ و  بالرضــا  ــوزْ  نفُ و  دْ  ــدَّ انْجَ ــرُورْ  للسْ

ة يـبْ المناوْيـَ ي نَرْضا بطِ ــمِ لْ رَسْ حيـن تَوْصَ

ودَكْ لتْقاوْا سْ و القمر في خدُ مْ عاعْ الشّ يّ اشْ يا اللِّي ضَ

اوْيَة ــا زُورْ حبيبَكْ يا العانَسْ الضّ على الرْض

ــاوْا افْن اتْ  ــدّ ال ــرُوقْ  ع و 

ــنْ كــواوْا ــارْ البيـ و جـم

ــاوْا ــرَجّ ــتْ يَ نــجــالِــي  و 

ــاوْا ــزْه نَ بــطــايَــحْ  بين 

ابْهاوْا ــولْ  عقُ بهاكْ  في 

داوِي ـــــلْ  الــعــــقَ و 

كــــاوِي ــى  ــش ــح ال و 

ـــاوِي ــتْ الـــضّ ـعَ ــلـْ طَ

ــــــاوِي ـــــدا ن ـــــكْ هَ

ــــجْ الــــهــــاوِي ــــالَ ع
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ــاكْ باثْن ــى  لّ نَتجَ كيــف 

بعد تَنْســانِي ما نَنْساكْ

الكْ كْ نَخْ دَّ تْ بصَ فْ غير خَ

ــاوْا ف ــي جــادْوا و اكْ و اللِّ

ــاوْا ــرَقّ ــتْ ي ــــي  ادْراجِ و 

ــا نــتْــســالَّوْا ــي ــن وح

ــالوْا ــوس امْ صفــرة بكيُ

ــولْ ابْهاوْا في بهاكْ عقُ

و الجوارَحْ و الرُّوحْ معاكْ

فاكْ ــيّ باجْ ــهْ علِ ــو اتِّيَ ل

ــي مــن بعد دواكْ ال ادْوا ل

ماوْا ا كل مــن فيهــم يســتحْ ــوْ ي مِ ــودْ يحْ ــاسْ الجُ ــاكْ ن ي

ــة قاوْيَ ــي  ـتِ جْ مهَ ــه  ب شــالّ  ــي  نِ لـْ تحمّ ال 

ــاوْا ي ــي يحْ ــام بالرّضــى و غصانِ ــفْ االيّ طَ ــي تَعْ تِ فْ إال عطَ

ــة ناوْيَ ــا  م كل  ــعْ  ي بجمِ داتْ  ــرْ  فَ تَظْ ــادْ  ع

ــالوْا ــمْ يصْ ــارْ الضاهُ ــى جم ــي عل ــي رُقْبانِ ــي و الْغِ زُورْنِ

ة في بســاتَنْ امْســاوْيَة رْفُوعَ ــى ســرايَرْ مَ عل

الوْا ــدارْ اعْ ــى لَجْ ــقْ الزّهــر عل ــرِي وحدايَ ــاسْ و نَسْ ــن ي بي

ــة ــاعْ متخاوْيَ ــي و االطب ــن ســاقِي و الغانِ بي

ودَكْ لتْقاوْا سْ و القمر في خدُ مْ عاعْ الشّ يّ اشْ يا اللِّي ضَ

اوْيَة ــا زُورْ حبيبَكْ يا العانَسْ الضّ على الرْض

ــقْ جــمــالَــكْ عــاشَ

ــكْ طـــايَـــعْ حــكــامَ

ــكْ ــالَ ــوص ـــــودْ ب جُ

ـــم قــــاوِي ـــرْهُ ـــي خ

ــــــــــوْالوِي عــــــزْ مَ

ـــســـاوِي ـــتْ ـــــرحْ مَ ف

ــــتْــــخـــاوِي مَ راحْ 

ــــجْ الــــهــــاوِي ــــالَ ع
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51

كْ و التِّيتْ كساكْ حْ قَدّ رَمْ

ياكْ اوِي بضْ و الجبِينْ الضّ

ــمْ االتْراكْ ــونْ زرايَ يُ و العْ

ــكاوْا يحْ كما  داتْ  ــهْ شَ

ــواوْا يسْ ــي  مثالِ ــد  عن

فاوْا ــتَخْ اسْ ــنْ  ي دِ النّهْ و 

مــالوْا ــنْ  اثْنِي ــرّدافْ  ال و 

ــولْ ابْهاوْا في بهاكْ عقُ

ـــكْ ـــتْ قـــدامَ ـــايَ ف

ــكْ ــانَ ــب ــجْ ــن حَ ــي ب

ـكْ ـــم خــالـَ ــهُ زانـْ

ــــداوِي ــــم طـــــبّ ال

ــــراوِي ــــسْ ـــــالْ كَ م

ــاوِي ــس ــك تــحــبّ ال

طــــاوِي ــر  ــض ــخ ال و 

ــــجْ الــــهــــاوِي ــــالَ ع

يبْ شداكْ يبُه من طِ فاحْ طِ

ــورْ بهــاكْ ــرَتْ نُ ــه نَشْ رْتُ غَ

الكْ اللّهْ سباب  ودْ  الخدُ و 

ــاوْا ينْب ــفْ  مراشَ و  ــي  لِ ترَكْ األنــف  و  ــي  عوالِ ــفارْ  االشْ

الــمــداوْيَــة رُوحْ  و  ــي  ــداتِ ل عـــالجْ  مْ  طيبْهُ

ــاوْا بـهّ ـة  ــيمَ بْسِ للتّ ــنْ  نَـبْـتِي امْ ادْرارْ  ــه  في ــر  الثـغُ و 

ــة اوْيَ الرّ ــحْ  البْطايَ ــن  بي ــزَّزْ  معَ شــادْ  ــدْ  ي الجِ

ــودْ صــوارَمْ شــالّوْا غُ ــونْ و الضْ تْنُ ــة و العْ بَّ ــرّ فــي الغُ سَ

ســاوْيَة هــب  الدّ مــن  ــز  كن ــسْ  انْفايَ دَرّاتْ  زُوجْ 

ــاوْا ــق صف رِي ــى  لَوْ ــة عل ــوفْ نادي ــة وكفُ ــاغْ قلُومَ و الصب

ــة ي طاوْيَ ــقِ ــوبْ دَمْسْ ة مــن ثُ ــقَّ و البطــن كاشُ

ودَكْ لتْقاوْا سْ و القمر في خدُ مْ عاعْ الشّ يّ اشْ يا اللِّي ضَ

اوْيَة ــا زُورْ حبيبَكْ يا العانَسْ الضّ على الرْض
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الكْ المْ في  ــاتْ  ابْن لَرْفاعْ 

الكْ بْ لَحْ ياقْ كواكَ و األسْ

لْبُوا من راكْ و االقْدامْ إيْسَ

ــرْ مــا نَــتْــهــاوْا ــواهَ وج

اوْا يتلَقّ ــودِي  ــسُ ح و 

يـتْـعاطــاوْا ــي  ـعانِ بامْ

ــاوْا ــي جــادُوا و كف و اللِّ

ــولْ ابْهاوْا في بهاكْ عقُ

وبْ حضاكْ جُ حْ بْ تحت مَ حاجَ

ــع االفْالكْ نُورْ شــمس فــي رب

وتـــاكْ شربيــلَكْ  مْ  ـهُ زانـْ

اوْا ــوّّ ضَ ــمْ  خواتَ و  ــي  لِ الحْ و  ــزّ  الع ــولْ  حلُ و  الســبانِي  و 

ــلطنِي هاوْيَة زُومْ سُ ــوقْ احْ رْ من فُ شــامَ و المْ

ــي يفجاوْا ومِ ــى الرضى و همُ رْتِي عل ــرَزْ في حضَ ــا ترى تَبْ ي

ــة ــى ايْصــادَفْ الهاوي ــرْ حت مَ ــبْ إيْنَدْ و الرّقِي

غاوْا ــبِي من يصْ يبْ يَسْ ي لَوْصافَك العجِ عِ ــمْ يكْ اتْسَ نَبْغِ

ــة متاوْيَ ــدْ  قاليَ فــي  ــة  ومَ نْظُ مَ ــرْ  واهَ كاجْ

ــاوْا تـن يَعْ ــوادْ  لَجْ ــي  تِ يـْ هدَ ــي  نِّ مَ ــي  بْلِ تقَ ــكْ  ي نَبْـغِ

ــة راوْيَ ــي  لْتِ غَ ــودْ  تعُ ــه  ب ــرَك  نَهْ جــرى  إال 

ودَكْ لتْقاوْا سْ و القمر في خدُ مْ عاعْ الشّ يّ اشْ يا اللِّي ضَ

اوْيَة ــا زُورْ حبيبَكْ يا العانَسْ الضّ على الرْض

ـــكْ ـــدالَ عـــن عُ

كْ شــعاعَ ــتْ  الحَ

ــكْ لْخالَ خُ تحــت 

ـــــاوِي ـــــي عـــنـــد دَنْ

دهــــــاوِي و  ـــــرّ  ش

فـــتـــاوِي و  ــــــرْحْ  شَ

ـــــاوِي ـــم ق ـــرْه ـــي خ

ــــجْ الــــهــــاوِي ــــالَ ع
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ــا يَرْضاكْ هــاكْ يا راوِي م

لَتْراكْ ــدْ  نَّ هَ امْ حْ  رَمْ ود  خُ

الكْ ــى يُهْ ــه زادِي حت علي

ــاوْا وا يطف بعــد يســرْجُ

ــاوْا عم و  ــوا  مُّ صَ ــاً  قوم

ــواوْ ال زخــر  نْ  سْ بحُ و 

ــقاوْا نَسْ كما  ســقاوْا  و 

ارْواوْا ــاس  نـ ــن  عـ راوِي 

ـادَكْ ــجّ حُ عـنـد 

رايَـــــدْ فــتــانَــكْ

ــحــانْ ــمْ تـَ دُوقْ 

ـــهـــم خــــاوِي ـــوقْ سُ

ـــاوِي ـــغ ـــوا ال ـــغُ ـــبّ ت

واوِي صـــغـــا  مــــن 

ــاوِي ـــــنــ ــــعْ مَ راحْ 

عــــلــــم نــــبــــاوِي

ــدرَكْ يـنـ ليــس  ــي  صافِ دُرّ 

يَلْقاكْ جا  من  ــزَمْ  تَــهْ بــاشْ 

ــا جــاكْ لْ م ــه تســتَهَ قــل لّ

ــواوْا يـقْ و  بالغــل  ــوا  زْمُ اتْجَ ــو  ل ــة  الهرْتالَ الفــزوعْ  و 

ــة ــه خاوْيَ تُ وْ وحــالْ ادْعَ ــي بالمُ كل مــن يدعِ

غــاوْا يَطْ ــو  ل ــي  ونِ مْ يهَ وال  نَوْطــا  عــدايْ  ــاتْ  قف ــى  عل

ــة نْ الغاوْيَ اوْا فعــل الشــياطَ ــدّ ــم تعَ فعلهُ

ينتهــاوْا ليــس  ــدة  قصي دُوا  ــرّ ايْجَ لهــم  قــل  هكــدا 

ــة الواويَ ــةْ  لّ حُ طــابْ  لخْ يســلّمْ  ــاهْ  صغ إال 

انْجــاوْا ــليمْ  بالتّسْ مــن  ــنْ  رِي للماهْ ــه  يبُ انْهِ ــالمْ  السْ و 

ــة العاوْيَ ــشْ  بالبْراهَ ــى  ب يعْ ــا  م درغــم  كل 

ــومْ ارْواوْا ــزْ عــن قُ ــي الفايَ ي قــل أحمــد الغربالِ و اســمِ

ــة زاوْيَ ــنْ  كمَّ ــرَتْ  مْ عَ ــرَة  الزَّهْ ــامْ  مق مــن 

انتهت القصيدة
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طاكْ ــي أعْ ولِي رَبِّ ــي صُ عالِ َدُرّة المْ ــا ســيدي أ و هــو ي

ــول القبُ و  الرضــى  و  ــزّ  الع

ــمس و بدر الفالكْ يرْ مــن ابْهاك الشّ اتْغِ

زين ــه  ابْــحــالُ مــا  ــكْ  ــنَ زِي

ــة عالي ــكْ  تَ ادْرَجْ ــام  االري ــى  عل ــي  الزَلْتِ

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

واكْ ي اهْ لْكِ بَّكْ و ملَكْ مُ و هو يا سيدي قَلْبِي افْنى بحُ

ــه جـــرّاحْ ــارْمُ ــبّ ص ــحُ ال

ــوبْ ليك طاعة و رضايا في ارضاكْ مكسُ

ــول المكمُ البـهــا  و  ــن  الزّيـ و 

ــن الجي و  ــر  التب مــن  ــوى  يسْ

ــي الغــوالِ ــامْ  ـم اهْ ــتِ  أن و 

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــاح ب ــرِّي  سَ ــتْ  تَمْ اكْ  ً بعــدا

ــولْ ـــــقُ ــوهْ اعْ ــفُ ــوَصْ ــالّ ايْ ش

ــن البــرّيـ و  البــحــور  مــال 

يَّة ــي ليــك ارْعِ ــع الغوانِ و جمي

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

ــكــالحْ ت زادْنِــــــي  ــــورد  ال و 
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يدْ عِ كْ اسْ قَ شكلي في منطْ

ــة گادي ــا  انْوارْه الحســاني  جيــب  فــي 

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

ــه االتراكْ بُ ــا صحْ ــا غزالِي م ــكْ ي وهــو يا ســيدي زِينَ

ــامْ الشّ و  مصــر  فــي  وال 

ــناكْ وِي اسْ ــبْ تَضْ واكَ ــتْ اكْ نْ ــو كان بيّ ل

ــومْ ــن انْجُ ــاللْ بي نعــت الهْ

يا مــن فقتي  عــن عبلة بزينــك و جازْيَة

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

داكْ رُوا اعْ مْ و هو يا سيدي طابْ السرور بوجودك و انْضَ

ــد ي ــدِ ــرح اجْ ــوم ف فــي كــل ي

ـــي ـــانِ أوه ـــد  ـــأكّ م أنــــا  و 

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــجــامْ اعْ و  ـــرَبْ  ع و  الــفــرس 

ــومْ انْعُ ــن  بي ــاگْ  ت ــر  األمي

ــي ــوانِ ــلْ ـــابْ سَ ــاكْ ط ــرض ب

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــدْ ي ارغِ عيــش  ــبْ  ي بطِ نزهــى 

يّة محضِ ياقُوتة  ثيلْ  امْ أنْتِ  و 

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

ارْيـــــامْ ايْـــمـــاتْـــلـــوكْ  وال 

ــوم لُ اعْ و  رْ  ســاكَ اعْ ــه  لْفُ خَ

ازهية لك  السعادة  وايعْ  اسْ و 

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 
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ــق ــبّ خمــر اعتي ازْهــى و كُ

ــزّ أالّ ادْراكْ ــراشْ الع وب و افْ تحــت الحجُ

في ارياض امْحتفل بشــجارْ

ــة مالي بالخمــر  ــالّر  ب مــن  ــوسْ  كيُ و 

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

ــومْ العراكْ تْ يُ ــةْ المالكــة تاگَ و هــو يا ســيدي يا راي

ــمْ لِي اظْ ــوتْ  اتْيُ ــرْ  اظفايَ و 

ــماكْ و الفرق خيط الفجر يتْاللى في اسْ

ــرْ حرِي الصــداغْ  ــارَبْ  ق اعْ و 

ــة ــن غــرة ضاوي ــوفْ الحجبي ــن اعطُ بي

ــــقْ ــــدامْ اوْرِي ــي امْ ـــزج ل أم

انْــهــارْ و  ــة  ــقَ نــاطْ ــارْ  ــي اطْ و 

الــغــانــي و  ـــار  ـــوت ال ــن  ــي ب

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــمْ ــي اوْسِ ورْ  بــــدُ عة  مترصّ

المنيـر الـتبـر  عــقــارَشْ  و 

ــي ســانِ بــضــيــا  ــنْ  ــي ــب ج و 

ــقْ نِي التّعْ ــوايَعْ  اسْ ــى  ل احْ ــا  م

عارْ بشْ وا  ــدُ ــشْ يــنَ ــاتْ  ــن ابْ و 

اجْ اتْرِيَّة سفرة من الدهب في الدّ

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

ــمْ تِيـ اخْ ــبْ  يـ بطِ ــمْ  ـ تّ مخَ و 

تعبير ــا  ــه ــالْ م ــارْ  ــج ــاحْ ب

ــة زهرية ــاق الهــالل فــي ليل ف
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ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

الخالْ رشّ  الــخــدود  على  و 

اتْ ــوْت الــدّ ــاسْ ق و الــرّيــق ع

ــون حــيَّــرْ ادْهـــانِـــي ــنُ ــتْ ع

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــولْ الــمُ و  مالية  الـــردافْ  و 

ــوامْ اتـْ ــاتْ  ــن كــبْ افْــخــادْ  و 

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

جالْ اخْ في  ينعصر  بياض  و 

ينعاتْ ــرُه  ــوهْ ج ــن  ــسّ ال و 

لَة على الغـبّة البهـيّة لِيسْ بسْ

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

ــولْ ــمُ ــكْ مَ ســرهــا  ارْكـــون  و 

ــيــامْ ـــقّ عــنــهــم اصْ مــا ح

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

الكْ يّة زادُوا قَلْبِي اهْ ــهِ ــكْ اسْ و هــو يا ســيدي و انْجالَ

ــالْ انْب كســيُوفْ  ــفارْ  اشْ و 

داكْ ــق من اشْ تَنْشَ و األنف طير بَرْني يسْ

داتْ ــهْ ــفْ الثغر شَ راشَ و امْ

ــادِي في المهامــه الخالْيَة و الجيد الشّ

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

ضاكْ ونُه احْ احْ ايْصُ و هو يا سيدي و انْوابَغْ الصدر تفّ

ــولْ الفلُ ــرُوقْ  كبْ ــودْ  عُ اضْ و 

ــراكْ ايْ ــي  اللِّ تســبي  ــة  مالي ــاغ  ارْف و 

زامْ و خصــرْ ينطــوى فــي احْ
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سقانِي و  ســاقْ  ــاقْ  ــسّ ال و 

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

ــعْ ي ــدِ ابْ ــرّ  س فيه  ــومْ  مــنــظُ

ــامــان ضــي و  ــــــردات  زم و 

ــبــانِــي ــــمْ اسْ ـــرُوقْ والَ ـــبْ ع

ــــــي ــــــدانِ ــــــجْ ابْ عــــــالَ

يحصــار وال  ينتهــى  ــا  م

بِيّ ما  اتْفاجى  و  المدامْ  شرب 

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

يعْ ترْصِ فــي  ــرْهــمــانْ  الــبُ و 

القفطــان ــى  عل مســالَكْ  و 

مْ في تسبِيّة قايَسْ المعاصَ و امْ

ــة ارقيّ ــزالْ  الغ ــي  تِ راحْ ارُوحْ 

ــارْ ــب احْ ـــوهْ  ـــفُ ـــوَصْ ايْ وال 

ــراحْ المســاوية ومْ الف ــي بقــدُ مْ ل ــدَ و اقْ

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

لْها ارْداكْ مَ و هو يا سيدي الحلُول و الحلي و اتْيابْ اشْ

ــعْ ــي ارْفِ تــاجْ  و  ــرَة  ــاجْ ــتّ ال

الكْ ــومْ الفْ ــمْ نعــتْ انْجُ واتَ ــتْ الخْ و تنابَ

ــوانْ االل على  ــرّ  حُ ــوتْ  يــاقُ

ــبْ هاوْيَة ــدْ الدهَ ــرْبِيلْ اقْاليَ ــى الشّ و عل

المشــالية ــار  انْه ــوي  العل ــيف  السّ

اتْناكْ في  رْتُه  تصَ اخْ هذا  الوصافْ  حدّ  سيدي  يا  هو  و 

ــكارْ احْ اعليه  ــا  م البعــض 
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الكرام بايَعْ  اطْ من  ود  الجُ و 

البيانِي ــةْ  ــلّ حُ ــامْ  ــم اتْ ــي   ف

ــكــامْ احْ عليه  مــا  ــن  ــزِّي ال و 

الحمية مْ  راغَ لضْ السالم  بْتْ  هَ

ــناكْ وى اسْ يَّة الحبِيبْ اللِّي يهْ دِ قَبْلِي اهْ

ــامْ ــرْح تُ ــنــى  اغْ ال  ـــمْ  ارحَ

ــة ــر و الغالي ــر و عبي بالمســك و العنب

ــظْ اوْزانِــــي ــافَ ح

يَّة المشــقِ بَوْشــاقْ  ــى  ب تَعْ ال 

ودِي بالمراهــفْ الماضية حُ وغزَرْ فــي اجْ

ــي ــانِ ــب ــل ــــل ل قُ

اسْ من الجهليّة ور ابال السّ السُّ

ساقيّة لُه  دْ اتْعَ ما  امِي  الطّ البحر  و 

نِيشــانِي ــتْ  كِ احْ

يّة ــباعِ ــد اسْ ــى الزّن حْ عل ــوّ ل لمْ

ــة الخالي ومْ  للســهُ شــارَة  ــه  لْتُ جعَ و 

ـــي كــيــفْ أدانـِ

ــة أدِيّ كمــن  ــى  يلتـقـ الزالْ 

يَة داهَ صابْتُه  ضاهْ  اعْ في  رْ  ضَ يستَعْ لو 
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ــي تْ بيمانِ ــمْ اقْسَ

ــاتَمْ فيّ ــاعْ الشّ ــتْ فــي اتْب الزَلْ

داويَة بمْ ــحْ  ــرِي ايْ وال  ــالكْ  ــهْ يُ حتى 

ــي ـتانِ المْ ــقْ  بـحَ

ليّ بْ  يســتَجَ مْ  األعظَ واألســم 

ــة يَ الكامْ ــلْ  بالعاليَ ــبابُه  اشْ ــبْ  صَ يَغْ

ــطّ يُــونــانِــي ــخَ ب

يّة ياطِ ضمْ داوَلْ  اجْ له  تْ  سْ لْمَ طَ

ــة يَ راعْ ســرّها  يرْ  ــخِ التّسْ ماليْكــة  و 

ـــي ــــلّ رُوحـــانِ كُ

ــة العبْـرَانِيَّ ــمياتْ  السْ امْ  ــدّ خَ

بْ الكاوْيَة ــه بالمشــاهَ ــوهْ فــي داتُ ي وِ يكْ

ــي وانِ اعْ فــي  دَرْتْ 

يَة اغْ ى منُّه قَوْم الطّ غَ ــارْ ينطْ قَهّ

ــة يَ ــه ناهْ ــدّ لُ ــا اتْعَ ــمْ م الَ ــرْ الظّ ي مِ تَظْ

لْوانِي عَ في  ي  مِ اسْ

بَرْ ليلَة المشــالْيَة ــي أحْ رابْلِ الغْ

عالية ــتِــي  ادْرَجْ اهللا  فضلْ  من  ــتْ  الزَلْ
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ـي ــدانـِ ــا الــوَحْ ي

ــة دانِيَّ الوَحْ فــي  ــي  ربْتِ اغْ ــسْ  َنَّ أ

رْ لِي في يُوم المالقْيَة و اســمح لِي و اغفَ

انتهت القصيدة
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ــة ــوارَمْ المني ــي بصْ لْبِ ــنْ قَ كّ ــكْ مَ ــر اغرامَ أمي

ــة ــي ــاشــم ــه ال

ة ــالفْ رايـَ ة اخْ ــودْ رايـَ ــي و جنُ حــالْ صاگْ ل بمْ

ــيّ ل اعْ ــى  ارْت ال  ــه  بيمانُ حلــف  و  ــاب  ن االطْ دقّ 

ــة ــي ــاشــم ــه ال

ــة ــزّ و العناي ــي ببطــالْ الع و اخــرجْ عــن فتانِ

ــة ــزارَقْ و ســيُوفْ بندقيّ ــة و م عَ بنفــاضْ قاطْ

ــة ــي ــاشــم ــه ال

بايَا ــورْ من اصْ ــرابْ وخادْنِي ميْسُ تْ للحْ قْ ــا طَ م

يَّة ــمِ ــكْ يا زِينةْ السّ ــراحْ دُونْ اوْصالَ ــا لي  اسْ م

ــة ــي ــاشــم ــه ال

ــقايَا اشْ مــع  ــي  ابِ دَ تَعْ ــى  نَنْسَ ــي  اتْزُورْنِ إذَا 

ــةْ المزِِيَّة ــرْتْ  بغايَ فَ ــي و ظْ ــولْ جــادْ فَرْحِ و انقُ

ــة  ــي ــاشــم ــه ال

يَّة ــفِ دْ الرّقِيبْ الواشــي بينْ الورَى اشْ و انشــاهَ
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ـــكَْ ـــرامَ غ و  ــبَّــكْ  بــحُ ـــى  ـــنَ افْ ــبِــي 
ــلْ قَ

ـيَّــة ــمِ
الهاشْ يا 

ــا نايَ امْ ــى  نْتَه مُ ــا  ي ــكْ  بَوْصالَ ــي  ل ــد  ج هللا 

والي االغْ سايَر  االمثال  بك  رَبْ  تَضْ

ــة يّ أدمِ ــه  ب ــتْ  صالَ ــا  م ــي  زالِ اغْ ــا  ي ــكْ  زِينَ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــى القرايَة ــف قارِي عل ــلَ الدكر و يتلّ ــبِي اهْ يَسْ

ــة ــيّ ــهِ ـــعْ ابْ ـــي ســـاطَ ـــزالِ ــا اغْ ـــكْ ي ـــنَ زِي

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــة ــدْ صــارَمْ البرايَ ــمْ متقلّ ــرْ حاكَ ــاجْ أمي فــي ت

ــنِيّة اسْ ــا  بانْوارْه ــرة  مْ گَ ــي  زالِ اغْ ــا  ي ــكْ  زِينَ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

مايَا اسْ من  الضيّ  تلُوحْ  و  ه  داجُ المْ  اظْ ي  جِ تَفْ

ــة فيّ ــعْ العْ راتَ ــرة فــي امْ فْ ــي عَ زالِ ــا اغْ ــكْ ي زِينَ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــى الرمايَة ــمْ رابِي عل ه زاعَ مُ ــهْ من ســامها بسَ

ادْخالِي في  رِي  يَسْ

العالِي وّ  الجَ في 

االنجــالْ ــرّة  قُ ــا  ي

الكمال ــة  ليل في 

تْ المصالْ بَّكْ نَعْ حُ

يا شمس ازْوالْ و اضْ

ــاجْ هلّ الكمال يا ت

ــار الهالل ــك غ منّ
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يّة ــاتْ مِ ي ــرَة فــي داكْ البهــا ما قيمتهــا امْ نَظْ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــداقْ مايا ــرُوبِي و حلى امْ شْ فى مَ عســى يال يَصْ

ـــكَْ  ـــرامَ غ و  ــبَّــكْ  بــحُ ـــى  ـــنَ افْ ــبِــي 
ــلْ قَ

ـيَّــة ــمِ
الهاشْ يا 

ــا ناي امْ ــى  نْتَه مُ ــا  ي ــكْ  بَوْصالَ ــي  ل ــد  ج هللا 

امِي الدّ ودْ  بوجُ دامْ  الفرح  ولْ  نقُ و 

يَّة ــة ازْهِ ــة رايْقَ رْفُوعَ ضــرَة مَ نا فــي حُ و بســاطْ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــة انْهايَ لهــا  أالّ  ــارْ  االثم و  ــجارْ  االشْ و  بأنْهــارْ 

سندسيّة وب  حجُ و  ي  حياطِ و  رِي  بْقْ عَ فراشْ  و 

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــة رايَ ــا امْ ــا بينْن فــرة م ــرْ الشــمعْ و الصّ و منايَ

ــة ــوسْ بندقِيّ ــقْ و كيُ ــرْ و برايَ و امطــارب بالخم

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــامْ و ارْضاكْ فــي ارْضايا ق ــدة فــي امْ أيْ ــتِ امْ و انْ

في عسى ترحامي

تامِي اغْ انْلُوحْ  و 

ســامْ االجْ وا  يَرْتاحُ

ــي هل المالمْ و الغِ

الغالم هاد  مْ  وارْحَ

رامْ المْ يبْ  طِ نَبْلَغْ 

بالســالم ــي  يّن حَ

لالرسام لي  مْ  قدَ و 
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52
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69

يّة ــخِ السْ ــكْ  ي ايْدِ مــن  ــوسْ  يُ بكْ ــي  دْنِ اتْوَ ــارة  ت

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــا لدايَ ادْوا  راحْ  ينِي  ــقِ تَسْ التغــر  مــن  ــارَة  ت و 

ـــكَْ ـــرامَ غ و  ــبَّــكْ  بــحُ ـــى  ـــنَ افْ ــبِــي 
ــلْ قَ

ـيَّــة ــمِ
الهاشْ يا 

ــا نايَ امْ ــى  نْتَه مُ ــا  ي ــكْ  بَوْصالَ ــي  ل ــدْ  ج هللا 

انِي بُوعْ الثّ اللْ بانْ في اسْ و جبين اهْ

يَة ــوْ تْسَ ــنْ مَ ــالتْ نُونِي ــوقْ النّجْ ــنْ فُ بِي و الحاجْ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــفايَة رَتْنِي بشــفارْها اشْ ة ســحْ و عيُونْ ســابْغَ

ــة يّ ه ادْكِ ــرْ بنْســامُ طّ عَ ــى الخــدود ورد امْ و عل

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

يــب غايَة ــقْ طيــب الطّ تَنْشَ ــه نَسْ بْلُ مــا نقَ هْ مَ

يّة وفْ علدمِ و األنــف بين خــال و شــامة و شــفُ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــة الغنايَ ــلَ  أهْ ــوا  دَرْكُ شــالّ  ــرْ  واهَ كجْ نجــادْ  و 

تانــي بُسْ ــرَّفْ  شَ

ــرْ اليَمانِي أو الحجَ

لْوانْ في ارْياضْ السّ

ــانْ م دْ للقُ ــوى  يَهْ

بين ادْواحْ االغصانْ

ــامــانْ ــي اضْ فيه 

بان يه  كِ نَحْ كْ  ــدّ قَ

ــتْ الغلْدمانْ و التِّي
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70
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87

ــا ة ارْضــى علي ــيمَ بْسِ ــمْ بالتّ ــمْ دوره خاتَ بْسَ مَ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

يّة ــرى ادْمِ اتْ اسْ ــدّ ــرِي فــي ال ــق عــاسْ يَسْ و ري

ــة كيّ ــر  الضمي زادْ  ــاحْ  تف ــرِي  رْمْ مَ ــدرْ  الصّ و 

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

يّة ــوِ ــزَرْ فــي الهــوى اسْ ــوارَمْ تَغْ ــودْ كصْ عُ و اضْ

ـــكَْ ـــرامَ غ و  ــبَّــكْ  بــحُ ـــى  ـــنَ افْ ــبِــي 
ــلْ قَ

ـيَّــة ــمِ
الهاشْ يا 

ــا ناي امْ ــى  نْتَه مُ ــا  ي ــكْ  بَوْصالَ ــي  ل ــدْ  ج هللا 

وبَة تْگُ يبْ نارُه مَ ي انْحِ ــمِ سْ وا جَ تَرْكُ

ــة قرمزي ــدامْ  اقْ و  ــة  وجَ غُ دْ مَ ــة  ماليَ ســيقانْ 

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

الّتْ فــي انْهايَة ــي و الحُ بْ و حل ــلْ الدهَ و اخالخَ

يّة دِ لْتها اهْ ــكْ و جعَ رْتْ فــي اللغا توصافَ اختصَ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــة الكفايَ ــةْ  غايَ ــي  تكافين بالحســانْ  ــكْ  ي نَبْغِ

ــة التُوبَ ــرْ  سَّ يكَ و 

وبَة جُ ــلْ  ادْواخَ في 

يبْ جِ اعْ رّ  بسَ صالْ 

و ارْفاغْ فــي ترتِيبْ

يبْ نْ انْجِ لَبْ كمّ يَسْ

يبْ رْ العذِ سمك النّهْ

يبْ دْفْ الوجِ داكْ الرّ

و خصر طاوِي اصوِيبْ
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ــة ميّ الحْ ــمْ  ادْراغَ ــلِيمْ  التّسْ ــاس  لن ســالمنا  و 

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــا ــنُوا الغاي سْ ــي يستَحْ ــي و اللِّ لِ ينْ قَوْ عِ ــامْ و السّ

ــة يّ فِ ــال اخْ ي ب ــمِ ــحْ اسْ ــي وضّ ــظْ المعانِ ــا حافَ ي

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

يحْ الحاج أحمد فــي الغني ارْجايا صِ ــن غالَبْ الفْ ب

بْ الشجيّة واهَ ي في امْ دِي و ألفاضِ واهْ ي اشْ و احضِ

ــة ــي ــم ــاش ــه ال

ــوايا ــأدّبْ ألهــل اللغا اسْ ــردالْ و ت ــي أهــل ال و الْغِ

انتهت القصيدة
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I 

01
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12

ليه بَقْ  اسْ من  غير  وايا  اهْ في  رْنِي  دَ اعْ أوال 

يهْ فِ نَخْ بعد  ب  الحُ سرّ  ي  شِ يَفْ لألعداء  و 

ــا انْعادِيهْ يهْ م فِ ــي ما نجْ بُوبِ حْ ــولْ مَ و اتقُ

يهْ تَبْغِ الشْ  رْهْ  الكُ هل  طبع  من  الجفى  و 

ــه نِي ــواكْ يَفْ ــل أال اهْ ــي قب بْلِ ــجْ المَ عالَ

ــي و الرّقيبْ شــگيه ــم لِ ــي تنعَ يتِ وال ابْغِ

ــاخية بيّ كيــف نَنْســى حســنَكْ يا السّ

ــرى بيّ ــا اجْ ــنْ م َداتْ الزِّي ــك أ ــرى ب ــو اجْ ل

يّة دِ گْ ــارْ مَ رَة حصرة و النّ جْ ما ابْحــالْ الهَ

و الوْفى ســيرة هلْ االحسانْ يا الحسبية

رِيّة  يا العدْ
ــيقْ دْ بوْصالَكْ على العشِ جُ

يّة وايَعْ ازْهِ عى اسْ وفَكْ نسْ طُ في ابْوابْ اعْ

يّة كِ ــي  وارْحِ اجْ ــي  زَدْتِ

مزدِيّة ــوعْ  الضلُ ــن  بي

يّة شِ باح و اعْ توصل اصْ

ــيّ ــا بِ ــزُولْ م ــي ايْ وافِ

يّة دِ ــعْ تاجْ البْها السّ

العلِّيّة ــا  رْتْن ضَ احْ في 
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13
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26

27

28

يهْ فِ اتْشَ حالته  راى  من  الهايَمْ  كْ  عبدَ و 

ي بما فيَّ ــتْكِ ه يَشْ راحُ ــلْ بجْ ــا افْصَ كل م

يهْ ــبْ نَرْمِ ي ــوقْ اللهِ ــرْتْ ارْقِيبَكْ فُ بَ ــو اجْ ل

ــه نِي ــواكْ يَفْ ــل أال اهْ ــي قب بْلِ ــجْ المَ عالَ

ــه ــي وال اتْحادِي شــارَدْ مــن شــرد الغاشِ

ــهْ وِي ــيقْ يَطْ ــي قلــب العشِ ــحْ اثْمانِ أو رَمْ

ــه ي ــا اتْفاجِ ياه ــورْ بضْ ــومْ فــي ديجُ كانْجُ

ــرادَة مــن شــافْها تَســلِية ــونْ اسْ و العيُ

زِيّة ــزّ و امْ ــا و ع ن والتِي فــي اهْ ــا مُ ــتِ ي انْ

يّة ــخِ ــي بالقاليَدْ اسْ ــي و عيُونِ ــاتْ نَرْتِ انْب

يّة دِ ــبِي لزِينَكْ اهْ سْ مْ و ارْضى كَ حنّ و ارْحَ

رِيّة  يا العدْ
ــيقْ دْ بوْصالَكْ على العشِ جُ

ــة يّ دمِ ــزالْ  اغْ ها  ــبَهْ تشْ أالّ  ــزال  اغْ ــا  ي

يّة مِ ه ابْطــالْ الحْ لفُ ــالمْ النّصــرة خَ با اعْ

ية نْدِ ــرُه الهَ فايْ ــكْ بظْ ــي تيتَ لِ قْ حــاصْ عَ

ــة ــاللْ و اتْرِيّ ــتْ الهْ ــرّة نَعْ ــن و غُ و الجبي

يّة ضِ حْ مَ االحباب  بين 

يّة مِ كْ ــه المَ عُ واجْ و امْ

يّة وِ كْ ــودْ مَ ترك الحسُ

يّة دِ ــعْ تاجْ البْها السّ

يّة ــن الحــراجْ العفِ بي

ورْ على المشليّة مشمُ

ــة بِيّ هْ الدّ ــه  عُ تراصْ و 

ــة يّ زَبْجِ ــن  بِي الحاجْ و 
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ــه نِي ــواكْ يَفْ ــل أال اهْ ــي قب بْلِ ــجْ المَ عالَ

يه مِ تُه تَحْ مْ الخالْ و شــامْ ــهُ رَسْ مــا احْ كْ

ــه ي بَهّ امْ ــرُه  جواهْ و  مــن مرجــان  و تغــر 

ــه ي كِ ــقْ نَحْ ي ــه اوْشــامْ أالّ انطِ وصــدر في

ــهْ ــزِي ــحْ انْ ــاتَ ــالّرْ ف ــج ارْ ال ــوّ ــمْ نـُ ــهُ زانْ

ــه نِي ــواكْ يَفْ ــل أال اهْ ــي قب بْلِ ــجْ المَ عالَ

ــه التِّي و  ودْ  الصــدُ ــارْ  ن وا  ــدُ إيْزَنْ ــود  الزن و 

يهْ سِ زامْ يَكْ و الخسر في اقْماشْ و طيّ الحْ

رِيّة  يا العدْ
ــيقْ دْ بوْصالَكْ على العشِ جُ

نِيّة ومْ المْ هُ ــفارَكْ صادَفْ قَلْبِي اسْ من اشْ

يبْ عاسْ مملِيّة داتْ بطِ هْ ــفْ شَ راشَ و المْ

ــة يّ المضِ ــاقْ  ف ــونْ  تْن عَ و  أنــف  ــن  بي

ــة جــى بنْســايَمْ ادْكيّ ــاحْ اهْ ــغْ تَفّ و انْوابَ

رِيّة  يا العدْ
ــيقْ دْ بوْصالَكْ على العشِ جُ

ــة زْدِيّ مَ ــرُوقْ  كبْ شــارَتْ  إال  ــادْ  الضع و 

ــة رِيريّ وفْهــا احْ ــة و كفُ ــاعْ اقْلُومَ و الصب

يّة دِ ــعْ تاجْ البْها السّ

وردِيّة اخدود  ــوا  حارْسُ

ة في لُون قَرفِيّة شــفّ

شــدية جيد  الجيد  و 

ــة فهيي ــن  ممّ رى  وال 

يّة دِ ــعْ تاجْ البْها السّ

يّة فِ مَصْ ــيُوفْ  اسْ والّ 

ــيّ بِ ــا  م زادْ  ــردف  ال و 
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يه ــرُورْ الوْجِ ــاقْ بقدمه اسْ مْ السّ ســاقْهُ

ــا إيْواتيهْ رْ و اســماوِي و م مِي و اخضَ عالْدْ

ــه نِي ــواكْ يَفْ ــل أال اهْ ــي قب بْلِ ــجْ المَ عالَ

بْ لهْ سَ ــنْ ابْهاها ينكْ سْ كل من شاهد حُ

ــهْ ي إيْنَهِّ وال  ــرِي  دَهْ ــق  عاشَ ه  ــدُّ إيْحَ وال 

يهْ فِ ــزّورَة لقــاكْ يَكْ ــكْ بال بُوبَ حْ ــلْ مَ عامَ

يهْ قِ نُه و المرارْ تَسْ عْ ها تطَ دْ في قَلبْ جاحَ

ــه نِي ــدْ يحْ حْ ــا الجَ ــعْ يَتْرقّ مَ ــا يطْ و كل م

ــة ليّ اصْ زُوجْ  ــاتْ  زْب عَ ــمْ  ثَلْهُ امْ ــاغْ  االرْف و 

ــة ــصْ غنيّ لَّ ــرْ شــالّ تخَ واهَ ــي واجْ لِ و الحْ

رِيّة  يا العدْ
ــيقْ دْ بوْصالَكْ على العشِ جُ

ورْ عليية ضى اقْصُ ورة في احْ صُ قْ قاصرة مَ

ــراجْ عيْنِيّا ــا اسْ ــكْ ي ــا يَنْتهــى تَوْصافَ م

ــة يّ دِ ــمْ بهْ ــودْ لمــن جالْهُ و الجــوادْ اتْجُ

ــة مرْقِيّ و  ــة  رايْقَ ــة  لّ حُ راوِي  ــا  ي ــدْ  خُ

ــة يّ ــه كِ ــد ل ــي اتْزِي ــا يَصغــى مايْتِ كل م

يّة دِ هْ لْجاتْ جــاتْ مَ عَ

ــيّة المنشِ حللْهــا  و 

يّة دِ ــعْ تاجْ البْها السّ

ــة ــزالْ حوري ــي اغْ نِ نَعْ

بِيّة الوَهْ بِي  واهْ امْ في 

ــة بالعطيّ ــه  لُ يعامْ و 

يّة قِ ومْ مَسْ ــهُ لها اسْ

ــة ــزِيّ امْ ــــروّحْ  إيْ وال 
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يهْ يتْ و ســفِ قِ ثْلُه امْ لْ من هــو مَ ــتاهَ يسْ

دْ به ــهَ يعْ من اشْ ــفِ ــارْ اشْ آل بيــت المخت

يه حِ يتْ يَمْ طِ رانْ في ما اخْ فْ ودْ لي بالغُ إيجُ

ــة يّ مِ عْ المَ ــه  يرْتُ ابْصِ و  شــيطانُه  ــه  تلفُ

و الســالم لناس التّســلِيمْ هل الفضلية

ي قُول قال أحمد الغرابْلِي في الكنِيّة مِ و اسْ

يّة اقْوِ ــنْ  حايَ امْ والْقى 

البريّة ــومْ  انْجُ ــى  وعل

نَرْجــى اعليم الخفيّة

انتهت القصيدة
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II 

001
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010

011

012

رْدِيّـة الوَ ودْ  الخــدُ من  ارْ  بالنّ وِيتِي  نَكْ ما 

يّة ضِ حْ ساوِي مَ ودْ تحت اكْ تِي انْهُ نَّقْ ما عَ

ــاح و الزهــرة و التريّة ــي نجم الصب فِ تَخْ

يّة الولفِ و  الرّافَة  و  اللطيف  بع  الطّ داتْ 

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

بالسالمْ حيانِي  و  ي  وَلْفِ ول  ارْسُ جاني  سيدي  يا  هو  و 

ــوعْ ابْحالِي لْسُ يقْ المَ ســلّمْ أاليَمْ العشِ

نْ ضبي الفالِي تِي انْجالْ في امْحاسَ تَّعْ ما مَ

والِي حافَلْ العْ زالْ بين امْ تِي اغْ دْ ما شــاهَ

رى لي رى لك كيف اجْ لو ريتي شين ريت و اجْ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــالْ االمث ــرِي  أدَهْ ــي  ل ــال  ق و  ادْوى  و 

ساهية ــفــارْ  اشْ ــنُــوكْ  ــعْ طَ ما 

ـــة ـــداتْ راوْيَ ـــهْ ــي شَ ــتِ ــا دَقْ م

ضــاوْيــة ــومْ  ـجُ انـْ بين  ــرة  گــمْ

الباهية ـــوى  اهْ فــي  ــدرنِــي  تَــعْ

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

الخـال داتْ  ــلَــتْــنِــي  رَسْ ليك 
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ة الوصــالْ ــمْ ســاعَ نَ ــوم تَغْ قُ

ــي العالِ حفــظ  فــي  ــة  العالي رَتْهــا  ضْ لحَ ــلْ  توصَ

ــة ــيَ زاهْ ور  ــدُ ابـْ بين  ــزْهــى  تَ

ــيّ مابِ ــوّى  اتْقَ ــدِي  وَجْ ــاجْ  وه ــي  لْبِ قَ ــرَحْ  انْشْ

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

رامْ و هــو يا ســيدي طيب الســرُور نادانِي و كمــالْ المْ

ــالْ أم و  األمــل  و  ــرْضــا  ال و 

ــي بال فــي  كانْ  شــالّ  ــتْ  مَ ضْ عَ و  ــيّ  ب ــتْ  رَفْعَ

يا الحْ من  ودْ  الخدُ رَتْ  صْ نعَ و 

ــردِيّــة ــالتْ الــسّ ــجْ ــة مــن الــنّ بَ ــدْ ــهَ ــارْ امْ ــف و اشْ

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

دامْ فرة و كيُوس المْ و هو يا سيدي حضر الطعامْ و السّ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــاللْ االطْ ــي  دامِ ــمْ  رْسَ مَ ــتْ  بَلْغَ مــا  هْ مَ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــاللْ احْ و  ــلُــو  أحْ العتِيـقْ  ــزْ  ري ــدْ نْ ــوَ ال

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

ــالْ ــب االقْ و  ــزّ  بــالــعَ الــقــاتْــنِــي 

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

ــاللْ اهْ ــل  ثي امْ ــى  التن بازغــة  و 
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الحال ــات  ــن ابْ بين  ــــارْزَة  ب

ثالِي ــعر امْ ــلَ الشّ ولْ أه قُ ضــى فــي اوْصافْهــا اعْ تَمْ

ــة جازْيَ و  ــة  بْلَ عَ عــن  ــتْ  فاقَ

ــوريــة حُ الجنة  ــي  ف ــهــا  ــوقْ ــلُ اخْ إالّ  ــفْ  ــلَ ــحْ تَ

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

نا في طيب الحديث ماياتْ النظامْ ضْ و هو يا سيدي خَ

البال ألهل  اوْصــافِــي  ــحْ  وضّ

ــي الغالـِ ــنْ  الزِّيـ داتْ  البْـهــا  ــة  ـولَ مُ كْ مَ قُلــت 

ناهية ــه  ــالِ م ــه  ــاف ــوص تُ

ــة يّــ نوِ عْ مَ ــة  ياقوتــ ــاتْ  البـن ــدْ  قْ عَ تْ  ــطَ واسْ

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

رام ــرْ بناتْ الغْ ي ك الهفيفْ اتْغِ و هو يا ســيدي مــن قَدّ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــوالْ االقْـــ ــرَتْ  ــ هْ جَ و  بلســانْ  ادْواتْ  و 

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــوالَفْ داجْ فــي الكحــالْ ــرْ السْ و اظفايَ

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

الجـمــال هــل  ــقْ  أعاشَ ــتْ  قالَ

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

الكمــال ــى  عل ــدر  ب ــن  الجبي و 
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طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــالْ ــدة خصّ ــي فــي الصي و األنــف تركلِ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

ــالْ االمث فــي  ــاحْ  تفّ الصــدر  ــغْ  نوابَ و 

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

الخــال نقــط  و  ــاتْ  جن و  ــن  بي

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

القتالْ ــــوارَمْ  اصْ ــودْ  الــضــعُ و 

ــالْ ــمْ بوشــامْ فــي تَنْي رَتْگَ امْ

ــي إيْاللِ ــحْ  ي انْصِ ــاض  ابْي فــي  ــانْ  إيْب ــرّة  الغُ ــوق  ف

يَة ماضْ ينْ  قَوْسِ بِينْ  الحاجْ و 

يّة ــقِ مسْ ــي  والِ اعْ ــفار  االشْ و  عــابْ  اجْ ــونْ  عيُ و 

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

رْ فتح الكمامْ طَّ و هو يا سيدي و على الخدود وَرْدْ معَ

ــالْ قّ العُ ــولْ  ـقُ اعْ ــدْ  يَّ كيْـصَ

ــي امْصالِ دْ  ــهْ كشَ ــفْ  رْشَ المَ و  اوْســيم  الثغــر  و 

ــة صافـيَ ادْرارْ  ــنْ  ي ـدِ النّجْ و 

بِيّة حسْ سيلة  زانْـــتُـــه  ــيــفْ  لــطِ ــون  ــنُ ــتْ عَ

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

الوْهامْ راجْ  احْ بين  رَة  فْ عَ جيد  يدْ  الجِ و  سيدي  يا  هو  و 
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طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

فالْ ــوبْ احْ جُ و الخصــر ينْطوى تحت احْ

طاكْ يا راحةْ رُوحْ ادْخالِي ولِي رَبِّي اعْ صُ

كمــالْ و  بوْفــى  ــة  يّ دِ اهْ لْتهــا  جعَ و 

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

ــالْ المث فــي  ــاتْ  ابْن ــاع  الرف و 

ــة ــادي ــنّ رْدة ال ــــــدّ الــــــــوَ أَخَ

ــمْ القلــب و االدْخــالْ ي مِ مــن اصْ

ــوالْ ــي االهْ جِ ــمْ تَفْ و المعاصَ

ــي ــزالِ اغْ عبد  ــي  ألن كاتبَة  ــومْ  ــلُ اقْ ــاعْ  ــب اصْ و 

ــة الوافي اعــة  الطّ مــالْ  باكْ

ــة ــيّ ــبِ ذَهْ ــمْ  ــواتَ خ و  ــة  ــادْي ن ــافْ  ــط الْ ــوف  كــفُ و 

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

الحزامْ فُوق  رْفُوعة  مَ مالْيَة  ارْدافْ  و  سيدي  يا  هو  و 

فــالْ اطْ ــاتْ  زْب عَ ــقايَقْ  كشْ

المالِي ــاقْ  الــسّ و  لَجْ  دْ الخَ من  ــرى  اطْ ـــدامْ  اقْ و 

يا بالضْ ــمس  الشّ عاعْ  اشْ فاق 

ــيّة نْشِ مَ ــرْ  واهَ جْ و  ــي  لِ الحْ و  ــزّ  الع ــولْ  لُ احْ و 

عديّة السّ الغزالْ  يا  ودْ  السعُ بدر  انْتِ  و 

ــا بُوحرامْ لْتِي في اوْصافَكْ ي ــتْ حُ ي و هو يا ســيدي نَهِّ
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ــدالْ تَبْ ال  ــة  بَّ محَ و  ــوقْ  شُ

ــي عالِ المْ أدَرّةْ  ابْهــاكْ  مــن  ــولْ  بُ القْ ــعى  نَسْ

ــة كافْـيَ المْ ــل  جـ ــي  كافِيـنِ

يّـة دِ الهْ ــعْ  ــرْفَ تَ و  بالقبُولْ  ــودْ  ــجُ اتْ ــجــوادْ  ال

ــا زهــو انْــجــالِــي ـــالم زيــنــك ي ـــا اغ وأن

ــة ــى الغــالمْ راضي ــي عل ونِ كُ

فيّ رقبانَك  ي  فِ تَشْ ال  تُرحام  ــمْ  ارْحَ و 

الِي دّ عُ اتْــبــارَزْ  بــاشْ  سامْ  احْ أراوِي  خدْ 

ــة الكاوْيَ ــي  بَنْفاضِ ــزَرْ  اغْ و 

يّة مِ عْ المَ االبصارْ  هل  ينْ  دِ بالجاحْ شْ  ابْطَ و 

دالِي لجْ مْ  زعَ و  لُه  هْ بجَ ادْعى  داعِي  نْ  كمّ

ــة ضــاهْ نافْيَ ــتْ فــي اعْ فَ دْ صَ

يّة مِ كْ رار المَ يلْ من االضْ طِ ه اعْ مُ سْ و ابْقى جَ

وضْ بالجهالة في البحر المالِي من رادْ إيْخُ

ــة عاديَ بالمْ ــلَكْ  يَسْ ــعْ  طمَ و 

مزْدِيّة لهادِي  ــكْ  دي ــاجْ  الــمّ به  بَتْ  لَعْ



II 403السعدية

092

093

094

095

096

097

098

099

100

جانِي و اغاللِي ودْ في اوْتاقْ اسْ رْصُ و اصبح مَ

ــة داوْيَ امْ ــرُّه  لضُ صــابْ  ــا  م

ييَّة ــفِ ــه للناسْ اشْ ــه والحُ شــيطانُه تَلفُ

نْوالِي ــةْ مَ ــلُه فــي انْهايَ و ســالمْ اهللا انْرَسْ

ــة غالْيَ و  ــة  رْشَ طّ عَ و  ــرْ  طَ بعْ

يْنِيّة ــيّ عَ ــي وضَ لْبِ ــالجْ قَ ــا عْ ــكْ ي رْتَ ضَ لَحْ

ثالِي عر امْ ه ألهل الشّ حُ ي ووضْ ــمِ وادْكر اسْ

مــد ليث المشــاليَة ــولْ احْ قُ

ــوبْ عليّة ــبْ اهللا إيْتُ ــن طالَ حــاجْ الحرمي

انتهت القصيدة
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ــى عليّ ــا ارْت ي يا ناســي م ــقِ شْ ــالْ عَ م

ــيّ ف ــنّ  ايْحَ ال  مــن  ــوى  يهْ ــي  لْبِ قَ ــالْ  م

ليّ ــودْ  ــجُ ايْ وال  والّفْ  ي  بْعِ طَ ــالْ  م

يّة ــخِ تِي اسْ عْ رانْ و دمَ ــهْ رْفِي سَ ــالْ طَ م

ــة  يّ وِ
انْ ــال  ب ــة  الفرَگ ــارْ  ن ــي  فِ يَطْ آشْ 

ـه مــا كــانْ ـــه كــانـُّ يـــتُ مــا انْـــوِ

ــي اوْطــــانْ ــفِ ــخْ ـوِيــتُــه يَ ــا انـْ م

ــانْ ــس ـــرُه انْ ـــبْ ــي خُ ــان ــط ــا اعْ م

ــة يَّ فِ اخْ مالْهــا  ــرارِي  اسْ و  ــي  فِ نَخْ آشْ 

كيّة كل  ــوقْ  فُ من  يّة  الكِ هــذا  زَدْتْ 

ــيّة العشِ و  ــاحْ  ب اصْ ــاللْ  الهْ ــبْ  كنْراقَ

المنيّة ــازْ  ب ه  دُ قَصْ ــمْ  ــرْسَ مَ من  آشْ 

شــايا احْ فــي  ــرانْ  ني ــبْ  ايْتَگَّ ــومْ  يُ كل 

غاية ـــتْ  ادِّي وال  ــي  ــانِ ارْم ــالكْ  لــلــهْ

ــة ناي ــه اعْ ــو كنــت ل ــيّ ل ــفْ ب وال ايْوالَ

ــي عــن ابْكايا ــي عــن مــن الّ يَبْكِ و نبكِ

الجْ دايا ي اعْ ينِي في وَلْفِ واشْ انُهو ينْسِّ

زُونْ حايَبْ المْ اجْ من اسْ ساهْ الدّ رْ اكْ كبْدَ

ونْ طُ لِّيني مثل الهبيل هايَمْ مَشْ و يخَ

ونْ ني آشْ من أرضْ ايْكُ يدْ كيمْ ايْفِ أوْال احْ

ــا راي امْ نِي  ســاكْ ــهْ  وَجْ و  ــمْ  تَ نَكْ واشْ 

كايا ي على اشْ ــكِ وكل عرقْ في داتِي يَشْ

نايا عْ الزهــو امْ ــا ســامَ ــي ي ــرْ ل هَ وال اظْ

وايا ودْ في الهوى اسْ ــقْ ايْجُ واشْ من عاشَ
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ــة  يّ وِ
انْ ــال  ب ــة  الفرَگ ــارْ  ن ــي  فِ يَطْ آشْ 

نـــيـــرانْ و  ثـــلـــجْ  ــبَّــة  الــمــحَ

ـومــانْ يـُ مــا  ـه  حــالـُ ـــوى  الـــهْ و 

ـــاقْ ازْمــــانْ ـــشّ ــتْ عُ ــاهَ كــيــفْ ت

ــة دِيّ عليه  مــا  ــه  ــالَّبُ طُ ــي  مِ ــدْ يَ بعد 

يّة القضِ مْ  فاهَ يا  لي  ــرى  اجْ هكداكْ 

ــيّ عل ــة  تُوب كْ المَ ــى  عل ــدْ  يّ اتْحِ وال 

ــة يّ المضِ ــبْ  واكَ الكْ ــي  انْراجِ ــاتْ  كنْب

ــة يّ وِ
انْ ــال  ب ــة  الفرَگ ــارْ  ن ــي  فِ يَطْ آشْ 

ــوانْ ــلْ ــسّ ــبْ ال ــمْ طــي ــنَ ــغْ ــه نَ ب

ــانْ ــب ــمْ ايْ ــيْ ــغَ ـــرى بــعــد ال ــا ت ي

ــانْ ــرْه شَ ــوزُه  انــحُ و  ــي  ــوزْنِ ــحُ إي

ــة ازْهيّ ي  ــوايْعِ اسْ ــودْ  تعُ و  ــى  ن نَهْ ــكْ  ب

ــة ــوسْ بندقيّ ــفرة و كيُ بالشــمع و السّ

الشــجيّة ــبْ  واهَ بمْ ــدْ  تَنْشَ ــعْ  والَ المْ و 

ــفاوْا فيّ ــودْ اللِّي اشْ ــي الحسُ ــادْ ننكِ ع

الجْ دايا ي اعْ ينِي في وَلْفِ واشْ انهو ينْسِّ

ونْ ــكُ مْ ماليه اسْ نْهُ و القلب امْســكّ

ن جون ينْ فــي كمّ ــقِ َماتيَّه من عاشْ أ

بارْ قيس المجنونْ ــل قيصرة و اخْ تمثي

رّفْ و اشــحالْ من اوْاليا ــوك اتْصَ في الملُ

بايا ــى اصْ ن ــرْنِي مــن اضْ اللُه يسّ فــي اغْ

ــا واي ــي داقْ مــن اهْ ــر اللِّ ــي غي رْنِ دَ وال اعْ

ــمايا ــن ايْتُوگْ من اسْ رِي حي ــدْ نرتجــى بَ

الجْ دايا ي اعْ ينِي في وَلْفِ واشْ انهو ينْسِّ

نُونْ كْ ر المَ ــدّ اتْ يا ال ــولْ أرُوحْ الدّ و انقُ

داكْ المظنُونْ يدْ هكْ عِ دِي في برجْ اسْ عْ سَ

ونْ بْ ايْهُ عْ نِي تعناقْ السالمْ و الصّ نَّقْ يعَ

ــة انْهاي لهــا  أالّ  ــراحْ  افْ ــرَحْ  نف ــكْ  ب و 

ــلطان في البداية ــاقِي سُ و الخمر و السّ

ــة ماي كلّ  ــاعْ  ب بطْ إيجــاوَبْ  ــارْ  ت الوْ و 

ــة ــرُورْ غاي ــي اسْ ــتْ ايْولِّ ــا صادَف و كل م
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ــة  يّ وِ
انْ ــال  ب ــة  الفرَگ ــارْ  ن ــي  فِ يَطْ آشْ 

ــانْ ــزْي ــمَ ال ـــــراقْ  افْ ــدْ  ــي ــعِ ايْ ال 

ه حــســانْ ـــدُ ـــعْ ــي بَ ــــى ل ــا ازْه م

ــانْ ــم ــرّحْ ال ــي  ف ـــا  ـــايَ ارْج دَرْتْ 

ــتَـويّــة سْ مَ بالْفــاظْ  ــة  ـلّ الحُ نَتْهــاتْ 

ــيَّ ب ــولْ  صُ و  ــي  نِّ غَ ــي  لِ قَوْ ــظْ  يالحافَ

يّة دِ بالحْ الــبــيــزانْ  ــرّ  حُ اتْــمــتــلْ  ال 

ــة ــمْ الحمي راغَ و الســالمْ مــن اهللا لضْ

الجْ دايا ي اعْ ينِي في وَلْفِ واشْ انهو ينْسِّ

ن قَلْبِي يا من اتْسالْ من غير اسنُونْ  مكّ

ونْ حُ طْ ه مَ يفُ عْ بيناتْنا بسِ دْ اقْطَ و الوَعْ

ون ــكاف و نون كلمــا رادْ ايْكُ ما بين ال

ــا ــه فــي الهــوى ادْراي ــا مــن الّ ل وال ادْراه

ــا داي ــمي اعْ ــي هــازم اسْ أحمــد الغرابل

هــب المطبُوعْ لشــظاية وال اتْقيــس الدّ

ــة ناي لدهــات أهــل الفــن والْفاضهــا اعْ

انتهت القصيدة
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التِّيهــانْ ــولْ  يُ بخْ ــي  ل صــاگْ  و  ــي  ادْهانِ و  ــي  نِ تِيّهْ

أميدانْ ــهــارْ  انْ في  ــزْنِــي  هَ

يمْ ظِ نْدْ اعْ لُومْ سلطان بجَ رْ و مزارَكْ و العْ عانْ و العساكَ صالْ بالرّامِي و الشجْ

اللطام بسيف  العشاق  هازم 

الدمامْ عى  نَسْ ورُه  ميسُ نِي  حاصْ و  رْنِي  قهَ و  نِي  زَمْ اهْ و 

ه المُ ــوبْ اغْ سُ كْ ــرى مَ ــال اشْ ــه ب ــي فــي ازْمامُ تَبْنِ و اكْ

الصيام قبل  حــالِــي  ــذا  ه

ــــاج الـــرْيـــامْ وج ت خـــــدّ

ــة ــجَ ــري ــــارْ احْ ــوْقَـــدْ ن تـَ

أســيــدنــا

وجْ خــدُ ــبابِي  اسْ ــوتْ  انْمُ إال  ــي  ناسِ ــا  ي وا  دُ شــهْ

هــاجْ ــرْ  الخبي ــي  نِ االّيَمْ ــا  ي

ــاجْ ــنِــي الــخــبــيــرْ ه ـمْ االّيـَ

ه المُ اعْ تحت  ــي  رَاسِ ــرتْ  صَ و 

ــة النصر ي رايَ الكِ ــبابْ اهْ و اسْ

بـزِينْـهــا ــي  تْنِ لْكَ مَ ــة  وجَ ـدّ خَ

ــــراجْ احْ ــيّ  عــل ــوان  ــي ــغ ال و 

كامْ ــة وال احْ ــفْ طاعَ وال انْخالَ

ــدر الب ــةْ  لْعَ طَ ــا  واه نَهْ مــن 

ها قَـدْ ـمالْ  اكْ وفْ  شُ انـْ وقـت 
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ــام الري ــن  بي ــة  يّ ضِ حْ مَ ــة  عالي ــورْ  اقْصُ فــي 

ــي ونِ تَرْكُ ي  ــمِ رْسْ مَ أوْطــاتْ  بعــد  ــا  بُوه جْ حَ

ــجامْ اسْ ــي  وعِ دمُ و  ــي  نَرْتِ ــي  حالْتِ حــالْ  ال 

ة وطَ ــقُ مالها مَسْ ــي إيْزِيّنْ على اكْ ــكالْ الخــطّ بالزناتِ لَتْ اشْ نزّ

ــتْ الجدول انتهــى الحكامْ لْعَ ــرج الميزان طَ ــن كلمة و في ب بي

الســايل ــه  في حــلّ  ــؤول  سْ المَ بيــت  هــذا 

ــي لعندها شِ ــة الثالث الزَمْ نَمْ ــرُوجْ في ليل ه و ي دُ ــي إيْفاگْ شِ يَمْ

ــا حكم المرِّيخْ شــفتها  لْهــا حتى لدارْه نَوْصَ

ــي ــى اقْتالِ ــي زَعمــوا عل الِ دّ ــخ انْحيــس خفــت مــن عَ و المرّي

لبة و سرت نترامى على االسوار مع السطوحة رتْ السّ تْ على اقْتالهم حضّ زَمْ و اعْ

يلْ ــا اوحِ ــر مصروعة وان ارْ غي ــا و النّ ــدار و البخور معايَ مــن دار ل

ــن كتَرْجــى باخــالق الهيجة ــا داتْ الزّي ه دْ نوجَ

ــــا ــــدن ــــي أس

ــا ســرْدِيّة الغنوجْ قلــت لهــا طــاب الســرور ي

ــاجْ الغن ــاحْ  ب مَصْ ــة  وجَ دُ خَ

رِيّة دْ رَة عَ ة تاجْ الزِّينْ قاصْ وجَ دُّ خَ

ـــامْ ـــجّ نَ ـــبْ  ـــالَ ط أنــــا  و 

ــاجْ ــوتــة فــي ت ــة يــاقُ وج ــدّ خَ

ا يّ مِ ــف  أل ــاتْ  ــي امْ ــوى  ــسْ تَ

بْ الهندي و احسابْ البرُوجْ صاحَ
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ــة رُوشَ مفْ ــة  رونْقَ امْ منقوشــة  ــة  قب فــي 

ر  مبيّاتْ ــطَ ــة و امخايَدْ الصقلِّي و سَ وشَ ــرِيرها دَخشُ و على اسْ

الحســكاتْ فــي  ــوِي  يَضْ الشــمع  و  ــات  الزّربيّ و  الحياطــي  و 

ـــرْوى ــف ن ــرشَ ــم ــن ال ــة م ــوب ن

دورة من حر الغرام كْ لِي قلُوبْ مَ حْ صوتْ يَسَ نِي باشعارْ و تواشَ ضْ حتى انغيب و توكّ

ــدامْ المْ نتعاطــاوْا  سندســيّة  اجــداوَلْ  ــن  بي ــا  م ــا  احن و 

النظــامْ ــر  ب حَ ــا  ي ــي  ل ــت  قال

ــــرامْ امْ ــي  ــال م ــك  ــال م و  دون 

انْتِيجــة ابْهــاكْ  فــي  ي  ــقِ عشْ

ــــا ــــدن ــــي أس

ــزوج ابْ ــر  غي ــي  واشِ ال  الســرور  ابْســاطْ  فــي  ــا  ن احْ و 

ــا ســاعة فــي غســق داجْ ن دْ خَ

يني بالمدامْ ــة تســقِ راف و الضّ

ــا ــديّ ــي نــوبــة نــحــوزهــا ب

القــوام وصــف  ــي  زين ــف  وصّ

مامْ الهْ وانــت  ــخــادم  ال ــا  أن

اغــــالمْ إال  ــبيـني  سْ اتحَ ال 

العــالجْ ــوس  كي و  ــفرة  بالسّ

نوبة نوبة ولفي تحوزني لصدرها

ــي ل تهــدِي  يُوســها  اكْ ــة  نوب

ــــامْ ـــيّ بــيــن االري ـــــع ب وارْفَ

النْيامْ ــرد  س يــا  لها  قُلت 

وامْ ــدْ ــوبْ ابْهــاكْ على ال مكسُ
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راسْ ــن اغْ ــدة بي حْ ــا مَ ه ــرْ منتخــب قدْ و جواهَ

داسْ حمْ من  ــسْ  ــلَ اغْ ــوتْ  تــيُ و 

رْقِين و العيون اجعــاب اروامة عَ ــن امْ ــبْ نوني ــاسْ و الحواجَ ــن بنُورُه وقّ و الجبي

ات منهــم مضــرورة ــدّ ــوارَم و ال و االشــفار اصْ

ــورة ضُ ــحْ العفــى و اخْ ــمْ فــي ابْطايَ رَسّ ــازْ امْ غنَجــورْ كــنّ ب

ــام االرس فــي  امعاها  زهيت  و 

ــوامْ اقْ ــيَة  المشْ و  الخلخــالْ  و  ــم  تبري فــي  الســيقان  و 

جيجة تَهْ فـــي  ـــي  خـــالقِ و 

ــــا ــــدن ــــي أس

رُوجْ ــدّ ال لَحــضْ  ــي  وَلْفِ الغــزال  فــي  ــيني  ينَسِّ شــين 

ــي و تاجْ ــتْ بالحلَلْ و حلِ نْطَ حَ

مْ لْظَ گَ امْ خالْ  خدّ  كل  في  و 

ــمْ الخاتَ دورْ  جهــد  مبســم 

ــورَة صُ عْ مَ ــة  تْمَ خَ امْ ة  دَ ــهْ شَ

ــمْ رَگّ امْ البهيــج  ــدرْ  الصّ و 

ــمْ صَّ اتْحَ ــيُوفْ  كسْ اضعــاد  و 

التمــامْ ــى  عل الوصــافْ  هــذا 

ــتْ ابْهاها في القســامْ حْ و مدَ

ــاتْ عامْ ي ــة فــي عــوض امْ ليل

اوْهــاجْ ــا  يده فــي  ــصْ  مقايَ و 

ــورة مُ احْ ــياهْ  كاسْ ــاض  بي و 

ــمْ اتْوالَ الغــزالْ  ــفْ  مراشَ و 

ورة ــكُ مَشْ ــرْها  بسَ ــة  ـبَّ غُ

صــورة ــن  كمّ ــه  في وم  مشــمُ

ورة ألهل الغرامْ للحرب جايّة مشمُ

ــرامْ ــوح ــي ب ــزالِ ــغ ـــدِي ل ـــهْ مَ

الرسامْ في  عاها  امْ ــيــتْ  ازْهِ و 

ــگــامْ ــمْ ال بــعــد  ــنــا  دَعْ تــوَ و 
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ــي والِ اغْ و  الزهــر  و  ردْ  ــوَ ال انْســيم  ــاحْ  ف ــا  م

الغالِي العبير  و  ــكْ  ــسْ الــمَ و 

المهــم باكْ ــي  انْبالِ ليــس  ــنْ  ي دِ الجاحْ و 

ــوزونْ ــونْ و مُ ــي ملْحُ ْنِ ــمْ وَدّ ري ــيّ الكْ جــادْ اعل

الغــرامْ ــاس  ن ي  ــقِ شْ بعَ ين  دِ شــاهْ و  ــي  ياطِ ضمْ و  ــي  زناتِ و 

وحْ في الشــطر فى موضُ ي ما يَخْ ــمِ امْ و اسْ ــى الفهّ ــتْ عل و ارْوِي

االءامْ ـــومْ  لـــلـــقُ ـــة  ـــمَ نَـــقْ

ــة دايَ اعْ إال  ــرْدُه  جَ صــامْ  مْ صَ أراوِي  ــدْ  خُ

ــامْ م الدْ ــعى  يَسْ جــا  ــه  بارَتُ ــن  أوحي ــارِي  ع ــدْ  بَ اجْ البعــض  و 

اللطــامْ رادْ  ــي  اللِّ ــتْ  وَّعْ طَ ــه  ب ــينْ  السّ حــرف  ــك  كدل و 

تَوْليجــة فــي  ــاوْا  ابْق ــودْ  حُ الجْ و  العــالّمْ  ســرّ  هــذا 

ادْرُوجْ يبْ  للعِ ــوا  ــعُ ــنْ صَ غير  ــاتْ  ــجّ ح ـــــوا  دَرْكُ ــا  م

ــرُوجْ إيْ ــدْ  حْ الجَ ــلّ  هَ ــن  بي ــادْ  ع و  ابْصــارُه  انْعمــاتْ 

ــاجْ ــدب ال غـــزل  أراوِي  خـــدْ 

أحبَرْ الغرابْلِي  أحمد  ــولْ  قُ

لْبِي رْتُه و ارْضى غَ مْ من اقْهَ فاهَ

فيتُه اعْ ــي  ــالِ ــتّ ال على  و 

ــه ه و غاتْب ــيخُ ــرْ شِ ــي نكَ و اللِّ

ة عَ ــيُوفْ قاطْ لو كان لهــم اسْ

ــاج النت ــى  عل اهللا  ســالم  و 

رْ ضَ الحْ ــة  جَ بَهْ فــي  ــلْ  يَصَّ لَمْ

و كنت باقِي صابِي قبل الصيامْ

ــع الكرامْ بْ لُوم لطَ عْ ــو مَ و العفُ

ـة بنـتِيجَ ـــرْ  ـــفَ اظْ لــيــس 

ــة ــيــجَ مــا يَــــرْضــــاوْا الــسِّ
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ــرُوجْ اخْ ــج  نَهْ ــنُوا  سْ حَ ــا  م ــرُوقْ  اطْ نهــج  ــوا  حقُّ ــا  م

ــة ــوِيــجَ تَــعْ فيها  ــا  م ــي  ــتِ ــيْ نِ ـــرتْ  ـــفَ اظْ ــمــد  الــحَ هللا 

رُوجْ الحْ ــواوَرْ  انْ و  فا  العْ ابْطايَحْ  في  تَرْ  نتْبَخْ

نُوجْ الغْ وفَةْ  شُ تَرْضى  ينْ  مِ الياسْ و  رِي  النَّسْ و 

قــيــقــالنْ و  ورد  نــلــقــط  ليجةو  تَخْ في  ــوســانْ  الــسُّ و 

انتهت القصيدة
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015

الجمــالْ داتْ  ــى  تتمن ــا  م كل  مــل  اعْ و 

ايْــبــاتْ ــلّ  ــظَ إيْ كيف  ها  لراسْ ـــه  راسُ

الكيسانْ و  فرة  السّ و  االغصانْ  بين  رْجة  الفُ و  و  بالزهُ

ــالْ و بيبانْ  ــة و اقْف ــوارْ عالْيَ نْ بسْ صَّ حَ فــي ابْســاطْ امْ

ة قَ مْ باالشجارْ باسْ نَعَّ و الرياض امْ

ها ناسْ اتْزُور  غير  ي  وَلْفِ ها  صْ كيْخَ ما  ادِي  الشّ و  رْ  المهَ و  إيْرُوجْ  وسْ  الگامُ و 

رّزها حَ ارْقيبها  لوال  نِيَّتْها  دا  هكْ فرجاتْ  نَمْ  تَغْ مْ  يهُ جِ امْ على  يزُورْها  أو 

ولْ مُ عْ المَ واشْ  نعمل  كيف  وأنــا 

ي ابْطاحِ في  تدرجْ  حتى  عاهْ  امْ نِي  عْ تَنْفَ حيلة  من  واشْ 

ــــــــــي أصــــــــــاح

االلمــاحْ ــا  ي اضْ ــوزْ  نحُ و  ــادْ  بالضع ــي  ـنِ نَّقْ تعَ و 

ــــوداللْ ــة بُ ــن ــي ازْ أمِّ حـــــرّ

داها يُونْ اعْ ضاها على اعْ زْها و احْ رّ حَ

ـــي ــا واشِ ــه ــلْ ــوْصَ مـــا ي

ة قَ ناطْ االغــصــانْ  في  االطــيــارْ  و 

االنْــجــالْ ــودْ  سُ نِّي  عَ زْ  ــرّ ح

يرْضاهــا نِي  ــلطْ سُ ابْســاطْ  فــي 

ــي غــاشِ ـــدْ  اتْـــشـــاهَ وال 

ــة ــقَ دافْ ــاهْ  ــي ــمْ ب ــــــداوَلْ  اج و 



الحراز 416

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

ــوادِي اجْ عن  يعْ  جِ اشْ وبْ  مــدُّ فارس 

ــنْ للنّاظرِي ــة  فتْن رة  ــدْ عَ بنــت 

ــكالمْ بال ــي  جاوَبْنِ ــة  تمّ

ادْوى و  ـــيّ  ب ــــــعْ  ارْفَ

ــونْ ــكُ اتْ منِينْ  و  ــيــكْ  ــجِ امْ ــيــنْ  ــنِ امْ ــي  لِ ــال  ق و 

ــرُوحْ انْ ــر  للمصي قاصــدْ  اجيــت  و 

ــه فــي االشــكالْ ــا جيتُ أوّل م

ــالْ ــص ــنْ ــال ب ـــدْ  ـــلّ مـــقَ و 

ــي ــمــالِ ـــورْ اجْ ـــهُ عــلــى اظْ

ـفْ الــهــوِيــرْ هــودج خــلـْ

َلفاهم ــه أ ــتْ علي لْ مهمــا گبّ

لُه قلتْ  العرْبانْ  الْ  مّ عُ من 

ـــزِّي ـــي األمـــيـــرْ بــعــد عَ ـــنِ انْـــزَعْ

حازْهم جايَمْ  الهْ و  ــراسْ  ــمْ ال و 

ـــوم الـــقُ ـــا  ـــه ري ـــدْ تَ أال 

بِي فــي ارْضاكْ ــكْ صاحْ لَ مْ حبيــت نعَ

االبطالْ من  مــرو  صفة  في 

ــي ـولـِ ـمُ احْ و  ــي  ـ ـقـلـِ تـُ و 

ــي ــالِ ارْج تــابْــعــاهْ  ــرْ  ي ــوِ ه و 

ــه ــي ف ــــــودج  ــــــه ال و 

ــســالمْ ــتْ ال ــي ــشِ بــعــد افْ

ة تَمْ مْ  حبهُ في  بيرْ  اكْ كنتْ 

و انفانِي عنهم و ملك  مالِي و الحرث

الــخــافــيــة إال  لِــــي  ــى  ــل خ مـــا 

ـــة ـــبـــادي ـــــرْت ال ـــــجَ اه

كْ ــدَ ــنْ ــعَ ل خليلتِي  ـــوزْ  اتـــحُ و 
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ــب قري فــي  نشــريها  ــزَلْ  نَنْ ــاشْ  ف

للجيابْ ــا  يّ ايْدِ ــتْ  ادْحي

االحي هذا  يا  عنّي  سير  ألمير  ي  عاصِ بْ  حَ نَصْ كيف 

ــــــــــي أصــــــــــاح

ــالحْ اصْ فيك  مالِي  ــنِــي  تــرُومْ ال  ــمــالَــكْ  اجْ ــوكْ  صُ

ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

ســاوي ة بنــت حانطة في اكْ ــه في صفَ جيتُ

ــمْ القوِي ــدّ  الق داتْ  ــنْ  بالمحاسَ ــبِيهْ  تَسْ
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ــن ــي ــــا أم ــــة ي ــــان أم

ــالْ ــم ال ــاجْ  ــت ــحْ ت وإال 

ــوسْ ــيُ اكْ ـــــزُوجْ  ابْ ــتْ  ــعْ طــلَ و 

ــلْ ي فضِ ــا  ي مْ  لْهُ تســتاهَ

ـــاعْ ــــي طـــمّ ـــــا ش ــــا ان م

ثالَك ــة امْ بَ حْ ــى صُ انِي عل ــا وصّ أبّ

يالْ بَّرْ له في الحْ ــرْتْ انْدَ سَ

ــوِي ــبْ دُنْي سَ ــا اكْ شــالّ م

دارْ شــي  ــكْ  ــلَ ــمْ نَ حتى 

ــكْ شــايَنْ اتْرِيدْ وا ل ــدُ انْوَجْ

مْ خودهُ لكْ  منِّي  هادُوا  له  لْتْ  قُ

المِي و قال لي ل في اكْ و تأمّ

شوف غيري مالي حاجة بخلطتَكْ

ــارْ جبّ وال  ــي  طاغِ شــرير  ــا  ان ــا  م

ازْوالْ ــه  نّ عَ ــي  مالِ ــنْ  اليَ

واوِي ــيقْ اهْ شِ لو شافْها اعْ
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ــامْ الكم ورْدْ  ــح  فات ــي  قان ورْدْ  الخــدّ  و 

لْتْ ارْخيتْ اللتامْ حين اوْصَ

لّمْ باللســانْ ــلْ و تكَ ــل داهْ ــيّ و ابْقــى وجي انْبهــض ف

بســفاحْ  نَرْضــى  ــا  م

ارْ ــدّ ال ــمّ  ف ــى  عل ــتْ  خرَجْ ــا  م ــتْ  اتْرَبِّي ــاتْ  الخن فــي 

تْ على الطريقْ بابي و اتْلَفْ تْ انْســيرْ عند احْ رَجْ و اآلن اخْ

ــارَكْ ع فــي  الحضــا  فــي  ــاتْ  أنْب

بابِي انْســير ــدْ احْ ــاحْ نخــرج عن ومــع الصب

ــرْ خي ــمْ  فيكُ ــعْ  يَنْفَ ــا  م

ــوفْ غير الحيجــانْ اللِّي عليكْ شُ

ــاجْ نــش مــع التّ ــسْ و الحَ راكْ و المقايَ ــدْ ــا تُ ــرْ م واهَ اجْ

ــعــامْ ــي بــاطْ ــتِ ــا كــرِّي م
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ــارْ ــن ق ـسْ م ــلـَ ــتْ اغْ ــي ــتِّ ال

الْمــة الظّ ــا  ي ــكْ  هَ وَجْ ــترْ  اسْ ــال  ق

ــرْدالْ ال مــن  ــونْ  انْكُ واشْ  ــه  ل قُلــت 

النْهارْ هادْ  إالّ  عمرِي  ــولْ  طُ

ــيــارْ ــتْ الــغْ ــبّ ــي س قـــال ل

ــلــيــل ــــــبْ فــــيّ الــجْ راقَ

ــى ــغ ــدْ اصْ ــع ــــلْ ب ــــأمّ اتْ

ــة ــزْنَ ــي خَ ــتِ ــسْ ــبَ غــيــر الْ

ــاشْ فيكْ ــكْ ال تفت كانَ رُوحْ لَمْ

ــــــرادَة اسْ ـــونْ  ـــيُ ـــع ال و 

تْ قْ لْ فعل الردالْ حاشا هللا انْطَ عَ ال تفْ

سيبَة احْ ة  ــدَ ــيْ ج ســيــدي  ــا  ي ــا  أن

ــارْ ي ــرُوجْ اغْ و ســبابي فــي اخْ

ــي في الحاللْ لْتْ له مع زَوْجِ قُ

ـــــدارَكْ ــــي لـــــجْ ــــوزنِ ح

ــيرْ ارَةْ العشِ ــكّ ــي يا ن ــال لّ و ق

ى بالقــدامْ ــدّ و خارَجــة كاتتهَ

بيكْ ــة  ــجّ ح ـــدِي  ـــنْ عَ ــا  م
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ـــي ـــزاحِ ـــمْ ـــي ب ـــبِ ـــلْ ـــنْ قَ ـــشـــطَ غــيــر ن

ــــــــــي أصــــــــــاح

ــاحْ القب ــلْ  عايَ للفْ ــوْرى  ال ــهْ  إينَبّ الشــيطان  و 

ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

اللِي لُوعْ اهْ ــي اطْ تِ لِيفْ رْ بوْ حتى نظفَ

قــالــون و  ورش  قـــاري 

ــابْ ــدة و الكت ــدي تســبيح يالفاهــم و اللّب فــي ي

ــرســامْ ال ــاب  ب على  ــتْ  جــلَــسْ و 

الزَلْتْ انْجيه على االشكالْ

ــودْ قَلْبِي ســالِي بهــا إيْعُ

ــهْ أديب الْبيبْ ةْ افْقي جيتُه فــي صفَ

ــرِي ــصْ ــبَ ال و  ــي  ــكِّ الــمَ ــبْ  ــاحَ ص

ــديد اشْ اللّغــة  فــي  ــزاوِي  مْ حَ

ــلْ لي اخْ ســيدي  ــى  حت الرســالة  و 

عليه ــتْ  ــلْ ــبّ گ ــا  ــم ــهْ مَ

حال كل  على  فاتْ  بالصّ

ــا يصــادَفْ انْكالِي و رقيبن

ــومْ بالعلُ ــطْ  حايَ ــلكة  السّ حــاقّ 

ــلْ انْبي ــة  ارْوايَ كل  راوِي  كــداكْ 

ـــوحـــيـــد ــــــاري عـــلـــم الـــتّ ق

ــي يلقانِ مــن  كل  ــي  نِّ مَ يســتحيى 

ــه بالســالمْ ألفاهــم و ابْديتُ
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ــة ــنــامَ ــتْ لــيــكْ امْ ــفْ الرِيــــبْ شَ

ــامْ الصي و  ــكْ  صالتَ و  اعــة  الطّ ــى  عل ــكْ  ي هِ تَلـْ

ــامْ ــى بالهي ــى تبل ــا و زِينْهــا حت ــكْ ابْهاه وِي ــا يَغْ م

ــي نِـ رَمْ اكْ و  كْ  ــمَ رْسْ لمَ ــي  لْنِ وَصَّ ــزَمْ  اعْ ــومْ  قُ

ــمْ لْ العَ ــاسْ  ن ــي  لِ ــالْ  ق ــالْ  طّ بـَ ــكْ  لَ قَوْ ــتَ  أنْ

ة لطَ ــومْ هل لك بيَّ خُ ــر المجالَسْ و تنَبَّهْ بالعلُ مّ اتْعَ

ــيــمْ ــشِ اغْ وال  ــمْ  ــالَ ع ــكْ  ــتَ ــرَفْ اعْ وال  ــرِي  ــمْ عَ

ــاعْ ــمّ ط إالّ  ـــــتَ  أنْ

بــالُــه ـــــرُدّ  ايْ ال  ــنْ  ــمَ ل ـــونْ  طـــاعُ ــعْ  ــطــمَ ال و 

امْ ــدْ ــق ـــالمْ ال ــدْ اكْ خُ

ــرَة ــظْ ــنّ ـــيّ ال دْ ف ـــــدَّ جَ

تها تَجْ ــدِي احْ نْ ــة عَ آشْ مــن حاجَ

ــة ــطــافَ ــلْ ـــه ب ـــتُ جـــاوَبْ

كْ عســى بيّ تَرْتحامْ ضَ ي انْواعْ نَبْغِ

ولى المُ ــقْ  ـحَ ابـْ قُـــومْ 

ه وايْعُ رَكْ يَمْضى اسْ مْ دابا عَ

ــي نِّ مَ ــدْ  افْوايَ ــي  شِ ــطابْ  تَسْ

ـــي لِ ـــوْ ـــســـابْ قــبــلْ قَ ـــحْ نَ

ـــي ـــقـــانِ دُهْ ـــه  ـــــــتُ عـــرَفْ و 

ــة ــامَ ــن ــم ـــي ال ــــوفْ ل ــــشُ اتْ

ها دْ سَ و  ــدارُه  ل ــلْ  ادْخَ و  نَتْ  أشْ

يهْ يتِي يا فقِ و قالْ لي آشْ ابْغِ

ــبْ ــري ــي اقْ هــا لـــكْ ف ــدْ ـوْجَ نـَ

ـــارَحْ ـــب ال لـــه  ــت  ــل قُ و 

زالْ في دارَكْ عاكْ شي اغْ نِّيتْ امْ أنا ضَ

رَّكْ شيطانَكْ بالوهامْ وال ايْغَ

الحمــامْ كاسْ  ــرَّعْ  تجَ و 

ــعْ للطرِيقْ تَكْ حتى تَرْجَ دْ ــا انْحَ وأن

ــالْ لهــذا الخطــابْ ــنْ ردّ الب نِي امْ

يتْ الجوابْ ــي و صغِ نِ نِينْ جاوَبـْ امْ

ــكْ ــالَ ــي ـــرْتْ احْ ـــظَ ــا انْ ـــا م وان

ــالمْ ــك ال هـــادْ  ــن  ع ــــرَضْ  ع و 
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ي ــي و حيالتِي مــن تُرجاحِ فِ ناصْ بَّرْ فــي امْ ــرْتْ انْدَ سَ

ــــــــــي أصــــــــــاح

ــاحْ ب ــه صــدة فــي كل امْســا و اصْ ــدِي علي نْ ــا عَ م

ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

ــنْ ي الوالْدِ ــوْضْ  عَ ــا  ي ــكْ  ضامَ آشْ 
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االمثالْ تضــربْ  يالِي  بحْ

عمــرِي يحســابُه  ــا  م

ي الرْســامِ ــا  وزْه انْحُ وال 

كالْ ى كل اشْ دّ لْ عَ كَ جيتُه في اشْ

كبيرْ ــص  ــخْ شَ ــةْ  ــفَ صِ ــي  ف

عليه ـــتْ  ـــلْ ـــبَّ گَ ـــمـــا  ـــهْ مَ

ولْ هى العقُ المِي تَفْ في اوْصافْ اسْ

ــكايْ ابْ مــن  نفــرغ  ــى  حت

ــي ــكِ ــبْ تَ ـــتِ  ـــنْ كُ إالَ 

ــوثْ بْعُ المَ ــي  النْبِ ــاتْ  م

الغزالْ من  نُوعْ  مْ مَ وانا 

ــي ــ بنْــيامِ ــوفها  انْشُ

ـي دامِ بمْ ـي  دْنـِ وَ اتـْ وال 

ــبْ الْبِي ــو  هُ مــن  إالّ  ــه  قُّ ايْحُ ــا  م

نْتْ غايَبْ و خلطت  على الطرِيقْ كُ

عليه ــتْ  ــمْ ــلَّ سَ ه  ــدُ ــنْ عَ زَدْتْ 

بَة ودْ ســاكْ وعــي على الخــدُ و دمُ

بلْســانُه ــي  ل ــال  ق و  دوى 

مــاتُــوا ــكْ  ــابَ ــب احْ على 

ــنْ ــي ــلِ ــرْسَ ــمُ إمـــــامْ ال
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نِينْ اسْ لي  كم  رْ  امْسافَ كنت  له  لْتْ  قُ سيدي  يا  أنا 

التركمــانْ ــرّ  ب فــي  ــا  وان

ماتْ ــي  أخِ ــتْ  ــبْ صَ ــتْ  ــلَــطْ اخْ نِينْ  امْ ــومْ  ــيُ ال و 

تَكْ مْ صَ كاوْا لي في اعْ و بَنْتُه احْ

الرحــمْ ــة  صيلَ عــن  ــوْرى  ال ــامْ  إم ــا  ان وصّ ــن  الي

ها دُونْ رِيبْ ــمْ ــكْ اوْصافْ البَنْتْ كيفْ هيّ وأسَ ي طِ نَعْ

ــادْ مْ عــن شــاين ع ــدَ ــه عادْلهــا وان ــا ب ســألته عــن م

رْ األشــكالْ على الرقِيبْ  وَّ طَ ليلهــا امْ ــاتْ الغزالْ اخْ رْف عَ

ــي انْواحِ الزال  ــي  حبيب عــن  ــولْ  اتقُ و  ــي  تَبْكِ ســارَتْ 

ــــــــــي أصــــــــــاحِ

ــاح األري بالســقم  ــها  افْراشْ عــن  ــتْ  طاحَ ــى  حت

ــــوفــــهــــا ـــي انْــــشُ ـــغ ـــب ن

ـــحـــالْ ـــمُ لْ ال هـــــذا قَــــــــوْ

ــمْ ـــتـــانْ عــظــي ــهْ هــــذا بـُ

أواهْ اهللا  مـــــن   خــــــافْ 

ــيبْ و قرُهْ موالنا رَفْ بين الشِّ ما تَعْ

ولْهــا اوْصُ مــن  ــي  نِ رَمْ تَحْ وإالَ 

ــدانْ ــكْ لْ نَ ـــوَّ ـــهَ ــة نـــاضْ امْ تَــمّ

الـــخـــالْ داتْ  ـــن  ع ـــلْ  ـــبَّ گ

ــهــا ــولْ اوْصُ مــن  ــنِــي  ــنَــعْ تَــمْ ال 

المْ ــكْ بَلْ هــذا ال ــا نَقْ ــي م ــال ل ق

ولْ ــه العقُ هى في ــي تَفْ ــاشْ جيت ف

ــكْ اللســانْ ــعْ ب لَ ــه ال يَدْ قُلــت ل

ــيبْ تَكْ بيّ وانْتَ لي انْسِ ي فرَحْ هدِ

ــــيــــكْ عِ ـــي نَــــدْ ـــقـــاضِ ـــل ل

يدْ اوْكِ رِي  يَجْ لْ  وادْخَ المِي  اكْ من 

ــدْ ي انْكِ ــه  حالُ ــرْ  يَّ متْغَ شــافْتُه 
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ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

ــهْ ي ــه فــي شــي افْقِ ــنْ ب نِي امْ

ــكالْ ــرُورْه انْ ــه اسْ ــى ل ولّ

ــــــازَمْ ع ــــــــرَجْ  اخ و 

ه ارْســامُ ــرب  قُ فــي  ــي  صابْنِ ــا  م

يرْتجــى ابْقــى  و 

نّ كمــا ايْرِيدْ ــرُوعْ الجَ ــبْ اسْ صاحَ

ــرْ بَ اخْ ادْرى  ــا  م ــه  بادْخولُ ــاوِي  ن

ــلْ ــقَ ــعْ ـــرْ ال ـــيَّ مــا ايْـــحَ

الجملة ـــســـابْ  احْ ــع  م

يدْ ايْفِ ــفــى  اخْ ــيــنْ  ابْــشِ

ــة يب الطّ بالبشــرة  ــي  الْقانِ

يالفـقـيــه تــعـــرف  ما 

وَلْ و الزناتِي شــديد ــدْ صاحب الجَ

ــــامْ ــــجّ ـــــا طـــــالَـــــبْ نَ أن

ــــوايْ  ـــدْ حــد اسْ مــا تـــوجَ

والْ و صادَفْ الغصايَصْ و االهْ

ه امُ في عسى ايْصيبْنِي قُدّ

ــه اهـيامُ و  ــه  تُ ليـعْ ــواتْ  اقْـ و 

الْبِيبْ أديب  ونْ  ايْكُ

ــدْ ي اوْكِ ه  ــدُ نْ لعَ ــتْ  عْ ارْجَ ــم  تُ

ـــوبْ ـــتُ ـــك ــــــــدْ مــــن ال رافَ

ي ياطِ مْ من علم الزناتِي و الظّ

ــزال ــن ــت االس ــــداك  ك و 

ــد  زي وگال  ــه  لِي اعْ ــتْ  بَّلْ گَ

الســالم بعــد  جلســنا  و 

امْ ــب نجّ ــال لي شــي طال ق

ــدْ ايْرِي ــي  اللِّ المــالْ  ــهْ  ي طِ نَعْ

عــايْ ــي امْ ــا تَبْغِ ــه كل م قُلــت لُ

يرْ راجْ الضمِ تخْ قال لي هات اسْ
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عاكْ ــه هــادي بنــت امْ ــر قُلــت لُ ــكْ ابْشــارَةْ خي ي طِ نَعْ

النهــار ــرُوبْ  اغْ ــد  عن ــارح  الب مــن 

بيرْ عمها جا عندك ناوِي إيْزُورْها  ص اكْ ــبابَكْ شــخْ و اسْ

الــدخــول مــن  ومنعتِه 

رتْ برْتها به في الحباب افْتَكْ حين اخْ

الظــالمْ فــي  رْ  ــوَ اعْ جــنّ  رَبهــا  اضْ البكــى  ــى  وعل

ي ــلْ عندِ خَ ــومْ تَدْ ــارْ عليــك قُ ــي هذا ع ــالْ لِّ ــدِّي و ق ــلْ يَ بَّ ــاض و قَ ن

ــبابها اسْ ــي  ربِّ جعلــك  و 

الشهيرْ  البدرْ  لُوعْ  اطْ للغزالْ  هْ  دُّ ضَ جابِي  احْ دَرتْ  بعد  البنجْ  عليه  تْ  لَقْ اطْ

ازْ ـــة طـــــاحْ الـــحـــرّ تـــمّ

يقْ ايْفِ وال  دِي  هَ من  إيْنَوْضه  ال  لهْ ودْ  الوجُ على  غابْ 

فاقَتْ حين  الزِّينْ  بدر  قالَتْ 

كْ مَ رْسْ لمَ لْنِي  وَصَّ عزَمْ  و  قُومْ  باللئيم  عْ  مَ يَجْ ال 

بالحساب طّ  الخَ كالْ  اشْ نَزَّلْتْ 

ـــدا  ـــــكْ ه ـــــقـــــامَ ــــي امْ ف

حــالــهــا ــــــوفْ  تــــــشُ و 

ــاهْ للرســامْ ع ــيتْ امْ شِ ــرْتْ امْ كابَ

ــرانَــة ــكْ ــة سَ ــســابْ طــايْــحَ تَــحْ

ــــايَ ــــع امْ ــــورْ  ــــخُ ــــب ال و 

ها طْ حَ ــارْ  الــنّ جــابْ  ساعة  في 

الكـبيـــر الجــســم  وزَدْتْ 

بالجن ة  رُوعَ مَصْ تَكْ  زُوجْ الرِيــبْ 

اللها اعْ مــن  تبرى  عسى  فــي 

رِيرْ محتَفل ينة على اسْ يبْ أمِّ انْصِ

ارْ بالنّ أتيني  له  قُلت  الحين  في 

صايَلْ ناسْ االسرارْ كْ في اخْ رْجَ دبا انْفَ

يسيرْ مــا  ــرْ  ــظَ ــن ي ـــسْ  وجـــلَ



425الحراز

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

ــــي ــــاحِ ــــي ــــج ـــــى مـــــــن تَ ـــــن ـــــهْ نَ

ــــــــــي أصــــــــــاح

ادْواحْ ــن  بي ــا  نزه الرضــى  ــى  عل رة  ــدْ العَ ــتْ  وادِي

ـــة بــــــودالل ـــن ـــي حـــــــراز أم

ــي حــــرّزْهــــا عـــن مــركــاحِ

ـــــــــــي ـــــــــــاحِ أص

بالنجاحْ رْتْ  ظفَ و  أدّيتها  بحيالِي  لكن 

ه الهوى ما ارتاحْ من قاسُ

نادِي بَة لمــن ايْرِيدْ اعْ عْ ادِي صَ حّ ــوا جُ رْقُ ي ايْخَ ــعْ الْفاظِ ي د ابْدِ خُ

ــا فــي اللغــى بُوجــادِي ــا أن م

رْشْ  ــي المهتفة ســهم الطّ ــى العكلِ ــنْ عل ــي دي لْتِ ــتْ حُ ي انْهِ

الْســانُه ــعْ  ي طِ تَقْ ــه  الزْمُ ــامْ  النّمن امْ  ــتّ الشّ ــانْ  الضغ ــى  عل

السنانْ له  مْ  دَ نَهْ بالكاللَبْ 

ــنْ الحزِي ــاهْ  الْغ ــالْ  ب يقْ ــا  م ــدر  اهْ إال  ــة  تال الحْ ــبُه  سْ انْحَ

الحسانْ  اقْليلْ  العديمْ  ربنا  ــمــاهْ  اعْ القلب  وس  مُ طْ مَ

النظامْ حبر  أو  شيخ  أو  لك  ــالْ  ق صــالَــحْ  ــعْ  فَ ــدْ يَ أبغى 

ــه  لَمْ ولى لُه راسُ ــخْ فيه الشــيطانْ صــار له كيف الوشــق كما ابْغــى احْ انْفَ

ــامْ ــوم فــي المن ــيرْ  احل ــه تفسِ ور كانْ ل ــحْ فــي الشــاجُ بَ مــن الدهــب واصْ

انْصالْ ــي  اظِ أحفّ امســك 

ــــنْ ي الــــدّ ــه  ــي ــل ع الزالْ 

ــردالْ ال ــومْ  القُ ــه  ب ــزَمْ  اهْ

نع من الشــجانْ ــول عمرُه ما يَمْ طُ
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دَرْتْ  ــانْ  المحـ و  ــه  لـُ وْ هَ صــادَفْ  ــيَـة  الرّاشْ ــوة  عـ بالدّ ــى  ادْعـ ــن  مـ

ســيرَةْ  ــعْ  تابَ ــسْ  ادْرِي ــه  ظامُ اعْ ــتْ  ادْرَسْ الحــرُوبْ  فــي  إيْشــارَة  ضــاهْ  اعْ

ــرانْ طْ القُ زَيّ  ــه  لْبُ قَ اللســانْ  و  ــة  تْبَ الغَ و  النميمــة  فــي  ــسْ  ايبْلِي

وبْ بالكــدُ ــزي  مْ الگَ و  ــة  بالصالبَ شــاخْ  مــن  ــقْ  الغاسَ ــمْ  الظلْ ــلْ  ثَ امْ

ــه  بُ ــري انْتَوْ ــى غي ــه و عل ــرْب غالْبُ ــي فــي الحَ رَفْنِ يَعْ

ــبْ تحبحي و  ــلْ  بتْواسَ ــبْ  ي صِ اغْ ــبابُه  اشْ ــبْ  صَ تَغْ

ة  رُونَقَ ــة امْ ــي حلّ اظِ ــك أحفّ ــد ل ــي خُ ظِ ــةْ لَفْ و نهايَ

ــعْ الرفي ــوتْ  الياقُ و  ــرد  بالزم ــسْ  ي انْفِ دُر  فيهــا 

ي على الترى  بّ الحاضِ و سالمِي على االشياخ قاطبة ما هَ

ــعْ ي ــميع انْطِ ــنّ الوْســيع لهــم اسْ ــامْ الف فــي اوْه

يندكر الزم  لغايا  في  ي  مِ اسْ

ــال افْعــالْ ــوع ب ــولْ موضُ رْ اهللا مــن القُ فَ ــتَغْ ــرْ اسْ ــي أحبَ ــال أحمــد الغرابل ق

ــطارَة عند ناس الشــعر ارْباب االسجالْ  هاذي غير اشْ

ــي زاحِ ــة فــي فعــل امْ ــال وال دَرْتْ هيفَ ي ــا دَرْت احْ م

ــــــــــي أصــــــــــاحِ

افْصــاحْ ــه  ب ــه  ل وا  دُ ــهْ شَ النظــامْ  تَرْصــاعْ  إال 

ــا ارتــــاحْ ــوى م ــه ــه ال ــاسُ ــن ق م

ــرُوبْ ــح ــل ـــوى لـــي ل ـــقْ مـــا يَ

ــوبْ جُ ــة و الحُ رْفُوعَ و الفــالكْ المَ

ــه نايْبُ و  ــو  هـ ــزَّمْ  اتْحَ ــا  بعدم

ــوبْ تُ الكْ ــع  جمي و  ــالكْ  المْ و 

انتهت القصيدة
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القفار واعد  الصيادَة  ةْ  بنيّ تْ  رَجْ اخْ يوم  وى  الهْ ل  اهْ يا  لي  أجرى  كيف 

رْ جَ الحْ ــتْ  ــتّ إيْــشَ ـــوادْ  اجْ ــوق  ف

يّة قِي و ســباعِ ــدْ ســيفْ بندْ لَّ و مقَ

رارْ ــزانْ احْ مْ بي ــوَّ ــارِي فــي الجوّ اتْحَ ي ــى التْرى و اطْ ــرِي عل ي تَجْ وســالگِ

ينزبر ــد  ــي ــصّ ال ـــان  ب ــا  م ـــن  وي

ــا يمنع كل مــن احصل فــي يديا م

اآلتارْ نتبعْ  و  زارْ  لغْ نستَيَّل  نــاوِي  رَبِّــي  فْظ  حَ في  انْبَرِّي  يتْ  مشِ و 

النظر ـــرَّحْ  ـــمَ انْ ا  ــبــيــدَ ال فــوق 

ــة لِيَّ العَ ــالْ  الجب و  ــواتْ  بْ الرّ ــن  بي

ي و االطيارْ إيمينا و ايسارة تْ سالگِ لَقْ يبْ شاتِي اطْ نا انْصِ حتى قُلت اهْ

ــفت بالنّظر مســرع ساعة حتى شُ

ــة ليّ ب ــه الوَجْ ــوف جابْتُ ــرخ الحلُّ ف

ــدي مگضار ــا بي ــادا لكــن الظــنّ خاب م ــا ه ــنْ أوت نِي قُلــت أناســي امْ

رْ ــدَ اصْ ــا  م كميــت  و  مســكتُه  و 

ــى ننظــرْ اغرِيبْتُه كيــف ان هي حت
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بارْ ــودْ اخْ ــراتْ لي منِّي خ ة اجْ ي قصّ ــدِ ــوعْ بالصيادة ه لُ ــو موْ ــنْ ه أمَ

ــرْ المهَ ــدْ  نصيَّ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

امية ــوض الدّ ــوفْ في ع لُّ ــت حَ جب

ــك االختصــارْ ــي ل كِ تْ نَحْ ــدّ ــمْ و عفيــت ولَ ــه لســوايَحْ المراسَ وَدِّيتُ

ــر الزه ــقْ  احـدايَ فــي  ــه  تُ قْ طلـَ و 

يّة ادْكِ احراجْ  في  الليوت  بين  يَرعى 

ارْ ــدّ غ ــه  عارْفُ ــه  صورْتُ و  ــه  خالكُ فــي  ــرّجْ  نتْفَ و  ــه  انْراقْبُ تْ  ــعْ بَسّ و 

ــرْ ــفَ الــكْ ــلَ  ــهْ ل إالّ  ــى  ــرْب يَ ــا  م

ــة لِيّ هْ ــه جَ تُ بِيعْ ــعْ اطْ بَ ــي نَطْ و اللِّ

ينكار ما  سوى  يريد  وال  عنها  يعرض  النعايم  من  يه  نعطِ ا  أمّ لّ  كُ

ــرْ معتـضَ و  جيفــة  ــوف  الحلّ و 

فيَّ رْ  اغدَ و  نِي  عضْ و  انيابُه  م  وقدّ

قنطارْ من  لْ  اتْقَ نابَلْ  اسْ جبت  ه  تعراسُ عن  و  فضيحتُه  بابْ  اسْ دَرْتْ 

ــرْ ــجَ بــالــحْ ـــتْ  هـــرّسْ نــيــابُــه  و 

يَّة مِ عْ ــه مَ ــلُه انْجالُ و صــاح بتْواسْ

ارْ النّ اعضاهْ  في  بْ  كنتَگّ احديد  بقلب  ناتيه  يُوم  كل  في  ليه  وانا 

هــر الظّ ــى  عل ــرّي  البَ بعصــاة 

باحْ و ألفْ في اعشيّة ه اصْ نْدُ ألف عَ
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بارْ ــودْ اخْ ــراتْ لي منِّي خ ة اجْ ي قصّ ــدِ ــوعْ بالصيادة ه لُ ــو موْ ــنْ ه أمَ

ــرْ المهَ ــدْ  نصيَّ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

امية ــوض الدّ ــوفْ في ع لُّ ــت حَ جب

رارْ اضْ كل  وعدايَبْ  لهالكْ  شرّ  صدف  و  يبَة  امْصِ يبْتُه   امْصِ بوقَرْفادة 

ــرْ ــا ظهَ ــلْ م ي طــاحْ فــي بحــر الوِ

يَّة ــة و قصِ رْجَ تُه فُ يحْ ــاتْ افْضِ و بق

بارْ اغْ األرض  فُوق  من  إيسير  حتى  ورَة  نْفُ الزّ و  الدماغْ  على  الدق  سهم 

ــرْ يــنــدمَ و  ه  ـــلْـــدُ جَ ــزَّقْ  ــمَ ــت ي و 

ــع األديّا ــه اجمي ــتْ في يي ــرْ احْ نْزِي خَ

وارْ حالْ من اسْ ه في اشْ شُ ه رَبِّي وكداك نَقْ سُ وس كيف نَحْ ه منحُ وصباحُ

ــرْ ــجَ ــي اقْ ــلِّ ــكْ هــذا ال ــالَ ــا ب م

يّة طِ الخْ ماگم  اگْ من  اهللا  بُه  دْ عَ

ادْيارْ و  حوم  و  المدايَنْ  و  البيع  واقْ  اسْ و  جالَسْ  المْ سايَرْ  عن  وَّفْتُه  طَ

ــرْ ضَ ــع مــن احْ ي مِ بعــد شــافُوه اجْ

يّا اقْوِ رُورْ  اسْ ذا  الشْ  به  ارْفَقْ  قالُوا 

ارْ التّ فديتْ  و  يسر   ه  وارْحُ اجْ دَرَتْ  رَّقْ  اتْــوَ ها  اسْ ما  بعد  من  لِّيتُه  سَ

مشتمر ــهْ  ــي ــجِ انْ ــــاتْ  اوْق ــال  وب

ــة ــرار المزدِيّ ــم و المْ نســقيه السّ
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بارْ ــودْ اخْ ــراتْ لي منِّي خ ة اجْ ي قصّ ــدِ ــوعْ بالصيادة ه لُ ــو موْ ــنْ ه أمَ

ــرْ المهَ ــدْ  نصيَّ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

امية ــوض الدّ ــوفْ في ع لُّ ــت حَ جب

دارْ يُحْ ــذِي  هَ تَلْ  امْ مــاالق  نيا  الدّ في  عايش  الحرامْ  جنْس  هذا 

ـرْ بالقـهَ ــزّي  ال ــتْ  ــعْ اقْــطَ فيه 

ــة الرزيّ يســتهل  ل  ــدّ ال ــتْ  صيفَ

بالعار نِي  اجبدْ حيت  العذاب  من  وماجاه  تُه  فضيحْ و  ذابُه  اعْ هذا 

رْ جــدَ على  ـه  لـُ قْ  ـــرّ ـــعَ انْ الزم 

يّة ــه لدّ ــة اتجيبُ لوجــاب ----- باقي

ارْ النّ لْتْ  شعَ و  بْ  طَ الحْ ودَرْتْ  فيها  تُه  لَقْ طْ و  زوبيا  تْ  صنَعْ و  رْتُه  حضّ

الجمر على  ــوَّى  ــشَ ــتْ يَ ــا  ــق وابْ

ــة نِّيّ ــاد و قُلــت اهْ ــي ارْم لِّ ــى إيْوَ حت

النّكار لعديم  بالكريه  وعدلت  ــاحْ  ارْي سبع  مع  ــه  ارْمــاضُ ــتْ  دَرِّي

بــالــغــدرْ ـــوتْ  ـــمُ إي ـــغـــدارْ  ال و 

ــلّ الدهــات المروِيّة ــوا قَبْلَكْ ه فالُ

ــارْ ي ــه اطْ ــه ب وَّمُ ــه وال يحَ تُ يَّدْ ــا صَ ــاتْ م ــه ادْع تُ يحْ ــا كانْ افْضِ ــو م ل

ــرْ شَ الفْ ــلْ  لهَ ــهْ  تَنْبِي ــه  وخالصُ

يّة طِ رْ الخْ مامَ ينْ اكْ صِ ودْ الباخْ حُ لجْ
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بارْ ــودْ اخْ ــراتْ لي منِّي خ ة اجْ ي قصّ ــدِ ــوعْ بالصيادة ه لُ ــو موْ ــنْ ه أمَ

ــرْ المهَ ــدْ  نصيَّ ــتْ  رَجْ اخْ ــومْ  ي

امية ــوض الدّ ــوفْ في ع لُّ ــت حَ جب

نْكارْ والمُ بهة  الجّ و  النفاقْ  قُومْ  ي  ولغِ رْ  افخُ و  ولْ  وصُ غنِّي  راوِي  يا 

ــرْ ــقَ ـــــةْ الــبْ ــي دُوْلَ ــونِ ــمُّ ــا هَ م

نِيَّة دْ ــمْ المَ ــى ارْقابْهُ ت لَخْ ــتْ امْ تَحْ

ارْ رّ لِي دُوقِي حَ غْ ينْ شُ مِ زْ الفاهْ يقْ ألهل اللغى ناسْ الرَّمْ حابْ لَوْشِ ال تسْ

ــرْ الحـجَ ــلْ  ثِي تَمْ ــة  ـوب الطُّ واشْ 

ــة زِيّ ــلْ المْ مَ ــدْ رادْ يَعْ ي حِ ــى الجْ حت

مارْ رَّجْ احْ سَ ماقُه وعماتْ ليه االبصارْ جايْ امْ يدْ لو كانْ ما احْ حِ قُولُو للجْ

رْتْ مــع الحبَرْ بّ ــتْ و تخَ ي غِ بعــد اصْ

يّة بوْصِ لْتِي  مَ اعْ ما  حيت  تستهل 

ــى وال يندمارْ ن عْ ــقْ مَ ــوحْ أالّ إيْحَ يهْ المفضُ ــوسْ الســفِ ــمْ المبخُ ي لعدِ

رْ ـــدَ اهْ إال  ــه  ــبُ ــسْ حَ ــتْ  ــلَّ ق مــن 

لِيّة خْ ــواقُه مَ ــواق اللغى اسْ بين اسْ

ــارْ ي طْ اهْ المَ المْ أالّ ينقلــب اشــدّ ــكْ ــه مــن ال ــر ل ــهْ خي رِي وتُه يَدْ و ســكُ

بالعمر ــوعْ  ــبُ ــتْ مَ ارْقــبــتــه  فــي 

ــة يَّ عِ مْ ــاتْ وال طَ ي ــه احْ ــي ل ــا باقِ م
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باالشــعارْ ــوا  قُ ينطْ و  ــوا  لّمُ يتكَ والّوْا  ــلْ  تايَ الحْ تْ  شــاخَ اهللا  او 

ــرْ ضَ احْ لمــن  ــة  كَ حْ ضَ وكالمهــم 

نْزَةْ في كل افْراحْ و جمعيّة يمْ طَ دِ العْ

تارْ اكْ مْ  هُ فضايَحْ و  دلِينْ  بَهْ المْ وا  مُ شْ حَ ما  النفاقْ  هل  رْتالَة  الهَ وفْ  شُ

ــرْ ــحَ الــبْ ـــنْ  ـــراتَ افْ بين  غــرْقُــوا 

ــة رِيّ بَحْ وال  ــسْ  رايَ م  هُ ســالَكْ ــا  م

ــارْ ــدْ ســيفه بتّ لَّ قَ ــي امْ ــلْ أحمــد الغرابْلِ ــه قُ ــا راوِي انْبَيْنُ ي ي ــمِ واسْ

العـطــر و  يــب  بالطِّ ـه  ســالمُ و 

ــة يّ مِ الحْ ــمْ  ادْراغَ ــا  ازْمانّ ألشــياخْ 

انتهت القصيدة
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011

012

013

014

رّة ــرة فــي الحُ ــتْ الغي بانَ

رة ــدْ هَ ــي  نِّ عَ ــرْ  ثَّ تَكَ ال 

ــرّة بغيرْ اختصارْ راتْ للخادَمْ و الحُ ــة اجْ قصّ

درّة لهــادِي  ــكْ  دي حــاتْ  اضْ ــا  لمّ

نْتِيرْ ــة و تخَ ــنْ و ظرافَ ــرّة داتْ ابْهــى و زي الحُ

ثيرْ ــانْ اكْ تْ زيغ نانْها زاغَ ــاحْ اصْ و الخــادَمْ ف

رَتْ على الخصامْ و الدسارَة و اشتَمْ

رْ اضَ نْتْ حَ ــة و كُ بَ ــمْ جابَتْنِي الوَجْ و أنا بينهُ

هارَة بجْ تْ  عْ مَ اسْ حتى 

مارْ ة ألهلْ اليَضْ تُه فَرْجَ مْ مْ انْظَ ما سارْ بينْهُ

رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

ــرَّة بغيرْ تَوْقارْ ــتْ الخادَمْ للحُ في الحينْ قالَ

رّة ــا ذا العُ ــي ي ــي مــن طريقِ رْجِ خَ

رة گْ وال ارْضــاتْ الخــادَمْ حَ

ــرا البْرا مــن القفــى كنَقْ
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016
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019
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023

024

025
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027

028

029

030

031

رَة خْ يتَكْ للصُ ــهِّ منينْ تشَ

بيرْ ــادَكْ تَدْ ــا محايْنَكْ ما ف ة ي صَّ ــكْ بالغَ وتَ مُ

رِيرْ ــا بالتَّحْ ــرْتْ حتى أن فَ رة اضْ نْت حُ ــال كُ و ي

ـجارَة ــال انـْ ــبـة بـ ـشْ ــتِ إالّ خَ أنْ

لســانَكْ العگارْ و تزيدِي الخصــامْ و المعايَرْ

فارَة صْ المَ يا  ابْگاكْ  ما 

ي بجميعْ االضرارْ كِ ة في األرضْ و تَشْ ديما بارْكَ

رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

ــنْ االخبارْ ي مِ رّة يا فاهْ ــكْ الحُ ــادْ دي و ادْواتْ ع

ــرى ــا يَجْ لْ كل م ــتاهَ ــتْ نَسْ قالَ

يرْ ــرْ بالقِ طَ لْ العْ ــدَّ طْ عنّكْ و جــرة و ب ســقَّ

ريرْ دْ التّحْ كْ من بعْ لْ حين  نقدَ ضَ رْ لَكْ الفْ ضهَّ

صــارَة ــارَةْ الخْ ــا كمّ ــت ي و صبَحْ

ــكْ ضايَرْ ــلْ ب ي ــكْ و الوِ ــة بحــالْ إيّامَ بْسَ معَ

ــيـــارَة دادا و  يالمــطْ

قْ ليل و نهارْ ينة و الدَّ شِّ ذابْ في الكُ مْ العْ هْ سَ

را شْ كْ في المَ نِي سيدَ فْ و سعَ
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رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

ارْ شْ الكورِيَّة و ادْواتْ يا الحضّ و اكشاكَ رْجُ خَ

بْرة الكَ الديُورْ  في  مْ  دَ الخْ قالَتْ 

بيرْ وا و كمالْ التَّجْ ــدْ مْ عالجْ و ال مْ فيهُ ــدَ الخْ

ــرْ العبيرْ نْبَ ــاقْ العَ ة و لُونْ ف ــدّ ــة و اللّ يبَ الطِّ

يارَة الخْ ةْ  سيفَ يا  كْ  كيفَ مانِي 

رْ ــمْ فيكْ ضاهَ ــارْدَة و تقيلة و السّ رة و ب فْ صَ

رارة مهْ ــولْ  تقُ ــة  جَ نَعْ

فارْ نة و هينْ مَصْ بَحْ في الرَّكْ رْبَكْ يَصْ و اللِّي قَ

رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

رارْ ــرْ األشْ مْ شَ دَ رّة الخْ وابْ الحُ قالَتْ في الجْ

ــرَى جْ ــلْ المَ ثي ــزْ تمْ نَ ــزّ و الخْ الخَ
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ــرا ــقْ و فَجْ ــزّ مــن الوري ع

ــدرَة الهَ ــادْ  ع ــدي  تْزِي كَ و 

ــرا ــمْ يَبْ و كل مــن جاوَرْهُ

رة دْ لْ من گَ حَ ــالْ اكْ و الخي
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يرَة نْدِ ــا دادة انْهــارْ جيتِنِي فــي حَ انْســيتي ي

يرْ ة بالسِّ ة مربُوطَ عَ طْ في رجليك هنكارَة مقَ

ــدرة هَ ــتْ  قبَلْ وال  ــاسْ  ن ــكْ  ردِّيتَ

ــكْ وال بغــى ينســتَرْ ــتَرْ همَّ ــا نَسْ ــتْ م عيي

ــتِي متيلْ الحمارَة شْ عَ

ماوْا له االبْصارْ ــرَّب لك بصنانَكْ يعْ و اللِّي يقَ

رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

غاتْ للعارْ وابْ الخادَمْ مهما اصْ قالَتْ في الجْ

رة رْشْ البَگْ رْ يا كَ شَ فى من الفْ يَكْ

بابَكْ و الغيرْ يارْ عند احْ ــتِي في الدْ و اما ترَّسْ

افاتْ كثيرْ وّ رْتِي للزْواجْ و الشّ و شحالْ ســحَ

ــكارَة ارَة حافْضــة ال ــكْ ســحّ ُمَّ ا

رْ ــوبْ و التباخَ شُ ــطْ العْ يَّلْ يَلْقَ ــاكْ كيْقَ و ابّ

ــارَة رْق القَ ــا  ي ــومْ  اليُ و 

وارْ ــارْ الجْ ــيَّ و أنا خي ــاسْ علِ ــونْ ن ــي تكُ تَبْغِ
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رَةْ گْ ــكْ و الحُ ــرِي غبنَ كْ تِي من حسرةتفَ فْ و اشحالْ ما شَ
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رَّة الحُ و  للخادَمْ  ــراتْ  اجْ ة  قَصَّ

يارْ عْ ــرْ على المَ لُوا في خصامْ كثي ــومْ ضَ  يُ

حارْ والْ الگْ رّة مهما اطْ صامْ الحُ تْ في الخْ دَّ شَ

رة ــتْ النَّگْ ــرة بنْ ــا النَّگْ ــولْ ي و تقُ

ة في بيرْ لْقَ رْبَةْ الخنَزْ يا عَ ي يا گَ الشْ تصالحِ

يرْ نْجِ ة و ســارَقة من لحم الطَّ طيَّابة طبّاخَ

ــگارَة ــة ال ــا حافْظَ ــي يمَّ ول و اتقُ

عرْ يدْ تَشْ دِّ افَة على الگَ دْعْ شوّ كْ في الوَ  و أمَّ

نْجــارَة القَ ــا  ي ــاكْ  وبّ

ارْ ــامْ كل دوّ ــلّ يكوع فــي خي ــة يضَ رْقْبَ بالقَ
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رة دْ القُ ذا  ــي  لْنِ فضّ عليــك 

رة ــهْ لْ شَ ــة عامَ و خــاكْ فــي المدينَ

ــرة سْ ــمّ الكَ ــة يلَ ومَ ــلّ فــي الحُ يضَ

ــرة قَفْ فــي  ــة  حلُّوفَ ــلْ  مثي ــتِ  انْ و 

ــخْ جرى سْ ــى ضنايتَك حكم المَ و عل

رى ــفْ اجْ لي بعد كي ــكْ عيدْ في مجي

ــرا العْ و  ــوعْ  الجّ و  ــا  ف بالحْ ــوكْ  جابُ

ــرّة م مــن  ــي  ــتِ ــلْ مــادلّ ــالْ  ــح اش و 

رى ــا يَجْ ــو قتَلْتَكْ شــي م ل

زْمارْ شارِي في قاعْ مَ رْنْ اعْ كيسوطْ في قَ

يارْ ـطْ ـوعْ ابنْ المَ ـيَّلْ بالجُّ ها و يقَ يبيعْ

نة في الوْعارْ ة ساكْ ــوخَ أو قَرْدة ممسُ

ارْ ــكْ إســالمْ أو كفّ نْسَ ــي عن جَ نِ فيدْ

ــحْ شــراوَكْ التجــارْ لْ دَعْ والّ بالمَ ــوْ بال

شــر دينارْ لْتِي عُ ــومْ وصَ وال ســوِيتِي ي

ســارْ مْ ةْ و متبّعة السّ وطَ ــزْرَة بالفُ متَ
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را شْ للمَ ــمْ  ــزْعَ يَ ابغى  من  كل  و 

ــتْرة السَّ ــفْ  يكشَ ــدْ  بعَ ــكْ  علي وال 

جــرّة اهللا  إو  ــاحْ  الصب فــي  ــولْ  يقُ

بنشــگرة ــزْ  نَ خَ ــكْ  تَ ريحْ نســيمْ  و 

الحمرة البهجة  من  تركماني  دالل 

رة ــدْ القَ مــع  ــرُورْ  غْ المَ جــا  ــى  حت

ـرَة ــتَمْ ــي مشْ بْتِينِ ــي صَ ــنْ جيت و مني

ــرة ضْ ــا هــو فــي حَ ــي م بْتِ ــراشْ قُ و ف

ــرة مْ ــثْ الگَ ــي نَعْ ــاضْ لُونِ ــوفِي بي شُ

ــرة فْ ــبْ للضَّ جَ ي تَعْ ــوفِي ســوالْفِ شُ

رة مْ ودْ الحَ ــوفِي النقيشْ على الخدُ شُ

رةْ ضْ ة خَ حَ ــوفِي أنفْ كنّ بازْ في بطْ شُ

رة مْ ة حَ دَ ــهْ ي كنّ شَ ــفِ ــوفِي مراشْ شُ

رة ري ليم في الشجْ دْ ودْ صَ ــوفِي نهُ شُ

ــرى وَتْ ــجْ  لَ دْ خَ كــنّ  ــدامْ  اقْ ــوفِي  شُ

ــرة جْ حَ تْ  ــدَ رَفْ الخــادَمْ  ــرى  ت ــة  تمّ

األخــرى ليهــا  ــتْ  حرْكَ و  اخطاتْهــا 

ــرة فَتْ ــال  ب ــرْشْ  طَ مــن  كالتْ  ــا  وم

ــرة سْ ارْ الكَ ــتْ فــي الدّ بالهــراجْ نَوْضَ

ا تـــبَـــرّ و  ــا  ــه ــرج خ و  ــا  ــه ــكْ ف

مارْ ــلْ الحْ ه مثي ــدُ ــرَّكْ بي ــكْ و يفَ لْبَ يقَ

ــدارْ ــاتْ فــي ال ه و تب ــدُ ــبْ عن لَّ كانْ يقَ

نْشارْ راتْ زيّ مَ ــخْ رْ شي شَ ــخَ تبات تَشْ

ــا صــارْ ــه م ــادْ ل الّلْ و ع ــدّ ــكْ ل خرجَ

 انتحــالْ هايَتْ و بعدها بقى في الگرارْ

نشرى و خلص في الساعة ليس دارْ بشوارْ

ــوْ البْصارْ ــارْزا في كســاوِي و حللْ زَه ب

دارْ دْ زينِي لو انْقــاسْ يُعْ كل من شــاهَ

حارْ ــوفْ لُونَكْ كقردة من ضالمْ االسْ شُ

رْفَلْ كحبُوبْ يَبْرازْ كَ وفْ شــعركْ المْ شُ

ــة بالظفارْ ودَكْ زِّي النادْب ــدُ ــوفْ لَخْ شُ

بَة ذا الكيرْ واقَدْ جمارْ عْ كْ جَ وفْ أنْفَ شُ

مْ البعير جا في تحكارْ وكْ اشالگَ وفْ لدُ شُ

ــارْ ــالتْ دُوكْ الكب ــودَكْ دَنْجَ ــوفْ نهُ شُ

مْ فراقش حمارْ كيهُ كْ نَحْ دامَ وفْ لقْ شُ

ارْ لْبَةْ الدّ ولْ كَ رة و تقُ شــيْرَتْ على الحُ

تْيارْ ــرُومْ دونْ اخْ طيهــا بالزكْ ابْقاتْ تعْ

وارْ ســبْها حينْ بانْ  العْ تْ لحْ عَ عادْ رجْ

ارْ رْ الجّ ــوْال كانْ حاضَ مشــاتْ تقتلْها ل

ــا صارْ ارْ عادْ ليه م ــدّ ــول ال ــن جا مُ حي
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ــرا ب و  ــــه  راسُ هــنــا  و  ــا  ــهْ ــاع ب

ــرة ضْ للحُ فَرْجــة  ــي  لْتِ حَ ــتْ  ي نهِ و 

ــرة تْــ بالعَ ــا  يحافين ــا  م ــمْ  ري الكْ

ــرة الزَّهْ اوْالدْ  ــياخْ  االشْ و  ــرافْ  االشْ

رة البَشْ زيــنْ  ــهَ  طَ ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

ارْ ه مــع الخنّ ــو أيّامُ ــمْ زهْ نَ ســارْ يَغْ

ودْ لِي استغفارْ لْ يعُ ولْ بال فَعْ من القُ

بارْ ــنْ االحْ رِي ــه للماهْ و الســالمْ نهيبُ

ارْ رابْلِي العيّ ي قُولْ أحمدْ الغْ ــمِ و اسْ

ــل و انهــارْ ــه لي ــوْ علي لِّي ــو صَ لُ ال تَمْ
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انتهت القصيدة

رة".  وْ 087 :  و يقال كذلك : "دالل تركماني عينُه عَ

واز البهجة الحمرة".            و في نص آخر : "دالل في احْ
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II
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ــمْ تْهُ حدّ الفــالكْ  و  األرض  ــارْ  بخب

ــدْ ربّ األكــوانْ الجلِيلْ ي وحَّ ــاهِ يا السّ

هيلْ ــوتْ دُونْ تَمْ ــرضْ المُ لينا ف رْ اعْ ــدّ ق

ــحالْ من جيلْ ــنْ األُممْ اللِّي فاتُوا اشْ وي

يلْ مالْ الجمِ بْ الكْ وينْ عينْ الرّحمة قُطْ

ــفْ جا في تَرْتِيلْ ي كي كِ بارْ وفاتُه نَحْ اخْ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــامْ ــع الفهّ مْ ــا جَ ــمْ ي ــي بالْكُ رَدُّوا لِ

رْوِي عن سيدنا علي صارَمْ االسالمْ مَ

ــومْ افضلْ االيّامْ بح يُ ــى طهَ الصّ صلّ

ــي العالّمْ نِ ــر الغْ ــلْ انْزَلْ بأم بْري ــة جَ ثمّ

االســتفهامْ ــةْ  بنهايَ ــل  تأمّ و  ــا  حازْه

رامْ رِينْ الكْ ــا للحاضْ قامْ اقْراه و في المْ

وامْ الزالْ ــدْ ــه بال ــي فــي ملكُ حــيّ باقِ

ومْ في ملكه إالّ الغني المتعالْ ــا ايْدُ و م

االفضــالْ ــلِينْ  رْسَ المُ و  ــاء  األنبي ــنْ  وي

ــا و حياتْها و األموالْ دْ في الدني مــن ازْهَ

قالْ ينْ المْ عِ ــامْ ولْ السّ ــلْ  العقُ هَ به تَدْ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

ومْ هُ فْ حْ مَ شى واضَ وَّبْ الحْ الحديثْ إيْدَ

رُومْ كْ المَ الحبيــب  ــولْ  الرسُ ــاة  بوَف

ومْ لْمُ عْ المَ مْ يمْ الجَ مِ المْ اعْ بَّلْ بالسْ يقَ

تُومْ خْ ــورَةْ النّصرْ اللِّي بها الكتابْ مَ بسُ

ــومْ رْسُ ــه بخطّ مَ تَبْهــا ل ــد اكْ ــر زي وأم

لْزُومْ ــومْ فــرض مَ تُ حْ ــقْ مَ قَّ ــلْ اتْحَ ي برْحِ
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014
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بَتْ الفراقْ طْ بْ لهم خُ طَ عن منبرُه اخْ

وتْ حقّ فرضْ على اإلنسانْ كسفر المُ

بْريلْ ــدْ راحْ جَ ــه من بع كانُ ــضْ لمْ وانْتهَ

يلْ جِ لَّحْ اخْ كَ ه امْ هُ ة وَجْ حينْ شافَتْ عيشَ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

يقْ دّ ــال الهــادِي لزوْجته بنــت الصَّ ق

يقْ قِ ــورْ التّحْ ــي افْداكْ يا نُ قالَتْ رُوحِ

وا النّاس للمســجد العتِيقْ عُ ــرْ يدْ امْ

طابُه يا جمعْ األصحابْ و ارْفاقْ قال في اخْ

نْتْ تَبْلِيغْ الرْسالَة لمن تاقْ سَ هلْ لي احْ

يحْ االخالقْ ــمِ ــا اسْ ــوا لُه ي ــوه قالُ جاوْبُ

زِيلْ ســانْ الجْ ــبْ الحْ ي زِيكْ بطِ ــا يجْ ربن

يلْ ــولْ دُونْ تَبْدِ دْ قُ ــهَ ــواليْ اشْ ــال يا مُ ق

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

نِينْ ــلْمانْ جاوَبْ بلْســانْ احْ قْ سَ انْطَ

بتْبْيينْ ــاسْ  ــنّ ال دَّعْ  ــوَ ــتْ ت ــكْ  كــأنّ

باحْ التّقلينْ ــولْ مَصْ تمّ قالْ لُه الرسُ

ةْ انْضالْ وهْ ساعَ حابُه تَبعُ اليَفْ اصْ و الخْ

مالْ ــعْ الجْ ي كْ يا بدِ هَ ــرْ وَجْ قالَتْ آشْ غيَّ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

وعْ من السقامْ أالّ نُطاقْ دُ راســي مَصْ

بْتْ لُه حتى راقْ في الحينْ ادْناتْ عصّ

ــه للصالةْ و قامْ ضــيّ االرْماقْ عُ تمْ اجْ

ــدى و توفيقْ ولْ الهْ ســلتكم بأســم مُ

تِيقْ تْ امْ دْ ــرْتْ أوال انْقَ تْ أوال جَ لَمْ ــا اظْ م

ــقْ تِي الوْ ــمْ  ي وِ القْ ــجْ  بنهْ ــا  جيتين حــقّ 

ــا و ارْحمنا بكْ بعــد الضاللْ ن رَمْ مــن اكْ

ــمْ بالحالْ ــتْ اعلي دْ وأن ما مثلك شــاهَ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

ــرَّةْ العيانْ ــا قُ ــك يا ضي ــال له ما ب ق

النْ جْ دْ عَ ــي على الســفر واكَ وداعْ اللّ

يدْ تعلم يا سلمانْ ً اوْكِ را ــفْ آشمن سَ
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دْ ــجَ بَّرْ و نَسْ ــالْ و صيغْ لي لمــا انْكَ ق

ــر المبين ــلْ أوْحى بأم لَمْت جبري ــا اعْ م

ينْ ــى الصالةْ مــع الدّ يكْ عل ــنْ انْوَصِّ اليَ

ينْ الهْ في الحِ بَة و انْزَلْ إلى اصْ طْ ل الخُ كمّ

اوِيلْ ــلْ التّ ــفْ ارْواوْا أه ــهْ كي الزَمْ افْراشُ

يلْ رَجْ للصالة ثلث أيّامْ ســاقَمْ انْحِ ما اخْ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

يدْ ــتْ اوْكِ ــبْ الوَقْ ــاللْ حينْ وَجَ أتاهْ ب

يدْ جِ المْ مصباحْ التّمْ رَة ألم االسْ جْ عن حَ

ــيدْ رْشِ ــن التّ ــا عي ــال ي ــداهْ ق ــة ن تمَّ

الفــؤادْ رُوحْ  ــامْ  للقي رَة  ــدْ قُ ــدْ  اوْجَ ــا  م

بْ قــم الصــالة للعبادْ ــالل ادْهَ ــال لب ق

ــةْ الخبر عادْ امْضــى ابْاللْ ابأمرُه و انْهايَ

وِيلْ ة بتهْ ايْحَ ــواتْ النّ عْ االصْ ــمَ فاقْ و اسْ

يلْ طِ وعْ النّاسْ كما المزانْ الهْ ــتْ ادْمُ قالَ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــالنْ ــرّ و اعْ ــي بسَ بْرَتْنِ ــورَة خَ ــي سُ جابْلِ

ــوى هما ســاس اإليمانْ ــرْ و التّقْ و الصب

ينْ حابُه و انْصارُه و ســارْ في الحِ ودَّعْ اصْ

ــوالْ االقْ صــحّ  ــامْ  األيّ مــن  ــي  يب ــز  رم

ــاللْ ــعْ جــاهْ المــودن ب ابَ فــي النْهــارْ الرّ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

نَّدْ سَ يمْ في افْراشْ امْ قِ ي اسْ شِ غْ صابُه مَ

يبْ الوَدّ ــى طِ ول ــة من وَدْها المُ عيشَ

دْ ينْ اتْيَقَّ لِّي الوقْتْ فــي الحِ قُمْ اتْصَ

يدْ ــقامْ الوْعِ شــاهْ الحالْ من اسْ كانْ يَغْ

يدْ ــجِ سْ ــامْ هلْ المَ ــي إم نِ لَفْ ــرْ يَخْ بابْكَ

ريدْ ــكا و تَغْ تْ بالبْ ــاسْ و ناحَ ــتْ النّ جَّ طَ

والْ بَّرْنِي آشْ هــذا االهْ ــةْ خَ ــالْ يا عيشَ ق

زانْ و انْكالْ كْ صادْفُوا احْ هَ وا وَجْ دُ حينْ فَقْ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي
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وفْ  للغنِي عالَمْ االسرارْ فُ طْ الكْ ابْسَ

ــازَغْ االنْوارْ تُه ب ة في ســاعْ دْ الرّاحَ وَجْ

ــمْ العقارْ نا علي دَرْغَ ــادى عن ســيدْ ن

رْ ــفْ كبّ رابْ كي حْ ه فــي المَ ــدْ رفيقُ يوجَ

ــرْ هَّ طَ المْ ــرْ  اهَ الطَّ ــاداهْ  ن ــرَجْ  يَخْ رادْ 

رْ ضَ ــا من احْ قْ للنّاسْ ي ــى وانْطَ بعدْ صلّ

يلْ ــلْ كما قالْ نعــم الوْكِ بْري ــالْ لي جَ ق

ــيلْ وعْ كالسِّ مُ دِي بدْ يتُوا عــن فَقْ لو بكِ

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهل التّفْ ظَ ما اعْ

من بعدْ انْهى على البْكا قال في الخطابْ

ــبابْ قّ شــايَبْ أو اشْ نِي بحَ من يتْبَعْ

عْ الوْجابْ ــمَ ــا وال يَسْ ــطْ في اثْنايَ يَّ عَ

يبْ ضِ ــي بالقْ رَبْتِنِ ــوكْ اضْ ــومْ غزْوَتْ تابُ يُ

وفْ و اقْرِيبْ فُ لْفْ اصْ بّبْ خَ دَ نتْ امْ غيرْ كُ

يعْ المجيبْ مْ يا سمِ ــألْكُ لْتِي نَسْ حينْ قُ

طيرْ أ و ســارْ للمسجد العْ عنهم اتْكّ

دابِي ــورْ اهْ ــا نُ ــا ضي ــالْ ي كاشــة ق عُ

يرْ فْ ما انْزَلْ عليه من جمع الضِّ فَّ إيْخَ

ثِيرْ اللْ و تنى شكر اكْ دْ جل الجْ  و حمَ

يرْ ه ال تَوْخِ ــدُ نْ ــاسْ جــاوْا عَ ــنْ العبّ و ب

ــبْ عن ايْســارُه بي ــزَلْ الحْ ــه و انْ لْفُ زادْ خَ

ــارُه ت اخْ ــا  ربْن مــن  ــا  ي ــتْ  اتْبَ ــه  ل ــال  ق

اوْزارُه صــابْــتُــه  مــن  إالّ  ـنَــوَّحْ  ايـْ ال 

مالْ زْن دَنب يُحْ م و الحُ يكُ على البْكا ننْهِ

األجــالْ ــدّ  ابْحَ ــي  قَبْلِ ــا  األنبي ــتْ  ماتَ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

حابِي عْ اصْ مْ ريمْ يا جَ ــألكم بالكْ نَسْ

ــي تابِ ــفّ اعْ صــاصْ و يكَ ــي للقْ ياتِنِ

رابِي رْوْ اعْ ــقْ مَ الْثَة انْطَ ة الثّ و العيْطَ

رُوبْ كْ يتْ مَ حِ رْبَة بها اضْ ــي ضَ تافِ عن اكْ

رُوبْ ــتْ بهْ ــارْ وال انْوي ــتْ باالدب ي طِ ــا اعْ م

بُوبْ حْ ــا ســيدْ كلّ مَ بَرْتَكْ ي ــرْ اخْ ــال أم ب
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يلْ صِ ــوابْ تَفْ كاشــة بالجْ بعدْ فصلْ عُ

طيلْ ــالنْ دُونْ تَعْ جْ ــبْ عَ ــاللْ ادْهَ ــال لبْ ق

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

اتْ ــتْ رُوحْ الدّ ــاللْ عنْد راحَ انْضــالْ ابْ

بْراتْ ــعْ عَ ــادْ لهــا شــينْ صــارْ ودمَ ع

واتْ طْ يبْ و تنى بالخَ كْ منها لقضِ امْسَ

يبْ باتْباتْ ــكْ القضِ كاشــة مَسْ رْ لعُ أمَ

اداتْ باطْ أهلْ الثنى السّ ثمّ قال لُه االسْ

ــياتْ اشْ ل  ــكُ ب ــى  أول ــا  أن ــي  عل ــال  ق

يلْ يدْ الوصِ ــهِ ــرُوقْ مع اشْ ــقْ أو افْ ال عاتَ

ــالْ و القيلْ وا من الق فُّ كاشــة كَ ــالْ عُ ق

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد هل التّفْ ظَ ما اعْ

فى دُرّتْ االشــرافْ طَ صْ ــه المُ تم قالُّ

ي يا ابْهيْ االوْصافْ ضِ قال له كيفْ نَقْ

فافْ ــي وال تحمل عــن تَخْ ثْلِ ــري مَ اعْ

يتْ ــنْ الغِ هَ عيْ ــولْ طَ لْ ارْسُ حتى اوْصَ

افِي ــدر الصّ ــمْ كالب ــانْ الخات ــى ب حت

ــرْ األجالْ ي ولى بخِ ــكْ المُ ــه يَهنِي ــالْ لُ ق

يبْ في الحالْ رَة جيبْ القضِ عندْ بَنْتِي الزُّهْ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

مــة أمّ أهل البِيتْ تارْ فاطْ خْ بنــت المُ

يثْ كى الحدِ و جراتْ دمعهــا حين احْ

يتْ لْ تَلْفِ رِيقْ ليسْ عامَ جْ الطْ دْ نَهْ قاصَ

أتْ قالْ لُه اتّقْضى القصاصْ كيفْ ما شَ

ييتْ ــتَحْ ــا إال اسْ ضــى منن ــمْ اتّقْ ري للغْ

يتْ ــتْ و ارْضِ بَلْ ضــى منِّي اقْ منكــم يتّقْ

اللْ وا بتجْ فُ ــعْ اتْالطْ ي اوْال صحــابْ بالجمِ

ــدالْ تَبْ ــرْ  بغي ــه  منُّ أال  ــي  تَضِ نَقْ ــا  م

ــالْ ــي إيمامْ االرس ــق اهللا النب خير خل

افِي ــزاكْ بالقلب الصّ نِّي اجْ ي مَ اقْضِ

ــي ــرِي و كتافِ هْ ــتْ ضَ نْ ــانْ كُ رْي ــا عَ أن

تافِي قْ ــمْ  المُ ــسْ نَعْ ي ــزْعْ القمِ ثمّ ن
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ــوفْ األطرافْ رْها ابْشُ بانَتْ الخاتَمْ و نظَ

ــا بالشــفافْ ــلْ نُورْه بَّ ــبْ و قَ ي رَدّ القضِ

ــصْ يُوصافْ ي مِ ــادْ القْ هَ ما ه ــه طَ قالْ لُ

نِي بالقتِيلْ رَبْ سيدي لوْ سامْ كيفْ نَضْ

يلْ يمْ الكمِ نَّة و النعِ نْ لِي الجَ مَ يتْ تَضْ ابْغِ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

نْ لُه المصطفى ونادى يا الخوانْ مَ أضْ

لْبُوا منُّه الدعا جميعْ هل اإلحسانْ طَ

كانْ ــد ادْعاوْا وقصــدْ المْ ــمْ بعْ هُ ودّعْ

مانْ ــي الرّحْ لِ بْريلْ العْ ــه جَ كانْ يرســلْ ل

ــا بانْ لْ م ــكُ ــل لُه ل ــه ما وصْ ــومْ وفاتُ يُ

ــعْ المــكانْ ــا ارْفِي ــادَى ي ــانْ و ن ــرْ الب نقَّ

ــلْ ي تَبْجِ و  البْهــا  داتْ  ــرَة  الزّهْ ــتْ  جاوَبْ

ــرْفْ الملك عزرائيل هَ ع ه طَ عُ ــمْ حينْ سَ

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهل التّفْ ظَ ما اعْ

نا رَمْ ــه اكْ ــكْ العظيمْ من ب ل مول المُ

وفْ عْ الشُّ ه و متّ دُ عْ دْ سَ هْ و سعَ دُ نالْ قَصْ

وفْ لْهُ ــبْ مَ لْ غْ عنها شــيبُه بقَ ــرّ بعدْ م

رُوفْ عْ ــلّ مَ ــدِي و جَ ــةْ قَصْ ــالْ هذا غايَ ق

يّبْ اســآلْ ــألِي مــن الّ يخِ ــنْ اقْبَلْ سَ اليَ

ــكْ و األزواجْ و اآللْ حابَ ــورْ اصْ هُ مْ ــنْ جَ بي

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

نَّة لْ من أهــل الجَ ــوا هــذا الرجُ لْمُ عَ

يرْ تاجْ هل الســنّة ــمْ بخِ و ادْعــى لهُ

ــنَّى ه يتْسَ ــراشْ الحلْمْ ســيدُ الزَمْ ف

ــة نّ بالمَ ــرُه  يبَشْ و  ــزُورُه  ايْ ــوم  يُ كل 

ــى تأنّ ــا  م ــاهْ  أت ــل  عزرائي اهللا  رســل  و 

نا كْ في عســى انْراكْ نَهْ رْمَ ــتْ زايَرْ حُ جي

لْ الحالْ ــبُوحْ ناحَ شْ قامْ مَ قالَتْ أبِي اسْ

ــابْ راد الوْصالْ رة من فــي الب ــالْ للزّهْ ق

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي
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ــبْ الجاهْ رة نَسْ ــا الزّهْ ــتْ موالتْن قالَ

رْ في الْغاهْ تْ في الخطابْ من قصّ لَّمْ كَ

ــي بأمر اهللا هــذا عزْرائيل جــاء لرُوحِ

ــولْ لحمــاهْ ــه بالدخُ ــرْ لُ بعــد هــذا آم

ــرى لكْ جــلّ الســالمْ اهللا ــه يَقْ ــالْ لّ ق

ــشْ عيشْ ترضاهْ ي ــه كانْ اتْريدْ اتْعِ قالْ لّ

ــوحْ و خليلْ ةْ ما عاشْ نُ ــدّ لَبْتِي مُ ــوْ اطْ ل

ــه الملــك لدليل ــال ل ــا ق ــالْ و بعده ق

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــثْ األرواحْ ــه و قالْ يا باعَ فُّ ــطْ كَ ابْسَ

احْ ــر الحــيّ الفتّ ــلْ بأم ــزَلْ جبرِي و انْ

ــا بازَغْ االلماحْ تارْ الشْ ي خْ ــال له المُ ق

األدْواحْ و  هــا  نعيمْ و  ــة  الجنّ ــه  ل ــالْ  ق

ــا و األرواحْ و المــالكْ و االرســالْ و األنبيّ

احْ نِي الســمّ ــأل الغْ ــرَجْ تَسْ ــال له تَعْ ق

ــد  انْبيه تْ من نَشْ ــدْ تْ عنُّه و نشَ ناحَ

لتْ باللفضْ المشــرُوحْ رنِي ما عمَ خبّ

لْ صمْ من ســمع و دنِيهْ نِّيتْ الرجُ ضَ

ريهْ ــر أوال تَدْ تِي أم لَمْ ــا اعْ ــالْ لها م ق

ــأذن له ــى ن ــولْ حت ــه ادخُ لكــن مالُ

يهْ المْ الوْجِ لْ وافشى اسْ ة عزرائيل ادْخَ ثمّ

ــهْ ي ــولْ تنجِ ــة و القبُ و الرضــى و التّحي

ــهْ ي ــي ملقــاكْ كمــا الْقــاكْ يبغِ أو تبْغِ

ــدّ االجيالْ ــة تاتيكْ ع و الدهــب و الفضّ

طــالْ ــو  ل ومْ  ــدُ ي وال  ــتْ  فايَ حــادث  كل 

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

ــرُوجْ الرّوحْ ــي جبريل اقْبل اخْ تْ ل ابْعَ

مْ بالســالم و اختص الممدوحْ اهُ حيّ

غبْتِي عنّي في شدتي و عزمت انروحْ

ــراحْ ــكْ ف ــورْ ل ــات و الحُ ــارْ زخرف باألثم

كالمصباحْ ــوفْ  اصفُ لملقاكْ  ــنْ  ي واقْفِ

ــولْ انْصاحْ ي بقُ ــة واتْجِ ــارْ األمّ ب عــن اخْ
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ــلْ ي قِ اعْ ــفْ  يَوْصَ شــالّ  ــة  ذنب مُ ــي  ت أمْ

يلْ ــهِ ــرْ بتسْ ــعْ لُه عادْ و باشَ ســارْ و ارْجَ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ارْ ــه جبريل قال لّك نعــم الجبّ قال ل

صارْ قال له فضله اكثيرْ شــالّ ما يُحْ

نّ في التّخفيف جهارْ عْ سألُه انْظَ ارْجَ

ــارْ ه مــن النّ ــلْكُ ــه و يسَ ــا يغفــر ل ربن

يعْ االســرار ــا بدِ رْ طايَل ي ــهَ ــه اشْ قال ل

حّ االخبارْ اعة ابصَ عْ له في السّ سارْ و ارْجَ

وِيلْ ــرْ تَهْ ــه بغي وتُ ــابْ اقْبَلْ مُ كل مــن ت

يتْ الغليلْ ــفِ تْ وال اشْ ــا رَعْ ــالْ باقِي م ق

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهل التّفْ ظَ ما اعْ

ة و انْزلْ ضَ بْريلْ خفّ مــن لَحْ ــرَجْ جَ ع

ودْ و الفضلْ عْ الجُ قال لكْ من تابْ واسَ

ــوكْ و أُممْ اقْبَلْ لُ قال له في ســاع امْ

رْ ــل وفاتُه بشــهَ ــابْ انْصيحْ قب مــن ت

ــال اعْ و  ــى  جلّ ــا  ربن ــبْ  رغَ و  ــعْ  ارجَ

يعْ الزْاللْ مِ ــي اجْ حِ نِي يَمْ دْ ــمْ واعَ و الكرِي

ــه الســالم ربّ الكمــالْ ــا ودّى ل بعــد م

ــالْ ــي إمامْ الألرس ــق اهللا النب خير خل

رْ من تابْ و ماتْ بعد عام سعد و ابْشَ

ــرْ تَ ــبْ يَعْ ايَ ــا التّ ن ــلْ الغْ ي وِ ــامْ اطْ الع

ــرْ ــالْ يا ســيدْ البْشَ ــزَلْ ق ــرجْ و انْ ع

ورْ يمْ و الحُ نْ دارْ النعِ ــكَ وارَكْ يَسْ فــي اجْ

ــورْ مْ يُوم الحســابْ و نشُ بْهُ دَّ خايَفْ ايْعَ

ــرُورْ زّ و اسْ ــى بعَ ول ــكْ المُ نِّي ــال له يهَ ق

ــرْد يُومْ يقبلُه لو جاء بســوء االفعالْ  بفَ

وزْ و ينالْ ولى ايْفُ مــن طمع في رحمة المُ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

ــلَة ــا تاجْ الرّسْ ــريعْ ي قالْ فــي قُولُه اسْ

ولى ــل الممــاتْ يرضــاهْ المُ ســاعة قب

ــى لّ يتّ باقــي  بارْهــم  اخْ ــادْ  ع و  ــودْ  تمُ
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ــوْال ل و  الخاتمــة  ــرْ  الم ــلْ  بْري جَ ســارْ 

فاكْ على العبادْ جملةْ طَ قال لكْ من اصْ

لَّة ــى المَ ــوتْ عل ــارة و يمُ ةْ الغرغ ســاعَ

ولى الحمد نعم الكفيل دْ المُ مْ ثَّرْ الحَ كَ

شد في يمين أحمد باسم الرؤوف الجليلْ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــاتْ رصّ رُوحْ  ر  ــدْ لصّ انتهــتْ  مــا  هْ مَ

راتْ ــكْ ــال لُه ما دَقْتْ منها حرّ السّ ق

ــوقْ عن ألــف ضرْباتْ ــكرى فُ إالّ السّ

عاتْ ــي بدُ عِ ــى نَدْ ــي حتّ ــلْ عنّ ــال مهّ ق

وفْ و نادى يا ســميع االصواتْ ــدّ الكفُ م

ــراتْ لَمْ و  ــا  حره ــي  أمتِ عــن  خفــفّ 

ــل الوحيلْ ــا دَلي ــادِي ي ــال له المن ــم ق ث

ــلْ ي ــي دُونْ تَبْدِ ــا دَقْتِ ــوا إال م وقُ ــا إيدُ م

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهل التّفْ ظَ ما اعْ

وثْ ــى كل انْعُ اتْ فاقــت عل لهــا شــدّ

يبْ القبُولْ ــة بطِ ضاتْ الحاجّ قال له نَقْ

ــولْ ــاإلالهْ و بيــك حقّ رسُ د ب مــن شــهّ

ــولْ هُ ــرى  والي ــه  ادْنُوبُ ــه  لُ يغفــر  ــا  ربن

ــر و احتالْ تاتَلْ ألم ــل امْ ــا عزرائي ــا ل ي ق

الْ دت الرّوحْ من قدامْ لوســط االدْخْ عْ صَ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

وت ــال لعزرائيل يا ملــك من حرّ المُ ق

وثْ و حقّ اللِّي انْشــاكْ بالهــدى مبعُ

ي متبُوتْ يلْ بندقِي ماضِ قِ سامْ اسْ بحْ

اقَبْ عن ما مضى و مَحدوثْ ــم الرّ للقدي

كل شــيء بيديك يا ذا العــز و الجبروت

وتْ ــصْ المُ و شــدّ عنّي يا موالي اغصاي

بالْ ــي ســألتِ يُقْ ومــة و اللّ ــك مرحُ تَ أمْ

ا ســمع الهتيــف ما قالْ ه لمّ جــلّ فرحُ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي
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د ه و ســارْ يحمد و يمجّ فُّ ــطْ كَ ابْسَ

ــعد رة نجم السّ ــا الزّهْ ــت موالتن قال

فــي حول العرش قالهــا نعم المجد

ــب المجاهــد ــي طال ــن أب ــى ب ــال عل ق

ــدْ ــاس دون زايَ ــن العبّ ــتَ و ب ــه أنْ ــال لّ ق

دْ ــي و الكريمْ شــاهَ ــي في اتيابِ نُونِ كفْ

يلْ ــهِ ــه العبّاس غــورت اسْ ــه عمّ ــا ل ق

ــل بتحفي ــه  اماليكُ و  ــزّة  الع ربّ  ــال  ق

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــاجْ االنت ــة  بْعَ الرّ ــه  اليْفُ باخْ ــى  وصّ

اجْ ــدر الدّ ــةْ ب لْعَ يرْ طَ و عمــر الشــهِ

نْهاجْ ــعْ للمُ ــتَدّ الحالْ به و ارْجَ و اشْ

راجْ ــكا و الهْ تْ بالب ــاسْ و ناحَ تْ النّ جَّ طَ

بارْ و جاتْ النّاسْ فوْجاً أفواجْ شاعت االخْ

اجْ وعهــم طجّ ــدا و ادْمُ ــوا داكْ ل اتْعانْقُ

ــود الخلُ ــة  جن ــا  بعده األخــرة  و 

ة فاتْ الحجّ ــرّوحْ و اصْ تْ ال رْجَ حتى خَ

ود ــى مــول الجُ ــق العل ــا ارفي ــادي ي و ين

ــودْ وع ــا معــاكْ فــي انْهــارْ المُ إنّ اللقي

راطْ و فــي الحــوض المورُود و فــي الصّ

لْ داتَكْ السعيدة سَّ آشكن في النّاسْ إيْغَ

ــرُوه بالوكيدة فْ ــدِي حَ ــرْ فــي مرق و القب

ديدة عْ اعْ مَ ــن اجْ لِّي كمّ باشْ كنــت انْصَ

الْ قّ ــا عُ ي عليه ي ــكْ وَصِّ لِّي عنّ مــن إيْصَ

ــال إمامْ فــي الحالْ ا ب ــوْ لِّي ــادْ إيْصَ و العب

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

رْجــة الدّ ــوعْ  مرفُ ــقْ  ي دّ الصّ ــمْ  لْهُ أوّ

ة يْجَ ــثْ الهَ ــانْ و العلِي لي ــن عفّ و اب

ة جَ هْ يمْ المُ دْ باللســانْ و صمِ هّ إيْشَ

رِيجْ ــبْ الحْ ي ــوقْ اللهِ ــبْ فُ زيّ مــن يتگلّ

ولْها في تهجيجْ وامْ و عقُ صص و العْ لَخْ

يجْ ولْ البهِ دْ على فقد الرسُ ه و انْشَ دُ ناشْ
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ــل بتقبي ــه  غرتـ ــل  قب بكــر  ــا  أب زادْ 

قام علي و ابْنُه العبّاسْ على التّغســيلْ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــنْ علي مع بن العبّاسْ ادْناوْا ي في الحِ

ــاوْا اتْرَقّ مــن  ســيد  بينهــم  هــو  و 

ــه اوْحاوْا ــالكْ كانُوا ل ينْ المْ ــن ايْدِ بي

ــوهْ و قضــاوْا نُ فْ ــا كَ ــرة لمّ ــتْ الزّهْ لَ دَخْ

ــاوْا ن ــفْ يهْ ــرُّوحْ كي ــا رُوحْ ال ــادِي ي كاتْن

صــالّوْا و  اتْلمــوا  ــادْ  ب العْ هــذا  ــدْ  بع

وِيلْ يدْ دَفْنُوهْ دونْ تَحْ في الضريحْ الســعْ

ولْ النْهــارْ و الليلْ ــكا طُ ــدّ عنهم الب شَ

ضيلْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهل التّفْ ظَ ما اعْ

ــوحْ كما الوَرشــانْ ــاتْ كيْنُ ــاللْ ايْب ابْ

ه االعيانْ مامُ حابُه و االنْصارْ و اعْ و اصْ

كانْ انْســا و ارْجالْ باكيَة فــي كل امْ

ســاوِي نُوهْ في الكْ فْ ــلُوهْ كَ سْ ما غَ هْ مَ

حســنْ ــقْ بابكر المُ ي ــامْ الصدِ ــمّ ق ت

ــالْ قهــا ب ــاتْ أالّ يطِ ــه ابْي ــدْ علي و انْشَ

جالْ خرجــتْ النّاسْ و فرغت عنهــم المْ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

اوِي ةْ البدر الضّ لْعَ وا في اغْسيلْ طَ رْعُ سَ

ســلْ امْســاوِي بْ للغَ لَّبْ دونْ تعْ يتْگَ

ــر الحــيّ القــويّ ــه بأم ــرُوا ل ضْ إيْحَ

القــوي ــوقْها  شُ مــن  ــة  احَ نُوّ ــة  باكي

وارَحْ و الحشــى الكاوِي مــن افْراقَكْ الجْ

ــابْ كل راوِي ت ــمْ كمــا فــي اكْ ي دِ دونْ تَقْ

اللْ يبْ الهْ ثلْ ما يغِ ــى العيونْ امْ غابْ عل

ــحاتْ االنْجالْ ــالَّتْ اقْلُوبْ وال اسْ ما اتْسَ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

رَة و االزْواجْ و علي و الحســنين و الزُّهْ

ــةْ البينْ صّ ــام من غُ ــادوا مثل االيت ع

ينْ كِ سْ الَة للغني و المَ و الصنايَعْ عطّ



II قصة الوفاة 452

181 

182 

183 

184 

185

 

186

 

187 

188 

189 

190

191

192

193

194

195

196

بَة في اللغا بالتْقانْ طْ ــبْ خَ طَ للعبادْ اخْ

المْ من كانْ عْ السْ مْ طابُه يا جَ قالْ في اخْ

ســانْ بَدْ الحيّ الباقِي قديمْ الحْ و من يَعْ

ْنِزِيلْ ــثْ و آياتْ مــن التّ ي دِ ــوا بحْ ضُ اتْواعْ

يلْ ضِ وا في الوَفاةْ أهــل التّفْ هكــدا قَصّ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

ــوفْ لما يرجاكْ رُورْ شُ يا غابَطْ في الغْ

كْ و نشــاكْ لْقَ دْ ربّ األكوانْ من خَ وحّ

ــتْ ألف عامْ عزرائيل من وراكْ شْ لو عَ

ــدْ برْضاكْ ــنْ جُ ي ْ ــا و الدّ نْي ــمْ الدّ ي ــا رحِ ي

لْقاكْ ــومْ مَ نا في يُ مْ ــا و ارْحَ جــاوَزْ  علين

ماكْ ولْ و احْ شى من دخل حما الرسُ كيفْ يَخْ

ــلْ ــا المقي ــراتْ ي تْ ــا مــن شــرّ العَ قيلن

يلْ وفْ تَنْكِ لَكْ ما ايْشُ كل من يرجى فَضْ

ضيلْ ل التّفْ مْ يُومْ اتْوَفى سيد أهْ ظَ ما اعْ

يكْ ــن ايْدِ ه ما بي دُ شــاين افْعلتِه اتْوجْ

ــمْ المعانِي ــه يا فاهَ ــتْ قَبْلُ بَ طْ ــا اتْخَ م

ــحْ فانِي ــي انتهــى للضرِي ــد الماحِ يعب

ــاهْ ثانِي ع ــا امْ ــه م لْكُ ــد فــي مُ ربّ واحَ

الْ قّ ــى العُ ــاوْا أهــل التن ــر يتْوَصّ بالصب

ينْ المقالْ عِ ــامْ ــه للسّ تُ حْ و هكــدا وضّ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي

نِيكْ و و قُومْ بما يَعْ هُ ضْ جفن السْ يَقَّ

كْ يَنْبيكْ الحَ جْ الرْشــادْ لصْ ــع نَهْ و تب

شْ بكْ ــى يبطَ ــكْ مالُه افْكاكْ حت نّ مَ

صانْ يا موالي لوجه نبيكْ ال اتْحافِيني بالنّقْ

يكْ صِ ي بعد يعْ فاشْ جــاكْ العبدْ العاصِ

ــكالنْ عليــك و الرجــا فيك دار جــلّ الت

ــاتْ و ارْجالْ ــي إن ــا باللّطــف الخافِ عمن

ــاوْا في أمالْ تن نا نهْ ضْ تَكْ غمّ مْ فــي ارْحَ

ــالْ ــي إمامْ األرس ــق اهللا النب ــر خل خي
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يسْ ــي درّ انْفِ عانِ اضْ هــاكْ المْ فّ يا حَ

نى و ترييسْ عْ واقْ هل المَ لى في اسْ يَغْ

نِيسْ هاتْ التّجْ ــالمْ لدْ نَتْنِي جلّ السْ

ناسْ يحْ ســيدْ االجْ دِ زَّلْ في امْ ذا نَتْغَ هكْ

ــا في ضيق الرماسْ عاي ولى كن امْ يا المُ

يرْنِي في الموقف العظيمْ ما انْرى باسْ أتْجِ

ــقْ انْبيلْ رْ مــن كانْ عايَ ــضْ دكَّ يا الحافَ

ــلْ بترتِي ــحْ  وَضّ امْ ــم  النّظْ ــخْ  تاري ــدْ  خُ

ــي و بن غالب تلســاس أحمــد الغرابْلِ

باسْ ــرَدْ الكْ ــنّ و يطْ ــلِّي هلّ الفَ إيْسَ

يّاسْ ــياخْ الطّ رْفُوا هلّ الفنّ االشْ و يعَ

مــن حجّ البيتْ حنا فــي مدينة فاسْ

ــسْ جالَ ــوبْ و المْ لُ رْ القْ ــوّ ــحْ إيْنَ ي دِ و المْ

ــسْ وانَّ امْ ــي  لِ كــون  ــة  دانِيَّ الوَحْ ــةْ  ليلَ

يمْ فالَسْ دِ ي اعْ ــدكْ خاطِ ال تْحافِينِي عبْ

لْ ــى الجاهَ حْ و عرضْ عل للدهــاتْ انْوَضّ

مالْ يَنْ خــدْ الكْ زْ شــينْ و ســينْ و يَدَ رَمْ

انتهت القصيدة

205 : و تعني 1316 هجرية        





I 455قصة الوفاة

I

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

مامْ بالحْ وسْ  النفُ قهر  من  بْحانْ  سُ

دامْ ــم يعْ هْ ل لْكُ ــدْ فــي مُ رِي ــي افِ باقِ

ــالمْ االعْ و  ــولْ  الــرْسُ و  التْقى  ويــنْ 

االنْيامْ يا  ضَ ــسْ  ادْرِي و  شيتْ  ويــنْ 

ــرامْ االكْ ــه  انْجالُ و  تْ  ــيعْ شِ ــنْ  وي

ــامْ رْي مَ ــن  ب ــرُّوحْ  ال و  ــمْ  لِي الكْ ــنْ  وي

ــالمْ العْ و  ــراقْ  البُ و  ــبْ  ي النْجِ ــولْ  مُ

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــرَة ضْ ــا حُ ــمْ ي ــرُوا بالْكُ ضْ حَ

ــرَّة القُ ــيادْ  اسْ ــى  عل ــرْوِي  مَ

ــرَة الزّهْ و  ــي  علِ ــه  ب ــرْ  بَّ خَ

بارْ اوِي االخْ ــرّ ــال ال ــومْ ق فــي داكْ اليُ

ارْ ــة و النّ نَّ ــثْ الجَ ي دِ وشــرَحْ فــي احْ

ــارْ ــلْ بــأمــر الــجــبّ ــرِي ــبْ ــــزَلْ جَ انْ

ـــمْ ايَ ـــدّ ال ـــقّ  الـــحَ الـــــوْرى  ربّ 

عــــادَمْ عــلــيــه  ــن  م ــع  ــي ــم اجْ و 

أدامْ ـــة  ـــلَ صِ األمــــــمْ  ــــن  وي

ــمْ ــي ــراهِ ابْ ــيــلْ  ــلِ الــخْ و  ـــوحْ  نُ و 

ــمْ ــرايَ ــكْ ــلّ ال ــبــاطْ ه ويـــنْ االسْ

ـــولْ زيــــنْ األســـمْ ـــرسُ ويــــنْ ال

الــخــاتَــمْ و  ــوا  ــل ال و  ـــاجْ  الـــتّ و 

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

رْ اهَ يثْ الشّ دِ و اصغاوْا ذا الحْ

رْ اهَ الطّ ــولْ  ــرْسُ ال وفـــاةْ 

ــرْ ــا النّجــم الزّاهَ ي ــى اضْ عل

لْيا الحُ ـــنْ  زي ــحْ  ــبْ ــصّ ال ــى  صــلّ

لْيا العُ ــــالكْ  االفْ و  ــرْشْ  الــعَ و 

ــا ــرِيّ ــبْ ـــولْ خــيــر ال ـــرسُ عــنــد ال
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السوارْ ة  تْمَ خَ ــورَة  سُ عليه  ــرا  اقْ

ــدارْ ــحْ لــلــمَ ــا  ــراه ق و  ــهــا  ــبْ ــتَ اكْ

ــالمْ الحْ ــه  صحابُ و  ــه  منزْلُ وقصــد 

االنْسامْ يَّبْ  طَ يا  بك  آشْ  لُه  قالَتْ 

اإلســالمْ أمّ  ــه  لُ ــاتْ  ب صْ عَ ــنْ  نِي أمْ

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

لة الرّسْ ــاجْ  ت ــاللْ  ب ــادى  ن

ــة ل هْ مَ ال  ــالةْ  الصْ ــوْ  ياتي

لى امْ دْ  ــجِ سْ المَ ــمّ  ت ــى  حت

ــاللْ ــا الهْ ي ــورْ اضْ ــه نُ نْزْلُ ــعْ لمَ لَ واطْ

تَعالْ ــاهللا المُ مْ ب ــألْتْكُ ــومْ اسْ ــا قُ ي

ولْ و االفعالْ برســالْتِي وحســان القُ

ــة و ارْمالْ رْب ــام و القُ ــنْتْ بااليت وحسَ

األنعــامْ و  ــر  بالخي ــا  رَبْن ــكْ  زِي يَجْ

قامْ المْ في  لَيْمانْ  سُ ــاوَبْ  ج تَــمّ 

ـــالمْ ــعْ االسْ ــمْ دَّعْ جَ ـــكْ تــتــوَ ألنَّ

ــمْ األشــيــا ــي ــهِ ــرْ يــا ف الــنْــصَ

ــا ــي نْ ــدُّ ـــــراقْ ال ــمْ ف ـــلـَ بـــه اعْ

ـــازَمْ ع عيشة  بــيــت  ــــلْ  ادخَ و 

ــمْ ســاقَ ــي  ــعِ وَجْ ــن  م لها  قــال 

ــمْ ــاليَ ــعْ ـــا ب ـــارْه ـــي ـــا اغْ ـــب انْ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

يــنــادِي و  ــوْرى  ــل ل هْ  يَـــنْـــدَ

ــبــادِي ــقــامْ ال ــمْ ـوْ ال وِيــاتـِ

ـــدادِي اعْ مْ  مالْهُ ــومْ  ــقُ أبْ

ــحْ ــاصَ ــف ال ــســانْ  ــل ــال ب قـــالْ  و 

ــحْ ــدْ نــاصَ ــاصَ ــمْ ق ــل جــيــتْــكُ ه

ــحْ ــواضَ ال ــمْ  ي ــوِ ــقْ لَ يـــنْ  الـــدّ و 

ــصــابَــحْ الــمْ ــلْ  ــكُ ب ــمْ  ــأتْــكُ ــبَّ ن و 

ـــمْ ـــنْ راحَ ــلْ مـــومَ ــكُ وانْـــــتَ ل

ـــمْ ـــكْ يــا الـــبـــدرْ الـــواسَ مـــالَ

الــــــالّزَمْ ـــلْ  ـــي ـــرْحِ ال أوْداعْ 
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ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

دْ الماجْ أحمــد  ــي  النْبِ ــالْ  ق

دْ ــا واكَ لين ــوتْ فــرض اعْ المُ

ــدْ واعَ امْ ــلْ  ي بالرحِ الخــالّقْ 

يدْ الوْحِ رْ  أبْأمَ ــورَة  سُ جابْ  بْرِيلْ  جَ

ــدْ ــزِي إيـْ رادْ  ــة  ب طْ الخُ ــلْ  مَّ كَ لمْ

يدْ أوكِ بالقصد  ة  عيشَ بيتْ  لْ  ادْخَ

يدْ ــهِ اشْ اهللا  و  ــوا  اتْنُوحُ ال  ــالْ  ق و 

ــدْ ي ــرانْ و عيــش ارْغِ فْ ــمْ غُ كُ و يعمْ

ــاليَــمْ امْ قــال  الشهر  في  الــنَّــصْ 

ــمْ ايَ للتّ منهــا  للصــالةْ  ــرَجْ  اخْ ــا  م

مْ ــا فاهَ ه ي ــدُ نْ الة جــا لعَ وقــت الصْ

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

اقِي ــمْ التّ ــا نَعْ ــاللْ ي ــادَى ب ن

ــي ـــراجْ ارْمــاقِ ـــومْ يــا اسْ قُ

الرّاقِي لــنْــواضْ  طــاگْ  ما 

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ـــادَة ـــف ـــــودْ لــيــكْ إيْ خُ

ــادَة ازْي ــه  في ليــس  ــر  العمْ

ــادَا ـــزى عــن ه ــدا مــا اجْ ه

ـــي نــــادَى ـــة أجـــلِ ــا عـــالمَ ــه ب

ــعــادَة ــه كــال ــزْلُ ــنْ ــمَ ـــدَى ل ـــغْ يَ

ــادَى ــــه ن ــيــنْ عــن ازْواجُ فــي الــحِ

ــادَة ــي ــمْ اسْ ــكُ ــمْ ــعَ ـــرُوا اتْ ـــبْ صَ

ـــزادَى ـــتْ يَ ــمْ  ــكُ ــنْ عَ ــرْ  ــي ــخِ ال و 

ــــالزَمْ ـــراشْ امْ ـــفْ ــع ال ــي م ــاقِ ب

ــــازَمْ ه ع ـــنْـــدُ ــــاللْ عَ أتّـــــاهْ ب

ــمْ الــحــاكَ رادْ  كــيــف  ــاهْ  ــق ــلْ يَ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ــادَقْ الــصّ يقْ  الصدِ ــالْ  ق و 

شــايَقْ ــه  لُّ كُ ــك  ل ــعْ  مْ لجّ

ــقامْ الواتَقْ ةْ االسْ ــدَّ مــن شَ
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يقْ إيْفِ يَرْجاهْ  ابقى  و  عليه  غشى  و 

يق دِّ الصّ بكر  با  على  الةْ  الصْ قِيمْ 

ــه جــلّ الرفِيقْ ــام فــي مقامُ ــا ق لمّ

تِيقْ دْ العْ يعْ ما فِي المسجِ مِ و ابكى اجْ

ــرامْ ــمْ ال ــة  ــايَ أغ مالهم  قـــالْ  و 

جامْ اشْ عْ  مْ بدَ افْراقَكْ  على  ا  يَبْكيوْ

ــلْ إيْتامْ ثِي ــكْ كمْ هَ ــاوْا بعــد وَجْ و بق

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــكْ ــألْــتَ و قــالْ يــا إلــهْ أسْ

رَكْ بامْ ــي  داتِ ــعْ  ــمَ اجْ ــتَ  أنْ

لَكْ ل له مَسْ عَ تُه اجْ من ساعْ

عاكْ ــاسْ امْ ــي و العبّ ــادِي علِي إيْجِ ن

ــارَكْ ب المْ دْ  ــجِ سْ المَ ــلْ  أوْصَ ــى  حت

ــالكْ الفْ درَّةْ  ــه  لْفُ خَ مــن  جلــس 

ــكاكْ ــه دون اسْ ــرْغْ لُ ــقْ يفَ تِي رادْ العْ

ِيْمــامْ ــاسْ إ ــكْ بالنّ التَ ــتْ فــي اصْ تَبَّ

ــامْ األن ســيَّد  ــهَ  طَ ــسْ  جلَ و  ــى  لَّ صَ

المْ ــكْ ــقْ ب ــة و نطَ ــى األمَّ ــل عل و قب

ــرة ــهْ ــه جَ ـــاقْ قـــال ل ــنْ ف ــي ــنِ أم

ــرَة ــضْ ــحَ ــد ال ـــاللْ عــنْ ــشــى ب أمْ

ـــه بــالــعــبــرة ـــلُ ـــواجْ ـــوا انْ ـــلّ هَ

الــبــشــرة ــــنْ  زِي ــم  ــهُ ــعْ ســمَ و 

ــمْ ــاهَ ــه يـــا ف ــتُ ــجْ ـــتْ حُ ـــالَ ق

ــارَمْ ــضّ ال يبْ  اللهِ ــمْ  ــواهُ ك و 

العالمْ ــمْ  ــكَ احْ شايَنْ  ارضـــاوْا  و 

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

كْ ســامَ ــزَلْ بَحْ ــفْ ما انْ فَّ خَ

ــعْ عبادَكْ لِّي بجم ــى انْصَ حت

ــكْ ــر الهالَ ــاحْ مــن الضُّ و ارْت

ــي ــكِّ ــتَ امْ ــمْ  ــهُ ــن ــي ب مــشــى  و 

ي ــكِ سْ المَ ــداهْ  اشْ وا  تَنْشــقُ اشْ و 

ي لْكِ الحَ ــقــامْ  ــالــسْ ب إيــزِيــمْ 

ــي ــكِّ ــمَ ــــولْ ال ــــرْسُ ــــــاداهْ ال نَ

ــنــايَــمْ ــيــبْ اغْ ــقّ الــطِّ ــمْ ح ــنَ ــغْ نَ

ــمْ ســلّ و  ــرض  ــف ال قــضــى  حــتــى 

ــازَمْ ــه ــي عــلــى انْـــــواحْ ال ــهِ ــنْ يَ
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ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــرَة ضْ ــعْ الحُ ي ــا جمِ ــالْ ي و ق

ــرّة مَ فــي  القصــاصْ  ــي  تاتِ

ــرَة ــهْ ـه بــالــجَ ـــمّ جــاوْبـُ تَ

نِيرْ المْ رْ  ــدَ ــبْ ال ــلُــوعْ  يــاطْ ــالْ  ق و 

بِيرْ اكْ رْبْ  حَ في  تابُوكْ  أرض  في  ا  كنّ

ــرْ ي تَوْخِ وال  ــي  منِّ ــرُوبْ  اهْ هــو  ــا  م

يرْ صِ التَّقْ دُونْ  رِي  هْ لضَ رْبَتْنِي  ضَ و 

ــرْ ي ــيّ خِ ــمْ علِ رِي ــزاكْ الكْ ــه جَ ــا ل ق

زامْ ة بَعْ ــاعَ يبْ فــي السّ طِ جــابْ لَقْ

ــالمْ أكْ يبْ  بطِ إيْـــــراوْدُه  ـــارُوا  س

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــه يبُ ــالْ جــلّ انْصِ ــمْ ن رِي الغْ

ــيبُه ــمْ شِ ــى الخاتَ غْ عل ــرّ م

بِيبُه ــرْ احْ ي ــه بالخِ و دعــى لُ

ــدابْ االهْ ــرَّةْ  قُ رَبْ  نَضْ كيفْ  قالْ  و 

ــآلل و األصحاب ــي ادعــى ل ــمّ النْبِ ت

تابْ كْ المُ نّى  يتْسَ نْبْرُه  لمَ ــدى  وغْ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

اعليّ  ــقّ  ح ليه  ــان  ك مــن 

ــة نِيّ ــي المْ ــل ال اتْجِ مــن قب

ــة يّ ـفِ اخْ ــرْ  ي بـغِ ــة  ـكاشَ عُ

ـــرْ ـــاهَ ـــشّ ـــق ال ـــي ح ــــا يـــلِّ أن

رْ نباشَ و  ــراحْ  ــتَ ــسْ نَ ــتْ  ــرَجْ خ و 

ــرْ ــاظَ ن ــرْ  ــاضَ ح ـــيـــاتْ  االشْ رَبّ 

ــرْ ــــيّ آتـَ ــقـــاتْ لِ ــة ابـْ ـــرْبـَ ضَ

ــــرْ ـــدْ األمَ ـــنْ ــــاللْ عَ ـــه ب ـــلُ رَسْ

ــمْ ــالي ــتْ ت ــي  ــبِ ــنْ ال صـــحـــابْ  و 

ــهــم الــــــالّزَمْ ــن ـــي م ـــضِ ـــقْ يَ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ــى ن يتْمَ ــا  م لْ  ــكُ ب درَكْ  و 

ــة نّ المَ ــراضْ  اعْ ه  ــدُ لقايْ و 

نَّة الجَ ــولْ  ادْخُ لُه  نْ  ضمَ و 

ــه ــفــانُ وَصْ بين  ـــيـــفْ  أوْصِ ـــا  وان

سانُه احْ ــجْ  ــهْ نَ ــيــنْ  ــابْــعِ الــتّ و 

ــه ــدانُ ـــع ابْ ــوسْ مــن وَجْ ــسُ ــحْ مَ
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ــابْ ــوهّ ــلّ يُـــومْ بــأمــرْ ال ــزَلْ كُ ــنْ ي

الحسابْ قضى  و  لُه  أجْ دّ  انْحَ حتى 

ــابْ الب ــرْ  نقُ و  أدَنْ  جــابْ  ــلْ  زْرِي عَ

قامْ ــلّ المْ ــا هَ مْ ي ــتْ ليكُ ي ــالْ جِ وق

ــيَّدْ األنامْ ــبِيلْ نَلْقــى سِ هــل لي اسْ

االنْسامْ ــرَةْ  زَهْ ـرَة  الزُّهْ ـبْـتُـه  واجَ

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــرْ األثَ فــي  ــة  انْيَ الثّ ــادَى  ن

عْ انْداهْ نعــم الباصرْ و اســمَ

ــرْ تْنْقاطَ ــم  هُ وعْ دمُ ــرى  تـ و 

ــوارْ لْ بالتَّشْ ــث ادْخُ ي ــتْ ذا الحدِ ي نَهِّ

ــارْ ت خْ ــأدَّبْ للمُ ــلْمْ و ت و افْشــى السّ

ــارْ الجبّ ــرّبّ  ال ــالمْ  السْ ــكْ  لَ ــرا  يَقْ

ــارْ ت اخْ ــكْ  لِ ــا  انتَي و  الْقــاكْ  ــي  يَبْغِ

انْهارْ و  ة  فَضّ ليكْ  طى  تَنْعْ بالْ  الجْ

وامْ األعْ من  ألَفْ  يشْ  اتْعِ لْ  هَ تارْ  اخْ و 

تامْ اخْ وتْ  المُ قال  بعدها  و  لُه  قال 

مــامْ بَــدْ ــألْ  نَــسْ ل  مهّ ليه  قــال  و 

ـه كانـُ لمْ ــه  ــلُ ــواصْ إيْ ــلْ  ــرِي ــبْ جَ

ــه ــحــانُ ــبْ سُ ـــنـــا  رَبْ ــــــلْ  ارْسَ و 

ــه ــســانُ الْ ــفــظّ  ــال ب ادْوى  ـــمّ  تَ

ــمْ ــاشَ ـــةْ بــنــو ه ـــيَ ــــزُورْ دُرِّي انـْ

ــمْ ــراحَ ــتْ ــه نَ ــتُ ــوفْ ــشُ ــى ب ــسّ عَ

ــمْ ــي ســاقَ ــلِّ ــرْ ال ــي ــخِ ــقــى ال تَــلْ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ــرارُه اسْ افْـشاتْ  الثالثة  و 

ضارُه حْ مَ ادْعى  ما  في  رْفُه  عَ

نــارُه و  الــفــراقْ  ةْ  لِيعَ من 

ــرْ ــقّ الــبــاشَ ــحَ ــفْ آمــــرُه ال كــي

ــر ــاط ــخ ال ــن  ــي ع ـــا  ي ــــال  ق و 

ــادر الق ــد  يـ المعِ ــك  ل ــول  ـ يـقُ و 

بــبــشــايَــرْ ـــرَكْ  انـــبَـــشْ ــد  ــزي ن و 

األمـــر ــد  ــن ع ــك  ــي ل ـــونْ  ـــكُ ت و 

ــوت التّقــادم ــوح فــي المُ يــش ن كعِ

ايَــــمْ الــــدّ إالّ  ومْ  ــــــدُ ايـْ وال 

ــمْ ـــرِي كــاتَ ــي س ــا ف ــل م ــن ك ع
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ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــوفْ و دعى و ســأل فُ ــدّ لَكْ م

ــلْ فَ يَغْ ــه  انْوِيتُ ــا  م ــلْ  بْرِي جَ

ــنْ انْزلْ ي ينْ فــي الحِ ــم األمِ تَ

بْرِيلْ ى يا خــاي جَ فَ طَ صْ ــه المُ ــال لُ ق

لِيلْ ــلْ الجْ ــي ابْشــارَة مــن جَ ــل ل هَ

يلْ فِ تَحْ فــي  ــنَّــة  الــجَ ليه  ــال  ق

زِيلْ اجْ فرْح  رَحْ  تَفْ للنبِي  االرْواحْ  و 

لِيلْ ــي الغْ ي ل ــفِ ــه انْزِيدْ ما يَشْ ــا لُ ق

ــادِي جـــارِي االنْــســامْ ــه ـــألْ ال اسْ

السالم اهللا  لك  اقْــرا  له  قــال  و 

عامْ ة  ــدّ مُ من  موتُه  قبل  تاب  من 

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ــل األمر ــه العــام طاي ــال ل ق

رْ متباشَ ـــعْ  ارْجَ و  ـــرَجْ  اعْ

بشهر وتُه  مُ قبل  تاب  من 

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ســؤالي ــم  علي ــا  ي ــال  ق و 

ــي فــي منتهــى ميجالي عنّ

ــي ــرا ســالم نعــم العال و ق

ـــا تــتــخــلّــى ــك م ــي ـــنّ ف ـــضّ ال

ـــــي تــتــســلــى بـــهـــا احـــــواجِ

االعــلــى الــمــاليــك  و  ــرش  ــع ال و 

ثْلة المَ فــي  ـودَكْ  مــولـُ ــرْحْ  ــفَ ك

لة مْ بجُ ــودْ  شــهُ ــتِــي  أمْ ــن  ع

عــــازَمْ ـــه  ل ـــــــعْ  ارْجَ و  عــــرج 

ــم ويـــكـــون كـــل مــســلــم ســلّ

ـــأتَـــمْ ــل امْ ــي عــلــيــه ك ــحِ ــمْ يَ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

بجهرة اهللا  ــبْ  ارْغَ و  ارجــع 

البشرة ـــن  زِي ــا  ي قـــال  و 

القدرة مول  اخطاه  يغفر 
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تَّارْ عَ ي  عاصِ ي  خاطِ العبد  له  قال 

ار النّ صهد  من  ــة  األمّ على  خوفي 

ارْ الجبّ للحيّ  ــكْ  ــلَ انْــرَسْ مـــازالْ 

االبصارْ كلمحاتْ  ــعْ  رجَ و  ــرجْ  ع

ــه و عــاشْ انْهارْ ــلْ موتُ بَ ــاب اقْ من ت

رام المُ نكمل  ما  له  قال  زالْ  ما 

اإلســالمْ تخفيف  ــأل  س و  عــرجْ 

االسهامْ من  خفّ  له  رجع  و  عرجْ 

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

محمد ــا  ي قـــال  ــن  ــي األم

د وَكّ امْ طاهْ  اخْ من  تاب  من 

ينجا من الجحيم و يســعد

عاد و  تامود  قوم  ساعة  في  هالكت 

ادْ ــوّ ــجُ ال هللا  ــكْ  ــلَ ــرَسْ انْ ـــازال  م

فــادْ ــدْ فَ ه  بجناحُ ـــعْ  ارْجَ و  ــرجْ  ع

ــرادْ المُ كمــل  و  ــكْ  تَ حاجْ انقضــتْ 

ــد األح بــاهللا  ـــرْغـــارَةْ  الـــغَ عند 

ــيــرة الــسِّ يحسن  ــن  م أقــلــيــل 

ــثــيــرة ـــــرُورْ اكْ ــا اشْ ــه ــومْ ــمُ اهْ

ــرِيــرَة اسْ ليه  ــفــاتْ  اخْ الّ  ــن  م

ـــرَةْ ـــي خِ ـــدْ ال ــكــل  ب ـــرُه  ـــشْ ب و 

ــســيــرَة ـــومْ اعْ ـــمُ ــا يَــلْــقــى اهْ م

ــمْ ــهــايَ ال ــبْ  ــلْ ــقَ ال ــى  ــن اهْ وال 

ـــمْ ـــرّاحَ ــن فــضــل الــــرؤوف ال م

ــــمْ ــــرايَ اكْ ــل  ــك ب ـــرُه  ـــشْ ب و 

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ة ــهــاتْ بــك كــل الــمــدّ ــتْ نَ

ة وحدَ ساعة  فرض  عاش  و 

دى يغْ النعايَمْ  ةْ  لجنّ و 

ـــــدادِي اعْ ــمْ  ــهُ ــلْ ــاي م أمــــام  و 

ـــصـــادِي ـــقْ ــنــتــهــى مَ ــى ي ــت ح

ــــــادِي أنّ نــجــم  يـــا  قــــال  و 

هـــادِي ــي  ف ــدْ  ــهّ ش و  ـــابْ  ت ــن  م

ـــادِي ـــم اتْ ســـــراج  ـــا  ي ـــك  ب و 
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ــادْ ــت االنْ ــتْ  يــتــبّ و  ــه  ــتُ زل يغفر 

ســادْ االجْ و  االرْواحْ  ــق  خال أحمــد 

گامْ لَمْ انتهى  روحــي  لك  خــود  و 

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

تْ صدّ طه  روح  الحين  في 

ــتْ ــبَّ ــتَ ـــال بــلــســانْ امْ وق

داقَتْ ما  كْ  جاهَ وحق  له  قال 

ــي دعاتْ عِ ــه نَدْ ــلْ ل ــك مهَّ ــال ل و ق

رجــاتْ الدّ ــعْ  ارْفَ ه  ــدُّ ي ــطْ  ابْسَ ــا  لمّ

المماتْ ةْ  يقَ ضِ ألمتِي  عن  ف  خفّ

األصواتْ سامع  باألدن  أنْداهْ  عْ  مَ اسْ

ــراتْ ــمْ ال كمل  و  حــرّهــا  انْــــدوقْ 

بالتّبســامْ شــراحْ  و  ــا  ربّن أحمــد 

عوامْ و  حابُه  اصْ ـــراوْدُوهْ  إيْ ســارُوا 

ــامْ رْغ الدّ ــاسْ  العبّ ــن  اب مــع  ــى  عل

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

ـــمْ ـــعـــايَ انْ ـــل  بـــكُ ــم  ــع ــن ي و 

مْ عـــازَمْ ـــدَّ ـــقَ ــلْ اتْ ــزْرايَ ــع ــال ل ق

ــمْ العاظمْ ــى لقــاء العظي ــا احل م

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ــاتْ رصّ و  در  للصّ وصـــالةْ 

ــاتْ صّ غُ عبْهــا  اصْ مــن  ــا  ي

راتْ كْ السّ ورْ  شُ اعْ من  ورْ  عشُ

ــي ــت ــألمْ ل ــو  ــف ــع ال و  بـــرفـــق 

ــي ــاتِ ــي االشْ ـمْ  عــالـَ ــا  ي ـــالْ  ق و 

ــــي داتِ ـــن  م ـــا  ـــرّه ح ــــدّ  ش و 

ـــي ارْضـــاتِ ـــزّ  ع و  ـتِــي  ــلـْ ـجَ ابـْ

ـي ــاتـِ أمّ ـــمْ  ـــرْحَ ن و  ـــودْ  نـــجُ و 

ــمْ ــاخَ ف ــادَة  ــشــه ــال ب ــرْ  ــهَ ج و 

ـــازَمْ ــقْ ع ــاليَ ــخ ـــى عــلــى ال وصَّ

ــم ــال ــع ــه أبـــأمـــر ال ــســل ــغ ي

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ



I قصة الوفاة 464

150

151 

152 

153 

154 

155

156 

157 

158 

159 

160

161

162

163 

164 

165 

رَة ينْ قالَتْ البتُولْ الزّهْ في الحِ

ــرَة جمْ ــن  كمّ الحْ  ــراقْ  الف

ــي نَبْرى وتِ ــتْ مُ بْ ــو كان صَ ل

ارْ ــه االختيّ ــب ل ــاسْ طال ــال العبّ وق

ــوا بجهــارْ ــي قالُ وعليــك مــن يصلِ

األثارْ على  يمْ  دِ التّقْ دون  النّاسْ  و 

ــوارْ االنْ ــارَقْ  ش ــه  رُوحُ سافرَتْ  تمّ 

عارْ اشْ انْظامْ  في  دْ  واحَ كل  دْ  انشَ و 

ــرَة باقتحــامْ و كــداكْ فاطمــة الزَّهْ

ــتْ االوْهامْ شَ ــولْ و دهْ قُ ــتْ العْ لَ هْ ندَ

عــوامْ و  ــوصْ  صُ اخْ ــامْ  ق المْ ــاوْا  أت و 

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

يلْ سِ الذي انوى له وَقْتْ التّغْ

رْ فــي األكليل ــدَ وهْ كبْ و جــدُ

ــلْ كتْمثِي ــبْ  لَ إيْنَقْ ه  ــدُ وحْ

قال كما  اتْــيــابُــه  فــي  نُه  كفْ و 

ــرِي بــصْ ةْ  ـــرّ و ق ــا عــزّتــي  ي

رِي صدْ ادخل  و  ي  وارْحِ اجْ في 

عمري في  بقى  بما  خى  نَصْ

ــرْ ــقــبَ ـــلُـــوكْ ال ـــعْ ـــــنْ انْـــجَ وايَ

األكبر ــيــمْ  ــظِ الــعْ و  ــكْ  ــاليَ ــمْ ال

نتحشرْ ــدي  ــرق م ــي  ف هــنــا  و 

رْ ضَ حْ المَ في  ما  ميعْ  اجْ ابكى  و 

ــرْ ــاهَ ــطّ ـــــراقْ نــعــم ال عــلــى افْ

ــمْ ــقــاسَ يــتْ قلبها  و  ــي  ــكِ ــبْ تَ

ــمْ اتْفاگَ ــرْ  ي مِ اضْ مــن  شــحالْ  و 

ــمْ ــفْ نــاظَ ـوْصَ ــقْ يـَ ــي ــطِ ــالّ إيْ ش

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

ــي علِ ــلْ  ي الفضِ ــلُه  غسْ و 

إيْاللِي ــهــاهْ  ابْ من  ــورْ  ــنّ ال

ي الحــيّ عن يمنه و شــمالـِ

ــب أحــتــفــلُــوا ــي ــل طِ بـــنـــواعْ ك
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ــه مــن كلّ جنــس الرْجــالْ ــاوْا ل وات

ــكالْ تْ االنْ ــتدّ ــوهْ اشْ مــن بعــد دفنُ

والْ ــاس و االهْ ــاحْ بين النّ ــر الصي أكت

البالْ ألهل  خطب  و  بابكر  قــامْ  و 

األسالمْ جمعْ  يا  الخطابْ  في  قالْ  و 

نْ االرْغامْ ــكَ ــي اسْ ــد الماحِ مــن يعب

ــدامْ يعْ أالّ  الحــيّ  ــد  يعب ــي  اللِّ و 

ــدر التّامْ فّى الب ــومْ اتْوَ ــمْ يُ ظَ ما اعْ

راوِي ي  علمِ فــي  مــا  ــذا  ه

ــراوِي و تبعــتْ منهــاجْ المغْ

ناوِي نِي  دَهْ فِي  ما  بلَغتْ  و 

ـــاوْا ارْق بــك  مــن  يــا  ــكْ  تَ ــوْ ــقُ ب إالّ 

طاوْا مْ اللِّي اخْ مْ قَوْ الفْنا و ارْحَ مْ اسْ و ارْحَ

ــد مــن ادْعاوْا ــبْ قَصْ يَّ مــوالي ال اتْخَ

ــعْ و من له امْشــاوْا ي ــتْ و البْقِ بالبِي

شــاوْا ــرْ من يخْ ــظْ اللغــى دكّ أحافَ

ــه ــلُ ــبــيــبــي وَصْ ـــى احْ حــتــى أوف

ــوا لُ هْ انْدَ ــولْ  قُ اعْ مــن  اشــحالْ  و 

حبـلُه عنـهم  ــراگْ  ـفْ لـَ ــدّ  ش

ــوا قبلُ و  الخطــابْ  مــن  ــة  بَ طْ خُ

الزم ـــا  عـــنّ ــــرض  ف ــــوتْ  ــــمُ ال

ـــرّ بــنــادَمْ وهــــذا اوْصــــــافْ س

ــمْ ــايَ ــا ق ــن يــــمْ ب ــــدِ ـــي اقْ بـــاقِ

القاسم ــو  أب ــا  ــيّ األنــبِ ــلْــطــانْ  سُ

وَة ــدْ ألهلْ النَّخْ ي تُه اقْصِ صغْ

وَة قْ سَ ورُه  ابْحُ من  تْ  فْ رشَ و 

ــوة قُ وال  ــولْ  بــحُ ــو  ــاه م

ــوَة ــقْ سَ ــوا  ــالُ ن و  ــنــى  الــثْ نــاس 

ــأوى ــمَ ال فــي  ـــا  ـــرارْن اقْ ــلْ  جــعَ و 

ــوَى ــجْ ــنّ ال سميع  ــا  ي ــاكْ  ــرض ب

ــوَة ــصْ ــحَ ال و  الــنــبــي  ــامْ  ــق م و 

ــوَة عْ ــدّ ال ــوم  ق بِيل  اسْ ــي  ــغِ الْ و 
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تامْ ــةْ الخْ ي مــن انْهايَ ــمِ ــرْ اسْ و ادْكُ

النْظامْ ــدْ  ــواعَ ــقْ لَ رَبْــنــا  وســـالمْ 

وامْ ــي شــينْ و ســينْ اعْ لْتِ ــخْ حُ تارِي

ــي الــحــبــر الــنــاجــم ــلِ ــرابْ ــغْ ال

ـــمْ النّاسَ ــر  العـبيـ و  بالمـســك 

ــمْ ــاتَ ــخ امْ زيّ  ــط  ــق أن ــــد  وزي

انتهت القصيدة
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دْ الغني في أول الصباح سبحانْ الواحَ

رَبّ األرضين و الســما نعم الفتّاحْ

ــياتْ نْ كل اشْ وَّ ــلْ المكَ ســبحانْ الفاعَ

ــاتْ ءاي و  ــرارْ  باسْ رســلين  المُ ــصّ  أخت

ــم عن بعــض بدرجاتْ و فضــل بعضهُ

ه ــوهْ قومُ قُ منهــم مــن صدْ

وا لْمُ وا و انْجاوْا حين سَ دُ عْ سَ

وا لْمُ مْ ظَ ــهُ وسْ و البعض انْفُ

راحْ ــةْ الفْ دُوا غايَ ــدْ ــبْ لنا انْجَ واجَ

احْ والنا الســمّ ــا بخيرْ مُ زِي عنّ يَجْ

تعــالْ المُ ــوبْ  بُ حْ مَ ــلِينْ  رْسَ المُ ــامْ  إم

الْ ــرْ هطّ ــددْ الرّمــل و الحصى و مطَ ع

ه و اآللْ و رضــى اهللا لألصحــابْ و ازْواجُ

ــيــحْ الــوْضِ ــلْ  الــكــامَ الفاضل 

السبيح و  الــحــمــد  ــه  ل ــن  م

ــي و الحادَثْ ــرْ و المغيــب ماضِ اهَ الظّ

ــثْ ابَ ــنْ الثّ ي ــمْ و الدِّ ي ظِ ــانْ العْ و البُرْه

ــوارَثْ ــا ال ســانْ موالن مْ باالحْ ــلْهُ و ارْسَ

ــمْ ري الكْ مــن  ماجــا  ــوا  تَبْعُ

ــمْ النعي ــم  مأواهُ جعــل  و 

يمْ حِ دْ الجْ نُوا في امقاعَ كْ سَ

ــحْ ي الصحِ ــي  النبِ ــنْ  دي ــى  عل

يحْ النصِ ـــادَقْ  الـــصّ ــادِي  ــه ال

األصيلْ و  البكرة  في  عليه  اهللا  صلّى 

ليلْ و  انْهارْ  في  دايْــرَة  سنِينْ  اعدادْ  و 

يلْ ضِ تَفْ حاوزوا  من  باطْ  االسْ و  رَة  الزُّهْ و 
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ــأوّل ان ذا  بعــد  مــن  ــمّ  ثُ

ــلْ رتّ امْ جــا  كيــف  ــه  ارْويتُ

لْ ــدّ ب امْ ال  حــقّ  ــه  لْتُ نقَ و 

ــا جمــع الرّجــاحْ ــمْ ي ــي بالَكُ رَدُّوا ل

ــه جلّ التّوضاحْ حُ عن بن عبّاسْ وَضْ

ــل اهللا ــولْ اخلي ــمْ الرسُ ــاَتْ إبراهي نَشْ

منشــاهْ اهللا  رادْ  ــن  حي اوِي  ــرّ ال ــالْ  ق

إاله ـــه  أن ــى  ــدع ي الــنّــمــرودْ  كـــان 

يــصــنَــعْ لــه  أزارْ  وأمــــر 

ادْرَعْ ألــف  قــال  وله  طُ في 

ــعْ رصَّ امْ ه  شــيْدُ ــرْ  مرمَ مــن 

مْ الوْشاحْ و األرض من الرخامْ يا فاهَ

االدْواحْ تْ  ماسَ رافْها  اطْ على  انْهارْ  و 

انْ تّ هَ رْ  خمَ و  لْ  سَ العْ مع  ما  و  البَنْ  من 

الحسانْ األينُوسْ  من  القصر  جوابْ  و 

االركانْ على  دارَتْ  العاجْ  من  دْ  مقاعَ و 

ولْ للعقُ يبْ  عجِ حديثْ  في 

ــولْ ــرسُ ال النبي  بــه  ــرْ  خــبّ

ولْ جُ اسْ اللغى  في  نظمتُه  و 

الصحيحْ فــي  ــوحْ  ــوضُ م الخبر 

ــحْ ــي ــرش ال ــر  ــب ــح ال ــب  ــع ك و 

وهْ دُ ــرُودْ اعْ ــى النّم تُه عل جْ ــلْ حُ و فضايَ

ــرُوهْ ايْنَصْ ــل  قب ــورى  لل ــاتْ  ءاي ــحْْ  وضّ

وهْ بدُ ــاسْ ايْعَ وطغى فــي األرض وأمر النّ

العلُو ــةْ  ــايَ غ فــي   ً ــرا ــصْ قَ

فَصلُه كـــداكْ  الــعــرض  و 

ــه ــلُ ـــرّ وصْ ــــــزْواقْ يـــسُ ب

ــحْ ــي ــلِ ــه امْ ــاجُ ــه ــبَ تَــــــزْالجْ م

ــيــحْ اتْــسِ بِينْها  ـــــداوَلْ  اجْ و 

صانْ من دهــب تصاوَرْ ــى االغْ و طيارْ عل

رْ ــة و الذهبْ ورقَة و مســامَ و من الفضَّ

ــرْ جواهَ و  ــوتْ  بالياقُ تَرْصــاعْ  فيهــم 
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دْ قاعَ المْ فْ  ســقَّ لْ  ــدَ نْ بالصّ

تَوْقَدْ ورِيــقْ  من  ســرايَــرْ  و 

ــدْ ســاعَ ــه  ل دارْ  ــا  م ــل  ك

ارْواحْ دُونْ  سرايَرْ  على  اتْصاوَرْ  جعل 

صباحْ و  مسا  في  يْتُه  رعِ مْ  هُ بَدْ تعْ و 

ــانْ ــا انتهــى القصــرْ و كمــلْ بالبُنْي لمّ

حسانْ ــيــانَــكْ  بُــنْ ــقّ  ح ـــألزارْ  ل ــال  ق

ــانْ ق دُهْ ــكْ  ألنّ ــرْ  وزِي ــي  ل ــكْ  لَ عْ انجَ و 

الزْمْ ــيــنْ  الــلــعِ ـــالْ  ق ثــمّ 

عازَمْ سارْ  و  ه  فَرْسُ ــبْ  ارْكَ و 

حازَمْ شرَطْ  عنهم  شرَطْ  و 

زاحْ امْ غيرْ  لُوا  عْ تفَ ما  كلّ  لهم  قالْ 

بتوضــاحْ ــم  ي التّنجِ ــي  نِ رِّيوْ تقَ و 

ــالْ احت و  ء  ــيّ تهَ و  ــوه  لُ مْ يعَ ارْضــاوْا  و 

الحالْ طالْ  ما  دينهم  في  يتركهم  أن 

والْ امْ و  كساوِي  و  بالطعامْ  كرمهم  و 

ــرْ ــراشْ مــن حري ــلْ الفْ و جعَ

تســتنيرْ بســاطاتْ  ــوقْ  فُ

ــرْ للندي ــارْ  ب اخْ جــابْ  ــا  م

ــحْ ــي ــوْقِ ــبْ ال ــلــخــايَ ــهْ ل ــبَ ــشْ تَ

يحْ مِ السْ ــكْ  ــالَ ــم ال دُونْ  ــن  م

ســن ه في كمالْ الحُ دخل النّمرُودْ يوجدُ

ن يّة في الضّ ســنجعل لك امــوال  و هدِ

نْ ــلْطَ ــد كلّ من تسَ ــا فاتْ عن ــكْ م مثل

ــومْ ــجُ ــلَّــمْ عــلــمْ الــنْ نــتــعَ

ــمْ ـــادْ جــابْــهُ ـــبّ ــدْ عُ ــاص ق

عنهم ــورْ  بــالــجُ حــكــمْ  و 

يحْ الصحِ ديــنــنــا  ـــوا  ـــلُ خْ اتْـــدَ

ــحْ ــرِي ــسْ ال غـــايَـــةْ  ــوا  ــالُ ــن ت و 

ــا قالُوا ــه و ارْضــى م ً شــرطْ علي ــدا بعْ

ــوا ينْضالُ ةْ  ســاعَ أمرهــم  يســلّمْ  و 

ــه كما كانْ فــي بالُه و شــرعْ في اقْرايْتُ
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دْ اجتهَ و  ــه  تُ ــوْ قَ ــه  ــرْتُ غَ

دْ دَّ جَ ــه امْ لْ فــي خدمتُ و يضَ

ــدْ مهّ ــدْ  بع ــاهْ  نهّ ــى  حت

الحْ لَحْ زايَبْ  باخْ جاهْ  يطانْ  الشِ تمّ 

الحْ تَكْ كالَحْ  أدامِي  شيخْ  ةْ  صفَ في 

عنِّي تــرواهــا  عــلُــومْ  ــدِي  ــنْ عَ له  قــال 

نِي فْ عَ تَسْ فيها  ياتْ  اشْ لك  ــوَرِّي  ان و 

بْنِي جَ اعْ حسنْ  االبْساطْ  ذا  بنتي  و 

قَبْلَكْ ــلُــوكْ  امْ فاتُوا  ــنْ  اليَ

كْ وْمَ و كــذاكْ أنت جعــل لقَ

ــكْ لَ قَوْ صــحّ  ــرُودْ  النَّمْ ــالْ  ق

احْ النُّصّ من  ــلْ  ارْجُ ذا  األزارْ  قــالْ 

الحْ و صنَعْ في صفتي لهم اصنامْ امْ

ــواجْ ــاسْ افْ ــه النّ احْ جــاوْا لُ ــرّ ــقْ الب لْ طَ

تاجْ حْ ــا مَ ني ــفْ في الدّ ــي هو ضعي و اللِّ

ــرُودْ بهاجْ ــم لنّم ينْ صن ــبْعِ ــعْ سَ و صن

ــدْ ي البْعِ و  ــبْ  رِي القْ ــرْكْ  ت و 

يدْ ــدِ الشْ ــمْ  القايَ ــزْمْ  بالحَ

ــدْ مزِي ال  ــعْ  ي مِ الجْ ــقْ  طلَ و 

ــحْ ي ايْطِ ــرى  التْ فــي  ــه  لُ ــعْ  ضَ يَخْ

ــحْ ي افْصِ اللغــى  فــي  لســانُه  و 

ينْ هِ يمْ و كدلكْ لَكْ رْ العظِ ــحْ علْمْ السّ

ــنْ ري ــرّ و بَحْ ــمْ البَ ــلْطانْ حاكَ ــتَ سُ أنْ

ــلْ الزِّينْ مَ ــامْ باشْ يَكْ ن ــلْ فيه االصْ عَ اجْ

ــانْ االوْث و  ــامْ  ن االصْ وا  ــدُ عبْ

ــانْ ازْم ــة  الماضيَ كالقــومْ 

ــانْ ابْي ــي  لْتِ قُ ــا  م ــلْ  عَ نفْ

ــحْ ــري ــبْ ــي ال ــتِ ــي رعــي ـــقْ ف ـــلَ اطْ

ــحْ ــري اصْ ــــبْ  ذهَ ــل  ي ـــنـــامْ  اصْ و 

ة نامْ من ذهــبْ و فضّ ــعْ االصْ نَ ســارْ يَصْ

ــم كما يَرْضى ودْ صن ــعْ لُه مــن العُ نَ يصْ

م مــن بعد قضى ــدْ كبيرْهُ و جعــل واحَ
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نُه بَدْ وريــقْ  من  ــه  لُ رْ  صــوَّ

عيْنُه ــمّ  ت ــعْ  ي ــدِ ابْ ــوتْ  ــاقُ ي

ـــنُّـه سَ ــرْ  المنيـ ــؤ  اللؤل و 

جناحْ عليه  ليسْ  ضن  و  ه  بْدُ يعَ سارْ 

ابْطاحْ في  متْنَزَّهْ  يُومْ  داتْ  في  و  هُ ما 

ها مْ ظَ تَعْ اسْ و  تُه  مالكْ في  بْ  جَ ستَعْ و 

ا كدرهْ و  سكْ  نَفْ تعب  كْ  وَيْحَ كْ  يْحَ و 

ــرْها يكسّ ــامْ  االصن و  كْ  ــكَ لْ مُ ــرَبْ  يَخْ

ــادا ــمّ ن ــاضْ ثُ ت ــبْ و اغْ ضَ اغْ

ــادَة االف بْ  صاحَ يا  لّه  قال 

ــنِّــي بــال ازْيـــادَةْ ــعْ مَ ــمَ اسْ

ياحْ ة سعمت من نادا باصْ اعَ هذا السّ

زاحْ امْ دونْ  كْ  لْكَ مُ يخرَبْ  من  سياتِي 

نْعــانْ كَ ــن  ب ــرْ  األمي ــا  ي ءازَارْ  ــهْ  ل ــالْ  ق

رْبَكْ في الميدانْ يقْ حَ ونْ اللِّي يطِ و شكُ

ــدا مــن حــيّ الجــانْ ــتْ ذا النْ نِّي ــا ضَ أن

هــانْ ــرْ الــدْ ــيّ ـــرّاسْ ايْــحَ و ال

حســانْ ه  ــفُ مراشَ و  ــرْ  وهَ جُ

ــرانْ ــل ب ذا  ســهــاهْ  تُــــمّ 

ــحْ ي ــمــدِ ال غـــايَـــةْ  ــه  حُ ــدْ ــمَ ي و 

ــيــحْ لــقِ ـــة  ـــحَ القْ شـــجـــارُه  و 

ــه ينادِي ــر  هْ بالجَ ــفْ  تِي اهْ عْ  ــمَ يَسْ ــمّ  ت

ــهْ نبي جــلّ  ــه  ليلُ اخْ ــا  رَبْن ثْ  ســيَبْعَ

يديهْ من  منع  مايْلَكْ  قّ  الحَ وَتْ  طْ بسَ

ــدْ ــي اوْكِ لُـــه  ــا  ج و  ءازَرْ 

يــدْ ــدِ جـــرى بـــيّ أمـــر اشْ

يدْ تســتفِ ــر  الخب ــقْ  ي قِ تَحْ

ــحْ ــي ــا وقِ ـــاكْ ي ــا ج ـــي م قـــال لِ

ــحْ ــي ــطِ اتْ كــلــهــا  ــكْ  ــامَ ــن ص و 

نْ مْ في كل ســالطَ ــلْطانْ حاكَ ــتَ سُ أنْ

حــازَنْ يَبْقــى  ــارْزَكْ  يب ــي  اللِّ ــعْ  ي جمِ و 

نْ شــياطَ ــوكْ  مُّ يهَ ال  ــكْ  سَ نَفْ ــحْ  ريّ
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ــرْ انْباشَ ــي  لِ بدّ ال  ــه  ل ــالْ  ق

رْ للعســاكَ ســالحْ  ــدْ  نزِي و 

رْ لْ في حســابْ كلّ داسَ مَ نَعْ

و اخرَجْ في ذاتْ يُومْ يصطادْ في االنْواحْ

فصاحْ ونْ  بلسُ وا  قُ ينطْ الجو  طيارْ  و 

ــرُودْ ــا نَمْ ــعْ و يحــك ي ــوا بالجمي ول و يقُ

رُودْ طْ مَ يا  رْ  كَ عسَ معاهْ  كْ  يفيدَ ليس 

يُودْ مَصْ روّحْ  وال  تُه  ساعْ من  ــعْ  ارْجَ و 

ــة لَ طْ عَ دُونْ  ــنْ  بتْنِي ــوا  لُ دَخْ

ال العْ ــمْ  ـهُ ربـْ ــا  ي ــوا  ــالُ ق

ــة ملَ جُ ــلْ  لي الجْ ــمْ  هُ قْ أنْطَ

احْ ــولْ الفتّ ليل مرسُ ــتْ الخْ ــرَّبْ وق قَ

ــازْ-------ح ف ه  ايْتَبَّعُ اللِّي  جميعْ  و 

ــالقْ في هــذا الجيلْ ــازالْ ما اخْ ــنْ م الكِ

دليلْ يكْ  طِ نَعْ ةْ  طَ ساخْ عليكْ  نامْ  االصْ

ــلْ ي طِ التّعْ دُونْ  ــرْ  البق مــن  ــا  مي ــحْ  ادْب

ــارْ الصغ و  ــارْ  ب اكْ االبْطــالْ 

ــارْ ق العْ ــى  عل نحربهــم  و 

ــارْ ت يَخْ كمــا  ــلْ  عَ يفْ ــذا  اب و 

يحْ يصِ ــال  الــفَ ـــشْ  وَحْ ــعْ  ــمَ يَــسْ

ــيــحْ ـــي يــسِ نِ ـــدْ حــتــى كــــادْ ال

ــل لي اخْ نعــم  ــولْ  رسُ ــا  رَبْن ثْ  ســيَبْعَ

ــلْ ي ة و الخِ ــالحْ و العــدَّ ــرْتْ السْ ــو كثّ ل

ــلْ وِي بتهْ األزارْ  ــه  لُ ســارْ  ــا  م كــى  احْ و 

ــامْ ن االصْ ــرْ  بي لكْ وا  دُ ــجْ سَ

ـــرامْ ــةْ الـــمْ ــايَ ــغ ــر ب ــبْ خ

ــالمْ ــا ابْقــى امْ ــه م ــوا ل قالُ

ــحْ ــي ــوْضِ ــرْ ال ــاهَ ــشّ ــنْ ال ي ــدِّ ــال ب

ـــا يــطــيــحْ ـــجـــدّ م بــنــيــانْ ال

ادْواوْا شــين  ــرَّكْ  ايْغَ ال  ْازارْ  ــه  لّ ــال  ق

يَرْضــاوْا ــكْ  نّ عَ ــى  ن الغْ ــانْ  رْب قُ ــلْ  عَ اجْ

مع امْضاوْا نَمْ بالجْ و كذاكْ ميا مــن الغْ



473قصة سيدنا ابرهيم عليه السالم مع النمرود

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ه قامُ ــلْ مــن بعــد ذا امْ و ادخَ

ــوا ــورْ حامُ يُ ــرْ اطْ ــى ينْظَ حت

ــه أمامُ ــوا  هُ توَجْ و  ــوا  وَقْفُ

االلماحْ ي  مِ عْ مَ يا  بلسانْ  له  قالُوا 

األرواحْ ــثْ  باعَ ــا  رَبْن ــك  ل ــا  ثْن ابْعَ

ينْ الحِ في  طارُوا  كالمهم  وا  فَرْغُ ا  لمّ

ــنْ التْبْيي صــحّ  ــة  بَيْنَ امْ رؤيَ  ــرى  ي و 

توبِينْ داتُــه  عن  البْياضْ  ــوبْ  تُ البَــسْ 

نْ ــنْ تامَ ي ــا العِ ــه قُومْ ي قال ل

ــنْ الخايَ ــه  قُ دْ يصَ رادْ  ــا  م

ــنْ بايَ المْ  اكْ ــه  لُ ــال  ق ــمّ  ثُ

ياحْ ــادى بالتّصْ ــنْ ن ي ــاقْ العِ مــا ف هْ مَ

ــرْ الرّجاحْ بِي رْ هــل التّعْ ــه حضَّ قال ل

ــة ــص عنهــم ذا الرؤي ــرُوا اوْقَ ضَ ــا حَ لمّ

ــيا مْ األشْ ــا فاهَ ــرُوجْ ي ــدْ الخْ ــوا بع قالُ

ــة ــي ال خفيَ ــبْ ياتِ رِي ــه فــي اقْ و هالكُ

ــاوْا ن اهْ ــه  وارْحُ اجْ ــنّ  يظَ و 

جــاوْا ــه  ل بثنين  ـــوا  نَـــزْلُ

ادْواوْا ــه  ل ــوا  ــقُ ــطْ نَ ـــمّ  ثُ

تستَريحْ ـشــاكْ  انـْ ــن  م ــعْ  ــي طِ

ــيــحْ ــمْ الــنْــجِ ــي ــراهِ ــابْ ــنْ ب تــامَ

يْرانْ ــشْ حَ ــرُودْ بعدهم داهَ و ابقــى النَّمْ

الحســانْ الوجــه  ــي  باهِ ــلْ  ارْجُ ــاهْ  أت

ــانْ بتبْي ــورْ  نُ ــه  غرْتُ ــوقْ  فُ ــعْ  شَ عْ مشَ و 

ســانْ الحْ ذا  ــقّ  الحَ ــولْ  برْسُ

حــانْ المْ ــه  دَوْقُ و  ــاهْ  عم و 

ــبْ و العيانْ كــونْ عمــا القل

ــحْ ــي ــصِ ــنْ ال ــه  خــديــمُ أزارْ 

يحْ صحِ ـــبـــارْ  اخْ ــي  ــرُونِ ــبَ ــخْ يَ

ــالمْ غــات احْ ــه فــي الجــوابْ اضْ رَدّوا ل

دامْ يُعْ ه  ملكُ عن  لْ  ــدُ اتْ ؤْيَة  الرّ هذا 

ــوا الكالمْ عُ مْ قَطْ ــرارْكُ ه اسْ لكــن كتمُ
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ــرْ فــي كل ليلة و بقــى ينظَ

ــة لَ مْ جُ ــنْ  المعبري حــارُوا 

ــى جلّ ــلْ  لي الجْ رادْ  ــى  حت

الحْ إذا  رْ  كالبَدْ نُورْ  شافْ  ه  نامُ امْ في 

احْ وضّ رَجْ  اخْ الخليل  ه  والْدُ رْ  ظهَ من 

بيرْ ــه هــل التّعْ ــنْ جاوْا ل ي ــرْ فــي الحِ أمَ

ــيرْ سِ ــوا تَفْ ــا حقُّ ــم كان م هُ ــم يعتَقْ ل

ــرْ ي ــرْوْا انْدِ ــكْ م ــرْ مــن قريبَ هَ ــدْ يَظْ البُ

ي ــدِ نْ ــبْ عَ ــالْ لهــم ال قرِي ق

ــدِي  وَلْ ــزْ  زِي لَعْ النجــل  دُونْ 

ــدي بي ــونْ  ايْكُ ــه  قَتْلُ ــدّ  البُ

احْ كفّ لُه  هْ جَ من  دماهْ  ترَكْ  و  ه  دَبْحُ

الحْ امْ بْيانْ  صُ مْ  والدْهُ بُه  يغصْ رْ  قهّ

ــوانْ ازْمامْ ــى النّسْ ــوا عل لُ مْ رهــم ايْعَ أمَ

ــالّمْ الظُّ ا  ــوْ ياتِي خــالق  ــي  اللِّ ــع  بجمي

وامْ اعْ سبع  في  دبح  صبي  ألف  ياتْ  امْ

رْ مشــتهَ ــمْ  ي عظِ ــانْ  رْه بـُ

ــرْ ــمْ فــي األم ي ــلْ التَّنْجِ و أه

الخبَرْ غــايَــةْ  ــه  لُ ــحْ  ــوْضَ يَ

ه شــرِيــحْ ــدُ ــن شــاهْ ـــرَحْ م يَـــشْ

ــحْ ــي ــوْضِ ــال ب ــلــجــوّ  ل ارْقــــى  و 

ــر ــودُه األكب بُ عْ ــم عنهــم حــقّ مَ و قسَ

ــر بَ ــوْك الخْ ي طِ ــر نَعْ ــا أمي ــه ي ــوا لُ قالُ

رْ كَ عسْ ال  و  مالْ  معاه  يكْ  دِ يَفْ ليسْ 

ولْ ــا عرضهــا و طُ ني فــي الدّ

ــولْ ضُ للفْ ــرُومْ  ي كان  إن 

ولْ يقُ حياء  لــه  بــاقِــي  مــا 

ــحْ ــي بِ ــدْ ــال ب لــلــنّــاسْ  أمـــر  و 

ـــحْ ـــي ارْشِ ــهــا  ــال م ـــلْ  ـــوابَ ق و 

يم سِ بالتّقْ لْ  وامَ الحْ ورْ  شهُ الحساب 

يمْ ارْمِ ســارْ  و  ابْـــراهْ  ذكــر  ه  ــدُ وجْ إذا 

التّنجيم أهل  جمع  ذاك  بعد  من  شمّ 
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الفهامة أهل  يا  لهم  قال 

بالســالمة ــرْتْ  فَ اظْ كانْ  إن 

ــة رامَ الكْ ــةْ  غايَ ــمْ  كُ رَمْ نَكْ

ه كالمصباحْ مُ وفْ نَجْ قالوا باقِي اتشُ

جراحْ و  ة  صّ غُ تُه  صْ غُ فُوق  له  زادُوا 

مرســالُه ــثْ  بْعَ يـَ ــل  لي الجْ رادْ  ــا  لمّ

مالُه ــعْ بكْ شَ عْ ــور شَ و فــي وجــه أبيه ن

ــرّ مــن األرض خوف مــن ما يجــرى له ف

أذن ــه  ل ــرود  ــم ــنّ ال ـــان  ك

صايَنْ عــام  الطّ يــب  يجِ وقت 

ن ا حمــا هذا الشــياطَ ــوْ ياتي

ــراحْ بأفْ ــتْ  نزلَ ــا  ربْن ــالكْ  لَمْ ــر  أم

ة في ارْحامْ كيف شا خالَقْ االشباحْ فَ نُطْ

ــادَة الع كســيرْ  ــامْ  الطع جــابْ  ــا  لمّ

يتمــادى ــارة  ت ــل  قلي ــلْ  فَ يغْ ــارة  ت

ــرادَى اتْ األرضْ  في  الكْ  المْ ــورْ  نُ ــنْ  اليَ

منكــم ــقْ  ي قِ التّحْ ــي  نَبْغِ

مْ ــكُ باسْ ــوبْ  لُ طْ المَ ادى 

مْ لشــانْكُ ــو  علُ ــدْ  نزِي و 

ــحْ ــري ــرى اضْ ــت ــي ال ــه ف ــا ضــمّ م

ريحْ القْ ــنْ  ــاكَ الــسّ يمْ  صمِ فــي 

يلْ مِ ــبابها فــي حســن اجْ ــة اشْ ردّ األمّ

ليل ــه الخْ ــرُه الهتيف من صلْبُ ــمّ بَشْ ثُ

ــل بالتّعجي ردّه  ــكْ  مل ــه  لُ ارســل  ــمَّ  ث

يُــومْ كل  االصــنــامْ  مْ  عَ يطْ

عنهم ــمــكــانْ  ال ـــرَغْ  يَـــفْ

كلهــم ــه  في ــوا  بْـطُ يغَ و 

ــحْ ــري اطْ ــســى  امْ خليله  ــومْ  يـُ

ــحْ ــري ــدو ي ــع ــل ـــي ل ـــاقِ ـــا ب م

المعتاد في  ضاري  كيف  خرَجْ  و  ه  طّ حَ

ــادْ ي تَحْ ال  ــي  باقِ الطعــام  ــمّ  ت ــدْ  يوجَ

ــادْ العن و  ــرْ  ف الكُ نْ  شــياطَ مــن  ــرّتْ  ف



قصة سيدنا ابرهيم عليه السالم مع النمرود 476

142

143

144 

145

146 

147 

148

149

150

151 

152 

153 

154 

155

156 

157 

تْ باهَ ادْهــيــلْ  تــمّ  ابقى  و 

و ابطــى عنهــا و ليس عرفتْ

ــثْ ه جليــس البَ جــاتْ توجــدُ

عامْ باقِي لم يبراحْ لُوا و صابُوا الطْ دَخْ

النكاحْ واتْ  هْ شَ ه  وارْحُ اجْ مع  راتْ  اجْ

اهللا بأمر  لهم  االصنامْ  جمع  وا  دُ جْ سَ

ضياهْ الحْ  بْ  واكَ الكْ على  ه  مُ نَجْ طلع  و 

ناهْ اسْ كمال  في  وا  دُ شاهْ النّمرُودْ  حينْ 

لْ ــقْ مــن جانْبُه امْشــاعَ لَ اطْ

ــلْ مايـَ ــرُوبْ  للغـ ــي  انِ الثّ و 

ســايل عاد  ــمْ  ي التّنجِ ألهــل 

زاحْ ــرَكْ دون امْ هْ ــذي يقَ هذا نجــم ال

تُــدبــاحْ ــا  دب كلها  الصبية  ــال  ق

لْ الحوامَ وا  فتشُ و  بِي  اصْ ن  كمّ وا  دَبْحُ

ــوابَــلْ الــقْ ــه  أمّ ـــدارْ  ل ــوا  ــغُ بَــلْ ا  لمّ

يرحــل لليُســرى  ــن  اليمي ــوا  فتشُ إذا 

ــه ــتُ زُوجْ تَـــرْعـــاهْ  ـــرَكْ  ت و 

ــه فــي غيبْتُه ــفْ جــرى لُ كي

ه ــرِيرْتـُ اسْ لهــا  حكــى  و 

المليحْ ــمــالــهــا  لــجْ ــرْ  ــظَ ن و 

ـــرِيـــحْ افْ ــو  ه و  بــهــا  ــعْ  ــمَ ــتَ اج

أبيهْ و  ــة  أمّ مْ  هُ قامْ امْ وا  ــدُ قَــصْ ثُــمّ 

ــه ب ــوا  تَرْفُ اعْ و  ــة  كافَّ ــاسْ  النّ شــافُوهْ 

ــه ــا ب ــلْ و افهــى و حــارْ و اتقــوّى م ادْهَ

ــتَنِيـرْ مسْ ــرْقْ  للشّ ــدْ  واحَ

يرْ الشهِ ــحْ  الــواضَ ورْ  بالنّ

ــيــرْ ــا أمِ ــحّ ي ــه ص ــوا لُ ــالُ ق

صحيح ــــه  أمّ بـــه  ـــتْ  ـــلَ ـــمْ حَ

انْــرِيــحْ و  الــعــدُ ذا  من  عسى  في 

حيلَة ــعْ  ــفَ ــنْ تَ ــا  م اهللا  ــع  م لكن 

الفضيلة ـــوارَحْ  اجْ في  اهللا  ــفــاهْ  اخْ

يلَة هِ تَمْ مالُه  ليسارْ  وا  فَتْشُ ويــدا 
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دهــلُــوا و  ــا  ــن ربْ ــم  ــمــاهُ اعْ

ــه لُ ــرارْ فَضْ ــرَتْ لهــا اسْ هْ ظَ

ــه أجلُ نحــدّ  ــى  حت بقــى  و 

ضاحْ تْ األصنامْ عن حملها لم يُفْ دَ قصْ

دْ منهــم صاحْ ــتْ كلّ واحَ لَ ــا دَخْ لمّ

ــرُودْ أتى دْ النّمْ ــنْ تَوْجَ ي ــتْ في الحِ رْجَ خَ

تة ــجّ فيهــا فــي البُغْ ــه و فَ ــن الْقاتُ حي

وها حتّى ــكُ ــولْ مَسْ ــه يقُ لْفُ ــتْ خَ لَتْفَ

لْ هَّ ــق ليس مَ ل الطّ ها  قبظْ و 

ــلْ رَتْسَ ــل  لي الجْ ــر  بأم لهــا 

ــلْ تمـهَّ وال  ــي  ـنِ تبَعْ ــالْ  ق

رُوهْ الشــراحْ ــارْ دَكْ ــدْ بهــا الغ و قصَ

مْ الوشــاحْ ــورْ كان يا فاهَ شُ ليلْ العَ

ــه اخــالقْ ادْريس يرْ في ــهِ ــارْ الشْ و ذا الغ

رِير ســليس دْ فراشْ من الحْ ــتْ تَوْجَ لَ دَخْ

ــس لي ــالكْ اجْ ــن امْ ــنْ بي ــلْ األمي بْري و جَ

ــلْ ــمَ احْ عندها  مــا  ــوا  قــالُ

ــلْ ــثَ ــمْ مــالْــهــا امْ ــاليَ ــاعْ ب

كمــلْ ســابْها  احْ ورْ  ــهُ بشْ

ريحْ الطْ ــةْ  ســاعَ فــي  الــهــون  و 

ــحْ ــي ــصِ افْ بــالــلــغــى  ـــنْ  ـــرَنَّ ي و 

اداتْ گَ و  وَزْراتْ  ــنْ  بي ــبْ  ي جِ اعْ زيّ  فــي 

ــاتْ بتب ــه  بَّرْتُ خَ تُكــونْ  مــن  لْها  ــوَّ سَ

مشــاتْ و  ــا  وه تركُ ــال  ق ــه  االل تلــف 

ــق ــا ملــك فــي الطري و اتاه

الغسيق الحالَكْ  اجْ  الدّ في 

ــق الصدي ــم  ابْراهي ــعْ  توضَ

ــحْ ــشــري ــــــوارْ فـــي ال ــــارْ األن غ

الصحيح ــة  صــحّ ــن  م ـــــرْوِي  مَ

الغالس اضيا  الفضيل  دْ  الماجَ نُوحْ  و 

العسعاس في  وا  جُ يوهْ بالضيا  مصابَحْ  و 

ــه االنفاس ــاجْ ل ت ــا يحْ و معهــم كل م
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رايَمْ ــحْ الكْ ــنْ خــالقْ واضَ حي

ــد الخــرُوجْ قايَمْ ــتَوى عن اسْ

ــوشْ و البهايَمْ وهْ اوْحُ عُ ــمْ سَ

بالتّفصــاحْ ــه  أذان فــي  ــلْ  جبري أذّن 

ــاحْ فّ ــه اإلبهــامْ فــاض بالعســل الطّ ل

رْ من ماء نْصَ و الوســطى من البن و الخَ

ــه الخــرُوجْ و انصــت في كلمة رادَتْ أمّ

ــة زْمَ بعَ غــداتْ  و  ــالكْ  للمْ ــه  تَرْكاتُ

نِّي ــه كان اتْســالْ عَ ــتْ لُ قالَ

ــي زْنِ ــدِي و زالْ حُ ــلْ قَصْ و كمَ

ــي بَرْنِ اخْ ــر  باألم لهــا  ــال  ق

اتْ انْزاحْ الوَجــع اللِّي  صابْنِي فــي الدّ

راحْ ــي تَفْ نِ نِي و فرّحْ ــه اجْ نُّ كنت انْظَ

ــتْ ثلــث أيّامْ ــارْ بعــد كملَ ــتْ للغ عَ رَجْ

المْ ــكْ ال تقاضــى  و  كالوه  ــه  أنُّ ــتْ  ضنّ

ــامْ ــه ن ــوق فراشُ ــاللْ فُ ه كالهْ ــدُ و توَجْ

الوْســيمْ ــازَغْ  الب ــور  النّ ذا 

يمْ ظِ العْ ربْــنــا  ــدْ  ــوحَّ ي و 

ــم افهي ــا  ي ــرُوب  غ و  شــرْقاً 

النصيح الــســنــدس  كــســاه  و 

اطــفــيــحْ خــمــر  ــة  ــاب ــب ــسّ ال و 

ــر ارْضاعــة ــه أيضــا مــن غي تُ هــذا قوْ

اعــة الطّ نهــج  ــفْ  تخالَ ــوحْ  تبُ ــاكْ  إيّ

ــاعة و خفات الســرّ عن أبيه في ذا السّ

نا الهْ ــةْ  ــايَ غ ــي  ف ــي  رانـِ

اســنى ــا  بالضيـ ــي  هـالل و 

بيننا ـــــاس  الب قـــالـــت 

ريــح لــكــل  ـــي  ـــنّ ع ــــرج  خ و 

ــح ــي ــدب ــال ـــوع ب ـــبُ ـــت اليـــــن م

ة دارَت به ــوش و الســبُوعَ ــتْ الوحُ صابَ

ت له ــلْكَ ــق حتى سَ ــوا لها الطري فَتْحُ

يهْ ضِ ــه تَحْ رّاسُ ــل حُ ــك ذا الجلي و مالي
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ــتْ عَ رَجْ و  ــه  زارْتُ و  ــاتْ  وَدْن

ــوح و صمــت ــال لهــا ال تب ق

ثْ ــدَ يَحْ ــاشْ  ب ــرْ  يظهَ ــى  حت

حاحْ ل اثنين من العــوامْ اصْ ــا كمّ لمّ

ــا االلماحْ ــلْ للخليل ضي بْري ــزَلْ جَ ين

ــة الجنّ مــن  بالطعــام  ــل  جبري ــزل  أن

ــمّ الشــيطان جــا لنحــو الغــار ادنى ث

بالعنا السعادَة  ــكْ  ــاليَ امْ ــــرْدُوهْ  طَ

رْ بالعســاكَ ــرُودْ  النّم ركــب 

ســايَرْ ــن  اللعي الشــيطانْ  و 

ــرْ ــارْ ظاهَ ــه الغ نُّ كان فــي ظَ

ــاهْ اهللا عــن عيُونْ أهــل التّقباحْ أخف

وا بعد الفتاش هل المكر الوْقاحْ عُ رَجْ

ــى اوْفى في عمرُه ربع اســنين أبْقى حت

ــن األمي مــع  ــهْ  ي والْدِ ــامْ  لمق قصــد  و 

ــال لهــم تبيينْ ــه مــن تكون ق ــوا ل قالُ

بالثباتْ ــه  ــي ألب عــــادَتْ 

ــاتْ الوق ــكْ  لخرُوجَ ــرْ  اخت و 

ـــاتْ األف ــن  م ــجــى  انــتَ إذا 

ــمــن الــســمــيــح ــي ــه ــم ـــن ال م

الصليح ــح  ــواض ال الــنــهــج  ذا 

ــانْ ــر الحــيّ المنّ ــه و اســقاهْ بأم مُ عْ طَ

كانْ ــر  خب ــه  مال ــولْ  الدخُ ــلْ  يتْحيَّ

ــرُودْ عيانْ ــرْ النّم أمشــى في الحين خبّ

رْ مشــتمَ ــارْ  للغ قصــد  و 

تختبرْ ـــرقـــانْ  الـــطّ بــه 

بَرْ اغْ ه  ــدُ ــوْجُ ي وصــل  حين 

صحيح ــبَــرْ  اخْ ــه  ل و  ــــدُ وَجْ ــا  م

مستريح الــخــلــيــل  ــى  ــق ب و 

ــالنْ جْ عَ يحــرُج  ــرُه  أم ــل  جبري ــزل  ان و 

ــال كتمــانْ ــوهْ ب ــابْ جاوبُ ــرْ فــي الب نقّ

الرّحمــانْ ــل  خلي و  ولدكــم  ــم  إبراهي
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ه ــدُ نْ ــه ســريع عَ ــتْ أمّ رْجَ خَ

ه و خــداتْ بعــد الســالمْ بيدُ

ه ــدُ ه إيْوَجْ ــدُ ــن الْقــى والْ حي

شــاحْ يتِي رضى دُون التّقْ قالْ له يابغْ

احْ ــم الفتّ ــه نرضى بدين العلي قال ل

الــنّــمــرودْ دون  ــــه  إلَ لـــك  ـــلّ  ه

وجــودْ المُ نعــم  ــرى  مات كلّ  الواجــدْ 

يرْ مستجابْ و حكيم ودُودْ يعْ ابْصِ ــمِ اسْ

دْ ــن اســمع ذا اللغــا تَنْكَ حي

بالموَكــدْ ــهْ  ي يَنْهِ ــعْ  رجَ و 

ــرَّدْ المطَ ــبْ  للخايَ مشــى  و 

قال لُه شــايَنْ خفيتْ به الْسانَكْ باحْ

ي في صباحْ نُه إال غدا و يجِ جْ بْ سَ أذْهَ

للجــالّسْ ــرْ  أمَ ــاحْ  الصب صبــح  ــا  لمّ

رّاسْ ــوهْ الحُ ــن جابُ ــرْ الخلِيلْ حي و حضَ

ــقْ االنفاسْ دْ الخليلْ للغني عاتَ و ســجَ

ــرادْ ــم ــةْ ال ــايَ ـــقـــاتْ غ والْ

ــادْ الوه ــعْ  اتَ الرّ كالخشــف 

زادْ ــان  للمكـ ــا  مــعاه و 

ــحْ ــي ــج ـــمـــرود يـــا انْ ديـــن الـــنّ

شــيــلــي بــالــمــنــهــج الــقــبــيــحْ

ادْ ــوّ الجُ ــزْ  العزي اهللا  ــي  رَبِّ ــه  ل ــال  ق

مادْ اعْ غير  من  وى  الهْ في  الفالكْ  رافَعْ 

رادْ شايَنْ  لْ  عَ يفْ و  افنى  ه  رْكُ يدَ ليس 

ودْ ه على الخــدُ ــدُ ــمْ بي و لطَ

ودْ شــهُ ــه  فُ خاليـْ و  ــه  علمُ

ــودْ ــي وال انعُ ين ــه ادْعِ ــال ل ق

يحْ انْصِ ــتِــي  طــاعْ فــي  ــولْ  ــقُ ت و 

ــيــحْ اصــحِ ـــــرُه  أمْ ــا  م ــلْ  ــعَ ف و 

ى كراسَ فُوقْ  من  االبساطْ  في  لُوا  تَفْ يَحْ

ــة رّاسَ الحُ دُونْ  ــمْ  بيرْهُ لَكْ وا  دُ ــجْ سَ

ى تواسَ و  ه  راسُ ودْ  السجُ بعد  ــعْ  ارْفَ و 
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لُّه تْ من في االبْساطْ كُ هَ وَسْ

ــال له ــري إاله ق ــك غي هــل لّ

ــه ــل لُ ــه مــوالي ال مث ــال ل ق

لْ صالحْ قَ رْ و العْ مع و البصَ و عطاكْ السّ

ــرَّكْ المزاحْ ــه بعــد ذا غَ ــي ب رْتِ و كفَ

ــارْ ضّ للحُ هــذا  بعــد  ــرُودْ  النّمْ ــال  ق

ــارْ النّ ــه  في وا  ــدُ وَقْ ــمّ  ث ــورْ  تَنُّ ــوا  نْعُ صَ

ارْ ــل و المولى ســتّ لي ــه الخْ ــوا في عُ وضْ

الْضاهــا مــن  نَتْهــاتْ  ــا  لمّ

ــا باله مــن  ســليم  وهْ  ــدُ وجْ

تناهــا صــى  يَنْحْ أالّ  ــوْم  ق

ــرى بااللماحْ ــر قُومْ ت ــوا لُه يا أمي قالُ

وهْ مالحْ ــومْ وجُ ــر من القُ و معاه كثي

ومْ ــاهْ القُ ع ــرُودْ جا و اوْجاتْ امْ ــة النّمْ ثمّ

ومْ هُ ــوزْرا بالمفْ ــوا لُه بعــضْ مــن ال قالُ

ومْ صُ فْ ــى مَ كْ وللّ دَ ــه ســواعْ ــل بَرْمُ حبْ

ليلْ للخْ ــرُودْ  ــمْ الــنَّ دَوى  و 

ــلْ اقْتِي ــرى  تــ وال  ــكْ  ي يَنْـجِ

ــلْ ــا جهي ــكْ و نجــاكْ ي لْقَ خَ

الــوضــيــحْ ــا  ــرْه سَ و  الـــــرُّوحْ  و 

ــا اوْقِــيــحْ ـــكْ مــاجــاكْ ي ـــحَ ويْ

ــراقْ يُحْ ــمْ  رْكُ نأمَ و  العــدُ هــو  هــذا 

ــه بتفاقْ وا هــل الكفرْ عنّ عُ ــد اجتَمْ بَعْ

اقْ ــم العتّ ــا نعْ ه دْ ــه من حــر صهْ تْقُ عَ

ـنــظــرُوهْ ـــارْ يـَ ـــفّ ـــكُ جـــــاوْا ال

ــوهْ ــبُ ــجْ ــحَ ي ــــالكْ  م مـــعـــاهْ  و 

ـــرُوهْ ـــبْ ـــرُودْ خَ وا الـــنَّـــمْ ـــدُ ـــصْ قَ

وكْ ســلــيــمْ مــســتــرِيــحْ ــــــدُ اعْ

ــحْ ــي مــثــيــلْ ري ــتِ ــلْ ـنْ فــعَ شــايـَ

ــا دُونْ انْقايَمْ ن ــل فــي الهْ لي ــدْ الخْ يَوْجَ

ــمْ رايَ بكْ ــحْ  واضَ ــمْ  عظي  ً ســرا هــذا 

ســالَمْ ــحْ  بَ اصْ ــنْ  حي حــقّ  ــه  ب ــا  أمنّ
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ـــة ـــدامَ انْ ال  بـــه  ـــا  أمـــنّ

في عسى نَنْجاوْا في القيامة

ــمْ ســالمَة ــال لهــم مالكُ ق

مْ من الخيل وكســاوِي وسالحْ هُ انْزَعْ

ــمْ تســراحْ ــدْ مالهُ ــمْ بالحدي لْهُ تقّ

ــه لُ وجعْ مــوالهْ  ــد  الحدي ــل  تُقْ ــزعْ  فن

ــه لُ ــبْ فَعْ ــا خايَ ــه باللســانْ ي ــوا لُ قالُ

لُه ــن ذهــبْ تُقْ ــد في ــرْ هــذا الحدي أنْظَ

أنا ــدْ  الــحــدي ــمْ  ــهُ ل ـــالْ  ق

هنا بــكــل  ــه  رضــيــتُ بــعــد 

ــا األن ــن  م ــوا  ــتُ ــبْ تَ إذا  و 

مْ بســماحْ ــودْ ال تَنْعَ ــوا له ال تجُ قالُ

ــراوَهْ مرتاحْ ــد و ن ــه عــن من تري لُ عْ جَ

ــمْ تَبْيينْ ــه بالْغاهُ ــوا علي ــنْ احتجُ حي

ينْ كِ مْ في الســجانْ وغــاللْ التّمْ و ارْماهُ

ــاتْ و حينْ ــرْ عنه القــوتْ كلّ اوْق و حصَ

ــمْ وي القْ ــه  جُ منهْ ــا  ن تبَعْ و 

يمْ حِ ــومْ و الجْ مــن حــرّ الشّ

ــمْ ي ــوا فعــل ادْمِ لْتُ ــنْ فعَ حي

ــحْ ــري اطْ ــرى  لــلــتْ ــمْ  ــهُ ــرَحْ ط و 

مليحْ فــعــل  شـــايَـــنْ  ـــوا  ـــنُّ ظَ

يلْ م بالتسهِ خفّ من الرّيشْ عن عضاهُ

ةْ الجليلْ وَ ــطْ هالْتَكْ سَ ــدْ مــن اجْ اتْعانَ

الخليلْ بــهــا  ــا  ــن رَبْ ودّ  مــعــجــزة 

ــمْ ــضــركُ ـــه لـــم ي ـــرْتُ آم

دينكم في  توا  سمحْ حينْ 

عنكــم ــودْ  انجُ و  نســمحْ 

السميــحْ فــي  طلَبْناكْ  ليس 

يحْ حِ الصْ ـكْ  لـَ قَــوْ ــوا  ــرْفُ ــعَ ن و 

ــجانْ ــرُودْ كل مــن خالَفْ يسْ ــال النَّمْ ق

وانْ نْ حتى الخليل مصباحْ الرّضْ و ســجَ

وانْ ــةْ رَضْ ــامْ مــن جنّ ع ــهْ الطْ ــادْ يجي ع
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ــزلْ ين ــتْ  وق كلّ  ة  ــدَ بالمي

لْ صَ ــتْ الصــالةْ يَحْ مهما وق

ــلْ يـكمّ ــا  عندم ــي  لِّ يـوَ و 

احْ ــر الوضّ ــانْ ذا السّ ــرى بالعي كانْ ي

ــه بالفاظْ فصاحْ بُ ــى قُربُه و خاطْ أدن

ــت و منين ونْ أن ــكْ قُولِي لي اشــكُ بدينَ

ــك دون يدين ــد ينفتــح ل ــرى الحدي و ان

ــوانْ الكونين ــق اكْ قال ســجودي الخال

ــي ـ ربـِّ ــمْ  العظي اهللا  ــلّ  جـ

ــي بِ رَغْ جــلّ  و  ــي  يقين ــه  في

ــي ريبِ دون  ــال  ق رْ  ــدَ يق هــل 

قال له موالي من خلق ساير االشباح

راحْ دْ لَكْ تَسْ قال له سأله عسى نشاهَ

ي عن ســؤلِي فِ ــال يَكْ ــه بالحال ق علمُ

ــي لِ قَوْ ــمْ  فاهَ ــا  ي الرجــل  ــال  ق ــمّ  ث

ــا في الغــرب حاكمين فــي كل ولي كنّ

ــأمــر الــوْحــيــدْ ــلْ ب ــري ــبْ جَ

الحديدْ ــهُ  ــنْ ع ــعْ  ــرْفَ ــتَّ ي

الوعيدْ  ذا  وبْ  سُ حْ مَ ي  ضِ يَقْ

ــحْ ــه قــري ــتُ ـــونْ بــلــيــعْ ـــجُ ـــسْ مَ

ــبْ الــوضــيــحْ ــوكَ ــكُ ــا نــعــم ال ي

النْ ــه عجْ ــامْ فــي وقْتُ ــك الطع ــي ل يات

دهقان يا  لّي  قول  صنم  دون  ودَكْ  سجُ و 

ــى االبدان ــد عل ــزع الحدي ــي ين هــو اللِّ

ــل الوكيـ نعــم  و  ــبِي  سْ حَ

اخليل ــي  ــبِ انْ ــي  ــخــدن اتّ

ــلْ ي افْضِ ــا  ي ــكْ  ي يَنْجِ ــك  ربّ

ــحْ ــزي ن وال  شــــاء  مـــا  ــفــعــل  ي

ـجــيــحْ ونـــأمـــن بـــك يـــا انـْ

وعالن سرّي  عن  الرقيب  نسئل  كيف 

ــلطانْ سُ ــا  أبين و  ــوتْ  أخّ ــع  رب نحــن 

ــا النّمرود بالعســاكر و الفرســانْ خادن
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ــه وطنُ حــازْ  و  ــا  أبين ــل  قت

دْ في أرض العراقْ ســجنُه واحَ

نُه ــرق حــقّ كوْ واحد في الشّ

ــرْكاحْ نا فــي ذا المُ ــكْ يلمْ ــألْ رَبَّ اسْ

لْ االرْياحْ نِي مرسَ وفْ للغْ طْ الكفُ وبسَ

ــنْ االثنِي ــوا  نزلُ ــاء  بالدع ــل  كمّ ــا  لمّ

ــرُودْ فــي حينْ ــارْ للنّمْ ــغْ هــذا الخب و بلَ

ــه بثنينْ فســألهم كيــف ســارْ قالُوا ل

ــرْ ضَ يَحْ ــل  بالخلي ــمْ  أمرهُ

بْرُه فــي األمرْ ــرْ خَ ضَ حين احْ

نُه في القبرْ ــثْ مســكْ الَ و الثّ

ً عظيم قا له بالتّصحاحْ هذا ســحرا

باحْ لكن عندي شــحالْ من ســاحر مُ

ــرارْ اقْ كلّ  مــن  جــاوْا  و  لهــم  ــلْ  ارْسَ

ارْ ــقْ لذا ســحّ ي ــا يطِ ــوا م ــزُوا و قالُ جْ عَ

ــرارْ وفْ للغني عالَمْ االسْ ــطْ الكفُ و بسَ

ــرينْ مأسْ ــا  خادن ــا  احن و 

يأمين ــامْ  ــشّ ال في  ـــدْ  واحَ

حزينْ فقدهم  مــن  وانـــا 

ــه انْــصــيــحْ ــســالُ ـــال نــعــم ن ق

ــح ــي ــدب ــمــاعــيــل ال ــــو اسْ أب

مات قدْ  اليَكْ  المْ ــرُوهْ  ــبْ خَ الثالَث  و 

بثالث لحضرتُه  ــاوْا  ج عنهم  ــر  وأم

التّشــتاتْ بعــد  ــا  لمن اهللا  ــل  لي اخْ

ــكاوْا ــه كمــا احْ عْ منّ ــمَ يسْ

ــاوْا ــي أت ــر الغن ــه بأم ــال ل ق

امْضاوْا ــي  اللِّ ــل  مث أمضــى 

ــحْ يـ حِ اصْ ــه  ـ منـهجُ تِي  كْ ــلـَ اسْ

ـــي ارْجــيــحْ ـــفِ ـــالسْ ـــــوانْ افْ دي

ــرْ ضَ يَحْ ــث  بالثال ــن  اللعي أمرهــم  و 

ــرّ الب بقــدرة  ــرُه  ضْ انْحَ ــم  ابراهي ــال  ق

القبر في  نَزْلُوا  الماليَكْ  و  اعة  السّ في 
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ــه مـوتُ بعــد  اهللا  ــاهْ  حي و 

ــه وتُ صُ ــو  بعل ــادى  ن ــمّ  ث

ــوا رْتُ ــرُه كمــا انْظَ ــد غي و عب

ــه التاحْ ــعْ من بعــد ذا القبر في و رجَ

تِي و فين بغيتْ رواحْ رجْ طاعْ ــن اخْ حي

ودِي ــي و جــدُ ــه ذا األرض أرضْ أب ــال ل ق

ــودِي قُ بَعْ ــي  ناتِ ــدالْ  الجْ ــي  رَدْتِ إذا  و 

ــودِي ــنْ حــقّ بســباب وجُ ي و صــالحْ الدّ

ـــدْ زايَ ــالمْ  ــك ال ــذا  ه لكن 

بايَدْ ـــراهْ  ت ــكْ  ــكَ ــلْ مُ ـــا  دَاب

ــدْ رايَ لين  تــمّ  من  اخــرَجْ  و 

احْ طْ الفضّ حْ ــمْ الغالء مــع القَ وَاتاهُ

مْ الجيُوشْ مسا و صباحْ عَ و النّمرُودْ يَطْ

تاجْ حْ ــي و المُ ــتَدّ الحالْ على الغانِ و اشْ

ي من هــو ملتاجْ ــوا ايْجِ ــال لهــم بَرْحُ ق

ــر عواجْ ــوا من غي نُ و شــرطْ عنهــم يامْ

الهــبــاهْ ــارْ  ــنّ ال و  ـــرَجْ  خ و 

اهللا عصــى  مــن  لْ  ــتاهَ يسْ

ــواهْ ــرِي فــي اللِّي عبد اسْ يَجْ

يـــحْ للنـجِ ــرُودْ  ــم ــنّ ال دوى  و 

ـــحْ ـــرِي ـــنـــى انْ ــي الغْ ــنِ ــحْ ــيَّ ري

ودَكْ ــدُ اجْ قبل  من  ازْمــانْ  لها  وا  بْقُ سَ

ــودَكْ قُ اعْ ــخْ  تاري ينْ  ســابْقِ ــمْ  هُ دْ توجَ

ــودَكْ وجُ بسبابْ  كانْ  ومْ  القَ فسادْ  و 

يــريــدْ كــمــا  يفعل  اهللا 

الشــديدْ ــرْ  القاهَ ةْ  وَ بســطْ

يدْ جِ المْ ــكْ  المالَ حفــظ  في 

كشيح ــي  ــنِ ــغ ال ــــادْ  ع ــى  حــت

يحْ ــحِ اشْ رُه  ســاكْ اعْ ــر  غي ــى  عل و 

ــل ــوا بعضهــم و شــكاوْا للخلي والتَمّ

اقْبيلْ كل  من  مْ  جاوْهُ البْريحْ  وا  لْقُ طَ

يلْ طِ تَعْ بال  الترابْ  وا  عُ مْ يجَ أمرهم  و 



قصة سيدنا ابرهيم عليه السالم مع النمرود 486

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

ه ــدُ ــرابْ بي ــوقْ الت ــحْ فُ و مسَ

وا ــدُ ــي ايْرِي ــه اللِّ و خــادُوا منُّ

وا ــي يعيدُ منهــم ســارُوا اللِّ

فْ كل جياحْ ــه الحيالْ و صــدَ بارَتْ ل

لْ طاحْ نجم الحقّ ارْتقى و نجم الباطَ

ــرُه يختب ــي  ثان ذاك  بعــد  ــه  ل وارســل 

رُوا حين حضر في  البساطْ و القومْ ينظْ

ــرُوا دَكْ كمــا  زرع  ــرابْ  الت ــرَدّ  اتْ كيــف 

ــه ــا ل ــة و مده أقبــض قَبْضَ

له وردهــــا  ه  ـــدّ ي افــتــح  و 

ــه ــوالُ ــرُوا اهْ ــثّ انــدهــل وك

احْ لَتْ في حشاهْ نارْ بالجمر اللفّ عْ شَ

ــاقْ الفجّ به و قضــى كل مراحْ و ضي

ومْ ــاتْ القُ ــطْ و تعاف حْ ــا انتهــى القَ لمّ

مْ ــرْهُ ــل لالصنامْ و كسَّ ــدْ الخلي و قصَ

مْ هُ دْ عْ مــن العيدْ ودخــل يَوْجَ وقــت ارْجَ

ــدْ ي الوحِ ــر  بأم ازْرَعْ  ــادْ  ع

ــدْ البعي و  ــب  القري شــبع  و 

ــدْ العنِيـ ــبْ  للخايَ ــر  الخـي

ــيــحْ ايْــجِ بـــدا  ــه  ــكُ ــلْ مُ عـــرف  و 

ــيــحْ ــطِ ايْ عــلــى  ــو  ل ــبــاطــل  ال و 

ــحر السّ ــر  بأم ــرُه  ضمي ــه  ثُ يحدّ الزالْ 

ــرْ ــي ننظَ يانِ ــه النّمــرود رَدْتْ بعْ ــال ل ق

ثَرْ اكْ لْ  يفعَ ايْــريــدْ  إال  ــي  ربِّ له  قــال 

االكــمــالْ ـــازَغْ  ب ومسكها 

البـــدالْ زرع  هــا  ــدْ يــوْجَ

حالْ غير  في  حالُه  بقى  و 

ــحْ ــري ابْ ــنــى  ــهْ ال ــه  ــنّ ع ــــرَحْ  ب و 

اتْــســيــحْ ــلُــه  ـواجْ انـْ ــــوعْ  دمُ و 

ــاسْ النّ ــعْ  مَ يَجْ ــدْ  الْعي ــرُودْ  النّمْ خــرجْ 

ــه الفــاسْ ــن يدي ــمْ بي بيرْهُ و جعــل لَكْ

ــاسْ ـــداد كــيــف قـــال ابـــن الــعــبّ ج
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ــمْ الَ الظّ ــي  نِ الدّ صــاحْ  ــمّ  ثُ

ــمْ ابْراهَ ــا  ن علّمْ ــه  ل ــوا  قالُ

ــازَمْ عــ ــال  ق ــه  ب ــي  ونِ أتـُ

داحْ لَتْ فعــل الّ يُمْ ــال له فَعْ مالَكْ ق

حاحْ ــم هذا تَصْ قال له فعلُه كبيرهُ

ناهْ ــرْ بَمْ فَ ــرُودْ مــن بغــى يظْ ــال النَّمْ ق

بْ ألداهْ طَ وا الحْ عُ مْ ــن يجَ وا في الحي قامُ

اهللا ــانْ  ي دْ عُ ــة  كافّ ارجــال  و  بنْســى 

ــوا ألتَمُّ ذا  بعــد  مــن  ــمّ  ثُ

وا زْمُ ــل عَ ــى حــرقْ الخلي و عل

ه يرحمُ ربْــنــا  ــوا  ــرْفُ عَ مــا 

ــراحْ ــكل افْ ــنْ ب يي ــوه وجــاوْا زاهْ جابُ

بْ بلســونْها مثيل  سنُونْ ارْماحْ تلهَ

ارْ وْه فــي النّ ــبْ عنهــم كيــف يلقِ عَ أصْ

ــارْ تي ــلْ اخْ ــة شــيخْ أدَمْ راجَ فــي صيفَ

ــةْ االشــرارْ ــوا غايَ لُ عْ ــمْ كيــف يفَ ورّاهُ

ــر ازْعيمْ مــن كانْ فــي ذا األم

اوْســيمْ ــا  ي كانْ  ــا  م ــرُه  غي

ــلــيــمْ اعْ ــا  ــن ربْ و  ــوه  ــابُ ج

ــح القبي فعــل  عــن  ــكْ  لَ مْ حَ ــا  م

صحيح وا  ينطقُ أن  ــم  ســالــهُ

رْقُوهْ بْ باشْ انْحَ طَ يجمعَ لنا من الحْ

لُوهْ ة في الخال فاشْ يجعْ عَ تْروا بُقْ اخْ

وهْ عُ مْ يجَ دْ  بالوكْ بالعداد  سنين  تلت 

ــومْ مــن كــل بـــالدْ جـــاتْ قَ

ــم ــارْهُ ــلّ ن ــغَ ــال وا ب ـــــدُ وَقْ

لهم ــــةْ  ءاي ــه  ــلُ ــعْ ــجَ ي و 

فيحْ الطْ ــةْ  ــايَ غ ــي  ف ــارْ  الــنّ و 

ــيــحْ ــهــا ارْمِ ــن ســامْ ــحْ م تــرمَ

ــرّيّ عليهم ــى ال ــم الشــيطانْ جا افت ث

عليهم يقْ  الضّ ــرّجْ  ف  ------------

لهم صنعْ   -------------------------
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ــلْ بالسالسَ للجــوّ  ــدْ  عَ يَصْ

ــلْ ــمْ واصَ ــارِي للجحي و الصّ

لْ ــل عاجَ ــوا الخلي عُ ــمّ وَضْ ث

باحْ دْ و تسْ مْ ثْرُوا الحَ الكْ كَ تْ المْ جَّ ضَ

احْ رى في ملكك يا ســمّ قالُوا ماذا اجْ

ــغاتْ ــوهْ إذا اسْ ــال لهــم الجليل غيثُ ق

ــاتْ نْب بالتّ سالســلْ  وا  ــدُ بْ ايْجَ ــا  م كل 

ــالتْ ــال نوريكــم حي ــمْ يبليــس ق جاهُ

ــة مل جُ م  ورهُ ــعُ اشْ ــراوْا  ع و 

ــة عطل دُونْ  منهــم  ــرّوا  ف

عــالّ ــن  حي ــلْ  جبْري ولقــى 

ــاً في ما يصالحْ ت نْدِي حاجْ هــل لك عَ

ــدك يا صاحْ ــه مالِي حاجتاً عن قال ل

نُونِي كْ ــم مَ ــا عال ــه ســألُه قال ي قال ل

ــي نُونِ مَضْ ــةْ  غايَ ــلْ  وجَ ــي  يقين ــه  في

ــي كونِ ــار  ن ــا  ي ــمْ  العظي اهللا  ــال  ق

كميل ــــرُه  دبّ ـــارِي  ص ــي  ف

ــلْ ـثي امْ لهــا  أالّ  ــالْ  ـي بحْ

ــلْ انْبي ــا  ي ــق  المنجاني فــي 

ــحْ صــري بلفظهم  ـــاوْا  ـــن ث و 

الصليح ــم  ــع ن ــكْ  ــلَ ــي ــل ــخْ ب

ــقْ المنجني وا  مســكُ ــه  ب ألرضْ  ــوا  نزلُ

اوْثيقْ األرضْ  ــوقْ  فُ الكْ  المْ وهْ  يمسكُ

ــقْ رِي تدْ ــال  ب جــاوْا  ــوانْكم  نسْ ــوا  جيبُ

ــالكْ ـ المْ ــة  لجيـهَ ــاوْا  ودنـ

للهـالكْ الخليـل  ـــوا  رَفــْعُ

انْشــاكْ ــي  اللِّ ــي  ثْنِ بعَ ــال  ق

ــحْ ــصــي انْ ــزم  ــع ــال ب نقضيها 

ــحْ ــســمــي ال ـكْ  لــلــمــالـَ إالّ 

ــم ادْ علي ــوّ ــا ينبغــي الســؤال و الجُ م

حكيم حليم  شاء  كيف  بالخلق  يفعل 

ــم ــي ــراه ــى ابْ ــل ــــالم ع ً وس ـــــردا ب
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عليهــا وحــى  ــا  لمّ ــرْدَتْ  بَ

ــراتْ صــابْ فيها يْ جمــع الخَ

بهــا ــومْ  يُ ــنْ  ي ارْبعِ ابقــى  و 

رُوا أمرُه في الصباحْ ارْ ينظْ جاوْا الكفّ

ــيّاحْ ــن و النّهر السّ ــجارْ معلقي اشْ

ــرُودْ اعيْانْ رُوا النّمْ ســارُوا في الحين خبّ

ــي تَوْنانْ ــا قَوْمِ ــدْ ي ي ــا يفِ ــالْ لهــم م ق

ــعْ ارْكانْ ــة صنَعْ بســاطْ بربَ نعــت القبَّ

وارِي مْ فــي الصْ ــلْ اللحَ و جعَ

وارِي بــه  ــوه  رَفْــعُ طـــارُوا 

ضــلّ فــي ذاكْ النْهارْ ســارِي

و افتح باب البســاط ينظــر فايَنْ راحْ

ــرْ بجناحْ و أتاهْ ملــك في الهوى طايَ

ــرابْ الحْ ــدْ  رايَ للمــالكْ  ــرُودْ  النّم ــال  ق

ــال له لهــذا األمر ســبابْ  ــدْ ق ــا تَوْجَ م

ــابْ الخبّ لبْســاطْ  ــورْ  للنسُ ــي  لْتِ حمَ

رادْ كيــف  اهللا  عطــاه  و 

ــادْ ب و  ــا  ده صهْ تقاضــى  و 

ـــدادْ بــنــعــايَــمْ مــالْــهــا اعْ

افْســيحْ ها  وســطْ فــي  وهْ  ــدُ وَجْ

يحْ اتمِ ــوى  ــهْ ال ــع  م ــصــانْ  غ و 

بعيانُه دْ  وشاهَ ــاوْا  ج النّمرود  ثمة 

ــلطانُه سُ انْحــارَبْ  للســما  رَكْ  ســنَحْ

بديوانُه ركن  كل  في  صــارِي  لْ  عمَ و 

ــورْ للنسُ البْســاطْ  حمــل  و 

الحضور فــي  ــعــاهْ  امْ أزارْ 

ــورْ شُ كل  له  ــرْ  ــهَ اظْ ليس 

ــحْ ري عقيم  ــه  ــنّ ع ـــمْ  اعـــظَ و 

ــحْ ــنْ أنـــت قـــال لـــه ســري ــي ل

ــنْ عوي ــاجْ  نحت وال  الســما  ربّ  مــع 

سنين ألُــوف  عــدادْ  من  يُــومْ  امْشيتِي 

الحين في  تفعل  ما  ور  النسُ ماتُوا  إذا  و 
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ــدادِي بالعْ واتْ  ــمَ اسْ ســبع 

ــن ذى و هادي خمــس ميا و بي

ــادِي ب ســواكْ  لْهــا  يَوْصَ ــا  م

لْتهــا مالَكْ مفتاحْ علُو اوْصَ ــدْ نَجْ بع

ــاحْ االرب ــك  ل ــن  بيّ ــن  العي إالّ  هــذا 

ــن وصف العرش و الكرســي و اللّوح حي

ــرّوحْ ال ــه  منّ ــتْ  قَ زَهْ طــاحْ  أزارْ  ثمــة 

ــوحْ يلُ و  ــي  لِ كيَمْ وســارْ  ــه  نبلُ ــعْ  طلّ

ــازَمْ ــه اهللا حــوت ع ارســل ل

حــازَمْ الســهامْ  ــه  ل ــعْ  رجَ و 

ــه و رحــت ســالَمْ ــال قتلت ق

جاحْ حْ رْ لألرْض الحــامْ و اتنى جَ و حدَ

ة اللحم بتلْحاحْ ــوعْ تابْعَ من حرّ الجُ

ه نعث القارْ و خرَجْ بعــد النزول جســمُ

ارْ ــدّ ــن جــاء يدخل لل ــرُوه القــوم حي نَكْ

ه و عطــى االخبارْ دُ جابُوا الخليل شــاهْ

لظهــا غُ جهــد  ســماء  كل 

عرضهــا دون  ــا  مي خمــس 

فوقْهــا شــين  ــكْ  بالَ ــا  م

ــحْ ــي ــتِ ـــتَـــحْ بــيــبــانْــهــا افْ يَـــفْ

النصيحْ ــةْ  صــيــفَ ــي  ف ــــاكْ  وات

ــوارْ األن ــورْ  بحُ و  ــوبْ  جُ الحْ ــة  مالَيْكَ و 

سارْ ه  لمقامُ الملك  و  لــألرض  ــه  الحُ

ــارْ ــرْ األت ــرَبْ نحــوْ الســماء و ينظَ يضْ

ــةْ السـهامْ يتْـلـقى ضــرْبـَ

دامْ ــه  علي يلقــى  ه  مســكُ

ــقــامْ امْ هنا  لــي  بــاقِــي  مــا 

ـليــحْ اكْ مكلـحـــة  ـورْ  نــسُ و 

ــنــيــحْ ــزو لــهــا اجْ ــن ــحْ ل ــنَ ــجْ تَ

كدارُه و  حانُه  امْ من  يبْ  الشّ كساهْ  و 

دارُه ــة  تْبَ عَ مــن  ــرْدُوهْ  طَ و  ــوهْ  منْعُ

ــارُه اخب ــق  تحقي ــن   اللعي هــو  هــذا 
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برَكْ ــد خُ ــه الخليل عي قال ل

كْ ــدَ هْ ــي بحــدّ جَ تِ ــن بلَغْ في

ــكْ ربّ قتلــت  ــي  أنِّ ــم  عل و 

ــازَغْ المالحْ ــه ب ســبُّه و اخــزاهْ و لعنُ

فاحْ ــي باكْ رْتِي ل ــا قدَ ــوقْ م لُ خْ ــا مَ أن

ــى القتالْ ل عل ــوّ ــرُودْ ســيرْ ع ــال النّمْ ق

تُه جــاوَهْ المحالْ ــلْ األجناسْ طاعْ و ارسَ

ــاللْ اقْ ــوم  ق ــه  ينُ تابْعِ اهللا  ــل  خلي و 

رْ العســاكَ زْ  ــرّ ب ــرْ  الكافَ و 

ــرْ ظــاهَ ــبْ  ــلْ ــغُ ال ــنْ  ــيَّ تــبَ و 

رْ القاهَ ــنــا  ربْ لــه  ـــل  ورسَ

ه لم تبْراحْ خُّ ه لمُ مُ لَتْ في خواشْ دَخْ

نْ طبيب فــي دواهْ وال راحْ ــزْ كمّ و عجَ

ــالْ القت ــرَكْ  وت كلهــا  ــودْ  الجنُ قْ  ــرّ ف

ــلْ بالغزّالْ ــانْ فيه تخصَ ــلْ و صف و جعَ

طــالْ و  ــرّ  الضّ ــه  ب اشــتَدّ  ــا  بعده و 

ــالْ ــع ــبْ االف ــايَ ــا خ لــنــا ي

ــتْ فــي القتالْ ــه ضلِّي قال ل

ــالْ النب فــي  م  ــدّ ال ووراهْ 

الــطــرِيــحْ ــقْ  بــالــمــنْــطَ ــرْ  ــهَ ج و 

ــا الــســمــيــحْ ــن ـــكْ رب ـــالَ مـــا ب

نتـخلّـى وال  زوالْ  ــي  مــالِ ــكْ  عــنّ

ــة محلّ و  ــة  لّ حُ جــاوْا  عنهــم  ــر  وأم

ــة القلّ بعــد  بالنّصــر  اهللا  ــاهْ  حم و 

حكارْ لها  أالّ  ــودْ  ــنُ ج و 

ــارْ ــب اخْ أدّى  ــا  م ــالِــي  لــلــتّ

ــــرارْ ــة دارْتُـــــه اقْ ــوضَ ــعُ ب

ـــنـــضـــالْ لــضــرِيــحْ حــتــى ي

يحْ يصِ ــرى  ــتّ ال عــلــى  يــضــلّ  و 

ــه جدالُ ــعْ  طَ انقْ و  ــالهْ  ب فــي  وتّلْهــى 

ــزاحْ هوالُه ــاكْ تنْ ــرّاسْ ي عــن وســط ال

ــه أجالُ ــم  انت و  هــالكْ  ــى  حت ابقــى  و 
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ــتْ رْجَ ــة ســريعْ خَ وضَ و البعُ

ــرّتْ ــودْ ف رُه و الجنُ و عســاكْ

تْ دَ ــعْ سَ ــه  ب اهللا  ــل  خلي و 

ه هل الفالحْ انتهى االخبار كيف رقْمُ

ــرْ و لواحْ ــا روى من دفاتَ ــلْ م و الجاهَ

ــاتْ االبي راوِي  ــا  ي النفيــس  ــدرّ  ال ــذ  خُ

المعجــزاتْ درار  عــن  نغــوصْ  ــتْ  الزَلْ

ــرّاتْ القُ و  ــة  دْب الوَ ــي  تِ ببراعْ داتْ  شــهْ

ــري دُهْ ــلْ  انْبي ــي  ذُوقِ ــرْ  ماهَ

رِي ــدْ ــكل عَ ــدِّي ل ــطْ خَ باسَ

رِي ــدْ ــن الفالكْ بَ عْ بي و ســطَ

ــراحْ ي يزِيدْ لكْ عزّ و تَشْ ــمِ واذْكر اسْ

احْ ــدّ م للهــادِي  ــزُولْ  انْ وال  ــتْ  الزَلْ

ــارْ غفّ ــا  ي ســلتَكْ  ــك  ل ــك  ب مــواليْ 

ـــاوْزارْ ب تحافِني  وال  ــي  ــبِ ذَنْ ــرْ  ــفَ اغْ

ــارْ حضّ و  ــابْ  غيّ ــن  ومني للمُ ــرْ  غفَ و 

ــاتْ م ــنْ  حي ــامْ  حم ــرْخْ  كف

ــا شــتــاتْ ــن ــم ربْ ــتــهُ شــتّ

ــاةْ الحي ــتْ  طابَ و  ــالمْ  االسْ

فليحْ ــه  مــعــنــتُ ــلْ  ــهَ ــج ي مـــا 

يحْ فصِ ــه  ــنُ ســاكْ و  ـــورْ  مـــدمُ

بياتِي زْ  رَمْ جهل  من  كل  عن  اعرضْ  و 

لألتِي ــرة  دخــي مضى  مــا  رَّخْ  ــــوَ ن و 

والعاتِي صغيرْ  ي  منهجِ رَكْ  ـــدْ يَ ما 

ــارْ التْغ ــمْ  بسّ امْ مشــرُوحْ 

ــارْ ب احْ مــن  ــتْ  جالَسْ ــا  م و 

اســتنارْ و  ــاهْ  ي بضْ كمــلْ  و 

الفصيحْ غـــالَـــبْ  ــن  ب ــد  ــم أح

المديحْ فــي  ــولْ  ــبُ ــق ال نسعى 

رْ اهَ الطّ نعم  أحمد  المُصطفى  قْ  بحَ و 

ــرْ الباصَ نعــم  ــا  ي ــنْ  ي للوالْدِ ــرْ  غفَ و 

ــرْ اهَ الظّ و  ــي  خافِ ــنْ  ي ايْمِ النّ و  ــنْ  ي حيّ
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416
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ــي الكافِ ــا  ي ــك  ب ــا  اكفين و 

ــفْ خافِي ــا بلُطْ ــفْ بن و الطَ

اتْحافِي وال  ــي  ــوافِ ال أنــت 

و التاريخْ الشــهير في بجد شر  فاحْ

الحْ ــم بالصالة على ســيّد المْ و نخت

ــكْ علي لْ  ــكَ المت خــابْ  ــا  م

ــكْ ــا فــي حمــا انبِي و جعلن

بكْ ســاعْ  الــحــالْ  ضــاقّ  لو 

ــحْ ــي اوْضِ قــرى  لمن  ـــوحْ  ـــوضُ مُ

الــمــديــحْ أهـــل  عــلــى  ـــالمْ  س و 

انتهت القصيدة

418 : ويعني هذا الرمز 1288 هجرية        
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ــالزَمْ ــى التّســبيح امْ ــور عل و كان الن

تعالْ ــي المُ قْ باســم الغن يا البادي ســبّ

الزالْ حــيّ  ــمْ  ري الكْ ــي  الباقِ ــمْ  العظي

االرســالْ ــامْ  إيم ــهَ  طَ بالهــادِي  ــا  وَدْن

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ومْ صُ عْ ــبحانْ اللِّي انْشــا من انْوارْ المَ سُ

ــضْ نعــم القيّومْ اللْتُه اقْبَ ــورْ اجْ مــن نُ

ومْ بابُه مرسُ ــمْ احْ ه و اسْ ــمُ لْ اسْ و اجعَ

ــامْ األن ربّ  ــياتْ  االشْ نْ  ــوَّ إيْكَ رادْ  ــن  حي

ي و اللّوحْ و االقالمْ رْسِ مس و الكُ القمرْ و الشّ

العــالمْ رســلين  المُ و  ــا  األنبِي ن  كــوّ

اآللْ و  االصحــابْ  مــع  األوالدْ  و  األزواجْ  و 

ــوبْ و انْجالْ ــلْ و الرّوحْ و نورْ القلُ و العق

ــا ازْهى لك يعْ م مِ دْ و اتْنالْ اجْ ــعَ ــه تَسْ ب

ــكْ ــنّ مالَ ــه انْظَ ــك الملــك أالّ مثلُ مالَ

ــا امْصالَكْ ــه و اجعــل دكره التُ الزْمْ اصْ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ــاتْ فــي العصــر القادَمْ ــوانْ الكايْن االكْ

ــمْ ي أبو القاسَ كِّ قبضة منها انْشــا المَ

ــقْ العوالَمْ لَ ــل يَخْ رش قب عن ســاقْ العَ

كل نور انْشــا مــن نور الزكــي المكروم

ي بالعلوم و الفــالكْ مع العــرش المرتقِ

ــوم ختارْ حضّ مقسُ ــور المُ كلّهــا من ن

ــك ــدورْ كلّ حال ــول و األســباطْ ب و البت

ــا ابْدالك ــي منها و م و االشــياتْ الخافِ
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بَرْ ــتَكْ ــى و اسْ ــن أب وا إالّ اللعي دُ ــجْ سَ

ختارْ ــور المُ للفهــر كــداك ينتقــل ن

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ختارْ لوق المُ يثْ في اخْ دِ اوِي احْ قال الرّ

ــارْ ت ــفْ اخْ ــقْ أدَمْ كي لَ ــه اخْ ــا اإلل لمّ

ةْ األبصارْ ــرّ ــي قُ ــعْ نور النب ــه اوْضَ في

ــرورْ اسْ و  ــمْ  ي النعِ أدَمْ  ــة  الجنّ نْ  ســاكَ

ورْ يلْ أالّ هو في سايَرْ الحُ مِ نْ اجْ سْ داتْ حُ

ــرُورْ ــدارْ الغ ــوا ل بْطُ ــمْ إبليــس و هَ رْهُ غَ

مْ أناتْ و ارْجالْ ــلْهُ لْ في األرضْ انْسَ ناسَ

ــن االفضــالْ ــورْ بي ســارْ ينتقــل داكْ النّ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ورْ كُ دْ ــاذْ المَ ع نانْ ســارْ و مُ دْ ــى عَ إلل

ــورْ دركــة ذا النّ رتضــى مُ ــاسْ المُ الي

ورْ نْضُ ــة لنظــرْ مَ زيْمَ ــة بنُ خُ الكنانَ

الخواطــرْ راحــة  ــؤيّ  ل ــبْ  غالَ بعــد 

ــرْ الزّاهَ ــيّ  قُصَ و  البْ  كِ و  ــرّة  مُ بعــد  

رْ ــمْ شيبة ســيتل الغناضَ دْهم هاشَ بعَ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

كيفْ ارْواوْا االســنادْ عن كعبْ األحبرْ

ــاهْ بالقدرْ طف علّم لُه األســماء و اصْ

لُه بالجهرْ ــجْ اليْكــة ايْسَ ــرْ اللّمْ و أم

العْ ليســار اء مــن اضْ ــه حوّ ن لُ ــادْ كوّ ع

ــار ــي الجب ــر العل ــة بأم ــا زَوْجَ ه و اتّخدْ

اء نور ســيد االبرار و انتقــل لَوْجــه حــوّ

بعض من بعض اخاليَقْ ليس تنحصى لك

ــك اكدال هــا  لرْحامْ ــة  ـقيّـ انـْ األرحــامْ 

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ضــارْ مُ ــدْ  للماجَ الفهــم  اخْ ــزارْ  لنّ

يبْ مــن غايَةْ االخيارْ ــة انْجِ وزَيْمَ للخُ

ــرارْ ــكْ نيلْ الحســانْ و األسْ إلى مال

ــرّة مُ ــمْ  بعدهُ و  كعــب  ــؤيْ  ل بعــد 

ــزْ بين جمــع الوْرى ــاف الفاي ــد المن لعب

ــرى بُشْ ــالْ  ن ــبْ  لِ طَّ المُ ــد  عب ه  ــدُّ لجَ
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ــتجبْ ــا طلــب له اسْ و عطــاه اهللا م

ــمْ ــرُوا بالفــرح و الســرْورْ و النْعايَ بَشْ

مالْ ــةْ الكْ بْ ــد اهللا المدكــور حَ ــم عب ث

رْسالْ ديحْ الزكي المُ رِي في امْ كْ هايَمْ بفَ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ــورْ ــغْ النّ ــا ابْلَ ــث لمّ و نراجــعْ الحدي

ورْ كانْ اقْلِيلْ االوالدْ قالُوا في المشهُ

ورْ ــرَة من الوالدْ جميع ادْكُ لَبْ عشْ يَطْ

ــرة شْ ودْ بين عَ بَحْ ضربْ العُ حيتْ جــا يَدْ

رَة ضْ ــا الحُ ــوتْ ي ــبْ للمُ ــرُه  و توَجّ حضْ

رَة ــدْ ه ما صــابْ له قُ ــدُّ ــوه مــن يَ ــا نعُ م

مالْ ياتْ عيــس بكْ ــى المْ بَحْ حت صــارْ يَدْ

ــرابْ االفضالْ ــبْ من العْ ــه بَنْتْ وَهْ زَوْجُ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ــودْ في االرحامْ نْ ســيدْ الوْجُ وَ يُومْ اتْكَ

قامْ حافَلْ كل امْ الكْ في امْ تْ المْ جّ ضَ

كْ يا عالّمْ لْكَ رى فــي مُ ــوا مادى اجْ قالُ

دادْ المســالَكْ ــة فيها انْتهى و بَعْ نَ ليامِ

ــي ازْاللَكْ ــه الغن ــى و عســى يغفر ب عل

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

لِبْ طَّ ــد المُ يرْ عب ــهِ ــاحْ الشْ للمصب

بْ بَة و يرْغَ ــى الكعْ وفْ عل ل يطُ و يضَ

ــدْ في رضى نعــم الرّاقَبْ ــحْ  واحَ بَ يَدْ

ورْ كُ دْ ي المَ ــد اهللا الزْكِ ودْ في عب جــا العُ

رُورْ غْ ــلْ مَ ــال له ابن هاشــم هذا ارْجُ و  ق

ورْ ــدَى باتْفاقْ جمهُ ولُوا يفْ ــارْ إيْقُ ب و االحْ

ــه ربّ الوْرى امْســالَكْ هابْهــا و جعــل لُ

ــكْ انْحالَ جــى  الدْ رْ  ــدْ ي ــة  أمين ســتْنا 

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ــمْ بالقوايَ ــمْ  ظي العْ ــرْشْ  العَ ــزّ  تَ اهْ

مْ ــوتْ الفاخَ ــبَّحْ للكريم بالصّ و تسَ

ــمْ ايَ الدّ ــودْ  بُ عْ المَ ــا  رَبْن ــم  لهُ ــالْ  ق
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يعْ االسالمْ ــفِ بيبي اشْ نَة حملَتْ باحْ يامْ

االنْعــامْ دارْ  و  ــا  ني الدّ ــتْ  نْ وّ كَ ــه  ألجلُ

ي في االرحامْ قْ الزْكِ الَثْ انطْ في الشهر الثّ

مْ االنْجالْ فاتْهُ رَتْ و اشْ سْ و االصنامْ انْكَ

ثالْ ــعْ االمْ ا على ارْفِي لِّيوْ ــواتْ ايْصَ باالصْ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ــه بدر الزّينْ قْ في ارْحامْ أمّ ــنْ انْطَ حي

عينْ ه نعم المُ ريمْ باسمُ ســالتْ الكْ

شى و قالْ لها  تبيينْ لَّمْ في الحْ و تكَ

انْ ــال المنّ ــي ذا العْ بالرســالة اصطفانِ

يمْ االحســانْ نّي اقْدِ ــورُه كوّ مــن ابْهى نُ

ثمانْ ي و اخبارِي بغيرْ كُ مِ تُوبْ اسْ في الكْ

والْ حينْ جــاء نعم الزُّوجْ يصيبها في تَهْ

الْ هّ كاتْ لُه بالتّحقيق و خافْ من الجُ احْ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

دْ عبد اهللا ــيّ تُه السّ ــنْ اوْصى زُوجْ حي

ــكانْ امْ عالهــم  و  المرســلينْ  ــامْ  ام

مْ ريفْ هاشَ ي وسطت عقدي اشْ رُوسْ ملكِ اعْ

ــه فــي اوْالدْ آدامْ لَقــتْ افْضل منّ ــا اخْ م

ــمْ العالَ ــوْرى  ال ربّ  ــبَّحْ  ايْسَ بلســانْ 

ينْ الْســيرْها الهالَكْ ــعِ عــن اثْنِينْ و تسْ

ســالَكْ يقْ المْ ــومْ اتْضِ ــة يُ شــافَعْ األمّ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ــلْ اليرْقانْ ــادْ لونْهــا مث ــتْ و ع شَ دَهْ

نانْ قْ من الكْ ماهو هــذا الجني النّاطَ

ــانْ الشّ ــعْ  ارْفي ــر  األمي ــد  محمّ ــا  أن

ــي ــبعْ المثانِ ــوقْ األعظــم و السّ و الخلُ

ــابْقة انْشانِي ي االشياتْ السّ قبل يَنْشِ

ــي ـ ثانـِ ختــمهــم  و  ــا  االنبي أوّل 

ــك مال ــد  عي ــاهللا  ب ــة  أمين ــا  ي ــال  ق

ــرّ فــي ادْخالَكْ تم السّ ســارْ يوصيها اكْ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

تْ له شى و هو ينْصَ قْ له من الحْ أنْطَ
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ــكْ باهللا نَّ ــنْ ظَ سَ ــه احْ ــا ل ــا أبي ق ي

اإلالهْ ــوبْ  بُ حْ مَ ــودْ  الوْجُ ــنْ  عي ــا  أن

ماهْ يعْ انْواري شــرق الهاللْ في اسْ من ابْدِ

ــوالهْ لمُ ــه  ودّعُ ــه  أبي القــول  قْ  صــدّ

ــلْ اتْوَفّى و ســارْ هللا مْ ورْ الحَ ــهُ فــي اشْ

طالْ ــرْ تَعْ رســل اهللا جبريل اوْحــى بغي

الْ ــة بضيّ شــعّ ــوارْ على مكّ ــتْ انْ الحَ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

عيدْ ولْ يُومْ اوْسيمْ اسْ القْ الرسُ يومْ اخْ

نِيدْ رس لكل اعْ ــرانْ هل الفُ تْ ني دَ مْ خَ

ــهَ لينا عيد ــوقْ طَ لُ ــادة اخْ ســارتْ ع

ــلْ و أتى الحــقّ بالجدّ طــاحْ نجم الباطَ

ــولْ جدّ ــالقْ الرسُ ــةْ االثنين اخْ فــي  ليل

دْ ســاعة انْزُولُه مــن االرحامْ  خرّ ســاجَ

ه الرّوحْ و انْشالْ ــوايَعْ رفْعُ غابْ  ثلت اسْ

ــولْ و انْضالْ لُ ــه احْ ــة لَبْسُ ــه للجنّ بلْغُ

ــرْ انْبيهْ ــيرْ انْدي ي ابْشِ ــي خالْقِ تْنِ و ابْعَ

ــودُه ــن انْهــزْم بجن و الشــيطانْ العي

ه مــن العدا ال من ياديه ظُ فْ و اللِّي حَ

في أهل األرضين و السما مالي تشبيه

ياها ة اضْ ــمس الالّيْحَ بْ و الشّ واكَ و الكْ

صــى اتْناها ــرارْ أالّ يَنحْ نينْ شــافْ اسْ امْ

ورْ عن اوْفاها هُ لْ تسع اشْ مَ و الحبيبْ اكْ

ــارَكْ اتْب ــا  األنـبيّ ارْواحْ  و  ــكْ  بالمــاليَ

هالَكْ بْ المْ نْ الْتقاوْا امْشاهَ و الشــياطَ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ودُه ــل اوْجُ و فضل مــن ليلة القدر لي

ر كســرى انْهدّ و نكسْ معبُودُه و قصْ

ــودُه لُ موْ ــة  ليل ــخْ  سَ المْ ــعْ  اتّرْفَ و 

هْ ــامْ جدُّ ق تْ المْ دَ ــجْ بَة سَ عْ دْ الكَ شــاهَ

ه دُ ــلْ أو بعْ ــامْ الفي ــع فــي ع شــهر ربي

ه ــدُ وَحْ ــدْ  ي للوْحِ ــدْ  يوحّ و  ــبَّحْ  كايْسَ

اليَكْ ــوانْ و ســايَرْ المْ ــه في االكْ طافْ ب

كْ ــلِيمْ ضاحَ ــة ســالِي اسْ ــادْ به األمّ ع
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ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

عْ األمينْ ة ترضَ دَ ــعْ ليمة السّ جاتْ احْ

عْ من االيمينْ اترَكْ التّدْي االيسر و رضَ

نينْ و اختمْ بالحمد و الشكر باالحسانْ احْ

ــا كانْ ــمْ كل م ــكاوْا لهُ ــمْ و احْ خبّروهُ

ــوا البرهانْ قُ مْ اهللا و صدْ هُ دْ ــعَ مــن اسْ

يطانْ ماهم الجهل و تبعوا الشِّ  ومن اعْ

مالْ راجْ الكْ ســارتْ احليمة بالهادِي اسْ

ضالْ ــى و تَفْ ن ــتْ جلّ المْ ــلْ نالَ بالمفضّ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

امْ رْ التّ ــدْ ــى اوْفى حليبُه ب و ابْقى حت

ي على االقْدامْ شِ وهْ الرّضيعْ يَمْ مع خُ

ــرْ العالّمْ ــى بأم ــدْ أوحَ بْريلْ ق ــدا جَ ت

مْ ي المعظّ رْ الزْكِ شــقّ جبريل على صدْ

تّمْ ــي المخَ ــمْ نعــم النب ــه بالخاتَ ختْمُ

تَمْ زْقُه قَلْبُه و ضــاقْ و اهْ ــوهْ اتْمَ نمــة خُ

ــانْ ب ــنْ ســارُوا للرّهْ لِي ــومْ الجاهْ و القُ

ــومْ ــأةْ القُ يْ ــى هَ ــكْ عل ــاهْ ماليَ و مع

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ــمْ و البُرْهانْ رايَ ــودْ و الكْ ــوعْ الجُ يَنْبُ

انْ ظيمْ ارْفِيعْ الشّ قْ باألســمْ العْ سبّ

انْ بّ ابْ و شُ دوهْ شــيّ و النّاسْ ايْشــاهَ

ــنْ تَبْيي لهــم  ــوا  قالُ ــه  صيفاتُ ــدا  كْ هَ

ــنْ ي ــمْ و يقِ ــن برَبْهُ ــنْ الظّ سْ ــوا حُ لْبُ غَ

ريَّة في اقْلُوبْهم في الحينْ فْ تْ الكُ بْغَ صَ

يْهــا و هالَكْ ــى حَ ــقْ المول ســيدْ ما خل

اللَكْ ــا قَلْبِي ضــوى اهْ ــادِي ي ســارَتْ اتْن

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

رُومْ كْ بيبْ المَ و خرجْ في داتُه يوم الحْ

ومْ نْعُ يبَة في ابْطاحْ المَ ا الكسِ يرعيوْ

لُومْ عْ ــاسْ المَ للهــادِي بالبريقْ و الطّ

ــه يمُ مِ ــرُه اصْ هْ ــم طَ ــه ث ــه مدغتُ و نزعُ

ه وانْ مــن اعليمُ وَة و الرّضَ ــطْ ــازْ بالسَّ ف

ه ــبْ ضيمُ دِي للحبي رَة يَفْ ــدْ دْ قُ ــا اوْجَ م



I 501قصة الخلوق

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ــعْ الجمالْ ي ــا ابْدِ ــي و ينادِي ي ســارْ يَبْكِ

ــحْ المقالْ ــا ابْصَ ــمْ و اخبرْه لي ــادْ لحْ ع

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

رْ و انتهض عندْ داكْ تنظر شــينْ اصدَ

ــرْ ــرّة البْصَ ــا قُ ــدْ ي ي ــه مــن ابْعِ ناداتُ

ــوا باألمرْ ــكْ الغنِي نَزْلُ اليَ قد جاوْا امْ

رْ اهَ ي الطّ ــمِ ية بالهاشْ دِ ــعْ ســارَتْ السّ

رْ ــمْ كل  فاجَ تَ ــزَّقْ و اهْ ــارْ اتْمَ ب ــدا االخْ ابْ

ــبِيلْ الخيرْ باليشــايَرْ ــدِي لسْ ســارْ يَهْ

ــي الخصــالْ لِ ــوا عْ ــانْ يقول بي أوّل الصّ

ــاجْ االفْضالْ تِيقْ ت ــولْ أوّلهــم اعْ و الكهُ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

رارْ طاهْ اهللا اسْ جدّ الحســنِينْ من اعْ

صــارْ ــه اوْصافْهــا شــالّ يُحْ معجزاتُ

ــطارْ تَبْ اسْ و األرض الْواحْ و العبادْ تَكْ

طارْ ــاسْ مع البْريقْ و الما من االمْ بالطّ

ورْ ســرّ أال ينْتهى وال يحصــلْ في صدُ

مالَكْ نى ابْها اجْ رَبْ في اسْ ونِي العْ شتْقُ

ــهَ ضــيّ انْجالَكْ ــوا طَ تْلُ ــرَبْ قَ ــال الع ق

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ختارْ ــازَغْ الثنى نعــم المُ بالهــادِي ب

بارْ ــدّ اخْ ــي خُ جاوبهــا ال اتْخــافْ منِّ

هارْ رُوا قلبِي تَطْ هْ ري و طَ دْ وا صَ شــقُّ

ســارْ ــا  م ــه  ل حكــتْ  و  ــه  اتُ ردّ ه  ــدّ لجَ

نُو باألســرارْ مْ المولى أمْ هُ دْ ــعَ و من اسْ

ــل و انْهارْ ــرْ الْســانُه مــن ذكر لي تَ وال يَفْ

ــكْ ــا المالَ دْ مــن ربْن دْ و ســعَ ــه شــهّ ب

ة و باللْ فــي الممالَكْ ديجَ و النســاء خَ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

بْرُورْ سيدْ أهل األرضْ و السما نعم المَ

ورْ دادْ السبعْ ابْحُ لْ لُه من المْ بعد يجعَ

ورْ وا من افْضايْلُه حتى العشُ فُ ال وَصْ
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ــمْ و المعراجْ و الرســالة ــبْ الخاتَ صاحَ

مــن نهانا عن فعل الفحــشْ و الضاللة

ــوْرى أو جالى ــونْ ال ــومْ اتْكُ عْ يُ المشــفّ

ريعْ في الحالْ نْ الغزالَة تاتِي اسْ مَ من اضْ

تْ القتالْ رُودَة و خفَ طْ و جيتَكْ مَ دُ من العْ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ادْ يّ ــاهْ الصّ ــنْ أت ــنْ الغــزالْ حي و ضمَ

و امْشاتْ و جاتْ ليسْ خانَتْ في الميعادْ

تادْ ــلَمْ و اهْ ــاهللا و النْبِي و اسْ ــنْ ب أمّ

ــادْ ب وهْ العْ دُ ــقْ وشــاهْ ــه انْشَ ــدر ل و الب

ــرى بالثمادْ ــرْ من خلفْ كما ايْ كانْ ينْظَ

زادْ ــا  نُورْه كمــالْ  و  ــادَة  اقْت ــنْ  عي ردْ 

رْســالْ راعْ افْشــى ســرُّه للنبِي المُ و الدْ

الْ طَّ يبْ هَ دِ ر العْ ــاضْ النّهْ ه ف باعُ من اصْ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

يوانْ مامْ كما السّ من كان يضلله  الغْ

ودْ ــازَتْ بالمقصُ ــا و ف ــتْ ألوالده عَ رَجْ

ــلْ ــراقْ و الفضايَ ــاجْ و البْ ــوى و التّ و الل

ــرْ بالوْســايَلْ ي ــقْ الخِ ري ــا لطْ دان مــن اهْ

ســايَلْ كلّ  تَوْســيلْ  ــي  ربِّ ــل  يقب ــه  ب

ــكْ آلَ ــارْ  ي اخْ ــا  ي للهــادِي  ــتْ  قالَ ــومْ  يُ

ــداكْ اعْ مــن  اهللا  ــاكْ  نجّ لهــا  ــالْ  ق

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ودْ نها ترضعهــم و اتعُ لْ خشــفْ توَصَّ

ودْ قُ فْ يرُه مَ مِ تْ اضْ يادْ باهَ و بقــى الصّ

بُودْ عْ و اعفى عنها و سارَتْ في حفظ المَ

دْ  دْ لُه به شــهّ ــماهْ انْزَلْ و ســجَ من اسْ

دْ صَّ قَ يرْ انْهارْ جــا امْ ــكالُه البْعِ مــن اشْ

بْ الجدّ ــابْ صاحَ كيفْ ردّ لســانْ الحطّ

ً اغْشــى الحالَكْ دا ليا بعْ ردّ شــمس العُ

فى لك ه و فضل منهم ما اخْ يُوشُ اسقى اجْ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

لد يلين وإذا يَوْطى على صليــب الصّ
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انْ ظيمْ الشّ صا لعْ ه سبح الحْ و في كفُّ

يانْ غْ ــشْ بالكافْرينْ لقنُوتْ الطّ و ابْطَ

ــنْ اإلســالمْ و إيمــانْ كانْ ينذرهــم لدي

ة و ســارْ في أمانْ صدّ عنهم و هجر مكّ

انْ ــبّ شُ و  ابْها  شــيّ ــاوَهْ  الْق ــولْ  بالقبُ

ــبْ الوْصالْ ي نّى بطِ ــودُه و تهَ صُ قْ ــالْ مَ ن

ــولْ و ابْطالْ ة بالخيُ كَّ بعــد ذاكْ افْتَحْ مَ

ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ــه عدّ مســا و صباحْ ــى اهللا علي صل

ــتْ االرياحْ ـبَّ ــا هَ ــى اهللا عليه م صل

ــةْ االرْواحْ ــى الزكــي راحَ ــى اهللا علـ صل

ــا الحْ ــدّ م ــه ع الصــالةْ و الســالمْ علي

األدواحْ ــدّ  ع ــه  علي الســالمْ  و  الصــالةْ 

ــه عدّ االشــباحْ الصــالةْ و الســالمْ علي

نِي و االدْخالْ ديّة مــن ســاكْ ــك اهْ خد ل

جالْ االسْ ابْياتْ  في  ــكْ  احَ مدّ يَّبْ  اتْخَ ال 

ينْ ــدى و انْصارْ الدّ ةْ العْ تْ المَ زْمَ و انْهَ

ميحْ صلى اهللا على النْبِي ذو الوجه السْ

نِينْ و الجدع ابْكى على افْراقُه بالتحْ

نِينْ ــتحمى بالمالكْ في بدرْ و حْ و اسْ

ــة الفتن ــوا  بيْنُ و  وهْ  ــدُ حْ جَ و  ــوهْ  بُ ذْ كَ

ســنة رة الحُ ــة المنوّ ــادْ ســاكن طيب ع

ــنّة السّ ــوا  تبّعُ و  ــرُوهْ  نَصْ و  ــزرُوهْ  ع

ــى اوْصالَكْ ــرى عل بالجميعْ ايْقولُوا بُشْ

ــكْ ــه مالَ ــادْ ل ــتْ و ع ــرْ ارْكانْ البِي هّ طَ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

بِيحْ نْ بالحمد و تسْ وا األلسُ قُ و ما نَطْ

وشْ في اوْهامْ األرضْ اتْسيحْ و عدادْ اوْحُ

ــحْ ي ــالةْ أالّ تنْتهــى بلْســانْ افْصِ اصْ

وارَحْ ــوبْ و الجْ ســن ابْهاهْ في القلُ نورْ حُ

ــحْ فايَ رُوضْ  كل  ــرْ  طَّ عَ ــا  م و  ــاحْ  الْق و 

ــرابْ ســايَحْ ــى التْ ــا دبّ عل و االرْواحْ وم

طى لَكْ ة في انْهــارْ تنعْ يعْ األمّ ــفِ يا اشْ

عارْ تنهدى لك كْ في اشْ حَ دْ وال انْزُولْ انْمَ
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ــر البالْ ــر اهللا حضّ ــلْ عن ذك ــا الغافَ ي

ومْ نْظُ د المَ كْ يا حافَظْ اللغى عقْ امْسَ

ــومْ ــعْ ما يدراكْ ابْسُ ــوتْ الرفي و الياقُ

ومْ ل القيى زي المشمُ لّة تسبِي أهْ حُ

ــم ــي و نغن بِ واهْ ــزَّلْ فــي امْ ــذا نتع هكْ

رارْ و الحلم و االصحابْ و االزواجْ هلّ االسْ

مْ ظَّ عَ خْ المْ امَ ــرافْ هل القدر الشّ و االشْ

ها لألفضالْ ــالمْ لّة و اسْ ــتْ هذْ الحُ صغْ

رابْلِي لمن سالْ ي قُول أحمد الغْ و اســمِ

ــامْ االقْوالْ ــخْ النْظــامْ على اثْم دْ تاري خُ

ه نُرْحامْ يحُ ورْ بمدِ في اعْسى يُومْ النْشُ

اللْ حالَكْ وى اهْ ــى يَضْ طف صْ دْ المُ جَّ مَ

ــرْگامْ بالتَّ ــعْ  المرَصَّ ــزْ  الفايَ رْ  ــدّ بال

ــرْ من االقْســامْ واهَ ــلْ بجْ لَّ كَ ــاجْ امْ ت

ــدر التمــامْ ــهَ ب ــولْ طَ ــةْ للرسُ يَّ دِ اهْ

ــاتْ االنْظامْ ــه في ابْي يحُ ــهَ و مدِ حب طَ

رامْ ــنْ الكْ ي دِ ــباطْ و البتولْ الماجْ و االسْ

ــالَّمْ العَ ــا  ربن ــا  لْن عَ يجْ ــمْ  ماهُ احْ فــي 

رافْ و طلبة و جميعْ من صغى لك من اشْ

دالَكْ ــا الحافَظْ و عرض عن من بغى اجْ ي

ي ماخفى لكْ عامْ شــين و ســينْ و ويجِ

انتهت القصيدة

148 : وتاريخها هو 1313 هجرية        
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ــا نعــم العــالّمْ ســبحانْ الحــيّ ربْن

ــامْ ــتّ رْ ال ـــدْ ــهَ ب ــطَ ـــا ب إالهـــا ودْن

ــا يُرْامْ عجــزاتْ شــالّ م طــاهْ المُ و اعْ

ــارْ ــز الجبّ ــدّ انْشــاهْ العزي ــورُه ق مــن نُ

ارْ يّ رْ الصّ ــدْ حة مع البَ ــمس الواضْ و الشّ

ــطارْ طْ االسْ و اللّوحْ مع القلم المخطّ

نا بســيد الوْرى دْ ــعَ يا ما أسْ

رة ضْ ــبْ كل حَ ي ــه اتْطِ مــن ب

رى يمْ و اسْ رَجْ في البهِ من اعْ

ــرْ هَّ طَ المْ ــرْ  اهَ الطّ نعــم 

ــرْ ــي و ظاهَ عــن  كل خافِ

ــامْ األني ــرْ  تَنْظَ ــا  م كل  كانْ  ــودُه  لَوْجُ

هــامْ ــرارُه تُفْ ــا مــن اسْ ــرارْ األنبيّ و اسْ

ــمْ ي القـدِ ــخْ  ــامَ الشّ لــك  المُ ذا 

الــوْســيــمْ ـــازَغْ  ـــب ال ـــورْ  الـــنّ ذا 

ــيــمْ افْــهِ ـــا  ي ـــافْ  ـــوص ي وال 

النّورْ تلك  من  األنبيا  ورْ  جمهُ انْشا  و 

وبْ و العرش المذكورْ جُ و الكرسي و الحْ

ــرُورْ بْ ــا نعــم المَ ــبْ ربن بي ــور احْ مــن ن

االســـــرارْ دُرّة  مـحـمـد 

ــرار ــالب ـــربْ ل ــدْ الـــشُّ ــلَ وي

االخبارْ في  الحيّ  رَةْ  ضْ لحَ

ــارُه ــت اخْ ربــنــا  محمد 

ــرارُه اسْ ــمْ  عظّ و  ــه  رَفْعُ

النعيمْ و  ــد  ــخــل ال ـــانْ  ـــن اجْ و 

ــمْ ــي ــم ــر اطْ ــح كـــغـــرْفَـــة مـــن ب
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دْ ــقّ الفمر و شــهد له وســجَ ــه انشَ ل

و شــكى له البعير من مكر أهل الجحد

قْ بالجدّ يحْ كلمــه و انْطَ حِ ــدرع اصْ و ال

ه رى الماء مــن ايْدُ وكــداكْ اجْ

ه ــدُ عن ــاوْا  أت ــوا  جاع ــا  لمّ

ه بصــاعْ مــن الرطــابْ وجــدُ

ــدْ حامَ ــودْ  محمُ أحمــد 

ــدْ ماجَ ــودْ  ممجُ ــدْ  جَ أمْ

ــرّ باألرامــل مــن االســالم مــن كانْ ايْبَ

ــب الحوض و العالمْ راكب البراق و صاحَ

ــوثْ بالهدى لإلنــس و جانْ بْعُ نعــم المَ

ــانْ نعــم الموصــوف بالبراعــة و البُرْه

ــةْ عدنانْ طيّبْ االشــيام و النســب نخبَ

ــو نُ تَدْ االشــجارْ  ــه  أتت مــن 

نُه و ســبَّحْ الحصــى فــي يمْ

ــه عنّ ــرْ  الهجي حــرّ  مــن  و 

ينْ ــوبْ و الدّ ــى القلُ و احي

و اشفى األمراضْ في الحين

رادْ بالتّغْ افْراقُه  على  ابْكى  الجدع  و 

ادْ يّ الصّ مــن  ــزالْ  ــغ ال فــه  ـــتْ  زاگَ و 

مرشــادْ ــا  ي ســمموني  ــانْ  العدي ــال  ق

ــادْ الجن و  ــوشْ  الجيُ ارْوى  و 

ــمْ ســيّد االســيادْ هُ مْ عَ و اطْ

زادْ كلهم  ــمْ  ــاهُ ــف ك و 

العبادَة و  ــومْ  الصّ بْ  صاحَ

ــادى ــرْ ن ــي ــطّ ــه ال ــن ب م

الــيــتــيــم و  األهـــــل  غـــرِيـــبْ  و 

ـــــة مـــن الــجــحــيــمْ مــنــجــي األمّ

ينْ الدِّ يوم  بالشفاعة  وصْ  خصُ المَ نعم 

نعــم الهــادِي المهتدِي ســيد الكونينْ

التّقلينْ باحْ  مصْ الحق  على  ه  ارْمُ كَ امْ

باللسانْ الدبّ  له  ـدْ  ـهَ اشْ و 

ــانْ ألي ـدامــه  لقْ ــرْ  الحجـ و 

بالعــيانْ الغــمـامْ  ظللـه 

ــرْ و الســكينة مــول الوق

ــا انْبيـن الرّحـمــة  ــن  عي
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ــامْ ام ــرى  ايْ كيــف  خلــف  ــرى  ايْ كان 

الكامْ ــرت  زَهْ ــا  م ــه  علي اهللا  ــى  صل

مارْ ــدْ عُ و ارضــى اهللا عن عتيق و الماجَ

ــارْ فّ امْ الكُ ــزّ ــمْ ه ــى ســيف الكري و عل

ــه و انْصارْ حابُ ــعْ و اصْ ــى آله اجمي و عل

ـــرْ كَ نَـــدْ داكْ  بــعــد  ــمّ  ثـُ

حاب الرســول األطهر عن اصْ

ــرْ خبّ كيــف  ــوقْ  النّ ــةْ  قصّ

ــرْ ــغــى يــاكــل حــاضَ اصْ

ــخــبَّــرْ ــمــيــري امْ ــه اضْ ب

امْ ــي للفهّ كِ ــولْ نَحْ كانْ في عهد الرسُ

مســلمْ خافِي على العدى دينْ اإلســالمْ

ــاجْ ادْب كلّ  مــن  ــي  لنبِ ــةْ  يَّ دِ اهْ ــامْ  ق

ــاجْ ــنْ شــهل فــي تدب لِي يَصْ ــاقْ امْ و انْي

ــاجْ تَ يَجْ ــى  يتْوفّ انْهــارْ  ه  ــدُ وَلْ ــى  وصّ

ــه ـتُ عْ نـَ و  ه  ــمُ بأسْ ــاهْ  انْب و 

ــه ــى كلمتُ ــده عل و بقــى وَلْ

العظيمْ ــكْ  ــالَ ــم ال ـــبُـــوبْ  ـــحْ مَ

البهيمْ ـــواكـــبْ  اكْ ــــــدادْ  اعْ و 

ــرّ الب نعــم  ــا  ي الحْ ــلْ  ني ــانْ  عفّ ــن  ب و 

رْ هْ الصّ نعم  رُه  هْ صَ و  ولْنا  ارْسُ عمّ  بن 

ــادُه ذا القــدرْ ــولْ و حف ــه و البت و زواجُ

االســرارْ ــتْ  ضمَّ عـجــزاتْ  مُ

باالبصارْ مــــاراوْا  ــــرُوا  دَكْ

ـبارْ االخْ ذا  في  اوِي  ــرّ ال بها 

ــارَة العب هــذا  ــثْ  يــ دِ لحْ

ــادِي اتْــجــارة ــه ــدح ال م

ــمْ ــگــي ــه امْ ــي فــي اقــبــيــلــتُ ــرب ع

الــقــويــمْ ــه  مــنــهــاجُ ــن  ع ــه  أهــل و 

يجْ الوْهِ رْ  وْهَ الجَ و  الجينْ  و  دْ  جَ سْ العَ و 

ــجْ دِي وْ التّ ــيُوفْ  بسْ ــنْ  ي لْدِ قَ امْ ــدْ  عبي و 

البهيجْ ة  مكّ هلّ  ريفْ  اشْ بـها  يوصلْ 

ـــاتْ أوم ذا  بعد  تــوفــى  و 

ــى العــداتْ ــمْ ســرُّه عل كات



قصة النـوق 508

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

ــه ــة مــع اعزَوْتُ و قصــد مكّ

ــسْ فــي الليل ــوا قبي بَلْغُ

فيلْ ــرادَقْ فــي تَحْ وا اسْ دقّ

ــامْ ــلْ داكْ النهــارْ بوجهــل للمق و ادْخَ

ــوامْ ــل قبيــس اقْ ــى جب ــة عل ــرْ رايَ انْظَ

يبْ ــارْ اتْجِ ــولْ قال له االخب رْسُ ــلْ مَ ارْسَ

يبْ بابْ انْجِ لْ عندهم صابْ اشْ حينْ اوْصَ

ريــبْ ال  لُوها  مْ حَ الــنــيــاقْ  ــنْ  مَ يــز 

هيبَة حـــازْ  ـــالمْ  اعْ كــل  و 

ــة جيبَ اعْ ــة  باهي حللهــم  و 

ــة اوْجيبَ ــة  كلل امْ ــودْ  قُ اعْ و 

ــا الْــقــاهــم اتْــــأدّبْ لــمّ

قـــال ســــاداتْ الــعــرب

ــبابْ مــن العــربْ الكرامْ ــوا هذا اشْ قال

بْ الحسامْ ة و عزها صاحَ لشــريفْ مكّ

ــولْ ــارَحْ ذا المرسُ ــعْ مــن بعد ذاكْ ف ارْجَ

تولْ ــبابْ مــن العــربْ المْ ــلْ بها اشْ بَ اقْ

و انْشــالْ و ســارْ فــي التباتْ

ــوا نزلُ و  ــة  التقل ــوا  طّ حَ

ــوا تفلُ احْ ــة  الهديّ ــى  عل

ــفــجــرْ الــســنــي لــوْســيــمْ عــنــد ال

الهجيمْ و  ــلْ  ــي خ و  ـــــالْ  ارْج و 

حربْ يــريــدوا  أو  ــنْ  ــرِي زايْ هــادوا  هل 

ــبْ ــة ودهَ ــاجْ و الفضّ ــة ادْب يّ دِ جــابْ اهْ

التعــبْ قادُهــم  ــد  العبي مــن  وكــداكْ 

قْ و الصــوابْ ــدْ و لْســانْ الصّ

الهدابْ رْ  يســحَ ــسْ  قَ دَمْ من 

ــابْ الرق فــي  ــوتْ  ياقُ و  درّ 

ــبْ واجَ ــالمْ  باسْ ــرْ  جه و 

المطالَبْ وافــي  أشــتريدْ 

ـــمْ ـــوي ـــه اقْ ـــتُ يْ ـــدِ ـــاه ـــل ب ـــب اقْ

ــمْ ـــل ضــي ــــــــزُولْ ك ـــه ايْ ـــن ب م

ــة األموالْ يّ دِ ــكْ اهْ ــال ألبو جهــلْ جاتَ ق

دالْ اجْ غير  من  يتَكْ  دِ اهْ تلقى  أخــرَجْ 
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ولْ ــعْ الفحُ ــا مجم ــادى القريشْ قال ي ن

ــال أت مــن  حــدّ  فيهــم  ــا  م

ــوا في البطــاحْ جملةْ و الْتَمُّ

عهم اتْســلّى مْ و الوشــقْ بجَ

ــلْ زِي اجْ ه  بســالمُ ــاهْ  حيّ

ــال الجليل ــال له كما ق ق

رْ في الجمع حيضرة صارَمْ االسالمْ ضَ و احْ

ــرْ للظالمْ ــفْ خلف الصفــوف ينظَ واقَ

ــة يّ الهدِ ــعْ  فَ يَدْ الشــباب  ــوا  جابُ ــم  ث

ــة لِيّ رَجْ و  ــلْ  خي ــولْ  بالقبُ ــاوَهْ  الْق و 

ــى النِّيّة و افْشــى للجميعْ الســالم عل

ــة مكّ ــريفْ  اشْ هــو  ــنْ  وايَ

ة شــكّ دونْ  ــلْ  هْ بوجَ ــال  ق

كى يحْ العــرابْ  ــن  بي ــري  خب

ــي انْگابكْ رْ ل دَ ــه اهَ قال ل

ــكْ المَ اكْ قْ  ــدَّ انْصَ ــا  إمّ

رْ لُه النْگابْ و شــرحْ البتســامْ حينْ هدَ

ــا يَبْقــى ابْهامْ ــارِي االوْصــافْ م ــي ق اللِّ

طالْ ــال تَعْ ــع ب رْجــوا جمي نأمركــم اتْخَ

ــولْ ــسْ ابْقــى ارْجُ ــوا لي رْجُ خَ

ــرْ االبْســاطْ بالكهــولْ مَ و اعْ

ــولْ للرسُ ــلْ  بْـري جَ ــزَلْ  ـ انـْ و 

ــرَةْ الحــي العلي من حضَ

ـي ـوَلـِّ ـــة اتـْ يّ ـــدِ ــك اهْ ل

ــيــمْ ــكِ ــرْ الــحْ ــاهَ ــق ــوَتْ ال ــطْ ــاس ب

ــمْ ــي ــزع ال ــى  ــل ع اهللا  ــــــوانْ  رض

ــة ايَ ــى الرّ ــنْ عل ــاهْ ابْطــالْ حافي ع و امْ

ــرْ انْهايَةْ ثيرْ مــن غي ــعْ لهــم اكْ و خضَ

ــةْ ــا أهــل العنايَ ــال لهــم بلســانْ ي ق

عــزّهــا اهللا  ــه  ــلُ جــعْ ــن  م

ــهــا ــريــفْ ـــو اشْ ــــا ه أن

تنتهى ــسْ  ــي ل ــمْ  ــاليَ ــعْ ب

كْ هَ فى في اوْصافْ وَجْ نَشْ

غيرَكْ فــي  انْــفــتَّــشْ  أو 

ــمْ ــشــي ــي اغْ قـــال لـــه ضــنــيــتــنِ

ــمْ ــي ــلِ يْـــتِـــي اسْ ـــدْ ـــي بـــهْ دعـــنِ
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د جْ ــشْ أهل المَ نادَدْ قري ــادُوا اصْ قا له ه

ــرْ بعدْ ــي و انْظَ ينِ ــى ايْمِ ــي عل ــرْ للِّ انْظَ

ــدْ ــا بالوَكْ ــه لن فُ ــي توصْ ــه نَبْغِ ــال ل ق

هْ ــلْ قَدُّ ي ــا هــو طوِ ــولْ م و يقُ

هْ ــدُّ خَ ــاقْ  ف ــنْ  لجبي ــي  باهِ

هْ دُّ انْحَ ــا  م ــنْ  ي ظِ اللّحْ ــجْ  دَعْ

محمد الهــادِي  ه  ــمُ اسْ و 

ــازْ و ســعد ــه ف مــن تبعُ

ــداهْ بطيبْ ســالمْ ــى ابْ ــه عل ــى منّ أدْن

قامْ ي فــي  امْ ــألْ عليه بن عمِّ ــي تسْ اللِّ

ه ــدُ ــي عن نِ شــي معــاكْ بلّغْ ــه نَمْ ــا ل ق

ه دُ و ابقى مــن بعدهم بو جهل فــي نَكْ

وا دُ ــا قَصْ ــولْ خلفهــم لمّ ــلُوا مرسُ رَسْ

المجــد ــدارْ  ل ــوا  بَلْغُ ــا  لمّ

ــبْ الجدّ و خــرَجْ لهــم صاحَ

ــدْ يــوقَ ــور  ن عليـهم  الحْ 

دْ ينشَ ســارْ  الشبابْ  ثمة 

دْ عْ بْ السّ نسعاكْ يا صاحَ

ســيادَةْ و  ــة  البْراعَ أهــل  همــا  ــادوا  ه

هــادا ماهو  لــه  ــال  ق ــافْ  ش مــا  كــل   

ــادَةْ ازْي ــرْ  غي مــن  ــاتْ  ابْي لهــم  انْشــدْ 

ــيــرْ قــصِ ــا  ــض أي هـــو  وال 

ــرْ نِي المْ ـعْ  ــاطَ السّ الهــاللْ 

يــرْ انْظِ له  وال  ــاوْصــافْ  ب

الرشادَةْ و  دى  الهْ بْ  صاحَ

ــجْ الســعادَةْ و ســلك نَهْ

ــمْ ــي ــظِ ــنْ ـــــمْ ال ـــال لـــه يـــا راگَ ق

ـــمْ ـــدي ـــــــا لـــــه خ ـــــــي وان أبِ

يــنْــقــادُوا بالهديّة  ــوقْ  ــنّ ال ســـاروا 

ازْدادُوا ــاتْ  صّ غُ ــنْ  ري الفاجْ ــوبْ  قلُ و 

ــهادُه باشْ ــر  الخب ــبْ  ي يجِ الهــادِي  دارْ 

ــدْ ــي اوْكِ ــاهْ  ــه ابْ على  نقر 

سيـد كل  سيـد  محمـد 

يدْ ابْعِ مـن  االبـصارْ  فْ  يخطَ

ــا ضــيّ اتْمــادِي ــولْ ي و يقُ

ــادِي ه ــتْ  جي ــي  ن تقـبلـْ
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الكــرامْ ــةْ  انْهايَ و  ــولْ  بالقبُ ــاهْ  تلق و 

ــولْ للعربْ و حكــى الكالمْ رجــع المرسُ

ــوه و نهناوْا تْلُ ــه نقَ ا ل ــيوْ شِ ــه نَمْ قال ل

قْ امْشــاوْا ــوا بالجميعْ بعد التّفْ قُ و اتّفْ

ــداوْا ــرَبْ رَدْتُوا تَغْ ــا اعْ ــن ي ــال لهم لي ق

ــمْ ظّ المعَ ــب  لبوطال ــال  ق

ــم تكلّ ها  شــريفْ ونْ  شــكُ و 

كرّمْ ــادَقْ المْ ها الصّ و شــريفْ

ــة يّ الهدِ ــاذْ  ه ــه  ل ــال  ق

فيّ ســـالْ  وال  ــا  ــادْه خ

المْ ــكْ ال ــدِّي  نَ ــو  لُ هْ مَ ــال  ق ــبْ  بوطالَ

لَمْ فــي حكامْ ــوزْ ما يظْ ــه ما يجُ رْفُ انْعَ

ارْ ــدّ لل ــبْ  بوطالَ صــارْ  و  همــا  ــوا  عُ رَجْ

لْ وفشى السالمْ و احكى له ما سارْ و دخَ

األبصــارْ ــرّة  قُ ضــيّ  ــا  ي ــولْ  ايْقُ اآلن  و 

ــا اتْمني نصفهــا  ــه  ل ــعْ  ادْفَ

ــرَكْ بهــا العرب فــي دهية نت

ــة بــســيــمْ ــب ــي ــطّ ــرة ال ــش ــب ــال ب

ــمْ ــي ــلِ ـــي اظْ ـــضّ ــم ال ــه عــــادْ ل

ــوا مُ زَعْ ــو  ل ــوا  مُ ينَجْ ــا  م ــوا  رْفُ يعَ و 

ه ــبْ عمّ ريقْ بو طالَ ــمْ فــي الطْ و الْقاهُ

ه بعزمُ بوجهل  صارْ  شينْ  له  حكى  و 

عزكم و  ــة  مــكّ عـــزّ  ــن  م

ــومْ ــيُ قـــال أنـــت عــزهــا ال

ــومْ قُ كــل  سيد  ــي  أخ ــن  ب

لها شــــداهْ  ـــاكْ  خ ــن  ب

بها ــومْ  ــلُ ــعْ ــمَ ال ـــا  وأن

للقسيمْ ــعْ  ــســطَ ي عــســى  ــي  ف

ـــيـــمْ مِ الـــدْ ــل  ــع ف ـــى  ـــرْض يَ وال 

ل يدخُ ــهَ  طَ أمـــرُه  ــابْ  ــب ال فــي  نقرْ 

يفعل ــدْ  ــارايَ م كــلّ  بُوجهل  ســيــرَةْ 

ملْ تَهْ ال  الهديّة  ذا  نصفْ  له  ــعْ  ادْفَ

ــم خودهُ ــك  ل ة  ــعَ التّسْ و 

افتانكــم عــن  ــوا  يكفُّ و 
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ــوى الدنيا ــو تنطْ ــه ل ــال ل ق

ــكْ لك عشرة قال له امْسَ

المضــرّة ــكْ  علي ــي  لِ أجْ

ــال ســوى العالّمْ ــعْ ما يضــرّ ق ــا ينفَ م

ــرْ اقْســامْ ــي مــن غي ــادِي هديْتِ ــا ه أمّ

ـمْ سايـنْـعَ ينـقـص  و  يـراوْده  الزالْ 

ــه العمّ ــرْدْ و طلَبْ منّ ــى الفَ ــع حت و من

لْبُوا درهم ــو طَ ــولْ ل تمّ قســمْ لُه الرسُ

ــدْ منكّ ذا  بعــد  مــن  ــعْ  ارْجَ

ول لك الجدّ قال سمع لي انقُ

دْ ــلْ ينفَ لي ــي حكــم الجْ نَبْغِ

كْ ــدَ ــنْ ــة لــعَ يّ ــدِ خـــودْ ه

ــكْ يدي تحــت  لْهــا  جعَ و 

ــول له ينقــصْ المالمْ ســيرْ ألبوجهل ق

ــامْ أن تخــرجْ  و  نخــرَجْ  و  بكــرَة  يخــرَجْ 

نــاخــدهــم ــي  ــونِ ــم ــل ك ــا  ــم ه إذا 

بَرْهم ــومْ اخْ ــال حســنتِي و ســارْ للقُ ق

مْ منهُ فـــرد  ـــــوا  دَرْكُ ال 

البـقـيّــة ـبـعْ  السّ وأرى 

ــة العطيّ ــاذْ  ه بســبابْ 

ضيمْ فــي  ــنِــي  ـتْــرَكْ يـَ حــشــاهْ 

ـــمْ ي ـــدِ ـــورْ مـــن اقْ ـــبُ ـــخْ ــا مَ ــه ب

ــردْ الف ــغْ  بل ــى  حت ــعْ  يمتن الهــادِي  و 

ـدْ بالوَكْ عنهم  يفرقُه   ----------------

ــد المعـت بــوجهــل  و  ــدى  العـ داوه  ال 

الرشــيدْ صطفــى  المُ ــداهْ  ن

وكيدْ ــر  األم ذا  فــي  نـــراكْ 

ــدْ البعي و  ــبْ  القري ــر  خب ــا  ب

ــة ــان ــى وجـــه األم ــل ع

ــا اعــدان تنقهر  حــتــى 

ــمْ ــي ــص ــا احْ ــن ــصــال ــف ـــــت ل وأن

ــلــهــجــيــمْ ا ل ــــــوْ ــــــادِي ـــــمّ أن ت

بهــم ــعْ  مَ نَطْ ــا  م كلمــوه  هــم  إذا  و 

ينادِيهم استطاعْ  و  بوجهل  ارضى  و 
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لهــم ــولْ  يقُ ــوقْ  النّ ــوا  يتكلمُ إذا 

ــازَمْ ــامْ ع ن ــتْ االصْ و دخــل بي

ــمْ ودْ حاشَ يســألْ لهم ما يعُ

ــادَمْ ــاحْ ق ــدْ الصب و خــرَجْ عن

ــة و شــبانْ و كهــولْ مكّ

النّســوانْ ــوا  قال ــرْ  كثي و 

ــوا الخصــامْ ا ازْواجهــم و يتركُ ــوْ يرضي

رامْ ــه امْ ــبْ ل وا الغال دُ القصــد ايْشــاهْ

ــواسْ و عقــر ذاكْ النْهــارْ و اتقــوى االهْ

ــاسْ العبّ و  حمــزة  ــاهْ  ع امْ ــب  وبوطال

ى عاطــرْ االنفاسْ ــاسْ اجميعْ ترتجَ و النّ

ه ــالْ فــي كالمُ ــي ق ــنْ اللِّ واي

ه ــفْ بوجهل عن اعمامُ و عطَ

ــه مــقــامُ ــزْ  ــج ع هــو  إذا 

ــلْ هَّ اتْمَ حمــزة  ــه  ل ــال  ق

لْ و مشــى في الحين عاجَ

ولْ ســيد عــرب و عجامْ ــه بالدخُ ــر ل أم

الحــالمْ ــه  حابُ اصْ تْ  ــدَّ كيحَ ه  يوجــدُ

مْ يالغيهُ ــولْ  ــقُ ي مــن  ــلْ  ــضَ اف ــا  أن

التمامْ على  ليله  قطعْ  و 

ــامْ ــدم ــال ب يــبــشــرهــم  و 

ــوامْ بخصــوص قريــش و العْ

خرجوا لكل  طفالها  و 

وا جُ زَعْ ابــيُــوتْ  كل  من 

ـــيـــمْ ــــــردْ الـــمـــهـــر يــــا افـــهِ ب

دمــيــم ـــو  ل مـــغـــلُـــوبْ  ـــي  ـــلِّ ال و 

ومْ في العرقْ من حرّ الشمس و النّاسْ اتْعُ

ــة دونْ العكسْ ــلْ الهديّ مَّ حَ ــوقْ امْ و النّ

النّكس ذا  ي  يفجِ هرْ  اظَ وال  كلّوا  حتى 

ــمْ الهجي ــمْ  لّ يكَ و  ــرَجْ  يَخْ

الزعيمْ لــبــوطــالَــبْ  ــال  ق

ــلِيمْ اسْ نغــدى  و  نأخدهــم 

ه ــي لـــلـــدارْ عــنــدُ ــشِ ــمْ نَ

ه ــيــدُ ب الـــبـــابْ  انْـــگـــرّ  و 

ـــيـــمْ ـــمِ اعْ بــســالمــة  قــبــل  و 

الصميمْ ــة  ــرحَ ق ــن  م ــقْ  انــطَ و 
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ــي و الحادَثْ ــه يا ســيد كل ماضِ قال ل

رْتْ اســتخَ ــر  األم ــد  عن ــكْ  مالَ ــت  أن و 

ــتْ ينتب ليســاً  ــر  األم ــذا  ب ــم  لَ تَعْ إذا 

ــامْ الرســول احتفــل ــة ق تمّ

لْ جَ ــه كالنجــومْ تَخْ و صحابُ

ــل قب و  بينهــم  ــا  م خــرَجْ  و 

ــوا دهلُ بلغهــم  ــن  حي

ــه وســهت ذا الجمــع كلّ

مامْ ــة الحْ ــنْ من جرعَ مْ ميتِي تحســبْهُ

ــه الحالمْ حابُ ــقْ باصْ رِي ــه الطْ ــوا ل فَتْحُ

ــا جهل ــا أب ــوم ي ــال ق ــه  ق لُّ ــنْ وَصْ حي

ــنْ تبيي لهــم  ــال  ق عندهــم  م  اتقــدّ و 

ينْ صِ ــوتْ و شــرابْ و تحْ ــلْ لكم قُ عَ نَجْ

وا عُ مْ سَ أذانــهــم  ارْخــــاوْا 

وا ســرْعُ اللهــرُوب  ــوا  جُ وزَعْ

ــوا ــعُ ــولْ رجَ ــرسُ نــاداهــم ال

المشــفع ــر  بأم ــوا  عُ رَجْ

ــعْ شَ ــونْ الســالمْ تَخْ و عيُ

ــاتْ ــاسْ يرتجــاوْكْ بالميّ ــرى النّ ــومْ اتْ ق

ــداتْ ــامْ السّ وكْ العم ــدُ ــرْ ع ــى عايَ حت

درگاتْ و  ــيُوفْ  بسْ ــوه  انْقاتْلُ ا  ــيوْ شِ نَمْ

ــولْ ـ العقُ ــلَبْ  تسْ ــة  لّـ بحُ

ــولْ ــثُ امْ مالها  ــوارَمْ  بــاصْ

ولْ الفحُ رْبَةْ  سُ في  للجمعْ 

ــه مالُ اجْ فــي  بُوا  اســتعجْ و 

ــوالُــه احْ رْ  تَنْظَ ــاسْ  ــنّ ال و 

ــهــم كــلــيــمْ ــن ـــعْ م ـــمَ ـــسْ ـــا تَ م

للهجيمْ ــع  ــم ــج ال طـــرف  مـــن 

ابق السّ أنت  نجعلُوكْ  النّوقْ  ذا  كلّمْ 

ــقْ وافَ امْ نطــقْ  ــوا  قُ تنطْ ــوقْ  النّ أيهــا 

ــقْ الوات شــقاكم  مــن  نريحكــم  و 

ــيعْ ــبْ البشِ الخطــابْ الخايَ

ــعْ جمي يروهــم  ــاسْ  النّ و 

الرفيعْ الــمــالَــكْ  ــدرَةْ  ــق ب

طاعة لــه  ــوا  خــالُــفُ مــا 

ــة الــوراعَ و  الــزّهــد  أهــل 
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حاكــم ــن  ب لعمــر  ــي  النب ــادا  ن ــمّ  ت

ــى االوهامْ ــوا عل ــا و ضجّ كلّمهــم ثاني

ــر اهللا ــوا بأم عُ ــول رَجْ ــال لهــم الرسُ ق

الغــاهْ ــاوْا  اصتغ و  ــن  اللعي كلمهــم 

ختارْ هل بقى لكْ شــي ترجاهْ قال له المُ

تُوا ــال نَصْ ــاسْ ق ــرْ النّ شَ عْ مَ

ــوا تَبْتُ ــالْ  ق ــوقْ  للنُّ ــرْ  جهَ و 

ــوا ـتُ فَلـْ ــالْ  ق اهللا  ــأدنْ  ب و 

ـنــيــنْ لـــوَال جـــــاوْا اثـْ

ــة بالمهالَ لهــا  ــوا  قالُ

ــولْ العــالّمْ رْسُ ــالْ مَ ــي شــينْ ق تِ خالَفْ

ــالمْ بمْ ــي  رُونِ تعقْ وال  ــوا  فُّ كَ ــتْ  قالَ

ــولْ قالْ لهــا مالَكْ ــا الرسُ ــنْ نضره حي

كْ كامَ ــر احْ ــفْ ألم ــتْ حاشــا نخالَ قالَ

ــكْ ل فــى  نَخْ ليْســاً  أُخــت  دُونْ  ة  ــدَ فري

نجعلَكْ طفى  صْ المُ لها  قالْ 

ــكْ ــرْمَ يــكَ ربــنــا  ــزَنْ  ــحْ تَ ال 

يــــمْ ــم قـــــال يــــا انــــدِ ــه ــم ــل ك

ـــيـــمْ ــي الـــوْسِ ــبِ ــن ــــمْ ال ــــاداهُ ن

ثالث كلّمهم  ــال  ق ــوا  ــعُ رَجْ ــا  لــمّ

ــتْ ـ باهَ خــالّوَه  للهــرُوبْ  ــوا  لْجُ نـدَ و 

حــادَثْ ــي  ـالمـنِّ ماتـْ ــولْ  يـقُ ــزْتْ  جَ اعْ

القـضاتْ و  ولْ  عـــدُ ــمْ  انْــتُ

ـةْ الــتــبــاتْ ــوا غــايـَ ــتُ ــبْ تَ

ــالتْ ث ال  ــنْ  ــي ــنِ اثْ ــنْ  ــي ــن اثْ

عاهــم امْ ــة  الث الثّ جــاتْ 

الْغاهم تسمع  النّاسْ  و 

ـــوبَـــةْ الــكــريــمْ ـــقُ ـــتْ اعْ ـــفْ ــا خَ م

ــمْ ــي ــشِ ــه اهْ ــتُ ــرحْ ــن گ ــي م ــبِ ــلْ قَ

عليكْ أمــرت  ما  قبل  كْ  ـــدَ وَحْ جيتي 

ــكْ ي لي ــكِ ــي نَشْ ــي و حالِ ــنْ بغربتِ الكِ

ــن يديكْ ــرْ بي ــدْ ألمَ ــلْ شــايَنْ تري و افعَ

ــنْ ثـني فــي  ــنْ  ثـنِي ــبْ  تجي

يـنْ دِ اعْ السّ مع  الخـلـد  في 
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ــولْ مثلَكْ ــا رسُ ــه ي ــتْ ل قالَ

ــنْ لثني ــه  علي وا  ســلْمُ و 

ــن ــال لهــم نعــم األمي ق

انْعــمْ ــال  ق ــة  هدي ــك  ل ــا  جين ــوا  قالُ

الشــيامْ ذو  ــه  خالفُ ــوا  يوَقْفُ ــمْ  امرهُ و 

ــن ثني ــوْ  ي يجِ ــن  ثني مــن  ــرَغْ  يف ــا  لمّ

ــنْ األخري ــمْ  كلّ ــا  م زي  يكلّمهــم  و 

ــن ــم تبيي ــى انهايتهُ ــى انتهــى عل حت

ــمْ الخفيّة ه عالَ دُ مــن ســعْ

ــة البْرِيّ ســيّد  ــعْ  ارْجَ ــمّ  ت

ــة يّ دِ الهْ ذا  ــالْ  ق ــمْ  رْهُ أمَ و 

فيهــا حــقّ  ــكْ  ايْلَ ــوا  قالُ

لها ــفْ  ــص ن و  ـلــثْ  ثـُ

عــامْ نطْ وال  ــكل  ل منهــا  نســقى  ــا  م

ــزامْ باالعـتْ ــا  فرقُوه و  ــرُه  أمْ ــه  لُ مثاتـْ

نْهاجْ ــتْ فــي ذا المُ ــا بلَغْ ــدِّي م هــذا حَ

ــاجْ ــة و التّ لّ ــولْ ذا الحُ ــه للرّسُ و هديْتُ

ــنْ زِي لَحْ ــةْ  رْبَ كُ ــي  جِ يفْ مــن 

ــه بالشــهادَة ــوا لُ رْحُ و صَ

ــوا بــهــادا ــتُ ــنْ جــي ــمّ ل

ــمْ ــي ــقِ ــا امْ ــن ــن ه ــام ـــعْ ي ـــمَ اسْ

ــمْ ــي ــتِ ــخ حــتــى لـــنـــهـــايَـــةْ ال

ــمْ بْهُ توَجَّ و  ــم  يبْـهُ تجِ ــدة  الفـــرِي و 

ومْ هُ فْ المَ المْ  بكْ كداكْ  له  وا  فُ ينصْ و 

ومْ دى سارُوا في همُ عْ و العْ مْ و افتَرَقْ الجَ

الظالمْ مــن  خـــرَجْ  و  ـــنْ  أمّ

ــه مــع العمــامْ حابُ ــن اصْ بي

ــالمْ االسْ عــافْ  لضْ تعطــى 

ــرّقْ ــل أالّ تف وهْ قب ــكُ سْ نمَ

حــقّ ــي  مايْلِ لهــم  ــال  ق

ــمْ ــري ــح ال ــى  ــل ع ــــلْ  تــــدخُ وال 

ــمْ ــكــري ــل ل ــد  ــم ــح ال تــــنــــاوْا  و 

وجْ نْسُ مَ قْ  دَمْسَ العقلْ  ةْ  برْجاحَ تُه  غْ صَ

وجْ المُ عريضْ  يمْ  مِ اطْ بحر  من  كغرْفة 
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تاجْ حْ ــى للمُ ــحْ وغن ــارْ رَبْ ت خْ حْ المُ ــدْ مَ

مــن رامْ هــل الحســانْ ينْتَجْ

ــرَجْ لُوبْ يَسْ ــورُه في القْ من نُ

ــجْ يَلْتَ ــه  ب الدْ  مــن  حاشــا 

ة فلْجَ و  ــمْ  بْسَ المَ ــي  باهِ

ــة جَ دَعْ ــونْ  عيُ و  اشــفارْ 

ي النســامْ يمْ دكِ ةْ المالَكْ العظِ وَ ــطْ سَ

ــتْ األنعامْ بْغَ ــا صَ ــه م ــى اهللا علي صلّ

جارْ صــى و احْ ــه عدّ احْ ــى اهللا عليـ صلّ

تْ االشــجارْ حَ ــا لَقْ ــه م ــى اهللا علي صلّ

ــدّ قطــر األمطــارْ ــه ع ــى اهللا علي صلّ

هرة ــاتْ ألــف ســالمْ جَ ي و امْ

ــرَة شْ العَ مــع  ــه  آل ــى  عل و 

ــرة الزَّهْ ــة  مَ فاطْ ــرَّة  الحُ و 

ــارْ الغـفّ ــا  ي بجاهـهــم 

ــارْ ـبَّ الجَ ــا  ي ــنْ  ي الوالْدِ و 

ــفْ في كل أتامْ ي مْ الضعْ ــرْ للنّاظَ و اغف

ــامْ ــالة و صي ــعْ وال بصْ مَ ــة اطْ جّ ال بالحُ

درُوجْ للعلو  لْ  الفضَ طالَبْ  وا  دُ يوَجْ و 

الغناجْ ــــرَّةْ  قُ ــكْ  ــالَ ب ــا  م

ة مــن المهاجْ لْمَ ــي الظّ جِ يَفْ

الهــراجْ و  ــقْ  ـي الضّ هــارْ  انـْ

يجْ البهِ ــنْ  بِي الحاجْ ــنْ  زيـ

ــيــجْ وهِ ــا  ــورْه نُ ـــرَّة  غُ و 

العظيمْ ــخْ  ــامَ ــشّ ال الــقــدرْ  ذا 

ــــا الــكــريــمْ ــــن ـــا مـــن رَبْ ـــنّ ع

ــرْ ــارْ و البحــر الزّاخَ ف ــا ســكن القْ و م

رْ العاطَ يبْ  بالطِّ ــارْ  االزه وا  فاحُ وما 

ــرْ نابَ امْ كل  فــي  ــارْ  األطي ــوا  ناحُ ــا  م و 

ــرْ القبَ ــتْ  ضمَّ ــةْ  رُوضَ عــن 

رْ ــدَ الــبْ ــةْ  ــلْــعَ طَ ـــه  ازواجُ و 

ــرْ الــبْــصَ ــــرَّةْ  قُ ــادُه  ــف ح و 

ــرْ طــا كل حاضَ ــرْ اخْ فَ اغْ

ــرْ كاسَ المْ ــنْ  نِي ومْ المُ و 

ـــمْ ـــي ــــبْ األت ـــن غــــالَ أحـــمـــد ب

ــــمْ ــــي أرْحِ ـــكْ  ـــتَ ـــم ـــرح ب إالّ 



قصة النـوق 518

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

ــوقْ ــثْ النُّ ي ــتْ حدِ لْ ــا راوِي هكــذا انْقَ ي

رُوقْ ــوا له اطْ قُّ دْ ما يحَ حْ حــابْ الجَ و اصْ

وقْ مُ ــلْ العْ ــا داخَ ــمْ ي ي مِ هــذا بحــر اطْ

ــي ادْواقِ مــن  ــد  خُ ــعْ  والَ ــا  ي

فى الباقِي صطَ يحْ المُ في مدِ

ســواقِي ــه  بْتُ حَ بمْ ــرَتْ  عمـ

ــقْ تِي الوْ ــم  النّـظْ ــخْ  تاري

يقْ ــرّجْ الضِّ فــي مولُودْ مف

بَّتْ النســامْ ــا هَ و ســالمِي للدهــاتْ م

تَمْ بالصالةْ على الهادِي و الســالمْ و نَخْ

ــاقْ شّ ــه فــي النظــامْ فرجة للعُ و طرَزْتُ

فاقْ الدّ البحر  في  يخوض  ما  لْ  الجاهَ و 

ــراقْ ــغْ تَ ــرَكْ  ــي أخ دمـــانْ  ال  ـــسْ  رايَ ال 

ــة تــرْضــى هــل الـــدواقْ ــلّ حُ

االشــــراقْ ــــازَغْ  ب محمد 

ذاقْ ـــواهْ  اهْ مـن  يـرِي  اضمِ و 

حققّ فــي  ــــزُه  رَمْ ــحْ  شــرفَ

قْ المصـدّ يـقْ  الصـدِ نـعـم 

ــيــمْ ــلِ ــي اسْ ــنِ ــن ســاكْ ـــدِي م ـــهْ مَ

ــيــمْ ــبْ بــالــنــسِ ــي ــطِّ مــا فــــاحْ ال

انتهت القصيدة

056 : يز و تعني رقم 17.      

231 : ويعني هذا الرمز 1288 هجرية.        
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نْ األكــوانْ ــوَّ كَ ــلْ امْ ــبْحانْ الجلي سُ

ســانْ ــه دايَمْ اإلحْ لْكُ ــزَّهْ فــي مُ نَ المْ

نْيا ــا الدُّ ــبْحانْ من انْشــا دار الفن سُ

ــا العليا ورْه ــانْ و قْصُ و اجعــل الجن

ــيا مْ األشْ ــمْ يا فاهَ و اجعــل الجحي

لْماتْ النِّيرانْ نينْ من ظُ ومْ و نجى المُ

ــه و كانْ ما كانْ مُ كْ ــى حُ ــاً اقْضَ إاله

رْشــادْ ــبْحانْ من كرمنا بالنّبِي المُ سُ

تْباهْ و اصطفاهْ و اعطاهْ شــينْ رَادْ اجْ

ــامْ شــهادْ ــه عــن األم تُ ــلْ أُمّ عَ و جْ

ــوانْ الرَّضْ ــةْ  بجنّ ــا  ن رَمْ كْ ــودُه  لوْجُ

أدَانْ ــاتْ  غَ اصْ وال  راتْ  ــونْ  يُ اعْ ال  ــا  م

ــريكْ وال شــبيهْ ثانِي ــه اشْ مــن الَّ ل

ــي وحدان ــومْ  قَيُّ ــرْ  بصي ســميعا 

ــرُه امْ ــوا  ثلُ يمَ ــادُه  عب ــرْ  تبَ يَخْ أن 

ــرُوا بْ صَ ــم  ألنْهُ ــنْ  ابْري لصَّ ــزاة  مجْ

رُوا فْ ــنْ و جميعْ من كَ ي الْمِ ثْوَى الظَّ مَ

ــي نانِ ــهَ العدْ ــولْ طَ ةْ الرْسُ اعْ ــفَ بَشْ

ــة فانِي ــا على الفانْيَ و اجعــلْ كل م

ــدْ ي جِ التَّمْ ــةْ  بَ نُخْ ــه  بِيبُ حْ ــدْ  مَّ حَ مُ

يدْ شــدِ ــرّ  حَ ــوم  ي الشــفاعة  وزَادُه 

يدْ ســانْ شــهِ ــلْ علينا ذا الحْ عَ و اجْ

ــي اوْزَانِ ــمْ  فاهَ ــا  ي وصافْهــا  ــالَّ  شَ

ــرْ على قَلْبْ إنْســانِي طَ ــنْ خْ وال يْضَ
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ــاتْ رْف غُ و  ــازَهْ  ن مْ و  ــة  عالْيَ ــورْ  قصُ

ة و اثْمارْ على االنْعاتْ ــقَ ــجارْ باسْ و اشْ

اتْ ــدَّ لَ ــرَابْها  شْ فــي  ــة  دافْقَ ــاهْ  ي مْ و 

ــانْ رْق الطُّ جــارْ  احْ رَارْ  ــدْ ال و  ــوتْ  ياقُ

ــدانْ لْ الوِ و  ــورْ  الحُ ــمْ  ي النْعِ مــالْ  كْ و 

ــومْ قَيُّ ــا  ي رضــاكْ  ــعاوْا  نَسْ ــا  وْالن مَ

ــومْ رْحُ مَ ســارْ  ــبْ  رِي الَ  ــه  مُ ترحْ فمــن 

ــرُومْ حْ مَ وال  ــا  نَّ مَ ي  ــقِ شْ ــلْ  عَ تَجْ ال 

ــانْ الشَّ ــمْ  ي ظِ عْ ــا  ي لشــانَكْ  ــا  موالن

ــانْ بي ــه  علي ا  ــوْ لِّي نْصَ ــا  رْتْنَ امَ كمــا 

حابْ ــةْ االصَّ و انعــودْ بالرْضى على الَمَ

ــابْ طَّ الخَ ــنُ  بْ ــرْ  مَ وْعُ ــي  الزْكِ ــرْ  بابَكْ

ــابْ صَّ الغَ ــارَمْ  الصَّ ــرْ  قْ الفَ ذُو  ــي  عل و 

مــانْ للرَّحْ ــبِيحْ  التَّسْ ذا  ــدْ  بَعْ مــن  و 

يثْ في اليَتْقانْ دِ يحْ الحْ حِ نْ صْ ــرْوِي عَ مَ

ة مَّ ــقْ و الغُ ي ــوفْ و الضِّ ــدْ الوْقُ مــن بَعْ

ة رْمَ ولُوا هــل الحُ ــنُ لهــا يقُ ــسْ نَحْ لِي

ثْبُوتْ ــا المَ ــنْ ظهرْه نْها مَ ــرْ بَطْ هَ يَظْ

وتْ ــبَهْ صُ وتْ يَشْ ــة ال صُ قَ ــارْ ناطْ ي و طْ

نْبُوثْ ه مَ ــبْهُ ــا يَشْ هــا م ــاتْ ارْضْ و انْب

يانِي قْ ــبْ عُ صْ ــبْ و الحَ ي و تْرَابْهــا الطِّ

ــي ــي و تيجانِ لِ ــرْ و احْ ري ــاسْ الحْ و الْبَ

ــمْ ي التَّنْعِ ــة  نَّ جَ فــي  ــا  رَارْن قْ ــلْ  عَ اجْ

ــمْ لِي ــه ســواكْ احْ ــه مالُ بُ ذَّ و مــن تْعَ

ــمْ ي ارْحِ رؤُوفْ  ــكْ  ألنَّ ــعْ  ي مِ جْ ــا  نَ مْ ورْحَ

يانِي ــولْ ســرَاجْ العْ ــى الرْسُ ــي عل لِّ صَ

ــبْ و لســانِي لْ ــه بالقَ ــى اهللاْ علي لَّ صَ

ــنْ ي الدِّ ــنْ  رِي ناصْ الســعادَة  ــبْ  كوَاكَ

ــورَيْــنْ الــنُّ ذا  ــانْ  ــفَّ عَ بــن  عثمانْ  و 

ــنِينْ سْ ــولْ و الحَ ــي و البْتُ و ازْوَاجْ النْبِ

ــي االدْهانِ ــرْ  يسُ ــثْ  ي دِ حْ فــي  ــرَعْ  نَشْ

انِي وَ ــدْ رَبُّ االكْ نْ ــوْرَى عَ ــةْ ال يَافَ فــي ضْ

ــرَامْ الكْ ــاء  نْبِيَّ
األَ ــامْ  ألم وا  ــدُ صْ يقَ

ــامْ اإلِم ي  ــمِ الهاشْ ــه  بطَ ــمْ  علِيكُ
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ــة مَ ظْ ةُ العُ ــفاعْ ــعْ شْ ي مِ عْ لَلْجْ ــفَ يَشْ

ــليمْ فَرْحانْ ــدْ ذا ســالِي سْ ــيرْ بَعْ وَيْسِ

 اإلِيمانْ
ــلْ ولى في أه ه المُ عُ ــفْ ــمَّ يْشَ ثُ

نَّة لُوا الجَ خْ ينْ يْدَ يثْ حِ دِ بْ الحْ قالْ صاحَ

ــى ادْنَ ــلْ  بْرِي جَ ــا  ي ــلْ  لِي الجْ ــادِي  وَيْنَ

ــى نَ عْ المَ ــمْ  فاهَ ــا  ي ــلْ  بْري جَ ــي  شِ يَمْ

ــطْ و االرْكانْ رافْهــا و الوَسْ ــشْ اطْ تَ يَفْ

ــانْ اتْب ــسْ  لِي و  ــها  يْفاتَشْ ــأْوَى  لَلْمَ

ها ــمْ رْسَ لْدْ مَ نَى فــي الخُ ــولْ الَغْ و ايْقُ

رْهــا يَبْصَ ــلْ  يَنْضَ ــالمْ  السْ دارْ  فــي  و 

ها ــلَكْ يَسْ ــزَمْ  بالعْ ــنْ  نِي ومْ المُ دارْ 

ــانْ نَّ مَ ــا  ي الحــالْ  فــاكْ  اخْ ال  مــن  ــا  ي

تْمــانْ الكُ ــمْ  عالَ ــا  ي تْهــا  دْ وجَ وال 

رَة ضْ ــى الحُ ــل يَوْقَفْ عل بْرِي ــي جَ شِ يَمْ

رَة ــدْ ــبْحانْ ذا القُ ه سُ ــمُ ــوسْ اسْ قَيْطُ

ــرَّاء القُ ــتْ  قالَ واتْ  ــمَ السّ و  ــنْ  ي االرْضِ

ـــالَّمْ العَ المالَكْ  ـرِيـــمْ  الكْ ـرْ  بأمْ

هانِي ــه  ــتُ ــأُمْ ب ــنَّــة  لــلْــجَ ـــلْ  خَ يَـــدْ

ــي يانِ صْ عُ مْ  ــوْ قَ ــارْ  النَّ مــن  ــرَّجْ  وَيْخَ

سْ يْشْ النَّفْ يبْ عَ مْ وَيْطِ ــلى قْلُوبْهُ تَسْ

سْ دْ ــرَةْ القُ ضْ ــا حَ ــبْ دَاب ي ــة اوْجِ نَّ للْجَ

ــرْدَوْسْ الفِ ــةْ  نَّ جَ ة  بالســرعَ ــلْ  خُ يَدْ

ثانِي ــعْ  ــرِي سْ ــلْ  خُ ــدْ يَ هــا  ــدْ يْــجِ وال 

ــي نانِ دْ ــانْ عَ اكْ فــي جن ــدَ ــشْ كْ و يْفاتَ

ولْ رْضْ وْطُ ــدْ عُ لْ ا ارْســامْ في الخُ وال لْهَ

ولْ اكْ يْجُ ــذَ ــمْ و هــو كْ ي ــا النْعِ ه دْ و بَعْ

ــولْ ايْــقُ و  لرَبْنا  ــعْ  ــرِي سْ ــعْ  ــرْجَ يَ و 

ــي ارْكانِ و  اهْ  ــوَ جْ ــانْ  نَ الجْ ــتْ  لْ جَ ــدْ  قَ

ــي عانِ لهــا  نْ  ــدْ عَ فــي  ــه  لُ ــول  يْقُ و 

ــبيهْ تَشْ ــهُ  ال مَ خْ  شــامَ ــكْ  لْ مَ ــدْ  يَوْجَ

ــهْ ياوي مــكانْ  ال  ــه  مكانُ لْ  ــدَّ بَ ــو  ل

ــدامْ هــذا الملــك الوْجيهْ ه اقْ ال ســاعُ
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انْ ــوَ االخْ ــا  ي اهللا  ــكْ  لْ مُ فــي  ــوا  لُ تأمْ

ــانْ االدْه ــي  وْلِ ــا  ي ــدْ  واحَ ــكْ  لَ مْ هــذا 

ـه ــالمُ بَسْ ــلْ  ـبْري جَ ــه  علي مْ  ــلـَّ يسَ

ه كْ في تَرْســامُ ــمَ مــن أنْتَ و مــن اسْ

ه المُ ولْ فــي كَ تْ يْقُ عْ ــمَ ــرِي ما اسْ مْ عُ

النْ جْ رَة ســئِيلْ عَ ضْ ــي الحُ ــولْ نَبْغِ يقُ

ـــيَـــانْ االعْ ــا  ــي ــبِ األنْ و  ــه  ــتُ أمّ ــع  م

ــيتْ يبْهــا وَمْشِ ــمْ انْجِ رِي ــي الكْ ثْنِ َبْعَ ا

ــتْ ــي وَلِّ ــنــا  لــرَبّ الــفــتــاشْ  ــدْ  ــعْ بَ و 

يتْ كِ رَة في الوْجودْ كيفْ احْ نَّة اخْ أهل الجَ

ــانْ البِيبَ ــحْ  مفاتَ ــى  عل ــأْلُوا  يْسَ ــمَّ  ثُ

رْحــانْ ــه طَ ــبْ فُمُّ ــمْ فــي جانَ هُ دْ يَوْجَ

مْ من فاهْ هُ طْ يثْ لُو حَ بْ الحدِ قالْ صاحَ

ــاهْ ن عْ ــمْ مَ ــا مــن فهَ ــه ي ــبْ ل و بالنْسَ

اهللا ــماءْ  اسْ ــحْ  فاتَ المْ ذا  ــةْ  نَ عْ مَ و 

رْقانْ يثْ مــن خابَرْ الطُّ بْ الحدِ ــنَتْخَ يَسْ

يا من اصغى اوْصــافْ هذا الملك تبْيانْ

ــي ــفْ فانِ ي عِ ــلْ اضْ ــا ناحَ ن لْقْ ــراوْا خَ اتْ

وانِي ــه فــي األكْ ــمْ من ظَ ــكْ عْ ــا بالَ م

ــولْ قُ يـْ و  ــه  يْجاوْبُ ــالمْ  السْ ــدْ  بَعْ و 

ــولْ رْسُ لَكْ مَ ي مْ ــمِ بْريلْ اسْ ــولْ جَ و يْقُ

قولْ عْ يلْ آشْ تريدْ بالمَ ذا األســمْ يا فْضِ

الســانِي ــازَغْ  الب ــولْ  الرْسُ ــةْ  يافَ لَضْ

ســان االحْ ــعْ  ي مِ جْ بـَ ــمْ  ينْهُ التَّابْعِ و 

ــاتْ نّ الجَ رْ  ســايـَ فــي  تْهــا  دْ وجَ وال 

ــياتْ األشْ ــرْ  بَّ مـدَ إليــك  ــي  بـعثن و 

ــاتْ بَثْب ــم  هُ لْقْ خَ ــة  ثمانْيَ ايقــولْ  و 

يانِي بَعْ اتْــــراهْ  ــمْ  ــهُ ــلّ ــحَ مَ ـــنْ  وايَ

المعانِي ـــدواتْ  قُ وا  يوَصفُ لى  شَ

واتْ ــنْ و اســمَ ي َرْضِ ــمْ أ لْهُ وْ ال ســاعْ طَ

ــاتْ بّ الحَ مــن  ــة  بَّ حَ ــبْ  نَقْ  ً ــرا كطي

واتْ ون واصْ بَّحْ له السُّ بْحانْ من اتْسَ سُ

قانِي ــلْ دُهْ ــياتْ نبي ــولْ فــي األشْ وَيْجُ

ــي النِ اعْ و  الســر  فــي  ــا  رَبْن ــدْ  وَحَّ
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ــارْ ــهَّ ــد الــقَ ــواحَ ــكْ لــأللــه ال ــلْ الــمُ

هارْ ــولْ ذا الملكْ بجْ ــدْ ذا يْقُ نْ بَعْ ــمَّ مَ ثُ

ــرارْ ــا اسْ ــه ب عــاكْ وَيْجاوْبُ لْهــا امْ مَ يَحْ

ــانْ ون تـُ ال  ــل  بْـري جَ يشــيلْها  ــمَّ  ثُ

ــودانْ يُ كمــا  لْهــا  عَ يَجْ ــرْشْ  العَ ــوْ  نَحْ

ــة رْفوعَ مَ وقْصــورْ  حــورْ  داتْ  ــرَة  ضْ حُ

ــة نوعَ ــامْ مَصْ ــاتْ و اخي ــرايَرْ التْق و اسْ

ة موعَ جْ ــراتْ مَ يْ ى األنْفسْ خَ ــتَهَ ما تَشْ

ــبْحانْ سُ ــبْحانُه  سُ ــا  رَبْن يقــولْ  و 

البُرْهــان ــبْ  صاحْ ــي  حبيب ــد  مَّ حَ مُ

ــامْ أم و  ــا  واألنْبيَّ ــلينْ  رْسْ المُ ــعْ  مْ جَ

جامْ ــرَبْ و اعْ دْ العْ ألمةْ الرْســولْ ســيّ

ــرامْ ــمْ ذا الجــودْ و اإلكْ ري ــةْ الكْ يافَ لضْ

ــبْهُ شــيهانْ ــجْ ما يْشَ تْبَهَّ ــبْ مَ َنْجي أ

رْجانْ بينْ مــن مُ ــبْ و جْ ــه مــن ذْهَ رَأْسُ

ــه ُدْنُ أ ــى  الثْن هــل  ا  ــوْ ـكي يَحْ ــؤْ  لُ ؤْ لـُ

نُه ــمْ من الجينْ و مــن لَوْريقْ بَطْ و قْوايَ

عينْ نِي المْ مّ الغْ يدْ نَعْ دِ شْ الشّ ذا البَطْ

وينْ ــقْ اعْ ــي ارْفِي بتِ ــلْ جَ بْري ــا جَ ــلْ ي هَ

تينْ ــي المْ ن رْة الغْ دُ دِي نْشــيلْها بَقْ وَحْ

ــي المزانِ ــرْقْ  بَ ــنْ  مَ ــرَعْ  اسْ شــي  ويَمْ

ــي االغْصان واحْ  ــدْ بَ ــمْ  النْعي ــرَفْ  وَيْزَخْ

ــارْ على االنْواعْ ــجارْ و اثْم و انْهارْ و االشْ

ــة تَرْصاعْ عَ تْرَصْ ــوبْ مــن الجينْ مَ و اقْب

رَم جميعْ من طاعْ ل الكريمْ يَكْ من فَضْ

ــي ـ بُرْهانـِ ــنْ  ـيْـ عَ ــادي  ن ــل  بْـري جَ ــا  ي

عانـي يافْتي  لضْ ــه  ــتُ بــأمْ يــاتــي 

ــادِي يْن و  ــورْ  للَسُّ ــلْ  بْري جَ ــد  عَ يَصْ

ــادي ــري مــع الب ضْ ــعْ حَ مي ــوا اجْ التَمُّ

ــد الهــادي مَّ حَ ــبْ مُ ــنْ يَرْتْكَ فــي الحي

ــي األلوان ــعْ  بَبْدي انْشــاهْ  مــن  ــرْزُه  طَ

ــي العيان ــوتْ  ياق ــانْ  الب مــن  ــذاكْ  وكْ

ــجْ يَوْهَ بالبهــا  ــرَّدْ  ازْمَ مــن  ــدْ  الجي و 

ــرْ هودُجْ هَ ل على الظّ عَ ــورَ اجْ و مــن النُّ
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ــه نُ يَمْ عــن  ــبْ  نْجي ــرْ  بابْكَ ــبْ  يَرْكَ

ــوانْ ــبْ الرَّضْ ــهَ صاحَ ــى يســارْ طَ و عل

ــانْ عفّ ــن  ب ــانْ  ثْم عُ ــه  خالقُ مــن  و 

ليلْ أمامْ رْتْضى ســيفْ الجْ ــى المُ و عل

ــالمْ العْ ــلينْ  رْسْ المُ و  ــا  األنْبْي ــدادْ  َعْ أ

ــوامْ ــعْ اقْ ــة جمي نّ ــلَ الجَ ــوا أهْ ب و يْركْ

ــلْطانْ ميعْ سُ ــى الجْ ــمْ عل و هــو بينْهُ

ــوانْ ــامْ رَضْ ق ــابْ المْ ــى ب ــمْ عل يَلْقاهُ

الكْ فّ قالوا مــن االمْ ــبْعينْ ألَفْ صَ سَ

َلْفْ كذاكْ ــبْعينْ أ فْ سَ ــدادْ كل صَ و اعْ

ادْراكْ ــرْواتْ  ال ــدْ  نْ عَ ــوابْ  االبْ ــدادْ  اعْ و 

االمــكانْ وا  ــطُ يواسْ و  ــلْ  خُ يَدْ ــا  لَمَّ

ســانْ فى و احْ لْ الصّ ــا بأهْ ب رْحْ ــالً ومَ َهْ أ

وا بَتْمادْ دُ ــوا و يْشــاهْ ــنْ يْنَزْل فــي الحي

ــدادْ ــفْ عْ َلْ ــرينْ أ شْ ــة و عَ ــا ورَبْعَ ي و مْ

وْضْ قالو أهلْ التَّرْشادْ رْ حَ لّ قْصَ و في كُ

ــجْ نْهَ المُ فــي  ءادَمْ  ــر  بابْكَ ــدا  وحْ

شــاني ــه  جانْبُ فــي  ــلْ  لي الخْ و  ــرْ  مَ عُ

ــي ــفينَة و طوفان ــبْ السْ ــوحْ صاحْ و ن

ــوفْ األل ــنْ  مَ ــرينْ  شْ وعَ ــة  ورَبْعَ ــا  ي وَمْ

ــي الموصــوفْ ــبْ  يحفــوا بالنْب بَنْجايَ

صفــوفْ ــن  صادّي ــبْ  النّجايَ و  ــولْ  ي َخْ أ

ياني ــعْ االعْ مْ لوا بالجَ ــنْ يوصْ في الحي

ــلْوانـــي ــى و سَ ن ــزّ ومْ ــمْ بَعْ نِيـهُ هْ يـَ

ــرَة ـ ضْ الحُ ذا  ــانْ  بِب ــى  عل ــمْ  تَلْقاهُ

ــرَة هْ جَ ــالمْ  بالسّ ــمْ  ليهُ عْ ــلَّمْ  تْسَ

ــرّة حــوا القُ ــابْ يوَضّ ــفْ ب َلَ ــبْعينْ أ سَ

ــي الغان ــرْ  بأمَ ــادى  ن ــا  م وا  عُ ــمْ يَسَ

بضيفانــي ـــالً  أهْ ــانْ  ــاألم ب ـــالً  َهْ أ

ــادُه ب لعْ ــرْ  خي ــنْ  مَ ــا  رَبْن ــدْ  نْ عَ ــا  م

يوجــدوا ــمْ  لهُ ــا  األنْبِي َقْصــورْ  أ

ــرادُه ــع انْهــارْ بَمْ ــوْضْ رَبْ لْ حَ و فــي كُ
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ــانْ ــمّ لب ــقْ ثُ ــاء و رْحي ــالً و م سْ ــنْ عَ مَ

ــانْ ب ــوابْ مــن ذَهْ ــرْ اكْ لْ نَهْ ــى كُ و عل

ــاوْا ع يدْ كمــا  ــة  عَ بُقْ ــى  إل يْســيروا  و 

لْمْ ارْواوْا لْ العَ رَة هَ ــجْ ــبْعينْ ألَفْ شَ سَ

ســاوْا كْ ــه  ل اوْراقْ  ــه  في ــن  صْ غُ ل  وكُ

ــانْ نّ المَ ــةْ  نْعَ صَ ــة  وَرْقَ ل  كُ ــى  عل و 

ــانْ االذْه ــر  يَّ يحَ صافــي  ــؤْ  لُ لُؤْ ــنْ  مَ

بَّاك َلْف شُ بْعينْ أ ر سَ لْ قَصْ قالوا في كُ

ــراكْ تُتْ ــمْ  لَ فْرَشــاتْ  لهــا  ــة  الرّيكَ و 

ــالكْ األمْ مــن  ــكْ  مل ــه  اإلل ــادي  وَيْن

يفانْ ــداتْ الضِّ ر مي ضّ ــه اتْحَ و يقــول ل

ــبانْ سْ سْ و الحُ ــمْ مــن ياقوتْ فاقْ الشَّ

ــنَة ســينْ ألَفْ سْ مْ قالوا في طولْها خَ

ــة نّ المَ و  الجــودْ  ذا  المــالكْ  ــادي  وَيْن

ــنّة ل السُّ ــبْ تاتي هْ ــنْ ذهَ حــافْ مَ بَصْ

ــرانْ ني ــته  مامَسّ بالنّســامْ  يفــوحْ 

ــانْ مّ ــنْ و الجُ ــبْ و الجي هَ ــوتْ و الذّ ياقُ

ــي دان ــذا  ل هــذا  و  زّجــوا  يَتْمَ ــمْ  لَ

ــي يان العْ تســر  و  النّفــوسْ  ــلّي  َتْسَ أ

ــجارْ من سوســان ــها اإللَهْ باشْ رَسْ اغْ

صانْ ــفْ اغْ َلْ ــبْعينْ أ رَة لها سَ ــجْ و الشَّ

ــانْ رْف ــتْ العُ ــة قالَ ــفْ وَرْقَ َلْ ــبْعينْ أ سَ

ــي بان ــه  بدورْتُ ــرْ  قْصَ ــفْ  َلْ أ ــبْعينَ  سَ

ــي ــنْ انْشــاهْ بالســرّ نوران ســاهْ  مَ اكْ

ــكاتْ ــنْ ري ــبْعينْ مَ ــهْ سَ والشــباكْ لِ

ــتَبْراقْ بالتَّتْباتْ ــنْ اسْ ــبْعينْ فَرْشْ مَ سَ

ماتْ ظْ ة مــن العُ مَ ظْ ى كروبْ عُ ــمّ يَتْسَ

ة فــي التْقاني نْعَ ــي بصَ ن َنْشــاها الغْ أ

ــاني ها السَّ ــنْ ال اوْصالْ في اقْوامْ ال شَ

رينْ سينْ الفاخْ مْ داكْ خَ ها كْ رْضْ وفي عُ

ــادْ في حينْ ب عْ العْ مْ ــمْ جَ عَ و يقــولْ تَطْ

ــنْ تَلْفي خْ مَ ــواعْ  بَنْ ــامْ  طع ــمْ  فيهُ و 

ــي ــعْ االوان مْ ــه جَ عُ ة يْوَضْ ــدَ فــي المي

ــي أن مْ ظَ لّ  كُ ــرْوي  يَ ــرْبْ  شُ ــمْ  فيهُ
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ــنيمْ التَّسْ و  المــورودْ  و  ــبيلْ  لْسْ السَّ

ة و طيبْ نْســيمْ ــذَّ ة لهــا ل ــفَ لْ رَشْ كُ

ــمْ ري كْ ــلْ  جَ يقــولْ  ــرابْ  الشّ ــدْ  بَعْ و 

مــانْ الرَّحْ ــكْ  اليَ مْ ــاقْ  ب باالطْ ا  ــوْ ياتي

رْجــانْ مَ و  ــرَّدْ  زْمَ و  ــبْ  نْتْخَ مَ ــوتْ  ياق

رافْ رْ فــي بالْ وال بْشــوفْ اطْ طَ ــالَّ خْ شَ

ــماتْ على االوْصافْ هاتْ سْ ــمْ فاكْ فيهُ

ــافْ ن ــارْ اصْ ــدْ ذا االثْم ــودْ واحَ نْق فــي عَ

انْ ــرْ للرُّمَّ بي ــومْ تَعْ ل ــلَ العْ حــوا أهْ وَضّ

ــوانْ نْ ــه عَ ــه علي بُّ ــضْ النّعــام حَ كبي

روسينْ غْ يبْ مَ جارْ عروقْها في الطِّ و اشْ

روزينْ طْ ــالَّتْ مَ هــا حُ مْ عْ وفي جــوفْ طُ

ــبْعينْ سَ ــمْ  نْهُ مَ ــدْ  واحَ لْ  كُ طــى  يُعْ

ــانْ ــنَّ ــمَ ـــدْ ال ـــواحَ ــرْ اإللــــهْ ال ــأمْ ب

كانْ ــوْ مْ لْ ــي في عُ رْب ــم قُ تْهُ ــي ارْفَعْ َنِّ أ

ــعْ مي الجْ رْ  ــوّ سَ ــكْ  ذالَ ــدْ  بَعْ يقــولْ  و 

ــميعْ اسْ ــلْ  رْجَ بِمَ ــمْ  لُهُ لْخْ يْخَ ــمَّ  ثُ

للتَّنْغــامْ ــورْ  الكافــ و  ــلْ  بي جْ الزَّنـْ و 

ــامْ ــت الخْ فــي  ــرْ  بي العْ و  ــكْ  سْ كالمَ

ــرامْ المْ ــلْ  مَ يَكْ ــادي  عب هــوا  كّ اتْفَ

ــي ــونْ يَرْقان ــبْ فــي ل ــة و ذهْ ــنْ فَضَّ مَ

ــي عان المْ ــرارْ  اسْ و  بالبْهــا  حاطــوا 

ــنْ  العاقْلي ــرْ  دْوايـَ ــهْ  بِ اتْحــوطْ  وال 

ــنْ عي تَمْ جْ ــرْ مَ ــنْ و ثْمَ ــبْ و تي نَ ــنْ عِ مَ

وينْ ياتْ في التَّكْ نْ لَشْ نْ اتْقَ ــبْحانْ مَ سُ

تاني ــتْ العْ ديثْ لَلْبَخْ كى فــي الحْ يُحْ

ــي الغان ــةْ  نْعْ صَ هــذا  ــهْ  في ــوبْ  ت كْ مَ

ــة فَضَّ وَوْرَقْهــا  ــبْ  ذْهَ ســادْها  اجْ و 

ضــى تُحْ ــنْ  ني لَلْمومْ ــاجْ  ب الدّ ــواعْ  بانْ

ــة ظَ لَحْ فــي  ــمْ  بِهُ ــالكْ  المْ ا  ــوْ ياتي

ــي ضيفان ا  ســيوْ أَكْ ــالكْ  لَلْمْ ــولْ  يقُ

ــي يَرْضان بشــاينْ  ــومْ  الي ــمْ  زيهُ نَجْ

ــة نوعَ مَصْ ــوارْ  بَسْ ــالكْ  المْ ــوْ  ياتي

ــة رْفوعَ مَ ــبيهْ  التَّشْ ــى  عل ــل  الخَ باخْ
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لّ بْديعْ ــواعْ كُ ــاتْ و انْ ــنْ خالَصْ التّق مَ

ــيقانْ ــدامْ لنْهايَةْ السّ لْعــوا من القْ طَ

ــانْ تَرْن ــمْ  لهُ عْ  ــمَ تَسْ ــاوْا  يَلْتْق مــا  هْ مَ

ــماهْ لْوْ سْ دْ في عَ مْ واحَ نّهُ ــلْ مَ عَ لو اجْ

بَرْضــاهْ ــوْرى  لل ــرَّمْ  اتْكَ ــنْ  مَ ــبحانْ  سُ

ــالهْ اعْ فــي  ــا  رَبّن ــمْ  وهُ تْمُ خَ يْقــولْ  و 

ــالَّ يْصيفْ لســانْ بْ شَ هَ ــمْ الذّ واتَ بَخْ

ــرْآنْ القَ مــن  ــاتْ  أي ــمْ  فوقْهُ ــوبْ  ت كْ مَ

شــارْ باعْ عْ نْ الصْ ــرْدْ مَ لّ فَ ــى الكُ طَ يُعْ

يارْ تَغْ ال  ــراتْ  ــجُ ــحُ ال ـــى  األوْل فــي 

ــرْ ــزُّمّ ــثْ والـــرَّابَـــعْ ال ــالَ ــثَّ ــرْ ال ــطْ سَ

ــانْ الدخّ مــن  ــة  ءاي لهــا  ــادَسْ  السَّ و 

نْوانْ ــروفْ فــي العُ ــة الزَّخْ نَ و فــي الثامْ

جيبْ طّ اعْ ً بْخَ را طْ رَة ايْضاً سَ في العاشْ

ــبْ مْجي ــلّ  جَ ــودْ  ب عْ المَ ــا  رَبّن ويْقــولْ 

يبْ رْ انْواعْ الطِّ طَ بيرْ وعْ ــكْ والعْ سْ بالمَ

ــة  رْصوعَ مَ ادْرارْ  و  ــبْ  نْتْخَ مَ ــوتْ  ياق

ــي ــعْ االلوان مي ــوتْ حــاطْ بجْ مــن ياق

ــاهْ انْســاني غ ــقْ يَصْ ــمْ يْطي بصــوتْ ل

بْ واكَ رْ و الكْ ــدْ ــعاعْ البَ ــنْ شْ يْفــوقْ ع

ــبْ الرَّاقَ و  ــمْ  ايَ الدَّ ــوْدودْ  ال طــي  عْ المُ

ــبْ ــتاجَ سْ ــرْ مُ ــالكْ بَأْمَ ـــ ا المْ ــوْ ياتي

نورانــي  هيـجْ  اسْ مْ  ــهُ فَصّ ياقـــوتْ 

واني ــانْ رَضْ ن لْدْ فــي جْ ــى الخُ لّ عل ــدَ تْ

رْ مــن نُّورْ ــطَ عْ فيها شْ ــمْ وْضَ لّ خاتَ كُ

ــورْ ــطُّ ـــمَّ ال ــرْ ثُ ــاطِ ــة ف ــيَ ــانْ ــثَّ وال

ــهورْ شْ ــرافْ بالمَ ــسْ األعْ وفــي الخامَ

بَبْيانـي ـــات  ارِي ـــدَّ ال ــعْ  ــابَ ــسَّ ال و 

رْ فــي التْقاني ــطَ دْ سْ ة الرَّعْ ــعَ والتَّاسْ

ــلْ ضي ــت التَّفْ مَّ ــة ضَ ــر ءايَ جْ ــنَ الحِ مْ

ــلْ طي تَعْ ال  ا  ــوْ ياتي لهــم  ــوا  ـبُ يّ اتْطَ

ــلْ تَبْـجي ــمْ  يَزْدادْهُ ــمْ  لهُ ــوا  ـبُ يّ يْطَ
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ــانْ يَّ الدِّ ــكْ  المالَ ــادْ  ب لَلْعْ يـقــولْ  و 

نَّانْ ــى المَ ل ــا ذا العْ ــعْ ي مي ــوا اجْ و يقول

 

ــكْ هَ وَجْ ــروا  يْنَضْ ــادَكْ  ب عْ ــي  ت دْ وَعَ

كْ ــدَ وَعْ ــا  لْن وافــي  ــا  تْن دْ وَعَ مــا  وَكْ

لَكْ ســانْ فَضْ نْ حْ ة مَ مَ لّ نَعْ ــعْ كُ مي وجْ

ــرانْ فْ الغُ ــعْ  واسَ ــنْ  هيمَ المْ ويْقــولْ 

عانْ مْ ــومْ لَلْجَ جــوبْ ذا الي ــعْ الحْ َنْ نَرْفَ أ

نْبارْ المَ ــرْ  ــضَّ يْــحَ ـــروبْ  كْ ــرْ  ــأَمْ ي و 

ادْرارْ ــلّ  كُ ــفــوقْ  يْ رّ  ـــدُ بْ ــلَّــلْ  ــتْــكَ مَ

ــرْ يؤم كمــا  ــارْ  نْب المَ ــى  عل ــى  يَتْرَقَّ

ــرانْ مْ عَ ــنْ  بَ ــى  موسَ ه  ــدُ بَعْ عــى  يُدْ

ــانْ ــمْ عيســى ارْفيعْ الشَّ لي ــدْ الكْ وْبَعْ

ــة بَ طْ ــرْ الخُ نْبَ ــي المَ ــا حبيب ــدْ ي عَ أَصْ

ــة رْب والقُ ــادْ  البْع ــه  بْتُ طَ بَخْ ــبْ  طَ يَخْ

ــا ب هْ تـَ َنْ  أ كــودْ  اتـْ و  ــوبْ  ـل القْ ــزّ  تَ هْ تـَ

ــلْطانْ ــزّ و السُّ ــدْ داك ذا الع نْ ــزَل عَ يَنْ

يوانْ ــبْ الدّ ــا صاحَ ــروبْ ي و يْقــولْ يا كْ

ــي ثان ــأْلوا  تْسَ ــا  م ــمْ  لكُ باقــي  ــلْ  هَ

ــروقْ االبْداني ــرى فــي عْ ــمْ بما سْ لَ تَعْ

طــاكْ ــكْ نَرْتْجــاوا اعْ ــى ابْوابَ ل ــنُ عْ نَحْ

ــلّ رْضــاكْ مــالْ جَ ــرورْنا بَكْ ــلْ اسْ مْ يكَ

يَرْجــاك ــنْ  مَ ــبْ  يَّ اتْخَ حاشــا  فــي 

بُرْهاني ــالْ  ــم وكْ ــي  ــزّت عَ جــاللْ  و 

ــي يان العْ ــانْ  ـي بالعْ ــي  يـراوْنـ ــى  تَّ حَ

ــلْ ثي تَمْ ــهُ  مالْ ــرْ  نايـ ــوتْ  ياقـ ــنْ  مَ

ــلْ ليـ الخْ ــي  للنّبـ ــادي  نـ مْ ــادي  يْنـ و 

ــةْ التَّرْتيلْ حوفْ في غايْ ــبْ بالصْ طَ يَخْ

ــي ثانـ ــه  تُ لنْهايـْ ــه  بْـتُ طْ خَ ــوارْثْ  تْ

ــي عان ــوزْ و امْ ــه بَرْمـ بْتُ طْ ــلْ خَ لالنْجي

ــي رْبـ العَ ــد  ـمَّ ـحَ مُ فــع  رْتـْ يـَ ــمَّ  ثُ

ــبي قولْ يَسْ ــعْ العْ مْ نينْ جَ ــاُ احْ بْصوت

يْبي الغَ ــمْ  ــالَ ع لِــهــا  ــدّ  ــمَ يْ ـــوْال  لَ

مانــي رَحْ ـلْ  جَ ـنْ  هيـمَ المُ ـنادي  ويـْ

ــي ران اتـْ ــقْ  ــاليَ الخْ جــوبْ  الحْ ــعْ  ارْفَ
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جــابْ ــفْ حْ ــبْعينْ ألَ ــكْ سَ ــعْ المل يَرْفَ

ذابْ لّ هْ ــكُ ــني بْ سْ ــروا حُ و يْقــولْ نَظْ

تَنْســابْ وال  ــلْ  ثي تَمْ ال  ــبيهْ  تَشْ ال 

ــدانْ مْ وَلْ ــقيوْكُ ــتْ يَسْ ويْقــولْ مارْضي

كيســانْ ــدي  يْ ــنْ  مَ وْدادي  مْ  ــقيكُ نَسْ

ــة نَّ ــرْشْ و الجَ ــالكْ و العَ ــمّ المْ ــرى تَ تَ

ــة نَّ المَ ذا  هللا  ــادْ  العب دوا  ــجْ يْسَ و 

ــنَه سْ ــنُه لهم حُ سْ ــذي حُ تْ اللّ ــدْ وعَ

يانْ العْ ــعــوا  ــتّ ويْــمَ ــعــوا  ــرْفْ يَ ـمَّ  ثـُ

ــمْ ضيفانْ هُ مّ ســينْ ألَفْ عــام تْعَ مْ خَ

ديقْ دْ الصِّ ــامْ و الماجَ ســينْ ألَفْ ع مْ خَ

ــقْ قي تَحْ ــه  يافْتُ ضْ ــامْ  ع أالفْ  ــتَّة  سَ

فْ وكيفْ ــفْ وْنَصْ رْتْضى ألَ ــي المُ ل و عْ

ــوانْ النَّسْ ــرَّةْ  حُ ة  ــريفَ الشّ ــرَة  الزُّهْ و 

ــانْ ــي الشَّ ــه و ازْواج عال فُ ــفْ و نَصْ َلَ أ

ــمْ  التَّنْعي ــة  نَّ لجَ ــرامْ  الكْ عــوا  يْرَجْ و 

ــمْ ري كْ ــلّ  جَ ــالهْ  امْ ســوقْ  ــمْ  يَلْقاهُ

ــادُه ـب اعْ ــرْ  ماهَ لَجْ ــلْ  لي الجْ ــى  ل يَتْـجَ

ــرادُه بَمْ ــوزْ  ف ايـْ و  ــرْو  مَ لّ  كُ ــرْ  يَنْظُ

وْدادُه م  ــقيهُ يَسْ ذاكْ  ــدْ  بَعْ ــنْ  مَ ــمّ  ثُ

ساني بَحْ ــدْ  ــري نْ ــنْ  ــيْ عَ حـــورْ  وال 

لْتْ فــي بْياني ــفْ قُ هــور كي شــراباً طَ

ــودْ ب عْ المَ ســوا  دّ يْقَ و  ــبحوا  يَسْ ثَمــة 

مْ ليسْ ذا اليومْ يومْ اسجودْ و ايقولْ لهُ

صــودْ قْ ــاوْا بالمَ م و ازْه ــكُ رَفْعــوا راسْ

ســاني ــمْ عظيمْ االحْ ري ــه الكْ في وْجَ

ــي ثان ــي  النّب ــة  ضيافَ ــا  ه دْ بَعْ مــن  و 

ابْ طَّ ــنُ الخَ رْ اب مَ ــامْ و عُ ــرة ألَفْ ع شْ عَ

ســابْ بَحْ ــامَ  ع ــفْ  َلَ أ ــثْ  ثَلْ ــانْ  ثْم عُ و 

حابْ ــنْ االصْ صــودْ مَ قْ ــة المَ هــذا غايَ

رْفانــي العُ قالـوا  الــوْرى  ف  ضايـَ تـْ

ــباني سْ حُ ــفْ  نصْ و  ــفْ  بألَ ــدْ  وَحْ لْ  كُ

ــوا م قَدْ ــا  م زيّ  ــبْ  النّجايَ و  ــولْ  ي بَخْ

و ــمُ ــا يَسْ لّ م ــنْ كُ ــياتْ مَ ــواعْ االشْ بَنْ
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ــرْ فــي تَرْقيمْ واهَ ــنْ و جْ ــوتْ و الجي ياق

جانْ سكوا من الحِ ــتَرى يَمْ شْ من غيرْ مَ

ـعــانْ مْ الجَ ــبْ  يْطي ــحْ  ري ــمْ  يَلْقاهُ

صــورْ يَلْقاوْا حــورْ العينْ ــوا القْ ل خْ ويْدَ

ــنْ زي ــوا  ردتُّ ــاهللا  ت ــمْ  لهُ ــوا  ويْقول

ــنْ بي ــرْ المْ بَ ــتْ مــن الخْ ــا بْلَغْ هــذا م

ـــانْ االرك و  البيتْ  ــقّ  ــحَ بْ ـــواليَ  م

اإليمــان ــة  لْمَ كَ ــى  عل ــا  قْلوبْن ــتْ  تَبَّ

ــاكْ دْع رْ  ــتْظَ سْ مَ ــبْ  يَّ تْخَ الَّ  مــن  ــا  ي

تاً تَرْضــاكْ عــاكْ فــي ســاعْ ــا مْ ولْقين

ــالكْ اهْ ــراوا  نْ ــا  م ــكْ  فَ بْلُطْ ــا  ن دْرَكْ و 

األوْزانْ ــمْ  النَّاظَ ــمْ  يارْحي ــمْ  ارْحَ و 

قانْ هْ ــي الدُّ رابْل ــدْ الغْ مَ ــبْ أحْ ــنْ غالَ بَ

يَرْضــاكْ ــا  م ــدْ  خُ ــة  لَّ الحُ راوي  ــا  ي

غاكْ ميعْ مــن يَصْ هــاتْ النّظــامْ و جْ لدْ

فــاكْ يَخْ ــا  م وَّاوْ  ــرْف  شَ ــخ  التَّاري و 

لَتْمــوا ــب  انْجايَ و  ــولْ  ي الخْ و  ــانْ  لْم غُ

ــي رُفْقان لْ  ــكُ بال ــيرْ  السِّ دوا  ــدّ يْجَ و 

ــي ــبْ االبْدان ــبْ تْطي لْ طي بَنْســيمْ كُ

ــه يومْ ثيلُ ــا مْ ــة م عَ مْ ــومْ جَ ويْكــونْ ي

ــمْ أنْت ــذاكْ  كْ ــة  ؤْيَ الرّ ــلَ  اهْ ــوا  ويْقول

نْظومْ ــي مَ تُه كمــا رْويتْ في مايْت غْ صَ

ياني صْ لّ عُ و رْســولَك الشــفيعْ في كُ

واني ــانْ رَضْ ن ــعْ فــي جْ مي ــرْنا جْ شَ و حْ

ــرَك أمْ ــوا  نمتتل ــكْ  لَ ضْ بفَ ــا  دين اهْ

ــك هَ ــوفْ فــي وجْ ــل الشّ ــا بْجَ ن و كرمْ

ــرَكْ ــي غ ــا  ــن ربّ ــا  ي رْؤُفْ  ــا  ــن ــالِ م

ــا وديجاني ي فــاكْ في اضْ طْ احْ مُصْ ــدّ مَ

ناني دْ العَ ــهَ  طَ ــرْمْ  ــحُ ال قْ  ــوَّ ــشَ الــمْ

ــالمْ انْهيبْ عاني و السّ سْ المْ قَ ــنْ دَمْ مَ

يبْ ــكْ و الغوالي و العطر و الطّ سْ بالمَ

لّ انْصيبْ ــتْ جَ رّم نَلْ حَ رْ المْ ــهَ في الشْ
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رانْ ــكْ ــد و الشُّ مْ ــلّ الحَ هــا ابْجَ تَمْ نَخْ

وانْ ــالمْ و الرّضْ ــفْ سْ َلْ ــفْ أ ــاتْ ألْ ي و امْ

ــي نان اكْ و  اتْ  ــدَّ ال وروحْ  ــي  قَلْب ــنْ  مَ

ــرْبــانــي الــقُ بــيــتُــه  آلْ  ــادي  ــه ــلْ لَ

انتهت القصيدة

195 : ويعني هذا الرمز 1286 هجرية        
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ــودْ جــلّ اهللا بُ عْ ــا المَ ــبحانْ ربْن سُ

ــي في عاله ــم باقي غن موجــود قدي

ــد انشــا نعم الصفــي  ءادام اهللا ق

ــوحْ و ابْراهيم من نســلُه ادْرِيس و ن

ــماعيلْ و اختارْ من واله ابْراهيم اسْ

ــرائيلْ اسْ اوْالد  االســباطْ  ــارْ  خت و 

و فضــل عليهــم يوســف الصديق

بْ دعاهْ و نجاهْ من المضيقْ و ستاجَ

ــد ــور محمّ ــا مــن ن ــع األنبي و جمي

و جميع من ترى من الحيّ و الجامد

ــل مانشــا األشــيات و برزها من قب

رهــا انتظَ ــم  ث ــه  حبيب محمــد 

ــرة فتْ ــال  ب ــرْ  يقطَ ــرَقْ  العْ ســارْ  و 

رســلين جهــرة ــا و المُ ــدادْ األنبي اعْ

ه ال شــريكْ معاه ــدْ فــي ملكُ الواحَ

ــانْ ــراه عي ــه شــبيه وال ت مــن الّ ل

مْ فاهَ يا  شيتْ  والدُه  من  تار  اخْ و 

ــانْ ــا العي رســلين و األنبي جــدّ المُ

يلْ ضِ التّفْ ذا  اسحاقْ  النبي  خوهْ  و 

ــانْ يّ الدّ ــكْ  المالَ رْهــم  قدَ ــعْ  رفَ و 

شريق بنور  لّة  حُ ابْهاهْ  من  كساهْ  و 

بْ ليُونس في غمق مكان كما ستاجَ

ــدْ الواحَ ــا  ربن خلقهــم  ــه  ألجل و 

ول المصطفى قد كانْ لوجودْ الرسُ

منها جعل  قبضة  قبض  نوره  من 

في كساها العرق خشية من الرّحمان

رة قطْ ألف  عشرِينْ  و  ة  رَبْعَ و  يا  امْ

انْ الشّ ه  ابديعُ من  انشا  الباقي  و 
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ــاجْ ــدر وهّ ــه فــي ءادام كالب و جعلُ

ــى االبراجْ ــالل عل كمــا ينتقــل الهْ

وجميع ما ارسل الجليل من مرسال

ــدالْ تب ال  ــق  تحقي ــه  أمت ــر  يبشّ

خبره في صحوف المجتبى الخليل

ــور و محاكــم التّنزيل وكــذاك الزب

تْ األبصارْ ـحَ صلّى اهللا عليه ما لمْ

ــتْ االزهارْ ــه ما فاحَ ــى اهللا علي صل

ــنْ الزِّينْ حابْ زي ــودْ بالرْضى اصْ و نعُ

ــنينْ سْ ــارْ و الحَ ــازمْ الكفّ و علي ه

ارْ ــا معاشــرْ الحضّ و مــن بعــد ذا ي

يا االبصارْ تْ النبِي يوسف اضْ في قصّ

ــسْ عــن التّعلبِي رايَ ــابْ العْ في كت

ــمْ اخطابِي قْ االســتاذْ يافاهَ امْحقّ

وبْ من االســرارْ ــي يعقُ ــتْ للنبِ كانَ

ــي مــن االبرارْ بِ ــه اصْ مهمــا ازْدادْ ل

ــادامْ الصبــي يكـبـر و يتْســلّـى م

مهلة بــال  ه  عُ قطْ ــغْ  ــلَ ابْ فـــإذا 

االنـتاجْ ا  لألنـبـيّ يـنتـقـل  سارْ  و 

ــى لمنتـهــاه لســيّد التـقــالن حت

تعــالْ المُ ــن  المهي ــرُه  أم و  إال 

نانْ ـدْ ي العَ ـمِ هَ الهاشْ يصدقُـوا بطَ

اإلنجيل حق  موسى  رَاتْ  ــوْ ت في  و 

رقانْ ة صاحب الفُ وصْ بالشفاعَ مخصُ

ــتْ األمطارْ لَّ ــه ما هَ ــى اهللا علي صلّ

ــورْ و الوَحشْ و الحيتانْ و عدادْ الطيُ

ــر ذا النّوريـنْ أوّلهــم عـتيـقْ و عمـ

و الزّهرة الشريفة --------- الدجانْ

--------------------- ــا  م ــاوْا  غ اصْ

ــرْ األدْهانْ ـ ــبْ يحـيّ ــثْ عجيـ حـدي

رابِي ــظْ يَعْ ــحْ بلَفْ ي لُه مــن صحِ نَقْ

ــن عبّاسْ فــي االتْقانْ ــرْوِي على ب مَ

ارْ رَة نابْتة عظيمة في صحن الدّ جْ شَ

إالّ ازْدادْ فيهــا غصــن مــن األغصانْ

ــى ــمْ للجــوّ يتْعلّ ي وِ ــنْ القْ صْ و الغُ

بِي تبيانْ ــكْ الصْ لُه عصى لتل و جعْ
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ــرَة شْ ــةْ العَ نتهــى لنهايَ ــى المُ حت

ــجرة ــزدادْ له غصن في ذا الشّ لم ي

ــنّة ــبْ السّ ــا صاحَ ــا أبي ي فقــال ي

ي من الجنّة ــبْ باهِ ينِي اقْضي طِ يَعْ

ثمّ دعــى و قالْ يا من اعطــاهْ جزيلْ

ــزَلْ جبرِيلْ ــاء حتى ان ــا ختم الدع م

دْ و افْشــى لهم سالمْ المالكْ الواحَ

دْْ ي مــن زبرجَ ــبْ باهِ ي في هــذا اقظِ

ســانْ بهــذْ الهديّة وا أهلَ الحْ فرحُ

يّة وتُه على النّ رى لخّ و احكــى ما اجْ

ــةْ األوزانْ نَ عْ ــمْ مَ ــا الفاهَ يكْ ي نوصِ

لُوا مع الرّحمانْ مْ ساداتْنا االسباطْ كَ

وبْ قُ فْ في صدرْ يَعْ نْ حبّ يُوسَ و سكَ

وبْ ــةْ المرغُ رْ غايَ ــونْ حاضَ حتى يكُ

ة مــن االعـوامْ ــبْعَ ــغْ سَ لَ ــا ابـْ فلمّ

رَسْ في حسن قوامْ  حتى يرى القظيب نغْ

ــه بالجميعْ أتاوْا وتُ صانْ خُ ــرى اغْ و ي

تْواوْا ــفْ ساعتاً سَ نْ يُوسَ صْ وكانْ غُ

ــرَة ي البُشْ ــفْ باهِ ــقْ يُوسَ ل ــا خُ لمّ

وانْ ــارْ من االخْ لْ غ قَ و عندما اســتَعْ

ــودْ و المـنّةْ ــ ــا ذا الجُ فســألْ ربــن

وتِي فــي كل آوانْ ــرْ به على اخُّ خُ نَفْ

يبْ جميلْ فْ قظِ ي يُوسَ لَكْ اعطِ من فضْ

نَّةْ الرّضوانْ يبْ مــن جَ ه قظِ و في يدُّ

ماجد ــا  ي اهللا  ــيّ  ــبِ ن ــا  ي قـــالْ  و 

ــانْ يّة من عظيمْ الشّ ــفْ هدِ ليُوسَ

ا يّ ــرْ و يتْهِ خُ ــبْ يفْ ي ظِ ــرَجْ بالقْ و اخـ

صانْ مْ نُقْ وهْ و األسيادْ ما حقهُ بْطُ غَ

النْ دْ إيّاكْ أن تضنّ في هل الصفى خُ

ى مؤواهْ فــي النِّيرانْ ــوى وعْصَ من ن

ــرُوبْ شْ لْ وال يزْهــى له المَ ــأكُ لم ي

ــدانْ لْ ــورْ و الوَ ــنْ الحُ ــه زي و كانْ في

ما هو في ذاتْ ليلة غابَطْ في المنامْ

ً ارْخى الغصانْ دا ــمْ باألثمارْ بعْ و طعَ

وا و ليسْ عالوْا حُ وا و ليسْ لَقْ رْسُ و نَغْ

ــى ما كانْ ــرْ منهــم و على عل اقْصَ
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في الحين هبّ ريحْ عصيفْ و قلعهم

ومْ جْ منعُ نْ يوسف متبهّ صْ ونبَتْ غُ

ــي مالَكْ يتِ ــا بغْ ــه ي ــه أبي ــال ل فقّ

ــذي صابَكْ و ســبابَكْ في ال آشــنْ هُ

ــارْ عن ما صارْ و بلَغْ لألســباطْ االخب

جهــارْ ــد  يري ــل  رحي ــن  ب ــوا  قالُ و 

ــة الرؤيَ ذا  راوْا  ــا  م عنهــم  ــقّ  فشَ

ــه عالَمْ األشــياء حْ ل ــا وضّ و بعده

و كانْ من اتنى عشر العامْ في عمرُه

ــا كانْ من أمرُه لْ و كانْ م قَ ــى اعْ حت

معــة الجُ ــة  ليل ــة  الليل ــتْ  كان و 

ــة ــوبْ ذا الرّفْعَ قُ ــه يعَ ــه و قبْلُ ضمُّ

يبْ تْ أمر اعجِ دَ قال له يا أبِي شــاهْ

رتِيبْ ــى التّ هــا عنِّي عل ــال له قصّ ق

تْ تْحَ قال له ريتْ كن ابْوابْ السما انفَ

ــتْ ــرى الحَ ــوقْ الت ــوارْ شــارْقَة فُ و ن

ــاتْ باللّجّ ــمْ  عظْ البحــر  ــتْ  رِي و 

ولُغــاتْ ــواعْ  بنْ ــوتْ  الحُ ســبّحْ  و 

ــوفْ البحر و تركهم مْ في جُ و رماهُ

ضانْ ــرَغْ يَقْ ــة نَفْ ــا بصــر ثمّ هذا م

كْ ــتْ مــن منامَ ــزُوعْ هكــذا فَقْ فْ مَ

ــانْ ي ــه شــين رأى بَعْ ــصّ عنُّ ــمّ ق ث

ــاوْا غيارْ وا و لتق بُوا و ســتغاضُ ضْ غَ

فانْ ــه وَصْ ــا لُ ــونْ ســيدنا و احن يكُ

ــة في خُ ــال  ب ــعْ  جمي ــه  منّ ــارُوا  غ و 

مْ القرآنْ رُؤية كيــف جاتْ في محاكَ

غرُه ــه  ينامْ مــن صُ و فــي جانَبْ أبي

ــانْ البُرْه ــةْ  غايَ ــه  منامُ فــي  ورأى 

ة زْعَ ةْ الفَ ضْ و قامْ في شدَّ فســتَيْقَ

يانْ ــرَّةْ االعْ ــا قُ ــكْ ي ــه آش ب ــالْ ل و ق

ــبْ ــدْ و قرِي ــزَعْ منهــا بعي ــة يَفْ رُؤيَ

ــكْ وأمانْ ــرْ مــن رَبَّ ــتْ خي شــايَنْ ري

ــورْ و انْشــرحت هــا ازْدادَتْ نُ ومْ و نجُ

ــانْ ــالْ وروابْ و الوَطي ســاتْ الجب اكْ

وجــاتْ ــه مُ ــوّ الســحابْ عالتُ و الجَ

ــسْ رداء حســانْ ــي البَ ــتْ كأنن و ري



537قصة سيدنا يوسف عليه السالم

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

ولْ و عرضْ نْها اضوى األفاق طُ من حسْ

رضْ ــلْ الغَ مَ ــتْ و نكْ ي ــدِّي الْقِ ــن ي بي

ــبْ واهَ ــك ســرّ المْ ــدْ ذال ــتْ عن و ري

رْ بأمر مســتاجبْ ــمسْ و القمَ و الشّ

هــيَّ كمــا  ــة  الرؤيَ ــه  لُ ــصّ  ق ــا  لمّ

يّـة طِ العْ ــولْ  مُ ربّــكْ  تابَكْ  يجْ

ــكْ وانَ ــر ألخْ ــد ذا السّ ي الكــن ال اتعِ

لْبانَكْ حاوْا طُ وا المريدْ يضْ فُ و يســاعْ

ـــرادِي امْ غــايَــةْ  يا  ــه  زوجــتُ ــالْ  ق و 

ــادِي ــم اتْ ـــرَّةْ  ق ــفْ  ــوسَ ــيُ ب تعلم 

ــم مرعاهُ ــورْ  شُ مــن  ــاوْا  أت ــا  لمّ و 

ليتهــم ــواتْ  بصْ كلهــم  ــوا  صاحُ

ورهم ضاقَتْ ولهــم و صدُ ــوا عقُ لُ دَهْ

رَتْ ــرى جلُودهــم بالغيظْ اقشــعْ و ت

ــى األبْ ــمس معن ــوا ألمهم الشّ قالُ

بْ بالحسابْ واكَ ا األحدى عشر لكْ و أمّ

ــونْ يكُ ــدْ  يري ــلْ  رحي ــن  ب ــوا  قالُ و 

ونْ ــزُه في الحــرُوكْ و اســكُ ــا يع أبين

ــنْ األرضْ زايَ ــتْ كنهــا مفاتَحْ اخْ و رِي

نَّانْ ةْ مــن المَ وَ ــطْ ة و سَ ة بالْغَ مَ كْ حُ

بْ واكَ ضاشْ الكْ ــابْ احْ كما في الكت

وا لي ببيانْ دُ جْ ه من السما و سَ ضُ نَقْ

ــة هنِيّ و  ــك  ل بشــارَة  ــه  ل فقــال 

ودَكْ بالصفى و حسانْ تبى جدُ من اجْ

رْتَبةْ شــانَكْ ــوكْ عن مَ بْطُ وْفِي يقَ خَ

لألنْســانْ و  ــدُ ع ــنْ  ي اللعِ ــنْ  اليَ

ــألوْالدِي ــدْ ذا الســرّ ل ي ــمْ ال  اتْعِ تَ اكْ

ثْمانْ ــي الكْ ــدّ ل ــه نعــمْ البُ ــتْ ل قالَ

مْ بَّرْتهــم جميع بما  احكــى خاهُ خَ

م شلّ يصيف لسانْ بْهُ و اشــتَد غضَ

وههــم بانَتْ ــارْ في وجُ ي ــمْ الغْ و عاليَ

ــيطانْ ــنْ المارَدْ الشِّ ي ــمْ اللعِ و غواهُ

يُنْســابْ يلــك  ــت  أن القمــر  ومــع 

ــم ماكانْ ــا و اهللا عل ــقْ وصفن ي قِ تَحْ

نُونْ ضَ ــه المَ ــا وكمــل ل فضــلْ منن

بأتنانْ ــمْ  ــبْــهُ يــحَ خـــاهْ  و  هــو  و 
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ــة رُوبَ مضْ ــالتْ  حي ــرُوا  بْ يدَ ســارُوا 

وبَة هْ في جُ ــوَ ي و بعضهــم قالُوا نَرْمِ

ــب كبير ــل ذن ــوا بالقت لْمُ فقــال تعَ

بيرْ تَدْ ــوا  وْنُ ــدَ ن لــلــخــرُوجْ  لكن 

ــا ن عادَتـْ كســيرْ  ــوا  ـبُ نلَعْ ــاوْا  إيّ

لَبْنا يطْ حــقّ  ــا  ــرْن ــظَ انْ ـــإذا  ف

م ــوا في موضــعْ يراهُ مشــاوْا إيلْعبُ

مْ رْعاكُ بُوا فــي مَ ــالْ هكــذا اتْلَعْ و ق

ــأدَنْ لي ــي ي ــتادْنُوا مــن أب ــال اسْ ق

ــلِّي ــلّ بينكــم فرْحــانْ و مسَ و نضَ

ــوا صــفّ ــوبْ وَقْفُ قُ ــاوْا يعَ ــا أت و لمّ

ــفْ ــلْ غدا معانا ابْنَكْ يُوسَ ما تَرْسَ

ــوبْ رأى من قبل قُ ــي  يعْ و كانْ النبِ

لْوْ جبلْ ــفْ في عُ يقْ يُوسَ كأنّ الصدِ

ــدْ ــبْ ايْري ــرَة بالعــدادْ و كل ذي عشْ

يدْ ــه و كِ ــدْ منهــم يَلْقــى علي واحَ

قْ رَبْ منهم و ادخل في تلك الشّ و اهْ

قْ ــاشْ انْطَ ــوابْ ب وهذا ســباب الجْ

ــة التُوبَ ــددُوا  نجَ و  ــوه  تْلُ نقَ ــوا  قالُ

ديوانْ كبيرهم  ودْ  هُ عنهم  افتى  و 

نِي البيرْ وبْ يَعْ هْ في غمق الجُ نَرْميوَ

ــانْ باألم ــقْ  ايثِي و  ــوا  نُ نأمْ ــاشْ  ب

للعابْنا ــوفْ  ــشُ ي و  ــرى  ي وهـــو  

وانْ اهْ صعب  كل  طلَبْنا  هو  إذا  و 

ــمْ ــاداهُ ن قـــامْ  ــمْ  ــرْهُ ــظَ ن ا  فلمّ

يانْ بعْ ترى  ما  من  كثرْ  له  قالُوا 

ــي لِّ ونوَ معاكــم  للخــال  ــرج  نَخْ

قانْ دْ صُ لك  واحنا  نعمْ  له  قالُوا 

ــفْ الوَصْ ــعْ  ارْفِي ــا  نبين ــا  ي ــادُوا  ون

ــانْ ــا فــي أم ــبْ بينن يرتعــى و يلعَ

عقلْ يفْ  يصِ شالّ  المنامْ  في  رؤية 

بالنِّيـبانْ ـــابْ  ذي بــه  ودايْـــرِيـــنْ 

ــدْ ــابْ كــنّ حدي ــزَّقْ عضــاهْ بَنْي يمَ

رانْ ــطْ ــقْ عن شَ ــرى جبل انشَ ــمّ ي ث

قْ ــأذَنْ الحَ ــامْ غابْ واخــرجْ ب ثلــث أيّ

االوْزانْ ينْ  مِ فاهْ يا  لألسباطْ  وبْ  قُ يَعْ
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يبْ ــه الذِّ ــال لهــم نخــافْ آن ياكلُ ق

يبْ عِ ــراقْ اصْ ــه و الف ــي فراقُ ودنِ و يكُ

بثباتْ ــوابــهــم  اجْ ـوهْ  جــاوْبـُ ــمّ  ث

بانْ صْ ــبْ و نحــن عُ ي ــه الذِ ــنْ أكل اليَ

ــقْ يـ ــردّ الشـــوارْ ليُوســف الصدِ فـ

ــقْ وْفِي التّ ــكْ  منّ و  نعــمْ  ــه  ل فقــال 

فقال له غدا نرســلك في حفظ اهللا

ــكْ فــي رضاهْ تْعَ كْ و يمَ هــو يســلمَ

رَة دْ ــه القُ ــوا في حمــى داتْ من ل باتُ

ــرَة بعشْ ــاوَهْ  أت ــاح  الصب ــد  عن و 

يبْ ه بالطِّ رُه و ختمُ ــعْ ــطْ له شَ أمْشَ

ــدْ صوِيبْ ــة بشَ ــه نطاقَ ــمّ شــدْ لُ ث

ــولْ فــي مكتَال مُ حْ ادْ مَ ــزّ ــه ال لُ و جعْ

ــى يُتْل كمــا  ــه  ابن زادْ  حمــل  فيهــا 

وبْ قُ رَجْ النبي يعْ يثْ اخْ دِ بْ الحْ قال صاحَ

ــمْ الغيُوبْ ــر من عالَ و ادعــى له بخي

ــاهللا ب مْ  ســالَتْكُ لألســباطْ  ــال  ق و 

ماهْ هْ من اضْ يوَ شْ ســقِ وإذا هــو اعطَ

ــبْ ينْ ال رِي ــنْ و ســابْقِ لِي ــم غافْ و أنت

ثْمــانْ كَ ــال  ب ــدِي  نْ عَ ــزْ  زِي العْ هــو  و 

رجاتْ ــي الدّ ــا عالِ ــوا له ســمع ي قالُ

بــاألعــيــانْ ــرُونْ  ــاس ــخ ال  ً إذا ـــا  إنّ

يقْ قِ ــرُوجْ بالتّحْ قال له هل اتْريدْ الخْ

ــال نقصانْ ــرَكْ ب لْ ســوى أمْ عَ ــا نَفْ م

كْ فــي حماهْ دْعَ ــكْ و نوَ رجَ ــدِي نخْ بي

ــي ســالي ســليمْ فَرْحــانْ ــرَدَّكْ ل و ي

هــم بكرة رُوجْ ــؤوا االســباطْ لخْ وهيْ

ــانْ ن التُوْ ــوبْ  قُ يَعْ ذاكْ  ــد  عن ــامْ  فق

ــسْ له قميصْ من الدباجْ عجيبْ و لبَ

ي الحســانْ يبْ الباهِ و عطــاهْ القظِ

ــة الملّ ــرْ  مظهّ ــل  للخلي ــتْ  كان

في ســاعة الدبيحْ وفداوْا كانْ ماكانْ

بُوبْ حْ فْ المَ وا االسباطْ و يُوسْ و اخرجُ

ــانْ ف اللهْ ــةْ  ضمّ رُه  ــدْ لصَ ــه  وضمُّ

ــقاهْ ــفْ بكثر اشْ ــوا يُوسَ نُ أن الّ تمحْ

ــانْ لْي هامــه الخَ ــرْدُوهْ فــي امْ وال اتْفَ
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ــفْ معهم ــع و يُوسَ وا بالجمي صــدُّ

م ــه و قالُوا حقّ فــي الْغاهُ وا ل عُ رَجْ

ــكّ الشَ ــا  كلن اوْالدَكْ  ــن  نَحْ ــا  م

ــكْ بَّ ــى حُ ــوهْ عل بُّ ــا انْحَ ن قْ ومــن حَ

وا عليكــم بتقوى اهللا عُ ــمْ فقال سَ

ــاهْ اخب دگّ  ــن  البي بينهــم  حــال  و 

ــى و اشــعابْ ــن رب ــوا بي قُ مْ ــا غَ لمّ

ــبابْ ــوا عليه جملة بغير اسْ لْبُ و نقَ

ــوهْ يتَبْعُ و  ــرْ  أكثي ــوهْ  بُ يعذْ ــرى  ت

ــلْ بيدهــم يضرْبُوهْ و بضــرب القتي

ــي يا أهــل الحرمة ــول يا خوانِ و يقُ

و ســقيوْنِي في حقّ اهللا جرعة ماء

ــوبْ مرغُ وال  ــة  راف منهــم  رأى  ــا  م

ــوبْ يعقُ ــي  أبِ ــا  ي ــادِي  كيْن ســارْ  و 

ــه قتلُ ــوا  بينُ و  ــه  علي جــارُوا  ــد  ق

ــرْ مــن أجله ــالكْ كثي ــكاتْ المْ و ب

ــالْ لهم ــد ذالك هــود و ق ــامْ عن فق

ــومْ مدم ــل  لقت ألنّ  ــوه  تقتلُ أالّ 

ــوبْ يرعاهم و بقــى خلفهــم يعقُ

ــرانْ يْ حَ هكــذا  ــا  أبين ــا  ي ــكْ  مالَ

كْ نْدَ ــز عَ ــا عزي ــر منن ــفْ كث و يُوسَ

ــةْ الرّحمانْ فالَ تهنّى و ســير في اكْ

يقْ مشــى لما يرجاهْ عْ و الصدِ و ارجَ

هــذا ما قضــى المنزّه فــي األكوانْ

البْ ادْ و عطــاوَهْ الكْ ــزّ منعــوهْ من ال

ــانْ لب ــه طُ ــه اخــوانْ والّوْا ل ــوا ل كانُ

يســبُّوهْ و  ــألرضْ  ل ــوهْ  مُ يلطْ ــرى  ت

ــالنْ ــالن ف وهــو يســتغاتْ بهــم ف

لح و اظمى ــي قلبِي اكْ وا بحالْتِ رفقُ

ــل تقتلُونِي هكذا عطشــانْ من قب

وال ملتجا مــن ذا القضاء المكتوبْ

ــيّ مــع االخوانْ ــتْ ما جــرى ب ــو ري ل

ــل من قبلُه ــرْ كما صبرْ الخلي و صب

حانْ ــدْ و التمْ و هــو فــي شــدّ الكب

ــومْ لُ عْ المَ ــد  هْ العَ و  ــا  تفقن ــنْ  اي

ــالنْ تْ ــوهْ فــي الجــبّ ال قُ و اآلنْ الْقُ
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بّ ــوا رأيهــم و دناوْا نحــو الجُ جمعُ

ـــرّبْ ال للجليل  يــنــادِي  وهـــو 

ــر ــوهْ قبــض بشــفر البي ــا و جبُ لمّ

ه بضــرب اكثيرْ ــدُّ وهــم يضربُوهْ لي

ــي وتِ خُ ــا  ي ــال  ق و  ــه  يدي ــوا  غلل

وتِي ــا تجي مُ ــونْ لي كفن حين و يكُ

قالُوا له ادعي ضيّ القمر و الشمس

ــس تلب بمــا  ــكْ  ذاتَ يســتروا  همــا 

ــه وال قبلُوه ــامْ منّ وا ادْم عُ ــا ســمْ م

وه عُ و منين و صلّوا نصف الحبل قطْ

ــد الجيّ ــر  بأم ــتْ  الْيانَ ــه  لقدامُ

ــرَّدْ متفَ ــكل  ل ــسْ  ونِي ــا  ي ــولْ  يقُ و 

وهْ باالصــواتْ ــدَ عــوا بعــد ذاكْ نَ رَجْ

ــى ما فاتْ وا عل مُ في ضنّ أنهــم نَدْ

ــوه رْبُ يضَ و  االحجــارْ  وا  ــدُ يرفْ رادُوا 

وهْ فُ ســعْ ــا  بعده و  ــودْ  هُ ــمْ  انْهاهُ

ثمّ ضوا عليه في الجبّ نور شــريقْ

صالْ عتِيقْ تْ المْ  و حلى مذاقْ ماهْ نَعْ

بْ ــكَ لُه تَسْ ــوهْ بالحبالْ و نواجْ رَبْطُ

مانْ ــا رحْ ــي بعفوَكْ ي ــولْ غيثْنِ و يقُ

---------------- يســتغاتْ  صــار  و 

ــانْ عري جــردُوهْ  و  ــه  ل ــاوْا  دن ــمّ  ثُ

ــي عورتِ يســتر  قميصــي  ــي  ل ردُّوا 

ــدي نطرَدْ هــوامْ المكانْ وا ي وســرّحُ

بْ بهــم تأنَسْ و احــدى عشــر كوكَ

ــرانْ ــوامْ للغي ــكْ الهْ ــرْدُوا علي و يطَ

ــوهْ ــا غلُّ ــبّ مــن بعــد م دَالَّوَهْ للجُ

رَة عليها كانْ و خرَجْ له الكرِيمْ صخْ

رَّدْ ــوحْ و يغَ ــوقْ ينُ و صــارْ فــي الغمُ

يجانْ رُبْتِي في الضــيّ و الدّ  أنــس اغْ

ــدْ ماتْ ــلّ حــي أوقَ ــوه ه رادُوا يرفعُ

رُه دهشــانْ جاوَبهــم نعــم  و خاطْ

ــوه قتلُ إذا  ــى  حت زوالْ  لهــم  وال 

دْ بينهم ســابَقْ كما قد كان هْ و العَ

وا ارْكانُه بعــد كانْ مضيقْ وســارْعُ

ه ظمآنْ من بعد كانْ ملح ما يرشــفُ
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ــاهْ غريقْ ــشْ ظلِيمْ م ــبْ وَحْ وكانْ جُ

ــمْ التّحقيقْ ــا فاطَ ــوامْ ي ــرْ الهْ أكثِي

ــوبْ قُ ــة يعْ و كانْ مــن الحــبّ لمنزل

وبْ من عهد حفرْ ســامْ نشاهْ بن شعُ

يدْ ــكْ جــاهْ اوْكِ ــه اهللا مل فأرْســل ل

يدْ وْعِ لْ التّ و خرَجْ له قميصْ مــن داخَ

ــارْ للنّ المكــر  ــومْ  ق ــوهْ  بُ وَجْ ــا  لمّ

ــارْ الجب ــي  العل ــر  بأم ــلْ  جبري ــاهْ  أت

ــحاقْ من الخليل ــصْ إسْ ي مِ وورَثْ لقْ

ليلْ ــفْ كمــا التَّهْ لُه على يُوسَ و جعْ

ــولْ النْهارْ معاهْ و ابقــى ذا الملك طُ

ــي في عالهْ فقــال له ســأَلْتَكْ بالغن

ــلْ ي تفضِ لهــا  ــاء  دع علمــه  ــمّ  ث

ــل الجلي ــا  ربن ــكْ  اليَ امْ ــه  ل ــلْ  ارْسَ

والوْا ــهــم  ألب االســـبـــاطْ  ــــا  وأمّ

وطالوْا دمها في القميصْ بعد قضاوْا

مْ ليسْ يرجاهُ ــقْ اجْ وهْ في الطري دُ وَجْ

ــمْ لتقاهُ ــزُوعْ  مف حــالْ  دونْ  ــامْ  فق

وســيعْ من ســفل ومن عاله مضيقْ

ــزانْ ــومْ جــبّ االحْ لُ عْ ه مَ ــمُ وكانْ اسْ

تُوبْ وا الكْ حُ ــخْ  وَضْ راسَ ثالثة من الفْ

ــانْ االده ــي  اوْلِ ــا  ي ــرْ  صَ ومَ ــنْ  ديَ مَ

يدْ ــي الوْحِ ــهْ بأمرْ الغنِ ي ســرَّحْ له يدِّ

ــل في ســابَقْ األزمانْ ــد كانْ للخلي ق

األســرارْ ــةْ  غايَ ــه  ثيابُ مــن  ــوهْ  نزعُ

ــةْ الرّضوانْ بهــذا القميصْ مــن جنّ

ــلْ ي تبدِ ال  ــوبْ  يعقُ أيضــا  ــه  وورتُ

رُوهْ عيانْ واخفى على االسباطْ ليس نَظْ

هللا ــــه  ودعُ ــة  الــعــشــيّ عــنــد  و 

يْمــانْ ــشْ هَ ــدِي وحي ــي وَحْ نِ أالّ تترَكْ

ــل التّرتي ــى  عل بهــا  دعــى  ــا  فلمّ

ــه فــي آمانْ ين باألعدادْ تأنسُ ســبعِ

لَة كما يرضاوْا خْ وا في الطريق سَ وا خدُ

ــانْ البُره ذا  ــوبْ  يعقُ ــى  عل ــوا  بْلُ قَ و 

م واتْ فــي ســاعتاً زاهُ ــوا باصْ صاحُ

ــانْ األم ــةْ  غايَ ــا  ي مالكــم  ــال  وق
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ــراهْ ــي يُوســف ليس ن ــنْ هــو بن واي

ــبْ فتك اعضاهْ ي ينْ و الذِ ا ســابْقِ كنّ

والْ ة بغيرْ احْ فصــاحْ عند داكْ صيحَ

ه ننظــرُه بنجالْ ــي اقْميصُ ــوا ل هاتُ

ــهُ و صــاحْ ينُوحْ ــى وَجْ ــه عل لُ عْ  و جَ

ي وليس تروحْ شِ ما كانْ لِّي في ضنّ تَمْ

ــباطْ جيتُوا بأمر عجيبْ و قال لألسْ

ــعْ القميصْ وال خرقْ له جيب ما قطّ

بهــم ــوبْ كذّ ــا اتْحققــوا بيعقُ لمّ

ومْ رْقُوا ضلُوعْ هذا بضرب ســهُ و انفَ

ــه ــكالمْ هــودا ليــس قبل ــرد ذا ال ف

ــه فعلُ عــن  نتهــاوْا  ــر  األم وهــذا 

لْ صويبْ ــوْ وبْ ق ــمّ قال لهــم يعقُ ث

وا مع الصباحْ يلقاوْا ديبْ اغريبْ اخرجُ

وبْ ــي يعقُ ــد النب ــوه عن ــا وصلُ لمّ

ــي شــدّ االحــزانْ وكــرُوبْ ــد ورّثنِ ق

المْ يبْ قال له بفصحْ الكْ قْ له الذِ انْطَ

رامْ ــوشْ احْ ــا على الوْحُ ومْ األنبيّ لحُ

قالُوا له امضى و امشــى لعفو اهللا

كثمــانْ ال  حــقّ  ــه  قميصُ وهــذا 

ة ثمّ فاق و قالْ و اغْشــى عليه ساعَ

ــزانْ ــوارَضْ االم ــلْ ع ــه مثي وعُ و دمُ

ــي و روحْ الرُّوحْ لْبِ ــى قَ ــولْ يا من و يقُ

زانْ ــي االحْ ــكْ صابَنِ هَ ــا بعــد وَجْ وأن

يبْ ــأن كالُه الذِ ــفْ ب تُوا بيُوسَ مْ وزعَ

ــي الرّحمانْ نِ ــي للغْ زْنِ ــكايا و حُ أشْ

ــومْ تُ حْ مَ ــيوا  شِ نَمْ غــدا  ــوا  فقالُ

ــانْ ــر بعي ــه ينتظَ ــوا عظامُ و انجيبُ

ــطّ عــن قَتْلُه ــقْ ق ــا انْوافَ ــالْ م و ق

ــانْ أم ــا  بينن ــا  م ــوه  لُ تفعْ إنْ  و 

ــبْ ي ــي بالذِ نِ ا للخــال تأتيوْ شــيوْ تَمْ

ــوهْ بنهــم فــي شــدّ التْمحانْ جابُ

ح ذون كذوبْ ــي بالصّ نِ ــال له تفيدْ ق

ــال نيرانْ ــي ب ــم داتِ ــي صمي و حرقتِ

العــالّمْ ــرّم  حَ ــا  م ــه  نفعلُ حاشــا 

ــبْ االوْطانْ ــابْ مصر غري وأنا من ذي
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ــوانْ و األهــل و األقرابْ تْ االخَ ــدْ افْقَ

يبْ ذيابْ و اتِيتْ نختبرْ في عسى انْصِ

للعشــرة ــوبْ  يعقُ ــي  النب ــالْ  فق

لْتْ لكــم نفوســكم أمر ــوَّ ــل سَ ب

و يُوســف ابقى في الجــبّ ثلث أيّامْ

ــكْ العــالّمْ ــمْ المالَ ــدْ العظي الواحَ

ــارَة ــه ــج ب هللا  دعــــى  ــا  ــمّ ــل ف

ــنْ اتْجارَةْ ــارْ و بضعايَ ــنْ كث بضعايَ

ــكْ كانْ يســمى وهــذا الرجــل مالِ

ارتْمى ــاهْ  ــع امْ دلٌـــوه  دالّ  ا  فلمّ

ــودْ حــازُوا و اختفاهْ على نظر الحسُ

ودْ صُ قْ يبْ له الطعامْ في غايَة المَ و يجِ

عْ لألسباطْ في الحينْ و اخبرهم ارْجَ

ــومْ معلُ ــا   عندن ــكْ  لمالَ ــوا  قالُ و 

ه وهْ له بســومْ بخيسْ عن وصفُ باعُ

ــقْ عرفُه ــه فــي الطري ــر أمّ وكانْ قب

يمْ جِ وجلس على القبر و بكى بدمع اسْ

قُومِي اتْرى ابنك ما صارْ له من ظيم

ــدْ دون احبابْ ــتْ بعدهــم فري ي و بقِ

ــالدْ كنعانْ ــسْ معاهــم فــي ب نَّ نَتْوَ

ــب كيــف جرى ي تُوا كالمْ الذِّ عْ ســمَ

المســتعانْ اهللا  و  ــل  جمي ــرٌ  بْ فصَ

و انزل جبريلْ و افشــى عليه السالمْ

ــانْ االتق ــى  عل ــاء  دع ــه  علمُ ــمّ  ث

ــاً ســيارَة ــى الجــبّ قْوم ــتْ عل نزْلَ

بْ وقر و االحسانْ ل صاحَ و فيهم رجُ

ي الماء قِ بّ يَسْ فاقْبَلْ عند داكْ للجُ

ــولْ مالَكْ و هــو فَرْحانْ بُشــرايْ ايقُ

ــودْ يهُ ــه  يواصل ــوم  يُ كل  كان  و 

عانْ مْ ه مع الجَ دُ و في ذاك النْهارْ وَجْ

ومْ ــا احياتْ القُ وا جميعْ لن ضُ و انتهْ

انْ خــوّ ســيرته  فــي  و  ــا  من ــق  أب

رْفُه ةْ تصَ ــعَ ــه مصــر سَ ــدْ ب و قصَ

ــه فرحانْ ــرى و امشــى ل ــزَلْ للت لنْ

يمْ ظِ ــةْ التّعْ ــا غايَ و قال باللســانْ ي

انْ ــبّ ــدْ و يشــيَّبْ الشُّ ي وَّبْ الحدِ ــدَ يَ
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ونِي وتِي يكرهُ نّ خُ ــا كانْ لِّي في ظَ م

ــي ونِ ــلْ كادُوا يهلكُ و بضــرب القتي

ــي بعــد غلُّونِي ونِ فــي الحــبّ لَوْحُ

ونِي ــد باعُ ــع كالعب مْ ــومْ بالطَّ و اليُ

ه دُ ــنْ فَقْ ــد ذاكْ مالَكْ حي فصاحْ عن

ه مْ بهاء خدُّ ــى األرض و الْطَ رُّه عل جَ

ــفْ االرياحْ جــاجْ و عواصَ ــم العْ أتاهْ

ــرُوهْ حتى نعم يســماحْ وا يبشْ عُ رجْ

ــغ مصر ــه حتى بل ــه و ســارْ ب لُ مْ حَ

ــرة خْ الفُ ــزّ  الع ــابْ  ثي ــه  ل لبــس  و 

وا حلي و دباجْ و في بعض االقوالْ لَبْسُ

االدْراجْ ــةْ  عاليَ ــة  قبّ فــي  ــوه  لُ عْ وجَ

ومْ وا في السُّ جاتُه هل األموالْ وترافْعُ

ــى لحضرْتهم ــارْ و أت ــه االخب بلغ ل

ــاتْ زْن ــة مــن الوَ وكانْ مشــتراهْ ثالث

زْناتْ ة من الوَ و في بعض االقوالْ سبعَ

ــه لمنزلُه فــي هناء حــازُهْ و ســارْ ب

ــواهْ عســى أن ينفعنا ــي مثْ ريمِ اكْ

ــي ونِ دُ فَقْ ــاش  ب ــة  لحيل ــرُوا  دَبْ و 

حانْ فْتْ امْ دَ ــي اصْ على حبّ أبي اللِّ

ــونِــي ــوا اثْــيــابِــي عـــادْ الحُ ــزع ون

ــانْ رب ــاب و األب و القُ تْ االحب ــدَ وفَقْ

ه تُه وجدُ ــقْ من ســاعْ ــعْ لطرِي و ارجَ

ــانْ ــوا ب ــوا ســيادَكْ شــين قالُ و قالُ

احْ يّ ــدْ من الســما صِ ــرْقْ و الرع و البَ

ــدْ كانْ ــعْ عليهــم شــرّ ما قَ و اترفَ

ــنْ الوَفرة ــه عضــاهْ و زِيّ ــل لُ و غسْ

ــرطانْ ةْ السّ لْعَ اللْ في طَ ــادْ كهْ و ع

ــاجْ ــوا بالتّ جــارْ و تَوْجُ رْ و االحْ ــدّ وال

ثْمــانْ كُ ال  ــع  للبت ــه  ب ــاحْ  ب ــمّ  ث

ــومْ القُ ــزْ  عزي هــو  كانْ  ــرْ  ي فِ قطَ و 

ــانْ يّ الرّ ــةْ  خليفَ ــزْ  العزي شــراهْ  و 

ــدْ و التْقــاتْ رارْ وزبَرْجَ ــدْ ــوتْ و ال ياقُ

ة و ذَهْب و حجارْ  على االلْوانْ من فضَّ

ــى ن عْ المَ ــمْ  يافاهَ ــه  تُ لزوجْ ــالْ  ق و 

ــوانْ ــأْ النَّسْ ــم يُوطَ ــز ل و كانْ العزي
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سن جميلْ تُه الرعيلَة ذاتْ الحُ و زُوجْ

ــتْ مــن هــواهْ واللْقاتْ ســبيل انبْل

ماهو في داتْ يُومْ في ارْياضْ بين دواحْ

ناحْ ــنِي ما عليكْ اجْ تَّعْ في حسْ اتْمَ

ــدي  ــا عن ــي وم ــا عن ــتْ خــد م قالَ

قال لها كفــاكْ ســيدكْ أولى منِّي

يهْ كاسْ السمّ قالَتْ له اتْريدْ نســقِ

ــدى خادَمْ ــولْ المْ ــونْ لكْ طُ وأنا نكُ

مْ ــهُ ــلْ بينهــم إبليسْ و الْبَسْ و دخَ

مْ واتْهُ ــعْ بينهم و جراتْ شــهْ و جمَ

ــزَلْ انْ ــه  ل ــلْ  بْري جَ كانْ  ــانْ  البُرْه و 

لْ ــدْ ادْخَ ــوبْ بع قُ ــي يَعْ ــلْ أن اب و قي

ــسْ ــا يَبْلِي ـرْه ــراتْ مــن اوْراهْ و غَ اجْ

لِيسْ ها على البابْ كانْ اجْ دْ سيدْ تَوْجَ

ـها حْ ضَ ــدْ يفْ يقْ ايْري ــا كانْ الصدِ م

ـنْــها تامَ إيّاكْ  للعــزِيــزْ  قـالْ  و 

دْ هْ لْها في المَ يدْ من أهْ دْ لُه شهِ و شهَ

دْ وْجَ ــه تـَ ــصْ خـالفُ ي ــرْ للقمِ و انظَ

لْ منها في ذاكْ الجيلْ فْ فضَ و يُوسَ

ســانْ ــرُه بحْ ــروْدُه و تباشَ صــارَتْ اتْ

ــا االلمــاحْ ــا اضي ــتْ ي ــه و قالَ ناداتُ

مْ الرّحمانْ ــرّ ــا حَ ــدْ م ــا نري ــالْ م فق

نِي فْ ه في ارْضى موالكْ و اســعَ قُ نَفْ

ــا كانْ ونْ م ــو يكُ ونُه ل ــا نخُ ــا  م وأن

ــمْ لَ ــا يَعْ ــه و كل م والُ ــكْ امْ رْثَ و نوَ

حْ اللســانْ قال لها ماعاذْ اهللا بفصْ

مْ نْهُ ينْ و شــمالْ مكّ ــه يمِ وانْحُ بَجْ

ــانْ و انجــى منهــا بشــهادَةْ البُرْه

عــل تَفْ ال  اهللا  ــي  نب ــا  ي ــالْ  ق و 

رْبانْ هَ قامْ  ثمّ  معاها  تر  السّ تَحتْ 

يصْ ــه مزَّقْتْ القمِ تْ من خالفُ قَبْضَ

النْ دْ بْ و الخُ ذْ تْ للشكى بالكَ بْقَ سَ

جاوَبْهــا ــدقْ  بالصّ شــكاتْ  ــا  لمّ و 

صــانْ ــتْ نُقْ ــا نْوِي ــي م هــيّ  راودَتْنِ

الجدّ هو  حقّ  يوسف  كالم  له  قال 

بهتانْ اكالمها  و  اصحيح  كالمـه 
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ــتْ ــانَ ــأنــهــا ح ــه ب ــنْ ل ــيّ ــبْ ــتَ ف

الحـادَثْ بَـكْ  نـْ لذَ ـري  فْ ــتَغْ اسْ قالْ 

لُومْ عْ ــارْ بين النْســا مَ ب و شــاعْ االخْ

مْ ولْ في الحين ناداهُ رسلت لهم رسُ

و خفاتُه عليهم فــي مكانْ حصينْ

ــوفْ العينْ جْ يســرّ شُ و ترنْجْ مبتهَ

ســنُه هاوا من حُ وه انْدَ دُ ــا شــاهْ لمّ

ــوا نُ ــمْ وال فَطْ ــوا يديهُ عُ ــى قَطْ حت

المِي ــا أهــل امْ ــة ي ــتْ الرعيلَ فقالَ

المِي فْ اكْ ينِي و يســاعَ إن لم يطعِ

ــجن و اســجنْ بأذنهــا ــارْ السّ ت اخْ

منهــا ــا  تن اهْ ــن  حي ــا  ربْن ــدْ  حمَ و 

يرْ ــامْ أمِ ــبْ طع ــدْ منهم صاحَ واحَ

بِيـرْ دْ تـَ دَوْنَــتْ  الرعـيّـة  وكانــتْ 

ــنْ بالمالْ ــوا مــع هــذا الثني اتْوافْقُ

بْ الطعامْ اوفَى في شايَنْ قالْ فصاحَ

لُومْ عْ عامْ في وَقْتُه المَ و حينْ جا الطْ

ومْ مسمُ الطعامْ  أنّ  لألميرْ  رْ  اخبّ و 

ــه تابَتْ ــفْ منهاجُ ــقْ بيُوسَ قَّ و تحَ

ــه عــرض و اوصــاه بالكتمان قال ل

جبُوا جميعْ و كثْرُوا في اللّومْ و استَعْ

ينْ من النّســوانْ ــا رَبعِ و أتاوْا عنده

ينْ سكّ منهم  ة  دَ وحْ كلّ  طاتْ  اعْ و 

ــانْ عي ــروكْ  لينظْ اخــرُجْ  ــتْ  قالَ و 

ــعْ و اتفتْنُوا ــمْ جمي و ســلَبْ عقلْهُ

مْ تَبْيانْ وســهُ ــراوْدُوهْ لنفُ ــوا ي و قامُ

ــي يامِ ــدْ اهْ ايَ ــو الغــالمْ الزّ هــذا هُ

ــجانْ يدْ أو يُسْ ذابْ شــدِ ــه اعْ بُ ذْ انْعَ

ها فْ لُومْ و اســعَ ظْ زِيزْ مَ ــه العَ رْفُ و عَ

ــانْ فَتْي ــجنْ  للسّ ــاهْ  ع امْ ــوا  لُ دَخْ و 

يمْ ســاقِي في شانْ كبيرْ انِي ندِ و الثّ

ــرْ عليهم كانْ ــرْ جايَ ي ــشْ باألمِ تَبْطَ

تالْ تُه يُقْ وهْ من ســاعْ مُ باشْ يســمّ

خــانْ ــه  تفاقُ فــي  ــاقِي  السّ ــا  وأمّ

ــومْ تُ كْ بالمَ ــاحْ  ب ــاقِي  السّ ــمْ  لَّ تكَ

لطانْ رَةْ السّ ضْ عامْ في حَ بْ الطْ و صاحَ
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الملــك أيّهــا  ــا  ي ــالْ  ق و  ــمْ  لَّ اتْكَ

قيكْ لْ في الشرابْ السمّ باشْ يسْ و اعمَ

ــل فعلُه ــه ألمير فعــل مث فقــال ل

لُه تْ  ينصَ األميرْ  و  صارْ  كيفْ  بْرُه  خَ

الزِّيـنْ يعْ  بدِ فْ  يوسَ وا  دُ يوْجْ لُوا  دَخْ

ين لّ في العبادَة و الصالةْ و الدّ و يضَ

رؤْيــاتْ ـــرُوه  دَبْ و  ــبْــرُوه  يــخَ رادُوا 

رجــاتْ ــي الدّ ــا عالِ ــا ي ــوا تفيدن قالُ

ــرى ــا باهــي البُشْ ــمْ ي ي ــالْ الندِ فق

رة مْ خَ رْتـها  عصَ و  عمها  طُ أجنِيتْ 

ي عامْ قد رِيتْ في منامِ بْ الطْ قالْ صاحَ

ي ــامِ يارْ من جوْها السّ ــي اطْ و أتاتْنِ

ـــامْ ــكْ األيّ ــداتَ يــمْ نَ فــقــالْ لــنــدِ

مقامْ علوْ  في  ساقِي  يرْ  لألمِ ودْ  تعُ و 

ذابْ التّعْ لغايَة  جن  السّ من  رَجْ  يَخْ

البْ يُصْ ساعةً  في  الطيُورْ  تجيه  و 

اكْ بْ الطعامْ وحقّ من سمّ قالْ صاحَ

موالكْ اعطى  باللّي  رضى  له  فقال 

ــك ــشْ ب ــدّ يَبْطَ ــدْ البُ ــاقِي يري السّ

ــفْ الكســانْ ــاقِي ورْشَ مْ السّ دّ اتْقَ

ــا طاقْ عن أكلُه أبى على الطعامْ م

م لســجانْ ــبْ عنهم ورْماهُ و اغضَ

ينْ ــنْ المسكِ يبَرّ  بالمريضْ و يحاسَ

ــانْ ــنْ األوث ي مْ العابْدِ ــوْ ــي القَ و ينهِ

يفاتْ ــازَغْ الصّ ــفْ ب و اتاوْا عند يُوسَ

ــانْ باثْن رؤيتهــم  ــه  علي ــوا  قَصُّ و 

ــة خضرة ــدْ رِيتْ فــي منامِي داليَ ق

ــدْ مالْهــا ثمــانْ ــالث مــن العناقَ ث

ي ــواحْ الخبز عــن هامِ ــالث مــن الْ ث

أكلُوا من الطعامْ و عالوْا بالجنحانْ

و تخــرُج من ســجانَكْ بعد ثلث أيّامْ

زانْ عامْ بشــرُه بكل احْ بْ الطْ و صاحَ

ــادْ و قرابْ حتى تشــتفاه جمع العب

ــال تُونانْ ــه ب ــأكل مــن اللحم راسُ ت

ــاكْ تبرن اخْ ــر  غي ــا  رْن نظَ ــا  م ــةْ  رؤي

بَقْ و اقضى وكانْ ما كانْ بَقْ ما اسْ اسْ
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ــي اذْكرْنِ ــي  النّاجِ ــمْ  للندي ــال  ق و 

متهنِّي ـــادْ  ع و  ـــرجْ  خ ــا  فــلــمّ

ــر الغني تحقيق ــزَلْ جبرائيل بأم و ن

ــه التّوفيقْ ول لك من ل ــال له يقُ و ق

جن بضع سنين رَك بالسّ و األن انبشْ

ــنْ الكونِي نْ  ــوّ كَ امْ ــقّ  بحَ ــألتَكْ  اسْ

ــمْ الغيُوبْ ــرُه بالرضى مــن عالَ بشْ

ــوبْ سُ حْ ــم ذا المَ ــرّبْ ينت ــا ق و لمّ

ة من البقرات إيْرى في المنامْ ســبعَ

ناتْ عْ ــمْ المَ ــا فاهَ وســبعة آخرينْ ي

و يرى عند ذاكْ ســبعة من سبُوالتْ

ــاتْ الرّؤي ــرْ  يعبّ يحــق  مــن  ــالْ  فق

ــر ذا الرؤية ــزَتْ كلها فــي تعبي جْ عَ

ــة لْي الحُ باهــي  ــفْ  ليُوسَ ــي  ثْنِ ابْعَ

ارسل في ســاعتُه و مشى لُه عازَمْ

ــم ــا كمــا يعل ــه الرّؤي ــصّ لُ ــمّ ق ث

ــنِينْ وا ال ريبْ ســبعة اسْ فقال تزرعُ

ا كلّ اخزينْ ــوْ لي صــادْ تمْ و بعــد الحْ

نِي لَقْ جن يَطْ لألمير فعسى من السّ

ــيْطانْ ــارَدْ الشّ ــنْ الم ــاهْ اللعي نسّ

يقْ فْ الصدِ ثمّ افشى السالمْ عن يُوسَ

آشْ بكْ يا نبِي تســتغات باإلنســانْ

ــا األمينْ ــتْ الكن ي ي ــه ارْضِ فقــال ل

ــانْ ــيّ أو هــو  غضب ــي عل هــل راضِ

تُوبْ كْ و ابقى في السجانْ يصرّفْ المَ

ــة نايَمْ الســلطانْ ــو داتْ ليل ــا هُ م

سمانْ كيفْ جاوْا في محكمْ األياتْ

لُوا في عضاء السبع سمانْ عجافْ ياكْ

رَة كما السريرْ و اخرينْ يابْساتْ خضْ

ــي كانْ ــدْ باللِّ ي ــي ســريعْ و يفِ ياتِنِ

ــا لْي ــبْ العُ ــا صاحَ ــمْ ي ي فقــال الندِ

ثْمــانْ كُ ال  ــحْ  بالصّ ــا  يفيدن هــو 

ــعْ و ســلّمْ ــجنْ و تواضَ و دخــل لسّ

ــانْ ــبْ البُرْه ــا صاحَ ــا ي ــالْ فيدن و ق

ينْ رعْ في ســايَرْ األرضِ ــزّ ــحْ ال و يصلَ

الكن في الســبُولْ يبقى على األمانْ
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ا ســبع شــدادْ ــا ياتيوْ و مــن بعده

ــرادْ اف و  هــا  بزواجْ ــر  األم ــقْ  يضي و 

عْ يســمَ وهــو  ــرُه  بْ خَ ــر  ألمي ــعْ  ارْجَ

عْ ولْ قال له حتى ترجَ حينْ جاهْ الرسُ

ــق قّ ــعْ النســاء ســألهم و تحَ مَ اجْ

قْ صْ الحَ ــولْ النْ حصحَ ــة تقُ و رعيلَ

ــل على األميرْ ــرَجْ عندْ ذاكْ و قب فخْ

ــعْ مــن الحريرْ ــراشْ رفي ــه ف و فرشُ

عْ منّكْ ــمَ ــرْ ردتْ نَسْ فقــال له األمي

كْ له فــي يدَ جَ ــرْ اســتَعْ وهــذا األم

ــه العليمْ ــرُوه كيــف علمُ بْ ــا خَ لمّ

وِيمْ ــفْ على التَّقْ و توَلَّى النبِي يوسَ

ة يدَ دِ لِي فــي كل عامْ مخــازَنْ اعْ يَمْ

ة ــدَ الوْعي ــبعْ  السّ أتاتهــم  ــى  حت

رْعْ بالمالْ ــزّ ــامْ أالّوْ لِي باعْ ال في الع

ــلْ كما قالْ ــثْ كــذاكْ باألصَ الَ و الثّ

ــاألوالدْ ب ــسْ  الخامَ و  دوابْ  ــعْ  ابَ الرّ

وسْ و عادْ ــابَعْ ملكْ جمعْ النفُ و السّ

ــادْ ب ــوا العْ زْنُ ــا خَ ــوا م لُ ــم ياكْ فيهُ

في مصر الســعيدة و سايَرْ البُلْدانْ

ي مســرَعْ ه يجِ فقــال له ذهب طلقُ

ــوانْ ة النّسْ لألميرْ تســأل عــن قصّ

صــادَقْ ــه  بأنّ ــعْ  الجمي بشــهادَةْ 

صــانْ ــى النّقْ ــى عل ــه و أب ــا راوَدْتُ أن

ــريرْ ه صنَعْ له من التقاتْ اسْ يوجــدُ

فْ مع السلطانْ لَسْ النْبِي يُوسَ و اجْ

ــتْ لكْ ــالْ يَنْصَ ــي و الب ــرْ رؤيت بي تَعْ

انْ ــوّ ــي ع ــونْ لِّ ــه و تكُ ــودْ ب ــت ثلُ أن

يمْ ظِ ــةْ التَّعْ ــزْ مــن دَرْجَ زِي ــزَعْ العَ أن

رُوثْ في ســايَرْ البُلْدانْ و اشــرَعْ بالحْ

ة يدَ رْ جدِ و اشحالْ من مراسْ و مطامَ

يفْ و قَوَّتْ الجيعانْ و حســن بالضعِ

الْ ــعّ رْ الشّ وهَ ــي أيْضــاً بالجُ و الثانِ

ــانْ تَبْي ــه  بيْنُ و  ــثْ  ي الحدِ اوِي  ــرّ ال

نادْ مْ قالَتْ االسْ ادَسْ بنســاهُ و السّ

ــوانْ مْ و رجالْ و النَّسْ والهُ ه امْ في يدُ
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ومْ هُ فْ ــحْ المَ يثْ الواضَ ــعْ للحدِ ترجَ

مْ ــفْ عقلهُ ــى يُوسَ ــوا عل ــا قبلُ لمّ

رِّينْ ــاكْ مضطَ ــز جين زي يا أيّهــا العَ

عينْ  زِيكْ جلّ المْ يْلْ يَجْ أو في لنا الكَ

وبْ ــوا اوْالدْ يعقُ ــم قالُ ــالْ من أنت فق

لُوبْ طْ فقالْ هل لكم خاكم في المَ

ي ــدِ قْ بوَكْ ــدَّ ــلْ و انصَ يْ ــي الكَ ونَوْفِ

ي ــدِ هْ عَ ــرّ  آخَ هــو  ــكالمْ  ال هــذا  و 

ــمْ هُ ــلْ بضايَعْ عَ ــا اقضــى و اجْ ولمّ

ــزُوا و ســارُوا بيهم هْ ــنْ جَ في الحي

تهــم كمــا  كانتْ وا بضاعَ ــدُ و يوَجْ

ردتْ ـنا  مالـْ ابـضاعــــة  هـاذِي 

خاهْ بيُوسف  فعلتُوا  هكذا  فقال 

اهللا مــن  وثــيــقْ  بعهد  تــاتُــونِــي 

ينْ عِ ودْ االسباطْ مجتَمْ طاوَهْ العهُ اعْ

رْقِينْ ــوابْ متفَ لُوا مــن ابْ ــال دَخْ و ق

ــوا فــي حفــظ موالهم ــى وصل حت

م ــوا خاهُ بُ ــفْ وجْ ــاوْا يُوسَ ــا الْق لمّ

لُومْ عْ ــوا مَ يْلُ ــباطْ جــاوْا يكَ أن االسْ

وا و قالُوا قولهم بأحســانْ عُ و توَاضْ

ر و أنْتَ ولي محسن ــنا الضّ سْ قدّ مَ

مــانْ ــه الرّحْ ــا لوَجْ قْ علين ــدَّ و اتْصَ

بُوبْ حْ ــمْ المَ ي ــدْ الخليل ابْراهِ ي فِ احْ

ــا و أمانْ ــمْ فــي الهن ــي معاكُ ياتِنِ

ي نْدِ ــلْ لكــم عَ ــي ال كي ــم يجِ إن ل

ــودانْ ــيُ ــوا انْــــــراوْدُوا بــه س ــالُ ق

ــلْ رحايلهم ــرْ علمهــم داخَ من غي

ــاكانْ ــه م ــوا و حــكاوْا ل ــى بَلْغُ حت

ثــابَــتْ ــا  ــرن أم أبينا  ــا  ي ــوا  ــالُ ق

النْ جْ ــكْ عَ ــلْ أيضا معنا ابْنَ سترسَ

يتْ نرســلُه و يسيرْ به سواهْ و خشِ

حــانْ مْ يـُ وال  ــه  عنُّــ وا  ــدُ ت عْ تـَ أالّ 

ــنْ ي ــن يمِ ــمْ ب ــرْ بالخــروجْ خاهُ و أمَ

مْ و ســارُوا بالجميعْ رُفْقانْ لْهُ و ارسَ

مْ ــالْ أباهُ ــنْ كيفْ ق رْقِي ــوا مفَ لُ دَخْ

ــه فرحــانْ ــادْ ب ــاهْ و ع ــمْ ملتق عظّ
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م مهُ عَ طْ و  أتاهْ  عامْ  الطْ على  نادا 

عنهم  رَّدْ  متفَ ه  شقيقُ ابقى  حتى 

فْ و بنيمين وا على الطعام يُوسَ جلسُ

ينْ عِ المْ نا  لَمْ فْ  يوسَ ــوكْ  خُ أنا 

ه نْدُ ــد عَ ــاشْ ياخُ ــبابْ ب ــرْ لألسْ ودبَّ

ه رَفْدُ حين  فيهم  طاحْ  غالمْ  وأمر 

قالُوا له االسباطْ حاشى ماعاذ اهللا

جزاهْ في  شنْهُ  ه  نْدُ عَ دْ  وجَ من  فقالْ 

مْ ســبَّقْ ــرْ حمل خــاهْ و حمالهُ وخّ

رَقْ يَسْ كانْ  وهْ  أخُ كذاكْ  له  قالُوا 

ــيْخْ أكبيرْ ــهْ شَ ــزْ أبي زِي ــا عَ ــوا ي قالُ

يرْ لْ مــن ســرَقْ بالغِ ــدَّ ــالْ ما نبَ فق

ــوادْ األطْ ــزَلْ  يزلْ ــمْ  بْهُ غضَ كانْ  و 

ــادْ ــكْ العب ــوا تنهلَ ــو كانْ صاحُ و ل

ــنْ ــوْل مبِي ــودْ قَ ــال لهــم يَهُ ــمّ ق ث

ــفْ بعــد ســنِينْ ــرْ يُوسَ الزالْ يفتَكْ

وبْ قُ يَعْ النبِي  نْد  لعَ وا  عُ رَجْ و  وهْ  تَرْكُ

وبْ ــرْ كذُ ــه ابْنَكْ ســرقْ بغي ــوا لُ قالُ

ــمْ اتنينْ اتنينْ مجلســهم لْهُ و جعَ

وانْ ــن اخْ ــنُ اتني ــرّب نَحْ ــال له ق و ق

ــنْ ي أمِ التّ ــةْ  بغايَ بُشــرى  ــالْ  ق و 

لألخــوانْ ــر  بالسّ ــوحْ  تبُ ال  لكــن 

ه لْ له اســقايَة في الرحيلْ بيدُ و جعَ

لطانْ اعة ذا السّ فقال  سرقتهم الطّ

علوا هــذا الفعل و ســواهْ ــى نَفْ حت

ــلْ ما شــئتْ به عيان ــوا له افْعَ قالُ

ق ــه متحقّ وا فــي حمل أخي ــدُ ويوجَ

ــم شــرّ مــكانْ ــالْ  أنت هــا و ق ثَمْ اكْ

ــالْ الخيرْ ــه تن ــا عوْضُ ــكْ من امْسَ

ــان ــى كلّ واحــد منهــم غضب وللّ

ــالد الب ــق  تنطب نصيحــوا  ــوا  فقالُ

و نهاية الحديث خرجوا على البيبان

ــن بنيمي دون  ــي  ألب نرجــع  ــا  م

زانْ ــى الحــزن احْ ه عل ــدُ وهــاذي تزي

وبْ شى منشُ م و الحْ وه يرتجاهُ دُ و َجْ

ا لك ما كانْ يوْ كِ و سأل هل األرضْ يحْ
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رادْ ــوحْ بالتَّغْ ــكا و ينُ د فــي الب جــدّ

لكه كيفْ شــاء ورادْ ــزَّهْ فــي مُ نَ المْ

ينْ ــوبْ بالتّمكِ قُ و قال االســباطْ يَعْ

سوا اخبارْ يُوسفْ و بن يامينْ تتحسّ

مصــر إال  ســارُوا  و  جهــزوا  ــم  ث

قْ قال لهــم علمتم كيف جرى ونطَ

يقْ ــفْ الصدِ ــت هو يُوسَ قالُوا له أن

ــقْ ري ــوا بعضهــم وال بقــى تدْ عرفُ

مْ عاهُ اوَهْ امْ ــصْ أدّ ــمْ القمي و عطاهُ

م ــفْ ختّمْ شــداهُ ــالْ ريحْ يُوسَ و ق

لُوا على نظرُه عْ و عطاوَهْ القميصْ جَ

و احتالْ للســفر و مشى كما دكروا

ــغْ مصــر في حفــظْ اهللا ــا ابْلَ فلمّ

ربعة مــن األلُوفْ و هــل البالد معاهْ

وبْ ــاوْا بدا الســالم يعقُ ــنْ لتق و حي

ــوبْ رْغُ ــةْ المَ ــاوْا بغايَ ــا ازْه و بعده

ــه عيد ــا مثيلُ ــم م و نهــارْ ملتقاهُ

يدْ ــشْ ارْغِ من بعــد الفراقْ فازُوا بعي

االجــوادْ ــد  جيّ ــه  عنّ جــاد  ــى  حت

ــولْ كن في االكوان إال كانْ مهما يقُ

زوا في الحين ا من غذا و تجهْ يوْ شِ تَمْ

ــانْ نِي بهم عظيم الشّ فعســى يَمْ

ــاوْا بيوســفْ باهــي البُشــرى و تلقّ

يطانْ مْ الشّ ــفْ و اخاهْ و غواكُ بيوسَ

ــال لهم نعــم كالمكــم تحقيق ق

ــالنْ ــوا أبهــم عجْ و أمرهــم ايْجيبُ

ــمْ ناداهُ ــوبْ  قُ يَعْ ــاوْا  الْق ــا  لمّ و 

ــم بتنانْ ودهُ ــرْ بوجُ ــه ابْشَ ــوا ل قالُ

ــرُه بَصْ ــحْ  انفتَّ و  ــه  انْجالُ وا  ــدُّ رتَ و 

ــم القرءانْ ــدواتْ العلُوم و امْحاكُ ق

ــاهْ لتق رُه  بعســاكْ ــرْ  ألمي ــرَجْ  اخْ

تْ قبلهم يوسفْ مع الفرسانْ و سبَقْ

وبْ ع مسكُ مْ وا و الدّ وا و ناحُ و تعانْقُ

تْ االحزانْ تْ القلُوبْ و انزاحَ و نشرحَ

بُوبْ و الحبيب التقوا يوم سعيدْ حْ مَ

ــال دخلُوا مصر في طيــب و أمانْ وق
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امِي ه السّ مْ جميعْ عن عرشُ هُ و رفَعْ

ي هــذي رؤيتِي كيف ريت فــي منامِ

وامْ و حين انتهتْ في القحط سبع اعْ

سألُوا هل حسناتْ بخصوصها و عوامْ

ــك ي ــن يدِ ــر بي ــدْ األم ــا تري فعــل م

ــك المل ذا  تفويــض  ســمع  ــا  فلمّ

وسهم و اعطاهم التّحرير و اعتق انْفُ

ــر خي ــا  علين اهللا  اجــزاكْ  ــوا  قالُ و 

ــه ــز ابقــى فــي تنكالُ زي ــا العَ و أمّ

ــى مالُه ــر يوســفْ عل ــى لألمي وتولّ

ــبابْها من بعــد صولتها انتهى اشْ

ضرتها ــامْ حُ من بعــد عزْها في مق

و خرجْ داتْ يُومْ يوســف مثل الهالل

ــبْ االطــاللْ يصــادف الخــال و يراقَ

ة اعَ ــلْ بالطّ لي دْ الدْ ســبحانْ من يعَ

ة بيســراعَ لهــا  جــاء  و  ها  عْ ــمَ اسْ

ــه الرعيلة يا ســراجْ العينْ ــتْ ل قالَ

ــنْ  ــولْ أمي ــت نســألُه لكــن تقُ قال

ي ــة مرامِ ــه و قال يا غايَ وا ل دُ وســجْ

ــال نقصانْ ــاً ب ــد جعلهــا ربِّي حقّ ق

ــفْ مــع الهمامْ ــي يُوسَ ــمّ النبِ الْت

بْ اإلحسانْ فقال له حسنَتْ يصاحَ

ــك ل ــد  عبي نحــن  و  ســيدنا  ــت  أن

ــانْ ــح فــي ســايَرْ القوْم ــر بالبري أم

عســيرْ كلّ  هــوان  و  ملكهــم  وردّ 

ناسْ ارْجالْ و النّســوانْ و فرحاتْ االجْ

ــه ــم آجالُ ــاتْ و أنت ــى وفــى وم حت

ــرار المكانْ ــة مــن ق ــرّت الرعيل و ف

ورتها ــيبْ وبالتْ صُ شِ و كســاها لَمْ

انْ ــكّ فــي طرف البالدْ عادَتْ من السّ

عاهْ على اليمن و شــمالْ و بطالُه امْ

ا شــافْتُه قالَتْ بفصح اللســانْ لمّ

ة ــاعَ ــز بالذنْبْ في السّ ــدل العزي و ي

ــانْ باألم دواتْ  تكــونْ  مــن  فقــال 

قالها سألتْ ما شيئت من المعينْ

مانْ ــمْ رَحْ رِي ــي اكْ ــال لها نعــم ربِّ ق
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يرجــع بشــبابها  ســؤالها  أوّل 

ــعْ تمتّ و  ــة  زوجَ ــقْ  لصدي ــودْ  تعُ و 

اللهم يوســـف  النبــــي  فقـال 

رْمــة حُ ــي  ل ــون  تكُ و  شــبابها  ردّ 

ــر العجيبْ تْ من الخب ــا بلغَ هذا م

و هديتُه مديحْ للمصطفى الحبيب

الحرمــة ــي  عال محمــد  ــوال  ول

األســماء زْ  ــرّ طَ امْ ــم  قل ال  ــوح  ل ال 

ــوارْ األن كل  ــور  ن ــد  محمّ ــوْال  لَ و 

ــارْ ال عــرش ال مــالكْ تســبيح الجبّ

ــا دامْ ملك اهللا ــه م ــى اهللا علي صل

صلى اهللا عليه وسالم كيف يرضاه

الزُّهــرة و  ــكْ  انبي بحــقّ  مــوالي 

ــرَة سْ يقْ و الحَ ــوم الضّ ــا في ي نجين

ودْ ــمْ الجُ ــا يا عظي ــمْ و الدين و ارحَ

ــم ودُودْ ــت حلي ــن و أن نحــن خاطيي

ــاراوِي اذكــر اســمي فــي عنوانِي ي

ــي العدنانِ طــه  الرســول  احْ  ــدّ م

عْ ــطَ ــودْ زينْهــا نعت القمر يسْ و يعُ

ورْتُه على الفرض و السنانْ في جمالْ صُ

ــعْ الرّحمة ــا واسَ ــمْ ي ــن يا رحي أمي

ــاكان ــا إالّ و كان م ــم الدع ــا خت م

تُه كما ارْوِيتْ في غايَةْ التَّرْتِيبْ صغْ

ــع األكوانْ ــت جمي ــنْ ألجله كان اليَ

نعمــة ــد  الخل ــانْ  جن ال  ــار  ن ال 

جــانْ وال  إنــس  ال  ــالكْ  ف ال  أرض  ال 

ارْ ال شــمس ال كواكــب ال قمر ســيّ

ــتْ األزمانْ ــا طالَ ــه م ــي علي لِّ و تصَ

ــق اهللا ــددْ خل ــه ع ــى اهللا علي صل

ــوانْ الرّضْ ــة  غايَ ــه  بيتُ ْءال  ــى  عل و 

ــرَة شْ العَ ــة  والمَ األزواجْ  و  األلْ  و 

ــرَة النِّيرانْ ــوفْ و زفْ ةْ لوْقُ ــدَّ مــن شَ

ودْ مْ أمواتنا و اعف على الموجُ و ارْحَ

ــمْ العصيانْ ــكْ نرتجاوْا يا راحَ فضلَ

ــي الفانِي ــبْ أحمــد الغرابْلِ بن غالَ

يرْ مضمانْ ى نسِ ون لي منجَ نرجى يكُ
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411

412

ــحْ نقط شــين وراء تاريخهــا الواضَ

رَة ضْ ــا أهــل الحُ و ســالم عليكم ي

ــز ضــا و الحا لمــن يقرأ ــد رم و انزي

وســانْ ردْ و سُ ــوَ ــارْ و ال ــاحْ لزْه ما ف

انتهت القصيدة

411 : ويعني هذا الرمز 1298 هجرية.        
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وَة النَّشْ كــاس  ــوكْ  ــرْبُ إيْــشَ

وامْ الـــدْ على  ــاتْ  ــي ــبِ زُغْ و 

ــهــا ــرْجْ فَ ــمْ  ــعْ طُ لْ  ــدَّ ــبَ ت و 

الخزايَبْ و  بالحيالتْ  كْ  لباسَ جميعْ  لْبُوا  يقَ و 

مْ بفعالهُ دْشي  عَ تَسْ ما  يقرْبوها  اللِّي  ارْ  الدّ و 

دارُه ــوا  لُ خْ يدَ ــا  م ــاسْ  النّ فــي  ــلْ  العاقَ و 

اوْكارُه ــمْ  ري احْ ــوا  تْكُ إيْهَ

ــمْ مرادَهُ ــوقْ  فُ و  ــارَفْ  ع المْ منهــم  ــرُوا  يدي و 

ــمْ هُ راضْ اغْ ــاوْا  يَلْق ــى  حت

وها لزَوْجها دُ ة فَسْ دَ ــديداتْ كمّ وَحْ ناتْ اشْ هَّ كَ

رى األديّة مْ لدارُه اشْ لْهُ وباتْ من دَخَّ قُ ماقَراوا العْ

باتْ نصَّ ــمْ  كــلــهُ ــمْ  ــهُ ــالدِي ق ــرَّكْ  يــغَ ال 

ــبْــكاتْ الشَ ــنْ  ـبي ناصْ

ــى عيْنِيَّ وا  دُ شــاهْ محــالْ  و  ــادُوا  ه بحــالْ 

وة ــدْ ــنَّ ال دارْ  ــلُــوكْ  خْ يـــــدَ و 

بالتْـمامْ ــحْ  واضَ مْ  بارْهُ اخْ و 

اكاتْ ولْ الحكّ و سبابُه هو ادْخُ
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ــي بنْجالِ ــبْ  جايَ العْ تْ  ــفْ شَ

اغشــيـمْ كان  مــن  ــى  حت

عْ مَ المِي يَسْ رَعْ لمن ابغى اكْ نَسْ

ــعْ كيَرْگَ ــمْ  هُ إيْرُومْ ــي  اللِّ و 

ــعْ مَ ــة تَطْ ــى فــي البهيمَ حت

ــوا جوالتْ ــجّ امشــاوْا غيرْ ضربُ ــوا للحَ ــومْ قام يُ

ــوالتْ الغُ بعــضْ  ــفْ  كي

نْدرِيَّة ــكَ اسْ احــوازْ  و  مَصــرْ  فــي  ــمْ  بارْهُ اخْ

ــاتْ ماي شــي  ــوا  يبدلُ ــا  لُوه دَخْ ــي  اللِّ ــالدْ  الب و 

ــبـاتْ ايـْ رادْ  الـــــذِي  و 

ــة ــيَّ ــر  غــيــرْ  اوْقِ ي ــدِ ــو يْ ــوهْ  أل ــقُ ــلْ ــا  يــطَ م

ــاتْ العيف ــرْ  غي ــاتْ  وّج حَ المْ ــةْ  الَمْ ــربْ  تَقْ ال 

ـــرُوفـــاتْ ـــكْ كــلــهــم شَ

ــة يَّ ـنِ اهْ ــلْ  قُ اوْراكْ  ــم  منه ــي  ـتِ ـنَعْ امْ إال 

بادْ مْ بين العْ رهُ ــهَ لِي و قالْ لي نَشْ قْ تْنِي عَ دَّ ثُمّ حَ

ارْ الدّ حتى  وا  يرُومُ حالْ  مُ

وامْ رَتْ على الدْ ا شمْ و جبَرْتْ األجر في األقوالْ عند مّ

حْ واضَ لْ  قَوْ لْتْ  قُ و  تْ  زَنَّــدْ

بالِي ــي  لِ نُوا  ــطْ شَ ــمْ  افْعالْهُ

حين يسمعْ ما قلت في االشطارْ

ــة عَ دْ الخَ ــومْ  قُ ــاتْ  وَجّ المحْ

ة ــعَ ــعْ مــن وَسْ ــة اوْسَ الحاجَّ

ة عَ ــبْ البقْ لْ ولْها الْكَ فــي ادْخُ
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ادْراعْ من  ونْ  ايْكُ صابْتُه  لو 

يْطاتْ وا بالعَ هذا القحابْ شلى ما راتْ العينْ والْفُ

ــاتْ ــاس ــسّ ــمْ ح ــهُ ــلْ ك

الغريسة ــبْ  ــنَ زي ــاتْ  ــوف ــرنُ ــهَ ال ـــةْ  ارْبـــاعَ

ــتْ مــن الشــيخاتْ ــه قالَ ــدْ ب يَّ فْ اتْصَ ــدّ دارَتْ ال

ــنــصــاتْ ي فــيــهــا  آشْ 

ــة محـنيّ ــة  مخـبّت و  ــة  ـنانَ مَصْ ــة  ـرفَ كَ

ســيداتْ ــتْ كل يُومْ شــي تَحْ ــو صبَ ــرة ل ــا زَهْ ي

ــداتْ ــوَعْ ــاتْ ال ــظ ــواعْ ال

ــة رْطانِيَّ الحَ فيهــا  نْ  ــكَ اسْ ــسّ  الْحَ ــنْ  اليَ

الغريســياتْ القحــابْ  ــى  عل اهللا  ــةْ  ن لَعْ ــلْ  قُ

ــاتْ ــيّ ــلِ ــجْ ــمْ مَ ـهُ ــلـْ كُ

ــة ــى فــي شــي جمعيّ ــمْ حت ــقْ تراهُ ي ــا تطِ م

حيّاتْ دْ ــوا مَ عُ مْ رَجْ رّة فــي ازْمانُهُ ــحالْ من مَ اشْ

ــاتْ ــيّ ــطِ ــرْ الــخْ ــامَ ــم اكْ

خفيّة دونْ  فــاس  فــي  تـــبَـــرْدَاوْا  و  ــلُــوا  ــفْ سَ
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كتَلســـعْ ــا  حـرهْ ــمْ  ي مِ بصْ

ــعْ صَ عْ صَ المْ ــزَّبْ  ال ــي  تْبَغِ كَ

ــة رْعَ القَ ــزْ  ني الغْ أم  تْهــا  خُ

ــة ــي شــي دَفْعَ ن ــولْ زيدْ و اتقُ
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ــاتْ العيف ــرْ  غي ــاتْ  وّج حَ المْ ــةْ  الَمْ ــربْ  تَقْ ال 

ـــرُوفـــاتْ ـــكْ كــلــهــم شَ

ــة يَّ ـنِ اهْ ــلْ  قُ اوْراكْ  ــم  منه ــي  ـتِ ـنَعْ امْ إال 

ــودْ ــنْ فــي المــالّحْ مــع اليهُ رَبيي ــفْ إال امْ لَ  تَحْ

رْ يدي و شرابْ الحمَ هْ الخابُورْ برسالَة و الدِّ وَ  و يسمِّ

ــرْ ــدامْ الخضَ ــي و المْ ــة و الزّيت لَ حْ ــةْ الكَ يَ ماحْ

ــيمْ الغشِ ــى  عل ة  ــبْكَ الشّ ا  ــوْ ي يَرْمِ مــا  هْ مَ

ي مِ عْ ورْ مَ ونْ من السحُ و يكُ

ــدامْ ــا بالمْ وا مــن ياتِين طُ ــولْ أرى انْســيفْ و اتقُ

انْعامْ لها  ــولْ  ــقُ ايْ ــدّ  البُ

ــسْ ادْري الحــاجْ  ــنْ  وايَ ــودْ  مُ حْ أمَ ــولْ  اتقُ و 

ة ساعَ ــدْ  ــهْ جَ يبْ  يغِ و 

الَّحْ ة كأنُّه جا من المَ ريعَ يكْ الحاجْ إدريسْ بالقْ و يجِ

ــرْ فيه ســاحْ طَ ــه يَقْ رْقُ ابْعَ

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

ــنْ ي الدِّ ــالتْ  اقْلي ــاتْ  والْف امْ

ــمْ للفســادْ هُ والَفْ ــنْ امْ قايْمي

بــااللــوان ــوهْ  ــغُ ــبْ ــصَ ي و 

لُه عــيَّــطْ  رْ  بالبْطَ ـــرُجْ  اخْ

ــه لُ ــدِّي  يَ ــا  م ــهْ  ي اعطِ الَّ  و 

ــي لُه كِ ه يَحْ مــا إيْشــاهدُ هْ مَ

ــنْ اليدي ــوا  عُ طْ يقَ و  ــرْ  بالمكَ

ــرُه قطاطْ دارُوا  الخمــر  ــى  حت

ــون ل كل  عــن  هْ  يســقيوْ و 

لْ ــا يَوْصَ ي ــريعْ دَغْ ــي اسْ شِ يَمْ

ــلْ طَّ يتْعَ ــا  م ــاشْ  ب ــه  ي وصِ

لْ صَ ــوعْ احْ بُ ضْ و يقــولْ لُه المَ
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ه يَدُّ في  بِيحْ  التَّسْ رافَدْ  ادْريسْ  الحاجْ  ريتْ  لُو 

لُومة عْ مَ سيرْتُه  هيّ  يكْ  دِ هَ خاها  ونْ  يكُ إالّ  و 

يَّةْ اعشِ و  باحْ  اصْ في  ورَة  مُ مَشْ ة  مَ دْ الخَ على 

حيالتْ بوا  نَصْ التْ  سفْ المْ شافْ  أالَّ  من  رى  آشْ 

ــويـخاتْ اشْ ــبِيـنْ  ناسْ

ــة يَّ ـطِ الخْ لُـوا  ــتاهْ يسْ ــزْ  ارْكاكَ ــراتْ  دايـْ

ســافِيَّاتْ كْ سَ ــبْ  لبي ــا  ي ــو  طوِيمُ و  ــة  الغالْيَ

ــم ردّامــــــــاتْ ــه ــل ك

يَّة ــلَمِ اليسْ لَة  ســفْ المْ ــة  يجَ دِ اخْ ــداكْ  كْ هَ

يُوفاتْ عْ المَ خبايَةْ  من 

ــة لُوحيّ صْ المَ ــو  طامُ ــة  لَ وْ الحْ و  ــزَة  الگايْ و 

ــاتْ اتِيّ غيّ ــبْ  يالْبي ــة  امنِيّ و  شــامة  ــد  زي

ــاتْ لْب الكَ حســابْ  مــن 

يَّة ريوِ فْ الصّ حتى  ــرَة  زَهْ الودِدِيَّة  و 
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وابْ بالصْ قْ  يبنْدَ و  ة  رْعَ القَ مع 

ــوتْ دِيُّ ــشْ  عايَ الرجــالْ  ــلّ  ق

ــوالَــفْ ــتْ ــه مَ ــادْتُ ــكْ ع هــادي

ــفْ خالَ امْ ــدْ  بْ العَ ــتْ  ري ــوْ  لَ

ــي شــارَفْ بِ ــمْ زُغْ ي ــرِي اقْدِ دُخْ

ـــلّ الــعــيــفــاتْ ـــــرْضْ ق عَ

ة ــومَ شُّ بْتَة هَ خَ و المْ

بْ العجابْ تي شي عجَ فْ ما شَ

ــــقــــرّانْ ــــــرُونْ ال بُــــــوقْ

ــي ــفِ ــقْ ــو مَ ــوفُ ــشُ بــهــا كــتْ

ــي ــفــافِ امْ ــــراهْ  اتْ ادْوا  إال 

فيه ما  ألنُّــه  بْتُه  دَ احْ ــي  راخِ

ــحــســاتْ ــعْ ل ــر تـــابـَ ــي غ

ــداتْ ــي وَلْ ـرامِ و الحْ
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ــرَّة ــعُ ــذا ال ــحْ ه ــصَ ــنْ ــلــتْ نَ قُ

وبْ القحُ من  توبْ  و  نى  تهْ ياكْ 

حبيبْ لها  ـــا  أنّ ــســابْ  ــحْ تَ

تَكْ ارْبيعْ ــةْ  افَ نگّ ــة  لْمَ عَ امْ ــا  دَاب

كْ ــدَ هْ جَ هــذا  ــوبْ  حُ القْ مــن  و 

كْ ــدَ بْ عَ ــي  ـ فِ يَكْ راهْ  ــسْ  للحَ

حـــرَّكْ ــي  ــاقِ ب واشْ  ــالْ  ــح م

ــاتْ العيف ــرْ  غي ــاتْ  وّج حَ المْ ــةْ  الَمْ ــربْ  تَقْ ال 

ـــاتْ ـــرُوف ـــكْ كــلــهــم شَ

ــة يَّ ـنِ اهْ ــلْ  قُ اوْراكْ  ــم  منه ــي  ـتِ ـنَعْ امْ إال 

ــبْ عايَ ــوبْ  زب مــن  الحــرّ  و 

الصلِيبْ يطْ  الزَّنْطِ ولْ  ادْخُ من  ها  فرجْ دْ  لْوَ تجَ و 

ــة نِيَّ ــكْ المْ ــي ال اتْجي لِّ ــي و تصَ ومِ تْصُ ــدايْ كَ و ب

ــة يَّ صِ عْ مَ ــة  باقْيَ تَلْقــاكْ 

حابْ القْ ــلّ  ق ــيّ  ل دارَتْ  عــادْ  ــيــنْ  الــحِ فــي 

ــولْــتِــنِــي ـــاشْ قَ لْ ب ـــوْ ــذا الـــقَ ــي ه ــتْ ل ــالَ ق

نِي في زمانْ حْ ة لمن يَنْصَ يارْ غيرْ عايَرْتِنِي ما واقْفَ عْ مَ

ــتْ ــرَفْ اهْ إالّ  ـــدّ  والبُ حتى 

الفلُوسْ يجيبُوا  ا  يمشيوْ من  ي  خلْفِ في  لْتْ  عَ اجْ

ــا وَقتن مــن  ــدِّي  يَ ــرْتْ  تَ اخْ

ـــرة زَهْ ــتــهــا  اخْ و  الــكــبــيــرة 

رْفاتْ و اضحى الراسْ شايَبْ اليَنْ شَ

ي عِ رَجْ ي  عِ مْ تسَ إال  لها  قُلتْ 

ــةْ وسَ نْگُ مَ ــا  ي فْ  ــدّ ال ــي  طِّ حَ

ــة وسَ نْجُ مَ ــدا  البْ ــى  عل ديمــا 

ــة وسَ سُ حْ مَ ي  ــتَكِ تَشْ ــنْ  اليَ

ــة وسَ نَمْ ــا  جيلن فــي  ــوى  يَسْ
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ه رْضُ ي غَ ــفِ ــدْ يَشْ ــي ايْري و اللِّ

ــه رْضُ عَ ــكْ  تَ اتَّهْ إال  ــي  يَبْغِ

وا ظُ فْ ايْحَ ــمْ  ــهُ دَرْتْ ادْريـــسْ  الحاجْ  ابْــنــاتْ 

عليّ يمْ  الضّ ــوا  يگلْعُ و 

قَــــوَّاداتْ ــا  ــن ــعْ ارْجَ و  اقْــحــابْ  ــا  ــن احْ و 

ــرات نَكْ ــوا  رْبُ انْضَ ــا  م

ــة يَّ ــوِ أنْ بغيرْ  ــا  عــنّ لْ  ـــدَّ ـــبَ اتْ الـــزْمـــانْ  و 

ـــوَّاالتْ بُ يــا  القحابْ  ـــرَّة  عُ يــا  لهم  ــتْ  ــلْ قُ

ــاتْ ـــي ســبَّ ـــادْ دَرْتـِ ع

ــة ــرْوِيَّ ــوكْ يــا هَ ــعُ ــفْ ــي و يــنَ ــشِّ بــاشْ اتْــعَ

االصواتْ ليـنْ  باسْ تْـكم  ارْباعَ و  ـما  هُ و  تِ  أنـْ

ــاتْ ماي ــوا  ــمُ هْ تفَ ــا  م

ــة قافِـيَّ بشــي  ــى  حت قــوا  تنَطْ ــوا  ـرْفُ ماتْعَ

رْنَطــاتْ هَ ــمْ  لْكُ كُ ــمْ  تْكُ گرْحَ فــي  ــزانْ  المي و 

يْـطــاتْ بالعَ ــوا  لُ ـمْ اتْكَ

ــة يَّ اقْصِ ــالدْ  الب فــي  ــمْ  كايَتْكُ احْ بحــالْ  ــا  م

ــاتْ ن حْ ــرْ و المَ هَ ــي بالقْ ــي رابِ ــحْ باللِّ آشْ نَنْصَ

ــزَّرْداتْ ــل ــلَــة ل ــفْ ــسَ امْ

ــة يَّ مِ المعْ ــشْ  الخناكَ فــي  ــا  دب ــيَّ  علِ وال 

ـــة ـــيَّ رَانِ ـــوْ ـــمْ ل ـــرضـــاهُ ي

عليّ راهْ  اعــلــيــكْ  هــو  مــا 
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ــاتْ بتَبْي ــة  عَ مرَصْ ة  ــدَ ي اقْصِ هــاكْ  ــظْ  ألحافَ

فدحــاتْ هجــو  فــي 

ــة زِيَّ ــدْ امْ غــى و خُ ــي و اصْ اظِ ــا حفّ صونْهــا ي

ــواتْ عْ ــنْ بدَ يي اعِ ــة الدّ تْبَ ــي بأهــل الغَ وال تبالِ

ــاتْ ــزْي ــخَ ال عنـهم 

ــة يَّ فِ خْ مَ ــه  لُ ادْواخْ فــي  ــي  انْبالِ ــدْ  ي حِ الجْ و 

ة و اوْقاتْ نَة كل ســاعَ عْ ــاسْ المَ و الســالمْ لن

هات الدُّ ــم  العل ألهــل 

ــة يَّ العفِ ــة  ــومَ بنْسُ ــدا  البي ادْكاتْ  ــا  م

ــاتْ نْي بالكُ ــي  لِ أصْ و  ــة  نُورِيَ ــارِي  للق ي  ــمِ أسْ

ــاتْ ــب ــتْ ألـــفـــايَـــنْ ب

ــدِي هيّ ــد هَ ــنْ و وَحَّ ي ا و الرَّبْعِ ــرّ ــدْ حــرفْ ال زِي
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انتهت القصيدة

مالحظة : هذه القصيدة مبتورة المطلع.  
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جْ ه بالجحد امْســمَّ لفُ اعِي مطموس غُ ريت قلب الدّ

ــه زَبْجــة لْكُ ه حَ ــه مــن تســماجُ لُ ــمْ فــي جهْ عاي

ــا يخــرُجْ ــه عمــرُه م ــمْ علي كَ ــه شــيطانُه واحْ تَلّْفُ

ــم ادْجــى ــه فــي بهي ـداجُ ــافْ اجْ ي ــن احْ ــه بي لُوْحُ

زَدّجْ ــوق من صــال المْ ــى مندف ف طــاحْ من جرف عل

دبجــة ــج  ودب ــه  تزْداجُ مــن  ــه  راسُ اهْ وصــادف 

ــرَجْ االعْ ــرازُه  هْ مَ ضــدّ  ــاسْ  الغطّ ــورْ  بابُ ــه  ل درتْ 

اللـجى فــوق  ـه  ـواجُ بـتـمْ وصْ  إيْغُ ـكْ  سـمَ زَيّ 

دَجْ ــوْ تَ ــرْ  ومناشَ االنفــاضْ  و  قْ  ــواحَ اسْ و  بالمهــارَزْ 

ــة الحـجّ بعــد  ــوا  اوْراجُ وهْ  ــدُ فَسْ ــاوَه  الْق مــن 

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

نْ فَجّ ــقْ كمّ ودْ و خن دُ ــازِي و ارْمى فــي الصْ ســامْ بُوغ

رْجة ــتْ حَ رْجَ ــه حَ ــنّ فــي جــرم افْواجُ ــارَتْ الجَ ف اعْ
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030

ادْرَجْ شــافُوه  مــن  كل  ــارْ  طيّ و  اصْ  ــوّ غ منهــم 

ــه دَرْجـــة ــالُ ـــه م راجُ ــوا تَـــدْ ــعُ ــطْ ــرُّوه و قَ ــصَ ي

ــجْ جَّ تهَ و  ــهْ  اتِّيَّ ي  ــمِ طالسْ و  ارْصــادِي  و  ــي  داوْلِ اجْ

ــة رْجَ الهَ وقــت  ــوا  يزْعاجُ ة  ــبْعَ السّ ــوكْ  الملُ و 

يَّجْ هَ صــامْ امْ ــوقْ صمْ ــانْ فُ ب ــبْ تَعْ صّ عَ كل ملــك امْ

فَلْجة ــجْ  ــلَ يَــفْ ه  ياجُ بتْهْ ــيــلْ  نْــفِ الــدّ ــعْ  ــابَ ت

رَّجْ گَ ــراجْ امْ هْ ــي بمَ ــلْ تحــت ارْمايْتِ خُ ــمْ يَدْ مــن ازْعَ

ة جّ الگَ دُود  ــه  ــزْگــاجُ گَ ابْــطــالِــي  ــمّ  ــهَ إيْ مــا 

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

ــرَجْ يَخْ ــازِي  ب ةْ  ســاعَ ــومْ  البُ ــرْخْ  فَ ــلْ  يَّ يضَ ــن  لي

ــة يْجَ الهَ خــوف  ــه  راجُ تَحْ ــو  يبُ إيْهِ الرْخــاخْ  و 

ــج ــمّ وهَ ــمّ وهَ ــه غ ــى علي ــي واقْب اسِ طّ ه غَ ــدُ ْ يّ صِ

جــى إيْنَفْ ليــس  ــه  جاحُ اعْ ــاهْ  م اعْ ــالكْ  الهْ ــحْ  ري

زجْ ضــاهْ ينَمَّ ــذابْ فــي اعْ ــواعْ العْ وقْ انْ ــدُ ــومْ إيْ كل يُ

جة ــمْ ــة شَ ــه ظلْمَ ــه و افْواجُ ــومْ فــي قلْبُ مُ و الهْ
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ــجّ ــلْ ســهم المَ تايَ ــرَّةْ الحْ ــرازُه عُ هْ ــه مَ عُ ــاشْ نَفْ ب

جا الهْ ــمْ  ــاجَ ن ــه  ــاجُ ــرْت يَ ــه  ــالُ ــتّ قَ ــــرَفْ  اعْ مــا 

ــه يتجلْوَجْ ــا تَاللَ ــولْ م لُ غْ ــه مَ بْتُ ــلْ جَ السَ فــي السْ

نجــة ــه نعــت الطّ ــي تَبْواجُ ــودْ فــي بُوجِ فــي اصعُ

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

وســى في اللّج ــون من اتْبَعْ مُ رْعُ ــا صارْ لفَ صــار لُه م

انْجــى ــيد  والسّ ــه  اجُ عجّ ه  ــرْطُ سَ و  ــه  ب حــاطْ 

ــرَجْ ــرُه يَخْ مْ ــرَى عَ ــرْتُه وال ايْ ــرازُه يَسَّ هْ فــي قلــب مَ

ــة ـرْجَ جَ ــرَجْ  خْ يـَ ــه  تاجُ حْ نـَ ــلْ  تَ للّقْ كانْ  ــر  غـي

رَّجْ ــالْ اتْعَ ب ــلِي و الكْ ناسْ ــتْ اسْ يَّقْ ناقُه ضِ ــى اخْ عل

ــة ــنْ زُوج ــه كــمّ ــراجُ ــعْ وا تَ ـــدُ ـــزِي و الــگــيــادْ إيْ

ــلْ و حدجْ نْظَ رانْ بعد من حَ ي ســمّ و قَطْ ــقِ ليه نَسْ

ــة جَ دْ الحَ بعــد  ــه  ناجُ اغْ فــي  نْجــارِي  جَ ــرْ  صَ نعْ و 

ــرَجْ يــخْ ــرازُه  ــهْ مَ فيه  ــد  البُ ــانِــي  الــثّ النهارْ  و 

ــه وجُ الْمُ ــرَ  سْ كَ ــه  ازْداجُ ــرْ  سَّ انْكَ ــدْ  انْرِي ةْ  ســاعَ
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وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينســى غطّ كْ هَ

ــة رْج گُ ــا  بق و  ــه  ناجُ اصْ ــب  قل ــادَفْ  ص ــن  م كل 

ــجْ يوْهَ ــه  باحُ مَصْ ــنْ  تظُ ال  ــرَكْ  مْ عَ ــه  ارْبابُ ــدْ  جاحَ

جــة هْ ــه غــطْ المُ ــه قطعــة مــن داجُ ــالمْ قلْبُ اظْ

ــگاهْ إيْلُوجْ بْ ــلَ النْظــامْ مَ ورْ أه ــه فــي ابْحُ نُ فْ ــاهْ جَ ت

ودْجــا فْ  صــدَ و  ــه  ناجُ لَمْ ه  ــراحُ بسْ ــرْ  فَ اظْ ــا  م

ــجْ ــارْ و تَلْ ــن النّ ــاحْ بي ــنُونْ الرْم ــبْ بسْ لّ صــارْ يتْگَ

ــة لْجـ تـَ ــرَدَ  ـ ابـْ و  ــه  راجُ اهْ ــدْ  يـ فِ بالمُ ــعْ  طَ نـقْ و 

جْ ــنْ و يلَجّ رْنَ ــزُوعْ كيْحَ ــى الفْ ــة عل بْهَ يّخْ الجّ ــوِ اشْ

جى نَقْ ــا  وم ــه  ــجــاجُ الْ مــن  ــانْ  ــوم قُ ــه  ــتُ عــافْ

ــرَجْ يَخْ ــه  فمُ مــن  ســانْ  الحْ ــهُ  وَجْ ــى  عل ــولْ  قبُ ال 

ــة ــجّ طَ زادُه  ــه  تــاجُ هــو  ــه  شــيــطــانُ دارْ 

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

ــرّجْ بَ ــازْ امْ ــى البُوغ جــابْ عل ــاسْ احْ دَرْتْ هــذا الغطّ

جــاء مــن  جــاء  ــوْ  لُ ــه  انْهاجُ ــاسْ  ريّ إيْســلكْ  ــا  م
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ــه يخــرَجْ ــا عيْنُ ــافْ بعــد م تَّ ــرْ هَ ــه داسَ لُ وال إيْوَصْ

جــة البهْ بعــد  ــه  ابْراجُ ــورْ  سُ مْ  ــدَ نَهْ ــا  ابْن ــو  ل

ــجْ فَنْطَ و  زاغْ  ــا  م بعــد  رْصــانْ  القُ ــارْ  ث ــدِي  يَفْ رادْ 

رْجة عَ ـــبْ  ركَ و  ــه  ــراجُ ــرَجْ ب ــرْهــافْ  ــمَ ال ـــارَبْ  ح

ورَجْ حُ انْ امْ ــوّ ــتْ خَ بِي ــي اخْ ولِ ــا إيْلُه قُرْصــانْ افْضُ م

ــى هجَ و  ــتَمْ  اشْ و  ــه  انْتاجُ ــرابْ  لحْ ــى  اتْرامَ مــن 

ــرَجْ االعْ ــه  وابُ اجْ ــتْ  اگزايَ ــه  انْيابُ ــسْ  رِي تَهْ ــه  الزْمُ

جـى يَسْ وال  ـــهْ  ـــراسُ اهْ الزالْ  ـــرَّسْ  اتْـــهَ ــو  لُ

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

يــرَبّــجْ و  ــنْ  يَّ ــدِ إيْ لــو  يــمْ  ــدِ الــعْ ــرْ  تــاجَ تَّل  تمَ ال 

وْجــة الخَ نعــتْ  ــه  تَبْهاجُ ــلْ  لَ احْ فــي  ــلْ  يَرْفَ بعــد 

ــوَّجْ ــه يحســابْ اتْحَ ــاسْ ب ــاعْ النّ كل مكســي بمت

جة هْ الطّ بعد  ــه  ــوْالجُ تَ ـرْ  ـهَ يظْ ــــراوَهْ  اعْ لو 

ــوَّجْ حَ ــه المْ وعُ ــه و جُ تُ يعْ ــراهْ و ضِ بَرْ بعْ ــا اســتعْ م

وْجــة الجَ شــكّ  ــه  واجُ تَحْ و  ــطْ  الزَّلْ و  ــة  نَ رْعْ الفَ
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ــقْ يَنْســجْ سَ مْ ــرُومْ للدّ ــى إيْ ــا حســن برْوالُه عسّ م

جة مْ ــه ســهم الخَ ماجُ تْ وتّلْها فــي اخْ ــكَ ــو اسْ ل

ــجْ تَ يحْ ا  ــدَّ غ تُه  ــفاعْ اشْ ــي  اللِّ ــحْ  ي دِ بمْ ــعْ  لَّ تْوَ ــا  م

ــرْجــى الــمَ ـــومْ  يُ ــه  ــتــاجُ يــحْ الّ  مــن  ــدْ  ــجَّ ــمَ كــيْ

وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

ــزَوَّجْ ــتْ ي ــمْ  اتْــلَــهَّ وال  نَّة  سُ وال  ــرضْ  ف ــعْ  ــبَ اتْ ما 

ــة ــوْجَ عَ ســيــرَة  ه  نْهاجُ مُ ســيــرَة  ـــزْرِي  عَ ــبْ  دي

ــيدْ افْرَجْ سِ تُه انْهــارْ امْ يحْ ــه و فضِ لُ وْ ــرْ هُ كَّ ــا اتْفَ م

نْجة الغُ زِيّ  ــه  ــالجُ ــمْ هَ ــدْ  ــنَّ ــبَ إيْ رادْ  ــيــنْ  ــنِ امْ

رجْ ــدْ ه يَ رِيمُ ــوَّضْ اغْ ــوفْ نُ ــه فــي المالُ لُ قْ ــه عَ ــا ل ق

رْجــة الفَ وقــت  ــه  تاجُ يَحْ ــي  اللِّ ــهْ  رِي يَكْ ــنْ  نِي امْ

لْجْ ــلْ المَ تِي ه تَمْ ــقُ ــاهْ السْ ع ــيرْ امْ وين ما ســارْ ايْسِ

ة جَ النَّعْ حلق  ــه  ــرّاجُ عَ هــو  الــمــبــايَــتْ  فــي 

جْ لغّ ــاسْ بالســانْ امْ نِي النّ ــه يطْ تُ وْ ــمْ صَ لَّ ــال اتْكَ إيْ

جة لَعْ مــايــة  ــه  ــراجُ ــعْ مَ ــةْ  ــايَ م ــي  ف ــدا  ــكْ هَ
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وجْ ــواجْ إيْمُ اسْ تحــت االمّ ــدا من ينشــي غطّ كْ هَ

ــة رْج ــى گُ ــه و ابق ناجُ ــب اصْ ــادَفْ قل ــن ص كل م

رْجْ ــنطَ لَّة فــي النظــامْ ضامة و سَ ــا راوِي حُ هــاكْ ي

ــدْجة سَ ــة  ليل ــه  ابْراجُ ــو  عل فــي  ــاگْ  ت هــا  مْ نَجْ

جْ هَّ طَ ــاضْ امْ ــارْزاتْ فــي ارْي ــقايَقْ ب ــد غيضات اشْ خُ

لْجــة الفَ فتــح  ــه  اجُ مّ طُ و  ــرْ  زَهْ و  وَرْدْ  ــن  بي

جْ نِيدْ و انْجالْ إيْبَكَّ يلْ في قلب العْ ــقِ د ســهم اسْ خُ

الوَدْجــة ســرّ  ــه  اوْداجُ ــعْ  طَّ إيْقَ راغْ  ــا  م ــنْ  وي

ــجْ عَ جْ عَ امْ لدخــانْ  جــى  الدْ ــدرْ  ب ــةْ  لْعَ طَ ــلْ  تمثَّ ال 

رْجة المَ نعت  ــه  ــواجُ ــمّ ب ـــرْ  زاخَ ــلْ  ــثَّ ــمَ اتْ وال 

ــجْ و يَرْتَ ــدُ ــرى العْ ــي اتْ ــرْ أحمــد الغرابْلِ كُ وقــت تَدْ

ــه يَرْجــى ــه موت ــه جــن فــي داجُ رْعُ كيــف مــن صَ

جْ نَفَّ ــر امْ ــلِيمْ ما ادْكــى زَهْ ــاسْ التّسْ و الســالم ألْن

ه ليــت الهيجــة ــرْ فــي تَنْســاجُ صْ ــدْ العَ رِي مــن افْ

انتهت القصيدة
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رَجْ ــمْ يَخْ ــا يَزْعَ ــتْ م رْصــانْ وَقْ ــازِي للقُ دَرْتْ بوغ

ه ــاهْ انفــاضْ مــن ابراجُ تَلْتق

جـة فْ رَهْ ـدَ يَصْ

خْ و الفجّ رْفْ اليَمّ بين شــوامَ ة عن جُ عَ ختَرْتْ بُقْ

وا هاجُ ــنْ  رات بفْ ــعْ  مانَ ــق  حل

جــى ــسْ تنفْ لي

رَجْ دْ ها بنيانْ مخَ يتْ مرســى و بنِيتْ لساسْ نشِ

ــه ـ ــاتْ دراجُ ــودْ ترقّ ـ بالصعُ

ــزّ و انتْـجى عــ

جْ رْ البْهَ رْمَ ورْ ســوارْ فاقَتْ المَ من الحجر المنجُ

ه ــرارف كدور فــي تاجُ و الشْ

ــي و هجــة ترمِ

نْ برجْ و البســاتَنْ عن ربع ركان و النّفــاضْ لكمّ

ه ــورْ و تَبهاجُ دَرْتْ خلفْ السّ

جة بهْ فــي  دورْ 
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ــرَجْ ــازْ مزب ــرْ بوغ ي يدِ ــي  اعِ للدّ ــو  ولُ قُ ــذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ ــن حَ كل م

ــى نْجَ مَ ــه  مال

ــزْرَجْ جــامْ و خَ ــرّ العْ ــانْ إالّ هــيّ فــي ب دَرْتْ بيب

ه وِيمْ ارتاجُ في كل باب في تقْ

وْجــة ــتْ خَ زْنَ خَ

جْ نْهَ و حفير على السورْ و دورْ و األسودْ على المَ

ه و النشــالْ في رَبْواتْ خراجُ

ـــة ـــــتْ رجَّ رجّ

جْ رْ تفجَ دافَ ــادْ بمْ ن ــوبْ أهل العْ ــورْ في قلُ و النمُ

و ــاوْهْ لتقاهْ ســماجُ مــن لق

رْجـة ــعْ المَ قطَ

ــجْ ــنْ تَرْتَ ــنْ و تعابَ لِي وْ ــوالْ مخَ ــلْ و اغ و الزهالَ

ه نشــالْ  و رادُوا و زواالتْ زواجُ

ة وَلْجَ نَتْ  ــكْ سَ

ــتْ بطاحْ مخلَّجْ نْ ــعْ و طيُورْ حرارَة حصّ و الهيالَ

ــوا درّاجُ ــبْ  جاليَ الغــزالْ  و 

ــة ــرْج زيــــنْ ال
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ــرَجْ ــازْ مزب ــرْ بوغ ي يدِ ــي  اعِ للدّ ــو  ولُ قُ ــذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ ــن حَ كل م

ــى نْجَ مَ ــه  مال

رّجْ االتْ بالنفاضْ بعــض عن بعض مدَ دَرْتْ ســقّ

ــوا ــنْ حراجُ عْ هــارَزْ للطّ بالمْ

رْجــة الحَ شــدّ 

جْ رْصــانْ مفجَّ ــا القَ ــة لو نب الَ و النفــاضْ الوصّ

ه جاجُ صــى تَفْ ــو لو  يقْ تزَلْعُ

حجــا يســيرْ  و 

ــنْ من الحــرارْ و زنَجْ ي زْمِ ــرْبْ محَ ــة للحَ يّ بْجِ طَ

ه كل ســيتَلْ رايَقْ فــي مزاجُ

ــة ــه فــجَّ ــال م

رْنَجْ ــراكْ و الفَ ــدْ االتْ ــمْ شــالّ تُوجادْ عن و الغنايَ

ــه تاجُ ــالحْ و نَحْ ــا يصْ كل م

ة جَ وَسْ لْ  مَ نَكْ

رَّجْ يقْ تفَ ــماتْ في الدِّ ورْ و شريشْ مــن البارودْ و كُ

ه وفْ غناجُ زْنْ بشُ بْ الوَ و صاحَ

ــة ــجّ ــو الــحُ ه
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جْ عْ كل حجَ طَ ومْ تَقْ ــمْ بزْرايَمْ و الســهُ راغَ و الدْ

ه راجُ بَهْ ــمْ  جاهُ مــن  عْ  يرتجَ

رْجــة عَ ــه  يْلُ خَ

ــرَجْ ــازْ مزب ــرْ بوغ ي يدِ ــي  اعِ للدّ ــو  ولُ قُ ــذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ ــن حَ كل م

ــى نْجَ مَ ــه  مال

جْ ــالْ بالغنيمــة نتحوّ رصــانْ و ق ــاگْ هــاد القُ ت

ه واجُ لتخْ االســبابْ  ــه  جابْت

ــا جـ الكــه  لهْ

ــوْجْ ــه العَ ــه ريّ ــرُّه شــيطانُه و تلْفُ ــه غ رايْسُ

ــه بْـراجُ حَ ــي  بنيرانِ ــتْ  ردَّفْ

ـــة ــنْ ردْجَ كــمَّ

لِي و يصنَّجْ ه و ســارْ يَمْ رْســى بنْفاضُ ــل المَ قابَ

ه ويرْ صناجُ ــه من تَعْ قُ صواحْ

ــة ـ وْجَ عَ ــزَلْ  تَنْ

جْ عَ لْ ضمْ ورْ ما حامَ ي بكُ دا نفاضِ لَمْ رَعْ عليه زَگْ

ه دْ من غير هجاجُ ما تشــاهَ

الهجــا ناســي 
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جْ ــرُوبْ يزَعَّ ه كادْ الهْ ــدُ هْ ــرَغْ جَ ــه و ف خــابْ ضنُّ

ه ــل زعاجُ نُه قب فْ ــرَقْ جَ و نَخْ

رْجة مَ اضحى  و 

ة عن ضهر اللّجْ ــورَة مزَلْعَ سُ كْ ه مَ ســارَتْ لوْاحُ

ه رة  و فريتْ عجاجُ هْ تْ صَ عْ قْطَ

ــجى و غرَقْ واسْ

جْ هْ اتْ طَ طة عادْ و أميرْ الدّ تْ فَرْحاتْ و فيشْ قَمْ

ه ــلْ تَوْهاجُ رِي و كمَ ــدْ ــاحْ بَ ب

ــجـة ــة وَهْ ليلَ

ــرَجْ ــازْ مزب ــرْ بوغ ي يدِ ــي  اعِ للدّ ــو  ولُ قُ ــذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ ــن حَ كل م

ــى نْجَ مَ ــه  مال

رَّجْ ــقْ النظــامْ و يتفَ ــي في رقايَ ــذا من يَنْشِ كْ هَ

ه مْ تَنْســاجُ و هكذا من يَرْگَ

ة جَ النَّسْ طيبْ 

بُوعْ مســيَّجْ طْ ودْ مَ فى ذَهبُه يعُ ذا مــن يَصْ كْ هَ

ه ذا مــن يَرْقى في دراجُ و هكْ

ــة رْجَ الدَّ ــوْ  علْ
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لَّجْ دْ يوَ ــي يريدْ من بعْ ه في اللِّ عُ ســرّ الغني  وَضْ

ــه ــةْ زاجُ ــقْ مرايَ لْ ــنْ الخَ اليَ

ــة جّ الحُ هــيّ 

رَجْ خْ ــه مَ تْ ألبْوابُ لْقَ ــابَقْ وال غَ ــتْ السّ لَ هْ ــا جَ م

ه راجُ راحْ من راحْ اصفــى تَخْ

ــة جَّ حَ ــوا  مُ نَظْ

جْ تَبْ و يســدَّ ــوال جحيد يَغْ وة ل عْ ــتْ بدَ ي ــا دعِ م

ه ــداجُ ــر تَسْ ــلْ كت كل جاهَ

ــجــى يـهْ الزَمْ 

ــرَجْ ــازْ مزب ــرْ بوغ ي يدِ ــي  اعِ للدّ ــو  ولُ قُ ــذا  كْ هَ

ه كّ على منهاجُ ــن حَ كل م

ــى نْجَ مَ ــه  مال

تَجْ ــادْ و تحْ ولْ على الجحّ ــاشْ تصُ ــذْ يا راوِي ب خُ

ه ــضْ ارْتاجُ عْ للوَغْ فَ ــدْ فَعْ زي

ــة الحجّ بعــد 

جْ ــار مرهَّ ــودْ كالف ــي يعُ ــغْ ماياتِ ي كل مــن يصِ

ه ترهاجُ من  ه  ساسُ احْ خارَجْ 

الحجى ي  مِ عْ مَ
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ــرَّجْ تفَ و  ــلِّي  تسَ ــة  ترجمَ ــازْ  البُوغ ــاذْ  ه دَرْتْ 

ه ــياجُ ري تسْ عينْ مــن الَّ تَدْ

ــة وَلجْ تَبْـقــى 

لْجْ رُوبْ الكَ ــرّ بالهْ من ذنا الحُ كيفْ يَنْجى من شَ

ه ه في حيافْ حداجُ سُ الحْ نَفْ

يَنْجى ــعْ  طمَ و 

ــكْ بالحجْ ــبْ الغرابلِي المتمسَّ ــن بُوغالَ قالْ ب

ه راجُ تَفْ فــي  ادْ  الجــوّ طالَبْ 

ـجى يفْ ــه  لُ هوْ

رَجْ دْ عْ دا عيسْ مَ يمْ ماغْ ــلِ و السالمْ لناسْ التَّسْ

ه اجُ جّ ــتْ و حُ عدّ فضل البي

ـرْجى ــي يـَ و اللِّ

انتهت القصيدة
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الخيخ سهم  اعِي  الدّ ارْقِيبْ  على  لِي  رَجْ سيدي  يا  هو  و 

الخْ امْ ما  بعد  دميتُه  و  الفيافِي  في  خنزير  تُه  صيّ الواعر  من 

ــيخْ ــرقَة إيْشِ ــه و ابْغــى بالسّ تُ نَعْ ارْ اصْ ــا ســيدي شــفّ و هــو ي

ه مع البْواخْ مْ تزهق رُوحُ ضَ ور ارمي له في الحناجر  اعْ كلب مسعُ

ة لْخَ رْهــافْ بكَ من جاء ايْحــارَبْ المَ

ـة ــلْخَ ـتُـه سَ ــلَخْ و بالنـفــاضْ اسْ

ه اخُ نَسّ ه  وضحُ كيف  وسي  السُ و 

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

الخْ ــكْ تَ ــخْ  لَّ كَ المْ ــاغْ  ادْم ــمْ  لَجّ امْ

شــاخْ أوال  شيخ  عــن  ارْوى  مــا 

ه تَبْراخُ ــه  بــرقُ ــاغْ  ــب ال ــيــرْ  ــصِ اقْ

ة لْخَ المْ ــتْ  ــرَحْ اطْ ــفــاهْ  اقْ على 

الـــخـــا و  ـــــمْ  ـــــي ـــــجِ ب

ــه ــاخُ ــرص ت ـــي  ف ــــاف  ك زيّ 

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

فاخْ تَكْ من  ــه  ــنُ دَهْ حى  اسْ ما 

غـــــــيـــــــر بــــــــــــــــرّاخْ

ه نْفاخُ مَ ــخــوى  ال ــي  ف ســـاطْ 
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بيخْ اطْ ه  بْخُ انْطَ الجمر  على  هند  كان  لو  سيدي  يا  هو  و 

والخْ ارْغى  ه  يْجُ هَ ما  هْ مَ بَرْنِي  حرّ  خالَبْ  امْ في  البُومْ  طيرْ  زيّ 

ــخْ ايْلي  ً بعــدا ــنْ  كّ اتْمَ طعــن  ــفيه  السّ ــد  زي ســيدي  ــا  ي هــو  و 

خاخْ المْ اتْزَلَّعْ  انْفاضْ  و  بازَقْ  امْ نُونْها  اسْ ارْماحْ  و  فْ  بالمراهَ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

ة بْخَ طَ ه  انْزِيدُ وعْ  ايطُ ما  بعد  من 

ة خَ النّفْ ــدَ  ــهْ جَ عْ  طَ نَقْ فيه  و 

ــه خاخُ بفْ ه  ــدُ صيْ ــالْ  قتّ ــه  قَبْصُ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

ــه رَدْخُ و  ســالحْ  علو  عن  يهْ  ارْمِ و 

ــه أيْــبَــخُّ مْ  ودّ الــصــديــدْ  ـــرى  اتْ

ـــه ردّاخُ ــه  ــخُ ــيْ لَ راغ  ـــا  أمّ ويــن 

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــة وخ ــدُّ ــم ال ــدي ــع ـــيَّـــرْ ال انْـــطَ

ـــــــة ـــــــرْخَ ــــر صَ ــــي ــــغ ب

ــــه ــــراخُ ـــا لـــعـــشّ افْ ـــن ج م

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ه خُ لطْ ة  صبْخَ ــادَلْ  ــن اجْ على 

ــــه ــــخُّ ــــــلْ مُ ــــــي ــــــسِ ايْ

ــه ــاخُ ــب ــلْ ـــنْ مـــن تَ ـــحَ مـــت إيْ

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 
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النفيــخ و  بْهــة  بالجّ ــي  ايْضاهِ ــه  بادْصارْتُ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

داخْ به  ــجْ  رَهْ لُه  وازدى  ة  جَ دْ حَ فُــوق  قطرانْ  و  سمّ  جــرّع  له 

ــخْ بالبي ــي  حِ دْ القَ و  ي  ــكاطِ الشْ لْ  ــتاهَ يَسْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

صاخْ به  جرف  من  هوى  و  السياتَلْ  غابَةْ  في  سالّحْ  و  تل  بين 

ــيخْ امْسِ ــي  رَبِّ ه  ــخُ مَسْ ه  ــدُ حْ جَ و  ــه  يْتُ مِ بعْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

وخْ نْفُ ــه مَ ــاشْ انْ ــه ب زِيْتُ ــي امْ آشْ هِ

ــــرْدُوخْ ـــرْنَـــنْ جــا مَ ـــا عَ ــلّ أمّ ك

ه واخُ تَدْ من  تاه  الويل  بحر  في 

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

يَّخْ ــوِ اشْ رادْ  مــن  تُه  ــياخْ اشْ ــى  عل

يـــفـــرّخْ و   يـــزمـــن  ــا  ــدم ــع ب

ه ارْصاخُ في  تَبَّتْ  ما  متلُوفْ  رْ  دامَ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

ه ــخُ سْ ايْمَ ــدْ  يزِي و  ــه  إيْتَلْفُ ــي  باقِ

بُوخْ مَصْ ي  قاصِ ــلْ  جــاهَ ــدْ  غْ وَ 

وخْ ســـــــايَـــــــرْ ايْـــــــــــــدُ

ــه ــالَّخُ س ـــلْ  ـــطَ ايْ ــقــى  ــت ال و 

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــخْ ــيّ ارْخ ــولْ  ــقُ ي و  قْ  ــدَ ــش ــال ب

ـــــخْ  ـــــمَ ـــــشْ ـــــس ي ـــــي ل

ــوا ــاخُ ــه ن ـــــاهْ عــيــسُ ــي ادْج ف

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــه ــخُ وسْ و  ــراهْ  اعْ و  ــه  تُ يـعْ بصِ
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راخْ ه اصْ عُ ــا ايْنَفْ ــرَخْ م رْضْ الســلّ و العقايَبْ يَصْ وارْ و مَ ــدْ مْ ال ــدَ ب

يخْ  مِ الشْ ودْ  الطُّ علوْ  رَكْ  ــدْ ي بــاشْ  يلْ  طِ لعْ سيدي  يا  هو  و 

ا امْســاخْ ــه ما انتهــى بعد أمّ ــه و راسْ مالُ لُ ــا فَضْ ــة هيّ و الخبَت

ــلِيخْ ه اسْ ــلْخُ ــه و انْسَ ريمُ ــصْ اغْ لَّ ــي انْخَ رْضِ ــا ســيد غَ و هــو ي

االشياخْ في  الموباح  غير  بْلُه  ايْقَ من  ريتْ  ما  ة  ضَ فْ الحَ رّتْ  عُ

ــو خُ وال  ــبْ  ـبي احْ ــبْ  ي يـصِ أوال 

وا ه ارْشاوْا و صاخُ وايْمُ ــوفْ اگْ و اتشُ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

وخْ ــه افْصُ ه ب الجُ مْ ــافْ هَ ــن الحي بي

رَّخْ ــــوَ ــــتْ ــــه شــــالّ ي ســـــارْ لُ

ه تُوباخُ غى  اصْ لو  ل  الدّ ومْ  گُ مْ گَ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

جّ ثِيلْ ســيوانُة في الفَ لُه امْ جْ و نحَ

خْ صَ يتْصخْ ــقْ  ــاليَ ــخ ال بــيــن 

ه تَنْفاخُ جاء  فاشْ  الكلب  الْ  بشوّ

ـــــه ـــــصـــــارْخُ ـــــي ابْ ـــــلِّ ال

ـــوا ــه الخُ ــامُ ــظ ــــرى اع فــي اتْ

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــخْ ــلَ شْ و  ــه  ــفُ ــلْ خَ ــي  ف ــــه  الوْحُ

ــــــــــــخْ زِيـــــــــــــــــدْ وبَّ

ـــه  ـــزْالخُ ـــن تَ ــــعْ م ــــرِي ـــا اي م

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــخْ ــيَّ ــخَ ــوهْ إيْ ــجُ ــهْ ـه ب ــرْتـُ ـمَ انـْ

ــــــخْ ــــــف ــــــب لـــــــــــو ات

ـــه ـــاخُ ب ـــوْ ــز تَ ــن ــخ ــال فـــــاحْ ب
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ــخْ بِي الصْ ــكْ  نْ الحَ داكْ  ــمْ  كاتْوالَ ــة  رْشَ طَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

راخْ الفْ تْ  حَّ مَ في  غابَطْ  نْ  الشياطَ لةْ  مْ جَ من  ي  عاصِ زْرِي  عَ ديبْ 

يخْ الرْصِ لْ  العقَ ألهل  ي  نَحكِ ــردالْ  ال فعل  سيدي  يا  هو  و 

النساخْ اجداوَلْ  تشتيت  عْ  مَ إيْنَجْ ماتلى  م  لْهُ اشمَ اهللا  شاتت 

االشياخْ طايَعْ  غالَبْ  بن  الكنية  و  جيمْ  و  ينْ  سِ مْ خَ الحافَظْ  يا 

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

بَرْنُوخْ مْ  السَ باطْ هْ  ــدُ راصْ ولْ  تقُ و 

بُوخْ طْ مَ ــه  ــرْكُ ــتَ إيْ ــاهْ  ــف اجْ لــو 

ــه واخُ تَجْ مــن  ــلْ  بي كهْ ه  ــدُ وَجْ اتـْ

ــه ارْخاخُ ــوْ  جْ بهَ ــي  اع لدّ ــوا  ولُ قُ

ماتْ له ابْصاره ه شيطانُه و اعْ تلفُ

ـبَــرَّخْ ــه طــبــال إيـْ ــعُ ــابْ ــــانْ ت زفّ

ــخْ ــلَ ــةْ الــكْ ـــنْ بــارْبــاعَ ـــرِي دايْ

ــه تنخاخُ ينقطــع  و  ــه  نابُ ــرْ  سَ نَكْ

ه انْساخُ في  ه  حُ وضْ ي  مِ اسْ رْ  ادكُ و 

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ـــرُوخْ اسْ عبد  ــةْ  طــاعَ ــه  طــايْــعُ

ــــــوخْ ــــــجُ ــــــةْ ايْ ــــــاعَ س

ــه ــواخُ ــخْ ــعْ تَ ــب ــض ـــتْ ال ـــايَ ف

ــه ــاخُ ــي ـــان فــيــه ســخــط اشْ ب

االشـــيـــاخْ اهللا  ـــطْ  ســـخْ مـــن 

ــخْ ــمَ ــخْ يــمَ و  يقنع  مـــرق  ــال  ب

ـــــخْ ـــــنَ ـــــخْ ـــــنَ ــــــن اتْ م

ــه ــاخُ ــص ــن ي الـــغـــد  الزم 

ـــه ـــاخُ ــــالْ فــــدّ ارْخ ــــولْ ق ق

انتهت القصيدة
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ورْ مُ رْ مَشْ فَ يَّدْ في القْ تْ انْصَ رَجْ يومْ اخْ

ورْ ــد هــل الحضُ ــا يُوجدْ عن ــه م ثْلُ مَ

ــاتْ اتْنُورْ ــصْ التق ــكاري مــن خالَ و افْ

ورْ ــدُ اصْ ــرَحْ  تَــشْ نِيْلَة  امْ ورْكــابــاتْ 

ــورْ ــة بالجُ مَ ــي فــي الجــوّ حاكْ بيزانِ

الســرُورْ ــومْ  يُ ــمْ  ي انْگِ المــدى  ــى  عل

ورْ ــهُ مَشْ ــه  منزلُ ــومْ  يُ مــن  ــتْ  غابَ

يدْ لَكْ ما صارْ ــي انْعِ غى لِ نْ يَصْ يا مَ

ــارْ العـي ــلْ  ألهْ

رارْ ريعْ من االحْ لْوِي اسْ بْتْ على شَ ارْكَ

ـــومْ الــعــقــارْ ي

هارْ ورْ تَشْ ــهُ ي مَشْ ــالحِ ت بسْ رَجْ اخْ

ــارْ ك ــدْ شـــالّ ي

ــاالدْرارْ ب ــحْ  وَشَّ امْ ســانِي  اتْلَمْ ــرْ  دي

ــارْ ب االحْ ل  ــغْ شُ

ــارْ بتّ ــي  بَنْدقِ ــيفْ  بـسِ ــدت  لَّ وتّـقَ

ـمارْ اعْ ـنِـي  فْ يـَ

ري على يمينْ و يسارْ و ســالگي تَجْ

ــارْ وع و  لْ  ــهْ سَ

بارْ كاوْا لي االخْ ة احْ ريقَ و في أرض اشْ

و طغــى و جــارْ

ــارْ ــب اخْ و  ــة  ــمَ ــرْجْ تَ و  ــة  ــصَّ قَ

ــرْ ي غِ اصْ ــي  رْنِ بـَ

ــصــارْ ــا يُــحْ ـــيـــجْ م ــي ازْعِ ــرْگِ ب

ـــرْ ــل دِي ــي ك ف

ــارْ ــظ ــنّ ـــهْ ال ـــيّ ـــتِ ــــــرْجْ ايْ شَ

ــرْ المني ــا  ي بضْ

ــارْ ــب اعْ ــــرْزْ  طَ فــيــه  الْـــجـــامْ  و 

يرْ ــحِ اشْ ــبْ  دَهْ

ــارْ ض ـــرْ  ـــواهَ وج ــي  ــسِ ــوابْ ك و 

يرْ طِ ــلّ  كُ عــن 

ــارْ ــب أشْ ـــنْ  شـــادِي ارْجـــــالْ  و 

ــرْ ثِي اكْ ــو  ازْهُ و 

ارْ ــــدّ ــالء غَ ــخ ــي ال ـــوفْ ف ـــلُّ حَ

يرْ هِ في الدجا اشْ
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ورْ فُ حْ افْ كانْ لُه مَ ــدَّ ــلْ في المَ و حصَ

ــرُورْ مغْ امســى  ــي  األول ــوف  كالحلُ

ورْ مُ طْ ــةْ المَ يقَ وى فــي ضِ ــدْ ــرى يتْعَ ت

ـــورْ شاجُ ألدنُه  عملـت  و  طلعـت 

ــورْ ــة بالكُ لَ تَقْ ــه امْ نْقُ و سناســلْ عَ

تُورْ خْ مَ رْ  جَ احْ ي  بشِ انْيابُه  تْ  مْ دَ اهْ و 

ــيُورْ اسْ ــنْ  ي صايْحِ قْ  ــدّ بال ــه  جنابُ و 

ــورْ ــى جهدها سُ ــي عل ــاف تَبْنِ و اكت

نْكارْ ــرْ المُ يَّ دِي انْغَ صْ ــتْ بقَ رَجْ و اخْ

ــارْ ـغ المْ نـحــو 

ــدارْ االقْ ــه  تُ جابـْ ــوف  حلُـ اهللا  إوَ 

ــجارْ اشْ ــى  حت

ارْ ــرُوبْ مــن يَدِّي گــدّ ــادُه الهْ ــا ف م

ــارْ م الحْ ــوتْ  صُ

ارْ صــدّ ــه  ل دَرْتْ  و  ــه  لُعُ اطْ ــت  ضربْ

ـــــرارْ اسْ فيها 

ــارْ ــه زيّ ــتْ ل ــرِي صنْعَ نَفْ ــى الزّ و عل

كارْ ــه احْ ــا ايْلُ م

اوْســارْ ــد  الهن مــن  ــادْ  ت بوْ ــه  جبتُ

ــرارْ االشْ صادف 

باعْصاتِي في يدي انْجيهْ في تشمارْ

ــولْ النْهــارْ ــ طُ

ــبارْ ــة بســبع اشْ ةْ طالْعَ ــدَ رْفَ و القَ

ــارْ م اجْ ــدِي  تَگْ

ــــارْ ــى األث ــل ــه ع ـــتْ لـُ ـــمْ رسَ

بيرْ ــيــهْ  ــكِ نَــحْ

االبـــصـــارْ نُــو  لــلــدّ ــات  ــم ع و 

يرْ حى ايْسِ و اضْ

ــارْ ــزْم ــمَ ــال ــحْ ك ــي ــصِ ــــارة ايْ تَ

ــرْ ــي ــرْ ازْفِ ــزْفَ ي

ـــارْ ـــطّ الـــشّ ـــــةْ  ابْـــــراعَ ألن 

ــرْ ي اقْهِ قـهــرُه 

ــطــارْ ــنْ الــقُ ـتْ  فــايـَ ــدْ  الــگــي و 

خير فــي  هو  ما 

ــدارْ ــگ ــا ايْـــلُـــه م ــوح م مــشــبُ

ــيــرْ ــبِ قــلــب اكْ

تكسارْ ـــرُه  ـــسْ انْـــكَ ـــرُه  ظـــهْ

ــرْ ي طِ ــه ايـْ ـبُ زغْ

ـــيـــارْ اكْ ــابْ  ــع ــجْ ك نـــيـــافْ  و 

ــرْ يـ البـعِ ــات  ف
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ــرُورْ مغْ امســى  ــي  األول ــوف  كالحلُ

ورْ قُ حْ ــلْ مســتهن مَ ــادْ ادْخي ــى ع حت

ــورْ هُ مْ الجَ ــةْ  المَ ــنْ  بألْسُ ــولْ  يقُ و 

ــورْ مُ عْ مَ ه  ــدُ انْوجْ ــدّ  للحَ ــه  ولذاتُ

ــورْ ــه زيّ انْمُ ي علي ــالگِ ــتْ اسْ و طلَقْ

ــورْ بْشُ نِي مَ ــتْ و عادْ ســاكْ جْ بهم هَ

رُورْ جْ ي مَ الفْ ســابْقِ و عقدتُه فــي اخْ

ــرُورْ مغْ امســى  ــي  األول ــوف  كالحلُ

ــدارْ االقْ ــه  تُ جابـْ ــوف  حلُـ اهللا  إوَ 

ــجارْ اشْ ــى  حت

ــكارْ التّمْ ــةْ  غايَ ــتْ  بالخبي ــرْتْ  وكَّ

ــارْ ن ــبْ  الْهي و 

غارْ ــا و اصْ بارْه بيلة اكْ ــرُوا القْ ضْ حَ

اقْصــارْ عمــره 

ارْ دُوّ مــن  ــحالْ  اشْ ه  ــدُّ بي ســيرْتُه 

ــــرارْ ــنْ اقْ ــمّ ك

ارْ للغــدّ ــدابْ  العْ ــواعْ  انْ تْ  ــدْ وجَ

ــقارْ السْ ــومْ  يـُ

ارْ مى الستّ تْ في التْنِينْ في الحْ بَحْ و اصْ

ــارْ ت ــاةْ اكْ و الرم

ــوارْ تگْ و  ــورْ  گُ زَالغْ  ــرْ  هَ اضْ ــوقْ  فُ

ــحارْ ْ و اسْ ــيّ ضَ

ــدارْ االقْ ــه  تُ جابـْ ــوف  حلُـ اهللا  إوَ 

ــجارْ اشْ ــى  حت

االبـــصـــارْ نُــو  لــلــدّ ــات  ــم ع و 

يرْ حى ايْسِ و اضْ

ــمــارْ اجْ و  جْ  ــــدَ احْ ــه  لُ ــــتْ  زَرْعَ

ــرْ ي قِ احْ ــي  ـ دانـِ

ــيــارْ ـــن الــمــطْ فـــــازّحْ عــلــى اب

خيـرْ ــزِيكْ  جْ يـَ

ـــوارْ ـــجْ ال و  يـــنْ  ـــدِ ـــبَـــعْ الـــمْ

ــرْ ي جِ و ابْقــى اهْ

ــارْ ــق ــن ابْـــــالهْ ال ــبْ م ــيَّ ــشَ وي

وقـــت المسيرْ

ــا اخــتــصــار ــه ــال بــخــيُــولْ م

ــيــرْ ــمِ اضْ راحْ 

ــصــارْ ــحْ يُ ــا  م فــــرحْ  و  ــو  ــزْه ب

ــيــرْ ــعْ ازْهِ قــاطَ

االبـــصـــارْ نُــو  لــلــدّ ــات  ــم ع و 

يرْ حى ايْسِ و اضْ
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ارْ ضّ ــتْ يا حُ لْ ــتْ لفاسْ قُ لْ حينْ ادْخَ

االبْصــارْ ــلْ  ألهْ

ــه عــن ســايَرْ الحــوم و ادْيارْ فْتُ وّ طَ

ــارْ ــه ـــالْ اجْ ق

كارْ تْ عليه "فيشطة" تشْ نَمْ دْ اغْ بعْ

ـــــوارْ الشْ دُونْ 

ــوى دينارْ ــواقْ ال اسْ تُه في اسْ لو بَعْ

العارْ ـــوا  ـطُّ حَ

ادْوارْ ــبْعْ  سَ ــه  علي ودارُوا  ــزُّوهْ  حَ

ــارْ ب االخْ ــتْ  بْ جَ

ارْ ــدْ النّ هْ يرْ في صَ نْجِ ــه طَ ــبْ لُ ناصَ

ــشــارْ احْ تمة 

ــحارْ وهْ في تَشْ لْعُ جافْ اوْطــابْ و طَ

ــارْ ب ــه اكْ صرافُـ

ــارْ االخـــب ــل  ينتـقـ ــة  للحفاظــ

ــارْ ــط االق بين 

ــدارْ االقْ ــه  تُ جابـْ ــوف  حلُـ اهللا  إوَ 

ــجارْ اشْ ــى  حت

ورْ ــومْ ايْدُ ــواقْ كل يُ ــلّ فــي االسْ و يضَ

ورْ صُ حْ ــلْ مَ مَ نْزِيرْ ما اعْ لْ الخَ ــتاهَ يَسْ

بُورْ وا الهْ دُ ــن شــاهْ ــوا فيه مني بْطُ غَ

ــورْ ــا مخسُ ــتْ كل  م لَ مْ وعليهــم حَ

وزْ گُ حْ رى فــي قتلَة الدنِي المَ كيف اجْ

ــورْ ــاتْ ماتْلى لُه شُ ي ــال حْ ــوه ب و ضعُ

ســابْ الدورْ ــى احْ ــه اوْزيعــة عل لُ عْ جَ

ــورْ جُ ــنْ هــل الفْ ي دِ و ايْشــارة للجاحْ

ــرُورْ مغْ امســى  ــي  األول ــوف  كالحلُ

ــهــارْ ـــه يــشْ ـــوْفُ ــي انْـــطَ ــغِ ــبْ نَ

ــرْ يـ حِ ايـْ ــى  حت

ـــارْ ـــظ ـــــفـــــاوَهْ انْ ــى اشْ ــت ح

ــرْ مْ النحي ــهْ سَ

ــارْ ــفّ ــي كُ ــــــداوَهْ ش ــي اخْ ــنِّ م

ــيرْ سِ العْ ــانْ  ه

ــارْ ــجّ ــفُ ال ذا  ــــاوْا  ج منين  و 

اكثيرْ طــا  اعْ ما 

ــــوارْ اشْ ــمْ  ــهُ ــنْ ــي ب مــشــيــتْ  و 

المســيرْ ــرخْ  ف

ـــــرارْ اشْ والحْ  ـــلـــى  اغْ ــى  حــت

ــرْ ي اقْصِ ــه  جابـُ

ــزارْ ــگ ــت ــــضــــاهْ ب ـــلْ اعْ ـــصّ ف

ــرْ ــي ــظِ ـــا انْ وأن

ـــارْ ك ـــدْ ـــه تُ ـــتُ ـــزايْ هـــــادِي اگْ

ــرْ ي ايْصِ كمــا  و 

االبـــصـــارْ نُــو  لــلــدّ ــات  ــم ع و 

يرْ حى ايْسِ و اضْ
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ــبــارْ ـــأدّبْ االحْ لِــي أتْ ــوْ ــظْ قَ أحــافَ

ـطارْ اشْ ه  مُ قَسْ

نْطــارْ للقُ ــانْ  بالتْم لْ  ــدَّ ايْعَ رادْ 

ــارْ ــي االطْ بين 

ــوارْ ــمْ بُودَهْ ي دِ ــتْ جــاهْ العْ ــو جي ل

ــوارْ ــضْ ال دامْ 

ــمْ بالعارْ شَ ــاحْ ما احْ ب ــحْ المُ القبي

االشـعارْ ألهل 

مسارْ لَّصْ السّ ه انْخَ الصُ من بعد اخْ

بالجـنْــجـغـارْ

ــارْ ــجْ و قجّ ــاضْ هايَ ــوشْ و عضّ بَرْهُ

ــر انــظــارْ ــي غ

ــكارْ نْ ــاقْ و المُ ــة و النف تْبَ ــومْ الغَ قُ

ــرارْ االشْ ــعْ  جم

ــكارْ كارْ وال فعل يُشْ ــدْ ال حســب يُ

اوْزارْ ــه  شـــالـُ

ارْ برْ عيّ ي احْ ــفِ ــوا في يد افْالسْ طاحُ

ــارْ العـق ــثْ  ليـ

ورْ ــي معصُ ضِ ــونْ باغْ زَنْجــارْ فــي عيُ

ورْ ــقْ ابْحُ مْ و اللِّي يســلَكْ قارْبُه في غُ

ـورْ ــزْبـُ مَ ــه  ــنُ ســاكْ ــودْ  إيــعُ بهم 

ورْ عُ مَصْ ه  ــدُ ــوَجْ اتْ تِيه  لَّمْ كَ وإذا 

ورْ ــدُ قْ المَ ــسْ  ي البخِ ــاظْ  الحفّ ــلّ  ق

ــورْ جُ هْ مَ ــرْ  بَ اكْ ــي  فايْلِ طُ ــبُه  سْ انْحَ

ــورْ الجُ أهــل  ــد  عن ــن  دي ال  ــا  دني ال 

بْتُورْ حــى لهــم مَ ــوا اضْ ــا بَرّمُ كلّ امّ

ورْ يْسُ مَ ــه  روّحُ وء  بسُ ــداهْ  حَ من 

الــنــكــارْ ــدْ  ــاحَ ــج ال ــــي  ادمِ و 

ــرْ ي صِ العْ ــدّ  شَ

ــارْ ط ـــو  لُ ـــلْ  ـــبَ اجْ ــــــزَعْ  زَعْ ال 

سيرْ اكْ حى  يَضْ

ــــرارْ اضْ ــل  ك ـــــواعْ  انْ ــى  ــقْ ال و 

ــرْ ــي ــب ـــرّ اجْ ش

ــارْ ــــابْ ســـيـــرْتُـــه شــفّ نَــــهّ

يرْ السعِ وشــقْ 

ــارْ ــف ال ــــــدابْ  اعْ ـه  بـُ ــدْ نــعَ و 

الحميرْ جنــس 

ارْ ـــــرّ ـــه تــــابَــــعْ ط ـــابُ ـــب اشْ

رْ يحيّ ــه  ــنُ دَهْ

ــارْ ــت ــخْ ــا تَ ــالب م ــك ــي ال ــا ف م

ــتْ الهـوِيـرْ عْ نـَ

ــارْ ــرق ــق ال و  الــبــغــيــض  ــد  عــن

ســيرْ ــه اعْ لُ مْ حَ

ــارْ ــف ــهــم االضْ ــي دات امــضــى ف

امْجيـرْ ــه  مالـُ
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هارْ مس الْها و خمسْ ميم اجْ ي خُ مِ و اسْ

االشــعارْ ألهــل 

االقـــدارْ ــتْ  جــابَ ــوفْ  حــلُّ اهللا  إو 

ــجارْ اشْ ــى  حت

ورْ ــوسْ الْكافْ واضحْ مشــهُ مُ ــد اخْ زي

ــرُورْ غْ مَ امْشــى  األوّل  ــوف  كالحلّ

ـــارْ ك ـــدْ يُ ــا  ــم ك را  ــمــس  خ و 

ــرْ ي ألهــل الضمِ

االبـــصـــارْ ــو  ــدن ــل ل عــمــات  و 

يرْ ايْسِ حى  اضْ و 
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ــي جافِ ــي  تِ دَمْ ــا  م ــرْ  خي ــكْ  ي يَلْقِ ــال  لَهْ ــي  ألجافِ ــداكْ  غْ مَ ــي  فِّ گَ

ــافْ ن اصْ كل  ــى  عل بالضــرار  اهللا  ــكْ  يَبْلِي ــادَرْ  ق

طافِي كْ  باحَ مَصْ وفْ   انْشُ حتى  نُورَكْ  بْ  هَ يَدْ و  للعدا  فايَة  اشْ ودْ  تعُ و 

تَنعــافْ تَكْ  ســلَعْ و  ــة  كاف ــانْ  رْف الحَ ــرْدُوكْ  يطَ و 

تافِي لألكْ نْدة  سَ بيب  احْ بتَكْ  حسْ و  العنايَة  و  العزّ  في  نْدِي  عَ نْتِ  كُ

ــوالفْ تُ وال  ــفْ  توالَ ــا  م لْ  ــدّ ال مْ  ســهْ ــكْ  جبَرْتَ و 

تَلْطافِي غايَةْ  فيكْ  تْ  فْ الطَ وما  الخايَنْ  يا  ــواكْ  اهْ تْ  فْ ساعَ أما 

رافْ ــن اجْ ــل من حــرثْ صابْخــة بي ــتْ مثي ــا وَدِّي و م

جافِي وَلِّيتي  الطعامْ  و  العشرة  بعد  من  الخليل  رسم  أجافِي  ير  سِ

ــغافْ تْ التّشْ واكْ و لَحْ ــن اهْ نِيتْ م ــد اهْ هللا الحم

ــكْ ايْواتِي ابْقــى  تيهــان  مــن  واشْ 

ــكْ ي يَبْغِ كان  ــي  اللِّ ــك  ب ــلْ  مَ اهْ و 

ــكْ ــرِي ــعْ يَ اهللا  رادْ  ــنْ  ــايَ ــن م و 

داكْ اجْ انقل  و  رَفْتِي  اشْ ما  بعد  من 

لْقاكْ مَ ت  سَ نَحْ ة  يسَ النْحِ فعالَكْ  و 

طاكْ اغْ فْ  شَ نَكْ و  يْبَكْ  عَ بانْ  للنّاسْ 
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الوافِي بالتّوبْ  اكساكْ  اللِّي  في  رْ  تَنْفَ ما  نَكْ  محْ و  رَبِّي  كْ  تلفَ لَوْال 

رافْ تَكْ رّفْ  المكَ كْ  مْ دَرْهَ بِيبْ  التّشْ بعد  فْ  كشَ و 

يتْ بمالِي و قلتْ بالخير اتْكافِي مع و سخِ بْنِي على الطّ كْ مَ بانْ الْساسَ

يُوصــافْ ــا  م شــالّ  طــا  الخْ و  ــرْ  بالشّ ــي  كافِتِنِ

ــي بالوافِي ــلف كيــف نَبْغِ ــرَدّ السّ ــكْ و ن يبَ ــة تجِ ايْلَ ــامْ الطّ ــي االيّ باقِ

نْدافْ لْتُه فــي المَ غــى و حصّ ــوفْ اللِّي اطْ مثل الحلّ

اتْقافِي اهللا  سرّحْ  فاكْ  اجْ بابْ  بسْ ي  قِ شْ عَ طارْ  بيك  ة  حاجَ نْدِي  عَ ما 

الفْ ــكْ تَكْ ــيتْ ما نَرْفد ل شِ ــوى جيتي و ســوا امْ اسْ

جافِي وَلِّيتي  الطعامْ  و  العشرة  بعد  من  الخليل  رسم  أجافِي  ير  سِ

تْ التّشــغافْ واكْ و لَحْ ــن اهْ نِيتْ م ــد اهْ هللا الحم

افِي رْب الصّ وِيمْ بالضَ لْتْ اعْضاكْ إيْشــارْتِي و اضمنْتْ النّيشانْ القْ و عمَ

ــرَقْ الجوافْ ــزارگْ تَخْ ــنْ كمْ عْ ومْ الطّ ــهُ ــتْ اسْ ي و رمِ

ــي رْهافِ ــكْ بمضــى مَ ــزادِي علي ــبابَكْ و انْ ــمْ اشْ ــودِي إالّ انْيَتّ صُ قْ ــا مَ م

ــرافْ رَفْ ــد  يّ اتْفِ ــاحْ  بالجن كانْ  ــو  ل ــي  لِ ــعْ  نَ تَمْ ــا  م

ــمْ ــالسَ ـــاللَـــكْ بــالــطْ ــت اغْ ــقْ وَتَّ

ــمْ ــزايَ اعْ ــنْ  كــمّ و  ـــدْ  رَصْ ــنْ  كــمّ

ـــازَمْ ع ــكْ  ــي ــجِ إيْ ــارْ  الــنّ عبد  و 

يمْ ظِ ــماءْ التّعْ ــة باسْ ــوكْ قايْمَ و ملُ

ــمْ ي المنتقِ و  ــبْ  باسَ السْ ــوةْ  دَعْ و 

ــيمْ سِ تَقْ داتَكْ  ــمْ  سَّ ايْقَ ــه  وارْمُ باصْ
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ــا ذا الفضل الكافِي ــى يقبل ادْعاي ولْ اللِّيلْ بالوســايَلْ حت ــمْ طُ سَّ و نقَ

حــافْ و  رابْ  ــكْ  بُنْيانَ ــوفْ  انْشُ ــى  حت ــى  نَّ نَتْهَ ــا  م

ــدْ رافِي م وال توجَ ي بالدّ ــكِ ــكْ تَشْ ــكْ ثُوبْ الســقامْ و جراحَ ــي داتَ سِ يَكْ

ــبْ و ينحطم على الطرافْ رِي كْ في اقْ ــحْ ارْياضَ ي و يجِ

جافِي وَلِّيتي  الطعامْ  و  العشرة  بعد  من  الخليل  رسم  أجافِي  ير  سِ

تْ التّشــغافْ واكْ و لَحْ ــن اهْ نِيتْ م ــد اهْ هللا الحم

ــي رافِ ــتْ اطْ رَّحْ ــتْ فيــك مَ ــزَهْ و غرَسْ نْ ــاضْ بمَ ــي ارْي نْتِ ــو كُ ــي ل أجافِ

شــافْ ــل أالّ تَكْ ــكْ قب لْتَ ــارْ غَ ي و اســتغلت فــي اخْ

الفي ــرازْ و بطــالْ اخْ تَكْ فــي انْهــارْ ابْ ــرَّجْ ــوادْ سَ ــي اجْ ــو كنتِ ــي ل أجافِ

ــدافْ قْ المَ ــتْ  نْ هدَّ ــكْ  ولْتَ صُ ــامْ  إيّ اضــاتْ  اتْقَ ــنْ  ي حِ

فافِي ــزْتْ بتَخْ يتَكْ من بالِي و قلت فَ ــر و رمِ ــفعة على الغي ــتْ الشّ و قلْبَ

لْتْ على التّخفاف مَّ يفْ حَ غِ ل الشْ مْ تْ الحَ رَحْ بعد اطْ

ــي جافِ ــي  رْبِ قُ مــن  ــزالْ  اعْ وال  يونــس  ــردْ  ق ــن  األوْلِي المْ  اكْ ــتْ  تَبَّعْ و 

ــدافْ اصْ أوْ  ــوة  عنَ بالغــذر  ــوتْ  إيْمُ ارْ  ــدّ غ ــي  اللِّ و 

ــبْ ي العِ و  ــارْ  بالع ــمْ  شَ يَحْ الّ  مــن 

يبْ ــرْحْ الغــوطْ للطِّ ــبْ طَ ــا نَنْسَ م

ــبْ ي ــبَقْ الحــكامْ فــي الغِ لكــن اسْ

ــوبْ بُ حْ ــه مَ لُ عْ ــه و نجَ حاشــا انْوالْفُ

ــكاوِي على العيُوبْ ــلَ العراضْ لل واهْ

ــوبْ تُ كْ مَ شــين  ــوَدِّي  ت ــا  م ــدّ  البُ
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ــالنْ ـ ــق و اعْ ــمْ ســـرّ الخـل ــا عالَ ي

الْســانْ و  بالقلــب  ــك  ل ــل  نَتْـوَسّ

المحانْ ــواعْ  ــانْ ب الظالم  ــكْ  ــلَ اهْ

لكه كــن ايْكونْ ــولْ في مُ يا مــن ايْقُ

نُونْ كْ ــم المَ باألســم العظيم و العل

ــونْ فَرْعُ ــن  كمّ ــه  قَبْلُ ــكْ  لَ اهْ كمــا 

جافِي وَلِّيتي  الطعامْ  و  العشرة  بعد  من  الخليل  رسم  أجافِي  ير  سِ

ــغافْ تْ التّشْ واكْ و لَحْ ــن اهْ نِيتْ م ــد اهْ هللا الحم

شْ الشديد بالوغض الگافِي شْ يا ذا البَطْ و قبل سؤالي يا ذا الجالل وابْطَ

ــةْ مــن حــجّ و طافْ رْم ــانْ حُ ــه الزم ــلْ ب طَ ــى يعْ حت

وافِي ــه بقْ نُ عْ رْتْ القلــب و قُلت ما انْطَ ــه و صبّ رُورتُ ــتْ اضْ ــا كنت انْوِي م

اقْ ســيّ ــه  الفُ اخْ لفــظْ  كلّ  ــوبْ  وْهُ المُ الْفــاظْ  ــنّ  ل

ــو و يبْلِي و يعافِي ه بالعفُ بْدُ ركْ عَ ــدْ ولْ الحــكامْ من يَ ــا فــي مُ دَرْتْ ارْجايَ

ــلْ إيْخافْ ولْ الحبْ ــلْ من طُ ه الصّ غُ ــي لَدْ ــومْ اللِّ لُ عْ مَ

ينْ ماياتْ اتْحافِي عِ ــامْ دْبة و السّ ــرافْ و على الوَ ــالمْ اهللا على االشْ و اسْ

يُوصــافْ اوْزارْ  كل  مــن  ــمْ  ي العظِ اهللا  رْ  فَ اســتَغْ و 

رافِي فى في لفظ تَعْ ي يا حفاظي قول قال الحاجْ أحمد الغرابلي ما اخْ مِ واسْ

ــرافْ االشْ ــد  عب و  ــارْ  االحب مــن  ــة  الكني ــي  الغرابل

انتهت القصيدة

مالحظة : في كثير من النسخ لم نقف على البيت رقم 61. 

04 : يقال كذلك : “كافي...“        
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رِيقْ ه اغْ و هو يا سيدي جفن الجحيد بين اللجوج أمواجُ

يقْ دِ اصْ تَنْوِي  ال  تْبَة  الغَ و  النفاق  ل  اهْ في  سيدي  يا  هو  و 

لْقــى المَ شــرّ  ــه  ألْقاتُ ــه  حايْنُ امْ و 

ة ــنْقَ شَ بعــد الخوازق و امْ

ــي ــرُّه باقِ ــا الْقــى و بشَ يســتاهل م

فاقُه اسْ يتمزْقُوا  ي  ارْماحِ نُونْ  اسْ من 

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ســحقه ــفْ  راهَ بمْ ــكْ  بَ رّ ايْقَ ــي  اللِّ و 

ه بْقُ اقْبَلْ ما يسبَقْ لك سَ

مـــزْراقِـــي يلقى  راغْ  ـــا  مّ ـــن  وي

ــواقُه ــة اسْ ــر الخالي الســفيه الدام

ــة ـ قَ حْ مَ ــه  ـتُـ قْ حَ امْ بالنـفــاض 

ـــر  شــفــقــة ـــي ـــغ ب

ــــي ـــه واقِ ـــالُ ــــــاله م ـــن ابْ م

ــقْ ــرِي اخْ ـــه  ـــوارْحُ اجْ ــرَقْ  ــخْ ن و 

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ـه لْقُ طَ بالحفـى  رافْ  اجْ من  فوق 

ـــه ـــقُ ـــتْ ـــعَ اتْ وال 

ـــي ـــالقِ امْ ـــه  ل ــــدابْ  ــــع ال و 

ــيــقْ ايْــعِ ــغــى  ابْ مــا  ه  بنَفسُ و 
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لُه إيْعانَدْ البحر الغميق هْ و هو يا سيدي و اللِّي ابْغى بجَ

ــيقْ ســارة مــن يأويه الوشِ ــر للدّ ــا ســيدي يصب و هــو ي

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ــه قُ ــدْ ــمْ كـــارِي شَ رْغَ ــدّ ــل اهْ ل ـــدّ ش

وا قُ هْ شَ إال  الحمير  وتْ  إيفُ

ــماقِي ــي و الْفــاضْ اسْ ــوارَمْ مايْتِ بصْ

وجْ الهــروب داقُوا بعد الوســع به انْهُ

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ــه رْقُ عَ مــن  ــصْ  ناقَ ــي  اللِّ كــداكْ  و 

ه قُ ــرى من نَطْ كلّ عيب اتْ

ــي القِ ــن كل احْ حْ كالقــرد بي يشــطَ

ارْفاقُه ثيلُه  امْ يرْ  ايْدِ وطْ  لْگُ سَ كلّ 

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ــه لْقُ حَ تســمع  ــه  وتُ صُ ــيعْ  ابْشِ

ـــه ـــقُ ـــحْ زيــــــد  مَ

ــي ــاقِ ــف ــاتْ ـــه ب ـــنُ ـــحْ ــــد مَ زي

ــقْ ــرِي اهْ ــرى  ــت ال على  ــــاهْ  ادْم و 

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ــه ــقُ لَــسْ شــيــطــانُــه  بالمكر 

ــه ــــــــاهْ  حــمــقُ ادْع

ـــي ـــالقِ بـــمْ ـــــه  والْـــــفُ آشْ 

ــيــقْ الــشــقِ ــــوهْ  خُ ـــمـــارد  ال و 

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ
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ــقْ ايْلِي أالّ  المْ  ــكْ ب يه  الســفِ ادْوى  إال  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

الحقيق للعلم  رامْ  ما  الدماغْ  لّخْ  كَ امْ سيدي  يا  هو  و 

الوثِيقْ ين  الدّ عقد  دِي  يَفْ باش  العديم  سيدي  يا  هو  و 

ــة دقّ ــن  كمّ ــنانُه  اسْ ــى  عل ــه  دقُّ

رْقَة عــن حرقَة ــه حَ ــدْ لُ زِي

اوْتاقِي ــاللْ  اغْ في  رِيه  الكْ سجن  و 

ــه ناقُ اخْ ــى  عل ــة  اقِيّ عنّ نْســلَة  بسَ

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ق والدّ التّقلة  سهم  ويرْ  اهْ بُه  حاسْ

و أخــرُه على الكالبْ الحقْ

ــي باق ــي  دين ــه  علي مــن  ــي  يضاهِ و 

ارْماقُه وا  مُ يْطْ يتْحَ باقِي  الوشا  بيرْ  اكْ

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

بَقْ اسْ ون  فرْعُ رُه  مْ عُ طولْ  عاشْ  لو 

رْقَــة الــزّ ــارْ  الــنّ ــتْ  ــبْ ــگّ ت فيه 

ــى ــق ــبْ ــــل يَ ـــي وي ف

ـفــاقِــي ــــد مــحــنُــه بــاتـْ زي

ضيق ــكــل  ب ــى  ــض ــمْ يَ ــى  ــت ح

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ـــقْ ـــبَ ــــه لــلــتّــعــدابْ اسْ أول

ــــســــرَقْ ـــف ي ـــي ك

ــي ــاقِ ــشّ ـــدْ ال ـــوَغْ ـــي ال نِ ـــدْ ال

ــقْ ي ـقِ احْ ــه  بُ قايـْ اعْ ــوفْ  شُ انـْ و 

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

بــالــحــقّ كــفــر  و  ــى  ــغ اطْ ــن  م
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رَقْ اغْ اتْ  اللّجّ ومْ  اتْخُ في 

ــي الباقِ ــال  ق كان  كيــف  ــبابُه  اسْ

رْقُوا غَ و  وا  دُ حْ جَ من  قوم  من  أما 

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ه قُ حْ اتْسَ ــرابْ  اتْ اعْضاه  انْرى  حتى 

ــه ــقُ ــحْ ــمّ إيْــسَ ــرَبْ س ــشْ كـــانْ ي

ــي القِ امْ زادْ  جــايْ  ــحْ  نْطِ المَ ــادْ  ه

ه من جــا ايْقاقِي ــا وِيحُ ــة ي رْبَ شــادْ حَ

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ــاقْ ازْق كل  ــوا  مُ دْ جَ ــوْرى  ال ــةْ  بايَ اخْ

يعشاقْ ما  فيهم  ماتْلى 

ــي ازْناقِـ كل  ادْروبْ  فــي  ــتْ  هايَ اتـْ

رْ مــن خالقُه ــى بأهــل المناكَ ن آشْ تَعْ

ـــالقْ ـــطْ ــــدْ نَ جــــاحْ

ــي ــاقِ ـــه ش ـــالُ ـــح ـــي ابْ ـــلِّ ال

ــــرِيــــقْ ــــورْنــــا اغْ ـــي ابْــــحُ ف

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

يــســتــهــل خـــــارج الــطــرِيــقْ

ــلْ دَقُّـــه ــاهَ ــت ــس ــم ي ــدي ــع ال

ــــه ــــقُ ــــلْ مْ حَ ـــــــدَ ـــــــعْ ي

ــي ــاقِ ب ـه  ــثــالـُ امْ عــلــى  ـــا  أن و 

يقْ السحِ و  االمــحــانْ  فْ  ــدَ ــصْ يَ

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

رونــــاقْ سيمتهم  عــلــى  مــا 

الــوشــــــــــــــاقْ زيّ 

ــــي ــم راقِ ــتْــهُ ــس يــنْــعَ ــي ل

ــقْ ــرِي ــحْ ال و  ـــارْ  ـــنّ ال ـــــدابْ  اعْ

الرقيق نْدْ  الهَ دقّ  ــرْ  دامَ لكل  ي  طِ اعْ سيدي  يا  هو  و 

و هو يا سيدي و على الجحود غضب اهللا في الضي و الغسيق
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ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

رْقَة ــوا طَ ــا تَبْعُ االشــياخْ بعضهم م

ــلِيمْ ابْقــى ــا ال تَسْ ي ال احْ

ــاقِي شّ العُ و  ــحْ  ي بالمدِ ــلْ  مَ يعْ مــن 

ي و أهل اللغى انْســاقُوا فِّ ــا الوالَعْ گَ ي

ــاقِي ــم الشّ ــوا للباغــض العدي قول

ه ــه ارْماقُ ــاتْ لُ م ــه و نَعْ لُ هْ ــه جَ الدْ ب

ــاقْ شّ بالمســك و العطر لجميع العُ

حابْ التحقاقْ و الدهات اصْ

ــي قاقِ تَحْ ــى  عل دِي  ــواهْ اشْ امْصــالْ 

ماقُه فْ للحــقّ من احْ ــدي ما ينْصَ و ال

ــي زاقِ تَمْ ــوى  انْ مــن  ــفاقْ  اسْ ــتْ  زّقْ مَ

القُه فْ له عن اغْ شَ ا نستر له نَكْ كل أمّ

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ة لْقَ طَ ـــشْ  ـــراهَ ابْ ــيــنْ  ــقِ طــالْ

ـــقـــى غــــيــــر يـــشْ

ـــي شـــاقِ ــــه  ــــالُ ــــح ابْ وال 

ــقْ ــي ــبِ الْ ه  ـــدُ ـــوجْ ت ـــــعْ  والَ ال 

ـــــي ادْواقِ ـــونْ  ـــن افْ ادْرى  مـــا 

ــقْ ــرِي ــط ــــارج ال يــســتــاهــل خ

ــرافْ ــبْ االشْ ــواكَ ـــرافْ اكْ و االشْ

داقْ الـــــــــــــــــدي  و 

ـــــي ــي ازْواقِ ــتِــي ف ـالغْ ــن ابـْ م

يقْ الغسِ في  ــومْ  إيْــهُ ابْــگــاهْ  ما 

ـــي ـــواقِ ـــه اسْ ــــــرات ب مـــا اجْ

ليقْ اغْ ــرضــى  ال ــاب  ب ــقــى  الْ و 

افْرِيقْ وقُه  سُ ضحى  و  لْ  مَ نَهْ الكالمْ  ريتْ  سيدي  يا  هو  و 

بيقْ اعْ المولى  المْ  اسْ المْ  الكْ نهايَةْ  و  سيدي  يا  هو  و 
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تْ على اقْفاهْ بالقدامْ الســاقِي مْ و ازْطَ

ــن داقُوا ــتْ الســمّ كمــا أخري ــه دَوَّقْ ل

ــي زُوراقِ ــا  ن الهْ ــة  رْسَ مَ فــي  ــى  رصّ

راقُه مس من اشْ يرْ الشّ جابْ ياقُوتْ اتْغِ

ــواقِي مَسْ ــقْ  يلْتَحَ ــاشْ  ب ــادَمْ  الع و 

ــنْ فاقُوا ايْنِي ــهْ المدَ لِي مْ اعْ ــا عدْ بعد م

ــي شــرفُه الخالّقِي ــا صاحِ ي ي ــمِ واسْ

ــه القُ اخْ ــة  المتأدب ــن  رَميْ الحَ حــاجْ 

ـــي ـــاقِ ــــوه اوْش ــد صــــادْفُ ــع ب

ــيــقْ ــبِ ــنــا اسْ ــيــبْ ــن كـــان الْــعِ م

ــي ــي حــفــظ الــبــاقِ بــالــنــجــا ف

ـــقْ ـــوْري ال و  ر  الــــدّ ــــــواعْ  انْ و 

ــي ــواقِ يــمْ اسْ ــدِ ــــلْ اعْ مــا ادْخَ

ــقْ ــــرِي اغْ ينْتُه  ــفِ بسْ صبــح  و 

ــي ــاقِ ــتّ ـــولْ ال ــم الـــرسُ بــاسْ

ــيــقْ ــتِ ــن غـــالَـــبْ الــعْ ــد ب ــم أح

انتهت القصيدة
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اتْرَقّى وال  وَة  طْ بالسّ يدْ  حِ الجْ رْ  فَ اظْ ما  مازالْ  سيدي  يا  هو  و 

ــقّ الحَ و  ــة  رْقَ الطُّ فــي  ــه  غالْبُ

يقْ سحِ األرض  فــي  ــه  ــقُ ــحْ سَ عليه  ـــازِي  ب ــرْ  ــرْصَ صَ إال 

ــقْ ــي ارْحِ كــاسْ  منها  ــــفْ  ارْشَ وال  نى  عْ المَ داقْ  الّ  مــن 

ة قَّ ــولْ حَ ــي إيْگُ وابِ رْ لجْ ــدَ ــا يَقْ م

ــقْ الحَ الجبينْ  ــي  ف ــبْ  ــاتَ ــك ال و  هــذا  ــمْ  ــرِي ــكْ ال ـــرّ  سَ

ــحاقِي اسْ و  ــوعْ  اتْبُ ــه  فُ طْ خَ

ـــه اتْــالقــى ـــوارْحُ ــي اجْ ــدْ ف ــصَّ ــقَ ــهــم امْ ــرْبْ ــا طـــالْ ضَ م

ة قَ هْ شَ غير  وتْ  للمُ ه  صُّ اتْخَ ابْقى  ما  لُوطْ  مَشْ سيدي  يا  هو  و 

ـــرُوقْ ـــهْ مَ ــــه  دَمُّ ــمْ  هــاجَ أو 

ــقْ ــرِي اطْ الــمــوهــوبْ  علم  فــي  ادْرى  وال  انْــجــالُــه  ــاتْ  ــم اعْ

قْ ــا يَلْحَ قْ م ــهَ يَشْ ــانْ كَ ــولْ الزْم طُ

ــيقْ ــى ال تعبى بوْشِ ــظْ اللغ أحافَ

رُوقْ غْ ــي مَ ــه كيف اللِّ زايْمُ ــرْدُوا اعْ بَ

قْ حَ يَمْ ــاره  ــي اسْ فــي  ــي  ــارْمِ ص

بالعياقَة القافْ  يعْ  تَرْصِ نِّي  مَ دْ  خُ

ــرُوقْ ــسْ مَ ه  ـــدُّ يَ فــي  ســــارَقْ  أو 
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ــقْ ــرِي احْ ـــرُوقْ  ـــحْ مَ باتة  الخْ و  ــلّ  بــالــغَ ــرْ  ــامَ ع ــه  ــبُ ــلْ قَ

رْقَة بسَ يْتُه  جَ اشْ في  مْ  شَ يَحْ ال  من 

ــرَّقْ ــبَ اتْ ــه  ــتُ ســاعْ فــي  ادْوى  مــنِــيــنْ  و  كـــانْ  ــورْ  ــتُ ــسْ مَ

ــــي زوالقِ ـــــرُومْ  ايـْ ــحــى  اضْ و 

طاقَة ــيــبْ  ايْــصِ مــا  ــه  ــولُ ادْخُ فــي  ــي  طــامِ عليه  ــرِي  ــحْ بَ

نَلْقا يُوفْ  اسْ تَلْقانِي  ما  انْصالِي  على  باقي  سيدي  يا  هو  و 

ــه ــراقُ ــبْ ــر تَ ــهَ ــم اضْ ــهُ انْــحــاسْ

رِيقْ اشْ ــبْ  ادْهَ خالَصْ  من  اللبابْ  عينْ  ــوا  رْكُ ــدَ إي كيفْ 

ــرِيــقْ بــطْ ــا  ــه رَكْ ــدْ يَ ــا  م زيّ  ـــضـــالْ  االفْ ـــا  ـــوه دَرْكُ ــا  م

رْقَة عَ ــواجْ  االمْ بين  غــارَقْ  نُه  فْ جَ

ــارَقْ س و  اللغا  فــي  ــتــالَــة  احْ و  ــبْ  ــواهَ الــمْ فــي  ــمْ  ي ــدِ اعْ

ــال راقِـــي ــع ــــانْ فـــي ال لـــو ك

بالعتاقَــة ـــوزْ  انْفُ و  ـي  لـِ بنعْ اقْفاهْ  علـى  نَوْطـــى 

يَبْقى االقْدامْ  تحت  وة  عْ بالدّ ادْعى  من  جميع  و  سيدي  يا  هو  و 

ــيقْ ــى ال تَعبى بوْشِ ــظْ اللغ أحافَ

راقُوا ــودْ اغْ حُ ــورْ مايْتِي الجْ في ابْحُ

ــيقْ ــى ال تَعبى بوْشِ ــظْ اللغ أحافَ

ة بالعياقَ القافْ  يعْ  تَرْصِ نِّي  مَ دْ  خُ

ــوا ــراقُ ــمْ بــالــغــلّ احْ ــهُ ــوبْ ــلُ اقْ

بالعياقَة القافْ  يعْ  تَرْصِ نِّي  مَ ودْ  خُ
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ــــاقْ ـــرِي دَفّ ـــحْ ــرْ بَ ــواهَ ــجْ ــال ب

يقْ اتْفِ ن  سْ بالحُ ـــدة  وَحْ كــل  غيضاتْ  ــرَّدْ  ــبَ انْ ـــرْتْ  سَ

التوفيق ــجْ  ــهْ نَ ــارَة  ــي ــعْ ال و  ــزانْ  ــي ــم ال و  ــدْ  ابَ ــدّ ــال ب

ة قَ فْ صَ الوْيلْ  صادْفُو  وة  عْ الدّ أهل  و 

ــقْ ــافَ ــن ايْ ــا  م ــيــى  واعْ دارِي  ســــارِي  ــمْ  ــرْهُ ــي ــب اكْ و 

ـــي ـــاقِ ـلْ ارْف ــن الــســيــاتـَ ــي ب

اعْشاقَة ــوى  ــهْ ال ألهـــلَ  ــي  ــالمِ اكْ و  مــايْــتِــي  كــارْ  ـدْ تـُ

وَرْقةْ كل  في  قرى  و  خابَرْ  و  العلُومْ  في  جالْ  لو  سيدي  يا  هو  و 

الحمق لـــوال  ــقــانِــي  ــلْ يَ لــيــس 

يقْ اعمِ فــج  مــن  ــاتِــي  ث يعْ  مِ بالجْ ــه  ــالُ ــث امْ كـــانْ  ــو  ل

ــقْ يـ مِ التّـدْ دُونْ  مــن  ــة  ـعَ القاطْ ــي  ـ بالفاضِ ــمْ  رْهُ هَ قْ نـَ

ة قَ هم مــن انْجــالْ رَمْ قْ مهمــا نرمَ

ــقْ ــوامَ ــغْ ال ـــومْ  اتْـــخُ فــي  ــوا  ــرْقُ ــغَ إيْ فلكهم  ـــرَقْ  نَـــخْ

ــي ــســاقِ ـــدْ امْ ـــواهَ ــة اشْ ــبَ ــعْ صُ

اتْباقى ــا  م فيهم  ـــوابِـــي  اجْ ـــوة  عْ الـــدّ ـــلَ  أهْ حــــارُوا 

فاقْ االصْ لُه  نَبْري  لْ  النصَ فايَةْ  بَصْ

ــيقْ ــى ال تَعبى بوْشِ ــظْ اللغ أحافَ

مقْ رْضْ و غُ ولْ و عَ نورِيهْ في اللغا طُ

باتْفاقْ ــة  ــيّ ــمِ احْ ــتْ  ــجْ ــتَ احْ مــا 

بالعياقَة القافْ  يعْ  تَرْصِ نِّي  مَ دْ  خُ

الغمق اللجّ  في  ــرْتْ  ســافَ ــانْ  ك
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ــقْ ي قِ ــي بالتّحْ راضِ ــدْ اعْ البعــض رايْ

ــقْ زِي ومِي فــي تَمْ و اقْلُوبهــم لســهُ

يقْ الضّ ألسواقْ  اتْرامى  لمن  قُولوا 

ــقْ ــزلْ ارْقِي ــزَلْ غ ي نَغْ ــمِ مــد اسْ أحْ

الفْ ساقَة مْ ساقة اخْ رْهُ هَ في اللغى نَقْ

ــرْ مــن شــرنا اتْباقا امَ ــسْ الدّ ي البخِ

ــحْ ال افْياقَة ي ال ابْالغــة ال عقــل ارْجِ

يعْ ما اتْباقى مِ رْ لي في اجْ فَ في الوزر يَغْ

انتهت القصيدة
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ــكْ ــوبَ ــنُ ــــرارْ اتْ االش

ــكْ وبـَ جُ اعْ ــواتْ  اقْ و 

ــوبَــكْ ــبُ ــحْ ــــه مَ دَرْتُ

ــكْ يُوبَ اعْ افْشــاتْ  و 

كْ  ـوبـَ ـجُ احْ ــزَّقْـتْ  مَ

ــــكْ ازْرُوبَ ــتْ  ــرَقْ ح و 

كْ  رُوبـَ ـشْ حـتْ مَ و اشْ

ــكْ ــوبَ قُ حْ مَ ــي  باقِـ

ــكْ  ــرُوبَ ــكْ ــقــى ل ــتْ لَ

ـــرُوبَـــكْ ـــلْ بـــهْ عـــجَّ

ـــكْ ـــرُوجَ ـــتْ ابْ ـــبْ رَيَّ

ــكْ وجَ هُ انـْ ــتْ  غـلَقْ و 

الشباكْ ــواقْ  لــألسْ تِي  رَمْ أللِّي 

بيكْ ــــرْ  دايَ شــيــطــانَــكْ  ـــادْ  ع

ماكْ ــي اعْ ــكْ رَبِّ ــوفْ انْجالَ بعد شُ

ــيــكْ ــنِ ــعْ يَ الّ  مــن  تـــابَـــعْ  يــا 

اعْضاكْ في  زَّرْتْ  غَ اللِّي  يُوفْ  بسْ

ــكْ في ــلْ  ــعَ اشْ ــي  اللِّ ــبْ  ي باللهِ

ماكْ اضْ اللِّي  لْ  هْ بالجَ كْ  رْسَ غَ بادْ 

بيكْ لْ  ــدَ ــهْ ايْــبَ ــدْ  ــزِي ايْ ازْمــانْــنــا 

ــي افْكاكْ نِّ ــكْ مَ ــي مالِ اعِ ــا الدّ ي

يــكْ ــدِ ــكْ يَــفْ ــلَ ــتْ ــلْ مــن قَ ــطَ البْ

ـضاكْ ــة فــي اعْ الَ بالنفــاضْ الوَصَّ

ــك بي ــتْ  شَ بَطْ ــي  اللِّ ــوتْ  بالليُ
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ـــكْ ـــرُوجَ ـــانْ اخْ ــو ب ل

ــكْ ــوجَ ــلُ امْ ــدّ  ــهَ انْ و 

كْ وجَ دُ احْ يافْ  احْ في 

ــكْ ــرُوجَ ــسْ ــرَضْ مَ ــقْ ن

ــكْ ــرُوجَ ــسْ مَ فى  نَطْ

ــكْ ــوجَ ــتُ ــحــالْ انْ مُ

ــكْ  ــرُوبَ ــكْ ــقــى ل ــتْ لَ

ـــرُوبَـــكْ ـــلْ بـــهْ عـــجَّ

ــكْ نُوعَ ــعْ فــي امْ مَ تَطْ

ــكْ ــوعَ ــلُ ــالْ اطْ ــح مُ

ـــكْ ـــوعَ لــلــهــم ارْجُ

ـــك ـــرُوعْ بــالــجــنّ اسْ

ـكْ ــنُـوعَ اشْ بْ  ــدْ بالكَ

ــكْ ـنُوعَ مَصْ ــــدْ  فاسَ

ــكْ ــوعَ جُ تِي  فْ شَ مــا 

ــكْ ــوعَ ــمُ اجْ و  ــتَ  أنـْ

الهـالكْ غـير  نِّي  مَ دْ  اتْشاهَ ما 

ـنِيــكْ ـفْ نـَ حتّى  بالصـــوارَمْ 

واكْ ــي نَفْضي اطْ صامِ مْ لوْجاكْ صَ

ــكْ بي ســايَرْ  كمــا  ســارْ  ــه  ب

ــماكْ بْ اهللا نزل من اسْ عليكْ غضَ

ــكْ في رْ  ــدَّ جَ امْ ــدْ  حْ الجَ ــنْ  لي

ــي افْكاكْ نِّ ــكْ مَ ــي مالِ اعِ ــا الدّ ي

يــكْ ــدِ ــكْ يَــفْ ــلَ ــتْ ــلْ مــن قَ ــطَ البْ

الفْداكْ فادِي  رَكْ  يسْ نْ  سجَ من 

بيكْ حــايَــطْ  ــه  ــوجُ مُ ــرْ  ابْــحَ من 

جاكْ سْ رَبِّي احْ مَ يَكْ و طْ عْ خابْ سَ

تــاتِــيــكْ ــــا  دَاب ــبْ  ــايَ ــق ــع ال و 

ــاسْ داكْ ــاع النّ ــرْ و مت خَ ــفْ تَفْ كي

ــكْ ي ــدِ ايْ بين  ــرْ  ــبَّ ــحَ امْ كــاســد 

ــراكْ اعْ ــي  رَبِّ ــطْ  الزَّلْ و  ــة  نَ رْعْ الفَ

عليكْ ـــمْ  ـــتَ الْ ـــــانْ  دبّ زَيّ 
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ــكْ  ــرُوبَ ــكْ ــقــى ل ــتْ لَ

ـــرُوبَـــكْ ـــلْ بـــهْ عـــجَّ

ـــوتَـــكْ ة مُ ـــدّ بـــالـــغُ

ـــرُورتَـــكْ ـــرّ امْ مــن حَ

ــكْ وتَ ــدُ ح و  كْ  ــدَ ــقْ فَ

ــوتَــكْ ابْــهُ ــالْ  ــع افْ و 

ــكْ  ــوتَ ــعُ مـــاريـــتْ انْ

ـــوتَـــكْ ـــفُ ــــرّ ايْ الض

ــكْ  الْيُوتَ فــي  ــتَمْ  تَشْ

ــكْ ــوتَ ــيُ الْ ــيــعْ  تــطِ و 

ــكْ  ــرُوبَ ــكْ ــقــى ل ــتْ لَ

ـــرُوبَـــكْ ـــلْ بـــهْ عـــجَّ

ودَكْ ـــــدُ يــتْ احْ ــدّ حَ

ودَكْ ـــدُ ابْ في  ــرِي  يَــسْ

ودَكْ ـــدُ اسْ تْ  تَكْ اهْ و 

ودَكْ ــدُ ــعْ ــبْ مَ ــقَ يَــحْ

ــي افْكاكْ نِّ ــكْ مَ ــي مالِ اعِ ــا الدّ ي

يــكْ ــدِ ــكْ يَــفْ ــلَ ــتْ ــلْ مــن قَ ــطَ البْ

الحالكْ ولْ  طُ اتْصادِي  رارْ  بالضْ و 

يكْ انقاصِ ــــدابْ  اعْ ـــومْ  يُ ــلّ  ك

الْقاكْ امْشا  ورْ  حُ اسْ ــان  دُخّ زيّ 

ــكْ ــزِي ــخْ ــا يَ ــاه ــغ ــن اصْ ــل م ك

فاكْ في الخباثَة و الجحد اللِّي اطْ

إيْـــداوِيـــكْ دواهْ  ــبْ  ــي ــبِ اطْ ال 

ناكْ الحْ على  رْشْ  الطّ غير  كْ  الزْمَ

عليكْ ــرْ  بــالــقــهْ ـــرْ  امَ ـــدّ ال ــا  ي

ــي افْكاكْ نِّ ــكْ مَ ــي مالِ اعِ ــا الدّ ي

يــكْ ــدِ ــكْ يَــفْ ــلَ ــتْ ــلْ مــن قَ ــطَ البْ

جاكْ بالوِيلْ  رْ  تَبْشَ جيناكْ  كانْ 

فيكْ عْ  ــوَّ ــنَ ــتْ ي ـلْ  طــايـَ ـــرّ  ضُ

ــالكْ اخْ فــي  ــطْ  يَّ ونَعَ ــلْ  بالتْواسَ

يكْ مِ يحْ مــن  وال  ــعــدابْ  ال فــي 
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ودَكْ ـــــدُ اخْ ــودْ  ــعُ ت و 

دُودَكْ ــــدْ  تـــشاهَ و 

ودَكْ ـــــدُ اهْ بعد  مــن 

ـــــــرْدُودَكْ ــدي مَ ــي ب

ــكْ ــرُوبَ ــكْ ــقــى ل ــتْ لَ

ـــرُوبَـــكْ ـــلْ بـــهْ عـــجَّ

كْ ومَ نْظُ مَ ــكْ  ــسَ أمْ

ـــكْ ـــــراحْ اتْـــرُومَ االفْ

ــكْ ومَ هُ بسْ غــــزَرْ  و 

ـكْ ـزُومَ ـهْ مَ ـحى  ضْ يـَ

كْ تُومَ اخْ في  ــرْ  ادْكُ و 

ــكْ ــومَ ــلُ أيْ درْ  ــن  م

ــكْ ــومَ يــتْــرَقَّــى سُ

ــكْ ــومَ مــرْسُ ــمْ  خــتَ و 

ساكْ اكْ ــرارُه  ــفِ اصْ يــرْقــانْ  لــون 

فيكْ يَــرْعــى  داتَـــكْ  في  حــايَــطْ 

اقْفاكْ على  رْبْ  الضَ و  ي  بالشكاطِ

يكْ قِ نَسْ جْ  ـــدَ واحْ خـــارَقْ  ســمّ 

ــي افْكاكْ نِّ ــكْ مَ ــي مالِ اعِ ــا الدّ ي

يــكْ ــدِ ــكْ يَــفْ ــلَ ــتْ ــلْ مــن قَ ــطَ البْ

داكْ ــي اعْ ْلغِ ــي وا لِ ــا الحافَظْ قَوْ ي

ــكْ ي ضِ تَحْ ســنى  الحُ األســماء  و 

راكْ ــومْ العْ ــرْ يُ امَ ــحْ الدّ فــي القبي

ــكْ لِي رَجْ مْ  ــدَ اقْ تحــت  بالقهــر 

فاكْ ــا اخْ ــال الحاجْ أحمد م قُولْ ق

ــكْ لِي اعْ ــنْ  دي ــدِي  هَ ــه  ل ــلْ  قُ

غاكْ ــي اصْ نى و اللِّ عْ ــاسْ المَ بين ن

بيكْ ــى  ــن ــعْ يَ لــمــن  بــســالمْ 

انتهت القصيدة
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ميرَك دار الشــيطان بك نْ اضْ صوص مَ بَرْتَك مَخْ ــن اجْ حي

دايا يون عن اعْ ــدي مَصْ نْ نْت عَ تاب حين كُ زْنا شــاين اكْ دَوّ

لّ دير ــال وكُ في اوْطــى واجب

ــاس ه اقْي ــدُ نْ ــا عَ ــك م ميزَانَ

ــي ــالّل ــعَ ــال ــي ب ــت ــلْ ــفّ سَ

ــــا ــــدن ــــي اس

ارْجــال و  انْســا  ــن  بي ــا  م ــبْ  ري دون  ــك  يْبَ عَ ــر  هَ اظْ و 

ــرْ االدخال كانْ اهــواك في أمي

ــت الخير فيك ــد انْوي ــن بَعْ مَ

خايا زيّ  سوب  مَحْ ــت  انْ و 

شير ألعْ ـــوب  اتّ ــت  ــوي انْ و 

مــوس الخبير طْ ــومْ يا مَ و الي

ــاس ف اوْكار  ــن  بي ــح  ضايَ بفْ

ــلّ المرود ر قَ ــهَ رْضــي نَشْ غَ

ــذا الهارَف عالّل ــدْ بالبْخيس ه يّ بِ
ونْ

ــومْ انْســيتَك مــن البال و الي

فيــت على افْجيك و اليومْ اكْ

ــت ارْضاك فــي ارْضايا لْ عَ و اجْ

ــر اقْصي ــورى  ال رِوَك  ــدْ يَ ــا  م

ــر ري ضْ ــا  ي رَك  ــهْ انْشَ ــدّ  البُ

ــاس ف ــأوالدْ  ب ــم  شّ حَ المْ ــا  ي

ــي البال ــاس  ــة ف دين امْ ــي  ف

ــســال ـــن اتْ ــا مَ ـــل ي ـــزامَ هـــذا ال



في هجاء عالل 612

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

غاوَة ــواوة مــع جْ ــي بَضْ بيدت

ــن لي كامْ احــواوك  ــن  راطَ الحْ مــع  ــة  امَ حّ الفَ و 

ــز بي م الدّ ــهْ ــا سَ ل ي ــتَهَ تَسْ

ــرَك  بْ خَ ــمّ  تَ ــاس  النّ ــنْ  بي ــا  م ــرى  اسْ و 

ــط شــورْ ــا قابَ ــكْ م لَ قْ ــتْ عَ ــنْ ري ــي حي ألنّ

ور كضّ و  گــســاسْ  دِيــمــا 

ــك ســوى لي ــنْ عافَ ــا مَ ــور ي ــن ادْي ــى القميّمــة بي عل

ــــا ــــدن ــــي اس

حــال اكْ شــاين  والّ  ليــك  بالذّ ــرّك  كَ ــرت  اجب ــنْ  حي

ــا مَن اتْســال ــل ي هــذا الزامَ

رَك فــي البيات ــهْ ــت انْشَ الزَلْ

الة وّ ةْ الفُ ماعَ قــوا گاع جْ ليك اتَّفْ و اعْ

ليك لْتي دازوا عْ صَ و البَعْض في انْهار احْ

ــزْ ــع اوطــان ڤرْني ــن امْ اري فــي الفاخّ

ــز ــزَك بالنّغي ــكْ طي ــوا لَ فَرْعُ

ــلّ المرود ر قَ ــهَ رْضــي نَشْ غَ

ــس هذا الهارَف عالّل يّدْ بالبْخي بِ
و نْ

ــد ــزي ك كــتْ ـــــدّ ــــن يَ ـــي مَ ت عـــدْ

ــة ــبَ ــصْ ــقَ ال ــةْ  ــهَ ــي جِ ــــدوز  ت و 

ــوات ــل التّ ــل اهْ ــر زامَ جَ يالقْ

ــالــة ــقّ ــي الــبَ ــهــود ف ـــالْ اشْ س

فيك ـــشـــاوا  احْ زَبّ  ـــنْ  مَ أمـــا 

ـــزيـــز ـــــوْل الـــنّ ـــــقَ هــــــاكْ ال

ــز العزي ــد  بْ عَ ــارَك  ب اخْ جــابْ 

ــي البال ــاس  ــة ف دين امْ ــي  ف

ــســال ـــن اتْ ــا مَ ـــل ي ـــزامَ هـــذا ال

ابَة ــديد فــي الڤرّ ــد اللّواط الشّ و تري

الغابة ــــش  وَحْ ــثــيــل  امْ وانْــــت 
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ــة الّب جَ ال  ــفيه  اسْ غــادي 

ــر ايْديــ ــي  اللّ تْشــوفْ  و  ــزْ  يَّـ كتْمِ بالكــرّ 

سفلي ـــك  لَ ــوى  ــق ي مــا 

ــــا ن ــــدْ ــــي اس

ــالل ــا مــعْ ــم ــال كـــرك دي ــح ـــرّه اب ــي ك ــلّ غــيــر ال

ــا مَن اتْســال ــل ي هــذا الزامَ

تي اعليل بك حتى عدّ يوم تقْ

ــبــيــر ــه اكْ ــزَبـُ اط ابـْ ـــــوّ لُ

ناوي اگْ عبد  الحمير  طْ  زَنْطَ إال  و 

ــادَة ــع ــــرْق ال ــصــيــف خَ شـــالّ انْ

ــتّــش عــلــى هــذا ـفَ تــمــشــي اتـْ

دَة ـــوْ ـــعَ ـــوب فـــي ال ـــزب ــر ال ــي غ

ــبــدا ال فــي  ـــال  س و  ــصــي  ــقْ سَ

ــــدادة ــع الــــحَ ــم ـــوك ج ـــاف ش

ــلّ المرود ر قَ ــهَ رْضــي نَشْ غَ

ــذا الهرَف عالّل ــدْ بالبْخيس ه يّ بِ
ونْ

ــال االنب ــوْم  القَ ــد  انْفي ــكِْ  بي

تَنْكيس و  طــول  ــك  ــرْمَ شَ

كيســيل ــة  بالرّمي ــزك  طي

ــل البْصير ثْ ــوي مَ لْ ــري مَ سْ عَ

ــالوي ــقْ ــــورى ب ــي ال ــور ف ــه ــشْ مَ

ــــراوي اضْ احــــواك  ــدي  ــلّ ال دونْ 

ـــداوي ـــمْ ـــر ال ـــبَ ــــرّك مـــا اجْ ك

اوي هـــدّ ـــواك  اح مــن  صيم  الخْ

ــاوي ــت ــاف ــــروا ب ــــبّ ــا إيْــــخَ ــم ه

ــاوي ــضّ ــي الــنــهــار ال ــــواوك ف اح

ــي البال ــاس  ــة ف دين امْ ــي  ف

ــســال ـــن اتْ ــا مَ ـــل ي ـــزامَ هـــذا ال

الكبال اي  ــــوّ شُ ــك  اط ــوّ لُ

ــع لك كــرك بالنغيز بَعد وسّ

ــل وي ــي اطْ ــزّب اللّ و تْحــب ال
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ــارك فــي كل جون ب شــاع اخْ

الگــزّارة في  ــهود  الشّ ســال 

ــار ــم ــح خــــد بــــــوزب ال

ــار اكب ــة  ل مْ جَ قالويهــم  و 

والف رْفَةْ المْ ــع يا كَ كرّك واسَ

صيم بال لّ اخْ ــزَك كُ و في طي

كتْطوف ــل  اتْضَ مــان  صْ بالخُ

الغبون وجاكْ  البوص  جاكْ 

ــيّ اتْميل ــا نَبْغــي شــي ل م

أعــالل ــقاك  اسْ ــد  عبْ شــفايتي  ودة  ــدّ ال ــرّ  حَ مــن 

ــــا ــــدن ــــي اس

بالمــال ــوك  يحوي ــي  ال ــاس  النّ ــى  عل تضــور  و 

ــي المثال مــا  ظْ العَ ــرْ  غي ــوب  ازب مــن  ــي  لْت دخّ ــادا  مَ

ــــا ــــدن ــــي اس

ارْطــال ــس  مْ خَ مــن  ــوة  قلْ لّ  كُ مــاك  اعْ مــن  ــل  مّ وتْحَ

ــا من اتســال هــذا الزامــل ي

دون ــع المْ رْيات وجمي فــي القَ

ســارة صالوا ابْشــي ازبوب اعْ

مــارة احْ ــل  كمثي شــيه  تحْ

غــار الصّ ــدّ  ق الشــايَب  ــدّ  ق

مــوس راكْ تالَف طْ ــن المَ يا ابْ

ـاللــي خــــــالّوَك غــيــرْ اتـْ

ــوالــي تــجْ ــي  ف اتْـــبـــات  و 

انتهت القصيدة
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الِي التّ و  األوّل  في  لي  صارْ  ما  لك  ي  كِ نَحْ اللغى  مْ  فاهَ يا  بالَكْ  رْ  حضّ

اليُومْ اقْحابْ  قلّ  الشايْطة  العديمة  معرفةْ  في 

ــوفْ شــالّ يزْهــى لي ــل أالّ انْشُ ــة مــن قب ــزّ و العناي ــدِي فــي الع نْ ــت عَ كان

تْ اللُّومْ ي و تركْ قِ شْ تْ ارْوِيتْ طارْ عَ فْ نِينْ شَ و امْ

ــي يتْ بمالِ ــخِ ــقْ و اسْ تِي ــي بالعهــدْ الوْ تْنِ رّ ــن غَ ــانْ حي ــدْ األم كنــت انْوَسَّ

ومْ مُ دْ المَ بالفعل  رْ  الغذَ نْ  اتْبَيّ و  دِي  هْ عَ خانَتْ 

غالِي تحسبُه  و  يصْ  برخِ تَرْفَعْ  ال  ة  بْطَ الغَ من  فاكْ  يَكْ ــي  َراسِ أ قلت 

ومْ مُ اهْ كل  من  نّى  اتْهَ و  ة  ايْحَ لجّ لْبَة  الكَ لُوحْ 

ــن بالِي ــكْ م تَ ــرْ لَحْ ــكْ خي ي ــال يَلْقِ ــي لهْ نِّ ســانْ ســير عَ ارَةْ االحْ ــكّ ــا ن ي

ــمْ نْهُ ــا مَ ــي ي ــكْ و اللِّ ــى مثايْلَ ــةْ اهللا عل ن لَعْ

الصغيرْ و  الكبيرْ  ـــوارَكْ  اعْ بــانْ 

الكبيرْ ــزّ  الــعَ ــقــامْ  امْ بعد  من 

ــرْ ي للغِ ــدافْ  قْ المَ ــك  ب ــحْ  جن و 

االبْصارْ لَكْ  سْ  مَ اطْ و  رَبْنا  عماكْ  و 

االحتقارْ و  لْ  الدّ ةْ  عيشَ في  تِي  دْ عَ

ــاكْ فــي الوْعارْ ــلْ و ارْم ورّاكْ الفضَ
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لِي يَحلى  ما  ة  سابْقَ فيكْ  وفة  الشّ تْ  رَهْ اكْ و  ابْالكْ  من  رافِي  اطْ رْتْ  مّ شَ

ــمْ صايَلْهُ بخْ ــقْ  قَّ اتْحَ مــن  ــاتْ  لْب بالكَ يامــن  ــا  م

ــرى لِي ه كيف اجْ ــدُ ــا ايْنَكّ ــرى له م ــازُه يَجْ ــر ب ــازْ غي ــي ب ــطْ شِ ــي خالَ و اللِّ

ومْ ــمُ ارْتْهــا مَشْ ــة و دَرْتْ نوّ تْ الدفْلَ ــكْ ــن امْسَ حي

ــي ــوّ العالِ ــومْ للجَ ــورْ مــن التْخُ تْ السّ ــيَّدْ ــة و شَ رْبَ خَ ــة المْ رْبَ ــتْ الخَ نْ صَ

ومْ دُ هْ ضا و صبَحْ لي مَ بْنِي على الفْ ه مَ بْتْ الْساسُ صَ

ليالِي و  انهاير  ظة  لحْ في  المارَجْ  البيض  نْ  ضّ حَ امْ اللِّي  كيف  لي  وجرى 

ومْ  طُ حْ رْته و اضحى مَ بحة و ضاع حَ رَتْ في الصّ أو احْ

ــن بالِي ــكْ م تَ ــرْ لَحْ ــكْ خي ي ــال يَلْقِ ــي لهْ نِّ ســانْ ســير عَ ارَةْ االحْ ــكّ ــا ن ي

ــمْ نْهُ ــا مَ ــي ي ــكْ و اللِّ ــى مثايْلَ ــةْ اهللا عل ن لَعْ

ــي ــرْ والِ بَ ــا وال تَجْ ي ــدْ الضْ قَ ــة و تَفْ ــكْ الصحّ ونَ ــدِي اتْخُ هْ ــي عَ نْتِ و كمــا خَ

ومْ ــوكْ القُ فُ ــسْ و يعدْ ــزّ تنبْخَ تَكْ بعــد الع ــلَعْ وسْ

ــوْ في الثلــث الخالِي ودْ سَ ــكْ و ارْميتَكْ كعُ تَ ــتْ جرّ ــكْ و كرَهْ فْتَ دَ كيــف اعْ

ومْ سُ مالها  تْ  رْجَ خَ مّ  الفُ من  ة  قَ بسْ بْتَكْ  سَ احْ و 

يرْ تُوخِ ـــالكْ  ابْ ــرّ  شَ عــن  مــالِــي 

ــرْ ــر الكبي ضــاكْ الضّ نْ اعْ و يســكَ

ــرْ بي ــمّ تَدْ ــكْ فــي الهَ ي دِ ليــس يَفْ

رارْ ــصْ و امْ كْ الغصايَ رّعَ ــى لنْجَ حت

فارْ ــالْ و تَصْ ب ــكْ تَدْ ــوفْ ورقْتَ و انشُ

ارْ وا في اعضاكْ النّ بِي ايْوَقْدُ و مشاهْ
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ــي ــبْ امْصالِ ي ــونْ مــن طِ ــوْ يكُ ــه ألَ ــامْ انْعيفُ ع ــانْ فــي الطْ بّ وإذا طــاحْ الدّ

لُومْ عْ مَ يَبْقى  لُه  سْ اتْغَ لو  رُوكْ  مَشْ اللِّي  الوَجهْ  و 

ــي و ادْخالِي لْبِ يمْ قَ مِ ــلْ مــن اصْ جالَسْ بالتّوَسُ ــوكْ فــي المْ جُ ــرْ اهْ ك الزَمْ يدْ

لُومْ ظْ مَ وال  ظالَمْ  عليه  فى  يَخْ ما  ولى  المُ و 

ــن بالِي ــكْ م تَ ــرْ لَحْ ــكْ خي ي ــال يَلْقِ ــي لهْ نِّ ســانْ ســير عَ ارَةْ االحْ ــكّ ــا ن ي

ــمْ نْهُ ــا مَ ــي ي ــكْ و اللِّ ــى مثايْلَ ــةْ اهللا عل ن لَعْ

ســفالِي ثَلْهــا  امْ أال  ــة  يسَ البخِ الشــكرُفَة  ــة  الجايْحَ ــدافْ  قْ مَ ــكْ  لَ اهْ و 

ــم بـهُ ــقْ  تايَ ــا  أن و  ــنْ  ي قِ تَّفْ مَ ــنْ  باتْنِيـ ــوا  كانـُ

ــغالِي ــا في اشْ ــوم الخميــس وان ــرْتْ بهــا يُ ــي و سَ طــادُوا غيبْتِ ســارُوا يصْ

ــمْ تْهُ عَ خدْ ــة  الني و  الطعــام  لكــن  ــي  ونِ عُ دْ خَ

ــي المالِ ــوقْ  فُ كالبعــر  ــاوْا  وبق كشــفهم  و  ودلهــم  ــا  موالن طرّدهــم 

ومْ زقّ لهم  يرجعْ  باحْ  الجْ عسل  وا  فُ ايْرَشْ بعد 

ــرْ مــن حالِي ــودْ و انْظَ ــن شــفاني ربّ الوْجُ ــى الفــكاك حي هللا الحمــد عل

ومْ مرحُ اهللا  عند  الواسعة  الرّحمة  طلب  اللِّي  و 

يـرْ البْشِ بالمخـتار  رَبِّـــي  يــا 

ــرْ ي هِ تطْ و  ــا  الوْف هــل  ــه  ازْواجُ و 

دْ العشــيرْ هْ ــتْ عَ ــكْ مــن خانَ لَ أهْ

األنصارْ ةْ  والمَ األصحابْ  و  األل  و 

حار بْ االصْ قْ أهل البيت كواكَ و بحَ

العتْبارْ شــرّ  فيها  إيْــبــانْ  حتى 
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ــمالِي ــي و اشْ ينِ ــر عــن ايمِ ــان الخي ــحْ بيب تَ ــي و يفْ ــي زَلْتِ ــي ل حِ ــادر يَمْ ق

لُومْ عْ ــومْ المَ ل بالحســناتْ ســيتِي فــي اليُ ــدّ و يب

غالِي ومِي  سُ طا  زيدْ  وضادْ  أوْقافْ  الفين  في  وكنَيْتِي  لِي  واصْ ي  مِ اسْ و 

ومْ مفهُ ازْمانِي  في  فيت  اخْ ما  النّشادْ  المعلُومْ 

انتهت القصيدة
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رةْ ــةْ الحگْ يلَ ــا ابْصِ ن فــي انْهــارْ ارْفَعْ

قرطاسة زي  ل  الـــدّ و  الــعــرة  فــي 

لْ يتْبَدَّ بعد  فْ  شَ نَكْ ــمــهــا  دَرْهَ

ة رْمَ ــالصْ بعــد مــن حَ حــق لهــا الخْ

وبْ بسهُ رَبْيَة  امْ ة  جَ لَهْ لها  واجبْ 

ـــمْ دَرْغ مــن  ــاتْ  ــش اخْ وال  ـــتْ  راغَ

رى اجْ كيفْ  للحديثْ  صيغْ  ايَلْ  السّ

ـــورى ــن ال ــي ب

ــة طاسَ الشــهرة  ذا  لهــا  ــلْنا  ارْسَ

المـغـطســة

ل ــى في عيش الدّ ــان العرقْ اللِّي رب ب

ــى اردَلْ حــتــ

ــة رْمَ للحُ ــراتْ  اقْ وال  تْ  ــمَ شْ حَ ــا  م

الــمــشــرمــة

ــة الموهوب رْمَ ــتْ حُ تْكَ ال يْنهــى هَ

وقـــت الهروب

رْيَمْ ــى مَ ــي اللغ ــا بَرّاحْ ف رْ ي ــهَ اشْ

الظالمْ ــبْ  لْ قَ

ــبْــرة الــعَ ذا  ــثْ  ــدي ح ــغــى  اصْ و 

قـــلّ االريــــامْ

ــة ــرْطــاسَ ــف ــلْ الــدنــى ال ــس ن

لــهــا اخــتــام

لْ ـــــدَ اسْ ـــل  ـــوي ال عــلــهــيــا  و 

ضامْ يمشي اهْ

ــى ــرّم ال ضـــرب  ـــشـــاتْ  اخْ وال 

الحــرام بنــت 

ــوبْ ــهُ اشْ رجــم  ــشــاتْ  اخْ وال 

البهــامْ بنــت 

ــهــمْ الْ جــمــع  و  ــال  ــبْ ال ســهــم 

ــامْ الْه ــرِي  يَبْ



البراح 620

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــسْ ي ــخْ ودمِ ــلْ بالوسَ حَ ــزارْ اكْ دُونْ إي

ةْ ــدَ ــة النكي ــر عيشَ عــاشْ فــي البرب

ــعْ كل أمر ي ــزة تطِ بْ يهــا خُ طِ ــر اعْ غي

ــوقْ الــغــمُ قبل  ــهــا  ــقْ انْــحَ لكن 

ــرْ الخنزِي ــةْ  ضناي ــة  ب بالحاجْ ــر  خب

ـــمْ دَرْغ مــن  ــاتْ  ــش اخْ وال  ـــتْ  راغَ

نامْ ــا يُغْ رْش عنده ــي و الگَ غير الحافِ

ــسْ ي اتْگِ بيضــاتْ  ــه  في ــتْ  بانَ ــا  لمّ

يسْ ــرْحْ الغِ يمْ سَ رَّةْ اقْدِ انْســاتْ العُ

يسْ اقْمِ ابْلى  و 

رِيدة رْبَتْ مــن ارْضاها في تَجْ حتى هَ

ة ــدَ ــيْ ــب ــم ال

ــكر سْ نْتْ في خنيفرة مع العَ يُومْ كُ

ــر حــتــى الــكَ

رُوقْ ونْ عادْ مــن الخْ يطُ ــة الگِ بَ ناصْ

وقْ الفُ وفْ  اتْشُ

ــرْ ي نْدِ بالحَ ــودْ  لبُجلُ جــاتْ  ــدْ  بعَ

ــرْ ــي ــب اخْ وال 

رْيَمْ ــى مَ ــي اللغ ــا بَرّاحْ ف رْ ي ــهَ اشْ

الظالمْ ــبْ  لْ قَ

ـــرْدامْ ال ــسْ  ــي ارْخِ اتْبيعْ  ـــداتْ  ابْ

ـــــدامْ ايْ وال 

يصْ ــوبْ انْقِ دها  بثُ ــتْرتْ وَعْ حتى سَ

يصْ ارْخِ ضاقُه 

ــيــسْ ـــودْ ايْــبِ ــل عُ ـــبْ ك ـــطَ واحْ

فى القدامْ و احْ

الــبــيــدة فــي  وحــــشْ  تمثيل 

ــام الخي ــن  بي

ــرْ ــطَّ ــعْ ال ــي ــبِ ــتْ ـــوتْ ك بـــالـــقُ

ــولْ الهــوامْ طُ

ـــرُوقْ الـــعْ ـــتْ  ـــرَّسْ غَ الـــيُـــومْ  و 

ــالمْ ــه ظ ــالُ ب

يـــرْ ـــدِ ــولْ اهْ ــوصُ ــل ـــامْ ل ـــق امْ

ـــامْ ـــادا االي م

ــمْ ــه ــع الْ ــم ســهــم الــبْــال وج

ــامْ الْه ــرِي  يَبْ

ــــدامْ امْ ـــــرْبْ  شَ ـــدْ  ـــرِي ايْ وال 

ــرامْ ــمْ ال فيه 

ــسْ ــي ــقِ ــنْ ـــبَـــعْ مــنــهــا ال وشْ

شــامْ الغْ جاوْا 
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ــضْ ري ــبْ امْ ي ــة وال اتْعِ يفَ ــي بالهِ بْلِ مَ

ــرّابْ گَ ــرْ  هَ اظْ كانْ  ــوْ  لَ ــعْ  نَ يَمْ ــا  م

ــمْ رِي اغْ معــايَ  ــه  لُ ــل  تقُ و  ــرْدُه  اتْطَ

ـــمْ دَرْغ مــن  ــاتْ  ــش اخْ وال  ـــتْ  راغَ

ــرِّي ــوْكارْ مــن غَ ــا صــادَتْ فــي ال أم

ــةْ يضَ بالحِ ــونْ  اتْكُ ــو  ل ــه  نْعُ اتْمَ

والَفْ الشــوالْ ــن المْ دْ بي يّ ــاشْ اتْصِ ب

ة ــيخَ شِ ــاتْ  راتْق لْهــا   قَ باعْ ــتْ  نَّ ظَ

ــضْ رِي اعْ ــرْ  بِي اكْ ــا  يرْه بَنْدِ ــوا  صابُ

البيضْ ــه  صُّ خَ

حابْ ــهادَةْ القْ بَة بشْ صْ بانَتْ في القَ

ــابْ ب كل  مــن 

شــيمْ ف الغْ ــودَة تنصّ وجُ ــبْ مُ ي نصِ

يمْ مــن جــا ايْقِ

رْيَمْ ــى مَ ــي اللغ ــرّاحْ ف رْ يا بَ ــهَ اشْ

ــالمْ الظ ــبْ  لْ قَ

ــحالْ مــن دَرِّي ــرة اشْ ضْ ــانْ الحَ بْي صَ

ــــرِي وبـــال اجْ

يضة ي إيْبُولْ في المِ شِ رْ من يَمْ صَ تَحْ كَ

لــــه الـــرضـــا

رْفَتْ و مضى ازْمانْها و انْشــالْ ا هَ لَمّ

ــالْ ــث االم بين 

ة ــيخَ ــدْت شِ ــة اتْبَنَّ بَ حْ ــومْ القَ و اليُ

ــة ــخَ ــوَسْ ــمْ ال

الغلِيظْ ـــزّب  ال فــي  ــة  ــرُومَ ــغْ مَ

ـــــــالمْ اغْ وال 

ــابْ ــح ــة االصْ ــبَ ــصْ جــالْ ــي ــرْخِ ب

الزْحامْ قــوى  و 

ـــزنْ اإليـــمْ ــحْ م ــي ــكِ ــنْ ــــتْ ال وَقَ

فــي ذا الرْســامْ

ــمْ ــه الْ جــمــع  و  الــبْــال  ســهــم 

ــامْ الْه ــرِي  يَبْ

ـــرِي ـــا بَـــكْ ـــرْه ـــوا فـــي حَ ـــالُ ب

شــامْ الغْ ــر  غي

بيضة ه  ـــــدُّ ايْ فـــي  ــــابْ  ج لـــو 

ــــوامْ تَــــدِّي اقْ

ـــوالْ ـــقْ ــغــا ال ــل ـــــتْ فــي ال رامَ

ــامْ ن المْ ــدْ  عـن

ــةْ ــخَ ــي ــسِ ــمْ ال ــتْ  ــخْ ــيَّ ــشَ ت و 

الوْشامْ ــخْ  رَشْ



البراح 622

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

النّـقطــة اتْصــادَفْ  ــا  عنّ ــدّ  ــ والبـَ

ـــمْ دَرْغ مــن  ــاتْ  ــش اخْ وال  ـــتْ  راغَ

ولْ وهْ من ادْعى الســجُ دُ مــن زاغْ و قَصْ

ــهدْ وقْ وَدّ الشّ ــدُ نى ي عْ ــحْ المَ من جبَ

جا ــجْ اهْ ــولْ نَهْ ــتْ في القُ قَّ مــن ال حَ

ــرْشْ طَ ــارْ  ت الوْ ــمْ  منغَ ــي  نِّ ايْغَ ــادْ  ع

بَر فــي الوِيلْ ــة لمــن اكْ ــعْ درجَ ال تَرْفَ

اوْطى يرْ  اتْسِ رْبنا  ضَ من  رْفَتْ  عَ ما 

البْـــطــا دُونْ 

رْيَمْ ــى مَ ــي اللغ ــرّاحْ ف رْ يا بَ ــهَ اشْ

ــالمْ الظ ــبْ  لْ قَ

ولْ ــاسْ القُ يعْ ن لْ مــن الّ ايْطِ ــتاهَ يَسْ

ــولْ حُ نعــم الفْ

دْ ــالْ القصْ ــياخْ ن ــي طــاعْ االشْ و اللّ

ــگادْ اسْ ــه  حالُ

ــرَجــة ــرهــا فُ ـــي انْــدي ــوال تَـــرْداعِ ل

الهجاء ســهم 

رشْ ا به سهم الطّ يوْ عِ حتى عادُوا يَدْ

ــشْ المُ ــى  حت

ــلْ ارْدِي كل  جْ  نَهْ اضْ  حفّ يا  ي  الْغِ

يلْ افْضِ حى  تَضْ

ــطــا ــغْ ــفْ ال ــشَ ــكْ ــن ــهــا ت عــن

ــامْ ت الخْ ــدْ  عـنْ

ــمْ ــه الْ جــمــع  و  الــبْــال  ســهــم 

ــامْ الْه ــرِي  يَبْـ

ــولْ ــقُ ــعْ ــمَ ــال ب ــم  ــه ــبْ ــحَ ي و 

ــدامْ اعْ ــا  ي دَغْ

ـــدْ ـــعَ واسْ ــا  ــن ــمْ ــال ب ـــرْ  ظـــفَ و 

ــامْ ت الخْ ــبْ  طي

ــة ــجَ ــهْ ــمُ ــــفْ ال لَ ــــوْ ــن لَ ــي ب

ــكالمْ ال ســابْ 

بَشْ لَهْ ــانْ  ــزْم ال ذا  فــي  ــوى  ق و 

ــغــامْ ــه انْ مــالُ

يلْ افْضِ كــل  ــانْ  ــس احْ ـــرى  اقْ و 

صــامْ ــرك الخْ ت

انتهت القصيدة
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ــوالْ اهْ لألمواجْ  يقْ  اتْطِ أالّ  بحر  في  لْ  اخَ الدّ يا 

انْجالُه وس  المطمُ يا  األمان  رّك  غُ بالَكْ  اهْ من 

حالُه يَجبَّرْ  ما  يرْ  إيْدِ قَلْبُه  رايَةْ  امْ فاتْ  اصْ من 

هالُه تَسْ ي  تَبْغِ به  ــرْ  دِي ــي  رَبِّ ــه  ــرْضُ فَ و  ــرُه  أمْ

رْسالُه مَ كْ  دَ رَشْ بعد  الحقْ  دّ  شَ ما  فْ  ترخَ كيفْ 

اللُه تْمــا و احْ ــرامْ حَ ــن الحْ ــرَقْ بي ــا يفْ ــي م ــا اللِّ ي

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

واها اهْ غيوان  و  ها  راضْ اغْ في  ه  نفسُ مساعف  يا 

ــا اه بهّ و  مــالْ  االعْ ــوءْ  سُ شــيطانَكْ  ــنْ  زيّ ــكْ  لي

الها ــتحْ ــه يسْ أتْمُ ــم الصــالحْ امْ ــا راي ــدي م و ال

عاها امْ ريب  ال  ــرُوط  اشْ ن  كمّ لها  هادة  الشْ و 

انْشاها النّور  من  اللِّي  لْيا  العُ شمس  ارَكْ  التّ يا 

فاهة اسْ و  رْ  افْشَ و  ورْ  افْجُ إالّ  نيا  الدّ في  تك  عيشْ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ
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لُه طى  نَعْ ي  شِ لَبْ  اطْ ومن  يّة  النّ لها  اصْ مال  االعْ

مالُه اكْ صفات  ليل  الجْ حقّ  في  يُوجب  ما  جيب 

رسمالُه مضيّع  يا  االيمان  دْ  اقْواعَ وصف  جيبْ 

بكمالُه دينك  قُوم  و  اتْهلى  وم  الصّ و  الصالة  في 

ــه نالُ ــي  اللِّ زَيّ  ــالْ  اتْن ــى  سّ عَ ــا  رْه ندَ و  هــا  لُومْ

ــه والُ بقْ ــك  حَ نَصْ ــن  حي ــوم  اللُّ ــولْ  قَ ــبْ  تعاتَ ال 

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

ــه مالُ لكْ رايــض  الفْ و  ــن  ي الدّ ــاح  مفت الشــهادة 

ناها عْ ــق مَ تُه وحقّ خــابْ مــن الّ خابَرْ فــي شــريعْ

طه أنا  نبّ كيف  يلْ  تَحِ يَسْ ومــا  ــوز  ايْــجُ ومــا 

راها تَقْ كنت  ــان  ك االســـالم  ــد  ــواعَ اقْ جيب 

ك عن فعل الفحش اقْبَل تَغرق في اخطاها سَ ردّ نَفْ

واها ــل لجْ ــوت حــقّ تدخُ ــا بالمُ غــات اقْهره إال اطْ

ــدْ و انْباها ــرُه أهــل الفوائ مْ ــس عَ ــي ما جالَ ــا اللّ ي

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

مبداها ة  جّ حُ سار  مال  اكْ دون  أشيا  أبدا  ومن 
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ــه الُ دّ عُ يلقــى  ســيف  دون  بقبضــة  راد  مــن  زيّ 

أجالُه تمام  في  وِيمْ  القْ ين  الدّ في  فرّط  من  وكل 

لُه تعطا  نِيّة  المْ ساعة  في  لحدّ  حدّ  ضمن  ما 

وبعد يحضيها البُدّ من السؤال عن شين امْضى لُه

ــن يا المســلم (الزالُه) صــن التّحصي الشــهادة حُ

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

جول و سأل في الخمس أوْقات من اتْركها مادا لُه

ــه ى حالـُ ول و سأل عن من ترك الزكــى والزَكّ جُ

ــم معناهــا ــة فــي القبضــة و النصــال تمّ زِيّ لَمْ

ينســاها للشــهادة  ــاج  يحت إال  ــه  علي خايــف 

ــا تركهــا و احضاها ــه اهللا وم ــر من جــاد علي غي

ــزكا ومكــة و اوْطاهــا ــه و ال ــه وصيامُ التُ مــن اصْ

والها مُ عنها  فــرض  ما  تاثل  تَمْ ــوارَحْ  ــجْ ال و 

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــا معناه ــه  فاتُ اكْ ــهادتُه  اشْ أو  يتحاســب  واش 

ناهــا عْ مَ ــه  فاتُ اكْ ــهادتُه  اشْ أو  يتحاســب  واش 
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مالُه اكْ وشروط  الصيام  ترك  من  عن  سأل  و  ول  جُ

وحاللُه زادُه  بعد  الحجّ  ترك  من  عن  سأل  و  ول  جُ

ــكالُه ــهْ فــي اشْ قّ المــي إالّ مــن اتْفَ ــا يحــق اكْ م

ودْ في األثم ابْحالُه ه إيْعُ لْمُ مى ظالَمْ عن ظَ من احْ

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

مالُه ــوارَحْ  ــجْ ل له  ريــت  ما  ــرك  وت ــع  وارْج ــوبْ  ت

ــه الُ دّ ــعْ عُ ايَ ــا الطّ ــاكْ ي ــيطان ادْع ــوى و الشِّ الهْ

ــه محالُ شــهوة  ــن  للمومنِي دْ  ــدَّ إيْلَ ــنْ  ي اللعِ و 

ناهــا عْ مَ ــه  فاتُ اكْ ــهادتُه  اشْ أو  يتحاســب  واش 

ناهــا عْ مَ ــه  فاتُ اكْ ــهادتُه  اشْ أو  يتحاســب  واش 

ــي اعيونهــم واكــح ماها ــر اللِّ ــي غي لُونِ هْ وال ايجَ

ــارُه و ليس يظفــر بدواها ي ه فــي اصْ ــعْ كيدُ إيْرَتْجَ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــا ــكْ بصفاه ــوز داتَ اعــة اتْفُ و الزم التّقــوى و الطّ

طاها إيْبِيْنو لك الفضل حتّى تغرق نفسك في اخْ

شاها ما و يسكن في احْ رِي سريْ الدْ في الجوارح يسْ
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بالُه ها في االسجان و غالل اكْ دْ حال من قُوم ارْشَ اشْ

ــه حالُ ابـْ ربّ  أالّ  ــا  ربـن اعليهــم  جــادْ  ي  ــدّ وال

مالُه احْ حسن  وا  إيْشاهدُ وال  سواه  وا  يعمدُ ما 

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

بكحالُه لَكْ  هْ جَ المْ  اظْ هزمها  و  كْ  موسَ اشْ غابتْ 

ــه والُ تَهْ و  ــوف  الوْقُ و  الحــاد  ــة  مّ غُ تَلْقــى  ــاش  ب

ــه ــرتْ مالُ تُه وال كث ــجاعْ ــرْوْ اشْ ــعْ مَ ــوم ال تَنْفَ يُ

ــزى لُه ا بمثيلْها مــن اهللا اجْ ــيّ يــب السّ مــن ايْجِ

الْهاها باللهو  ارْقات  بعدة  أولِيّة  من  شحال  و 

الهــا امْ ــور  بالن قلوبهــم  و  ــم  وحضاهُ ــم  عزّهُ

ــواهــا اهْ و  ــا  نـي للدُ الشــيطان  ــم  يـنـبّأهُ وال 

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــا ماه ــان اعْ مــاكْ زِيّ قُوم ــيطان اعْ الدْ بيــك الشّ

بلْضاهــا ــق  الخالي ــى  عل ــم  جهنّ تجفــر  ــوم  يُ

راها ــة يقْ ــطارْ دُون ريب ــه يُوْجــد االشْ وفُ فــي صحُ

رة من المهيمن في جراها نة عشْ يبْ الحسْ ومن ايْجِ
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ــه اللُ اجْ جــلّ  ــا  ربن ــرْ  بامْ ــادِي  المن تســمع  ــمّ  ت

ــر حالُه بّ ــه بين ارْجــا وخوفْ يتجَ عل نفسُ مــن اجْ

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

ــآلُه اسْ بحســاب  ــر  ودِي ــى  ول للمُ اعــة  بالطّ ــم  قُ

مالُه ــوزر حــطّ احْ وى مــن ال ــا الحامــل شــالّ تَقْ ي

ــه داللُ ســنْدة  ودارْ  الشــبْها  ــوقْ  سُ اخــل  الدّ ــا  ي

ــه حــابْ و ءالُ ــرامْ و االصْ ــه و الكْ ــةْ طَ بَّ حَ ــرْ امْ دَخَّ

قاه بكيوس امْصالُه بِيبْ راقِي يا سعد اللِّي اسْ أطْ

ناتْ في داها سْ وسْ حَ اتْ النْفُ شر ســيّ حْ يا أهل المَ

يُه في ارْضاها عْ يبْ سَ ها و ارْضا عنْها إيْخِ عفْ لو اسْ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــا مواله بفضــل  ــن  المومني ــاتْ  أمّ ــزى  تَجْ ــومْ  يُ

رَكْ فــي اوْطاها مْ ــتْ عَ ي ــالدْ أالّ اوْطِ رْ البْ يا امْســافَ

ــا ــرة خالّه ــيطان و الدخي ــع عــرض الشِّ اب ــا التّ ي

ــا بمناه ــرْ  فَ تظْ اوْراد  وجعلهــا  ــه  التُ اصْ والزم 

ــرْت بمناها ــه و اظفَ وارْحُ ــات اجْ ه وهن ــدُ ــالْ قَصْ ن
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لُه يــزهــى  ــنْ  شــاي و  ــه  ــتُ ــيْ ادنِ ــع  تــبّ الـــدي  و 

غى ألهلَ العلم في ما قالوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

ــاً تغــدى لُه ــل وقت ــى الرحي ــال عل ت ــرْ زادَكْ و احْ دي

ــه بالُ ــة  اعَ للطّ ــرُدْ  إيْ الّ  مــن  ــا  ي انزحــم  ــا  وقتن

ــه ثالُ ــن امْ ــا بي ــوى الفحــش م ــعْ وتْقُ ــا اتّرْفَ ي الحْ

أجالُه اتْمامْ  في  عاشْ  شايَنْ  على  المروْ  وتْ  كيمُ

ــه أمالُ يظفــر  ــه  ب ــران  فْ الغُ و  اهللا  عفــو  ــمّ  ت

اهبالُه و  لُه  هْ جَ لُوال  لُوقْ  للمخْ وة  سطْ من  آش 

ــوتْ اوْراها ــوتْ و المُ ــه بالبْهُ سُ ــنْ نَفْ ــعْ ع كيوسّ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــا ــيطْ اوْراه ــولْ و تشِ ــن الگفُ ــي بي ــودْ أمثلِّ ال اتْعُ

اتْراهــا الغشــامْ  ــن  للعارفي ــو  بان ــم  العالي و 

ــاق افْضاها ــل االيتامْ وضي ثي ينْ امْ وعادت أهــل الدّ

ــمّ يبعــتْ عن شــاين مــات و الشــفاعة يرجاها ت

ــا اغطاه و  للجــوارحْ  ــراش  افْ الســموم  ــار  ون

فاها جابْ الغفلة على القلب لشــيات اخْ ــن احْ الي
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غى ألهلَ العلم في ما قالُه ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

ــه والُ ــيّ فــي اهْ ــا عل ــر م ــي و الغي ــتْ راسِ حْ انْصَ

ــه ـــر مــوالنــا وهــكــدا جـــابْ ارْســالُ ــدا أمْ هــكْ

ــا قالُوا ــوس هذا م ــر مــن النفُ ــه و الشّ ــر منّ الخي

بفعالُه نْ  سَ تَحْ اسْ من  سعد  يا  فايَتْ  حادثْ  وكل 

لُه عى  اسْ و  وطلبُه  البْقا  له  نْ  لمَ وفْ  فُ الكْ مدّ 

ــي وادْخالُه لْبِ ــم قَ مي ــل يا مــن يعلم ما فــي اصْ قُ

غى ألهلَ العلم في ما قالُوا ي بالعرف اصْ اعِ يا الدّ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ

ــه ولهاها ــرّ نفسُ ــد غ ــد نهــج التّوحي مــن إيعانَ

يرضاها وال  الــحــق  ــا  ره ــدّ ق يّة  معصِ ــلّ  ك

ــه و االفعال تلقــى مجزاها مــن ازْرَعْ شــي ينبت لُ

هنّاهــا ــه  ونفسُ ــه  وارْحُ اجْ ــات  وهن ه  قصــدُ ــال  ن

الها ــل االمطــارْ من جــوّ اعْ ــر مث مَ ــوع اتنَهْ مُ بالدّ

ــة يســعاها ادْ ليــك تُوب ــا جــوّ ــدك ي ــد عــن عب جُ

موالها في  تَكْ ليس  مال  اعْ غير  من  هادة  الشْ
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ــه انْكالُ ــد  للوغْ ــد  اتْزِي ــة  لّ حُ ــي  اظِ حفّ ــا  ي ــد  خُ

ه إيْمينُه و شمالُه دُ هاكْ ضربْ من الشجيع امْساعْ

كالُه اشْ في  لحبَرْ  اللبيب  غل  شُ من  ياقُوتة  هاكْ 

صالُوا قبلك  من  زيّ  ولْ  اتْصُ باشْ  قولِي  من  هاكْ 

جالُوا نى  عْ المَ على  نِي  اقْراصْ ناتْ  عْ المَ ورْ  ابْحُ في 

ــه بمحالُ ــوزُه  حَ ــاهْ  م احْ ــو  ألُ ــرْ  امَ الدّ ــدْ  ي حِ الجْ و 

اقْتالُه بطل  في  طاح  الغشام  على  افتخر  ما  كل 

ــه ــعْ النْظــامْ فــي ترتالُ ــه راهْ إيْرَصَّ لُ قْ ــه عَ ــال ل ق

هــا فــي اللطام ال مــن يلقاها الْفاضهــا و اصوارَمْ

ه يخطاها كان شــدّ في االيشــارة ال تظن ســهمُ

ــه وال شــاف ابْهاها زايْنُ هــا تاجــر فــي اخْ ــا دركْ م

ــي يصغهــا للِّ اتْســرّ  ــة  ينظــم حلّ مــن  هكــدا 

ــواها واسْ هــدي  زي  ــدات  غي ــرّز  انبَ ــوم  ي كل 

ــق الحربي مغلوب فــي اللطــام إذا ضاها ي ــا يطِ م

ــو كان ادعوة الجهــل الْغاها يّة بصــرُه ل مِ مــن اعْ

ماها ــه وزادْ بالجهــل اطْ تَجْ بلســانُه عن نفسُ احْ
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150

ــوا ــارْ و الســياتل الزالُ كيــف يدكــر حجــرة العب

ــي و ادخالُه نِي و قلب الســالمْ عليهــم مــن ســاكْ

مالُه الْ اكْ مْس الْها و الحا و ميم  و الدّ ي خُ مِ و اسْ

ــي ســالُه ــل للِّ ــي قُ بعــد وضــح األســم الغرابْلِ

ضاهْ بســيُوفْ الْغاها نِي اعْ ــعر اللّي تَفْ مْ الشّ ادْراغَ

يب و فاحتْ الحدايق بشــداها ــا عبق طيــب الطِّ م

ضاها ــى واحْ ول ــا المُ ــي عزه مــن مدينة فــاس اللِّ

دِي بوْفاها عِي لي في عسى أنّالْ قَصْ و أهل الوْفا تَدْ

انتهت القصيدة
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طريق ــرُومْ  اتـْ ما  اعْ  ـــدّ خَ ــي  ــرْنِ واتَ

افْكاكْ يبْ  اتْصِ وال  نِّي  مَ نَعْ  تَمْ ما 

ــــرِي طـــاحْ ــــسْ ـــه عَ ـــزانُ ـــي م

ــة يَ مْ عَ امْســممة  ــة  عَ لَفْ شــي  والّ 

ــارْ زْم مَ ــه  كأنّ ــل  الوي ــه  لُ ــى  نتمن

الّب كُ ــه  ل درتْ  المســعور  الكلــب  و 

ــقيق و اشْ نْدِي فــي عوض خُ ــي عَ نْتِ كُ

ـــقْ ي ـــدِ لــــيّ اصْ

رش على الحناك مْ القدحي و الطّ هْ سَ

ــــــزاكْ ــــذا اجْ ه

ــاحْ ترت ــه  فارْقُ ــن  بعضي ــيّ  ل ــوا  قال

انْــــجــــاحْ وال 

ــا ي امْ وَاعْ ــه خــدّ لُ ــمْ ألجْ ي مِ ــلْ الهْ جايَ

ــيــا ـــدْ الــضْ فـــاقَ

ــارْ ي عْ مَ ــه  تُ اگريحْ ــاظ  الحـفّ ــن  بي

ــمــارْ ــحْ ــعــث ال نَ

ــوابْ بجْ مْ  ــدَ اعْ ــا  م ــاب  الب دقّ  مــن 

ـــاب ارْق ــرِي  ــب ن و 

الــرفــيــق و  ــي  ــاتِ ــن ــعْ مَ ــظ  ــاف ح

احيُوف حوز الجبالْ

ـــــداكْ اجْ قــلــيــل  يـــا  ـــول  ـــقُ ان و 

افْـــصـــالْ وال 

ــالح ــص ي مــــا  فـــيـــه  مــــا  راه 

ـــحـــالْ ـــذا اشْ ه

ــــومْ فـــي الــدنــيــا ــــهُ ـــى ايْ ـــقَ ابْ

ـــذ الــمــثــالْ خ

ــارْ ــفّ ــنّ ال فـــايـــتْ  ــف  ــال ح لـــو  و 

ــالْ ــم ـه اكْ لـُ ــوْ هَ

ــابْ ـــي غــصّ ــصـــارْمِ ـــــي ابـْ رانِ

ـــســـالْ أمــــن اتْ
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يدْ دِ ــة اجْ لَ ــوم وخْ ــه في كل ي لُ و نوخْ

ــزْ ي ابْهِ ــه  ب اللطــام  ــوم  ي ــز  متبَهّ

دينارُه انكشف اتصاب فلسه انْحاس

ــولْ ــن زوج افْحُ ين بي ادْخــل بتشــطِ

اوجــوه زوج  ــه  ل بهــات  رهاطــي 

ــنْ ــتْ البحرِي مــن بحــر النظــام فايَ

ة فَ تُه كاشْ لْ ما شافْ سيفْ هَ حين اجْ

وّاسْ ــدّ ــتْ عاد كال ي ــه المقِ لُ هْ من جَ

ــد الگي ــه  لي دَرْتْ  ــلْ  ناسَ اسْ ــه  لي

ــدْ ــي ــعِ شــــالّ انْ

ــزْ زِي اعْ ــونْ  إيْكُ ــا  م ل  ــدّ بال ــفْ  الموالَ

ــزْ النـغي ســهـم 

ــاسْ النّ ــوهْ  مُ عظْ و  ــيّ  ب ــرْ  هَ اظْ كان 

ــســاسْ ــة امْ ــيَ دغْ

ــولْ ــه اقْبُ وَة وال علي ــطْ ــه سَ مــن الّ لُ

ــولْ ومـــن الــفــضُ

ــوه قبل ــا  م الغــرام  أهــل  رام  ــا  م

ــوه ــفُ ــه اس ــول ق

ــنْ زِي احْ عقــد  ــوفْ  ايْشُ شــالّ  ــه  ورِّيتُ

ــنْ ــرِي ــن اخ ــمّ وك

ة ــفَ ــحالْ من رَشْ ــفْ منُّه اشْ ــو يَرْشَ ل

ـــفـــى ـــهـــا اكْ ب

ــراسْ تهْ ــرَّسْ  اتْهَ مــن  ــرُوه  يجبْ ــا  م

ــاسْ ــب ــى ال ــقَ ــلْ يَ

ــدْ ي ــدِ ــحْ ـــلْ ال ـــقَ ــل مـــن اتْ ــب وك

عــلــى االشــكــال

ـــزْ ـــرِي ـــحْ ـــــرزُه تَ ــــحَ ألـــــوْ اتـْ

ــن االبـــطـــالْ ــي ب

ــاس ــر الــسّ ــغــي وبــنــى بــنــي  ب

طــــار الـــشـــاللْ

ــولْ ــا مــغــسُ ــحــي ــه مــن ال وجــهُ

ـــن الــهــبــالْ م

عــافــوه افــعــايــلــه  عــلــى  و 

ــال ــع شــيــن االف

الــجــيــن و  ـــدهـــب  ال ـــوتْ  بـــنـــعُ

ازْاللْ صافِــــــي 

ـــة ـــرْفَ ــثــيــلْ مـــن غــــــارَفْ غَ امْ

يلْ و القالْ ارْوى القِ

الغــالسْ مــن  ــه  في أالّ  مــن  ينتهــى 

ــي انْــجــالْ ــمِ ــعْ مَ
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ــرَة هْ جَ امْ ــولْ  ابْطُ ــي  واشِ يَهْ ــا  م

ــافْ ن اصْ ودْ  بشــهُ ــعْ  ارْجَ و  ــتْ  حنَ و 

ــوفْ ايْطُ ــلْ  كيْظَ القهــواتْ  ــن  بي

لُّوفْ ــولْ زوج حَ وتُه اتْقُ ــفْ صُ بعد يزعَ

اظْ ــوّ دِي يلتقاهْ في العضا شُ من صهْ

ــه ب ــتْ  لْ فعَ ــا  م زيّ  ــم  بهُ ــلْ  نفعَ

ــه لو كان بُ صْ ــابْ انْغَ ــرب الغصّ بالضّ

يقْ نَة و الشقاء و الضِّ حْ يشْ في المَ إيْعِ

رَة ضْ رِيحْ فــي الحَ ــن اضْ دْ كمّ صَ ــو يقْ ل

ـــرى ــا اجْ عــلــى م

ــدي حالَف ــر في ال واش نَرْجــا مــن خي

ــــصافْ انـْ مهما 

المْ المــدح في المالوف ولْ اكْ ــاوِي ايقُ ن

ــوفْ ـصُ ــه انـْ ــنّ م

ــنُوفْ ــه مــع الغم اشْ د وجهُ و تشــاهَ

ــوفْ ــبُ ــي ال ــفِ يَــخْ

اظْ فّ ــبْ حَ ــبُه إال انْشَ سْ ــتْ حَ لَّ مــن قَ

الرفـــــــاضْ زَيّ 

ــه ب ــوا  زَلْغُ البْ  اكْ ــي  شِ ــي  ونِ مُّ هَ ــا  م

يـــهْ ـجِ انـْ مهما 

نيشــانْ ــال  ب ي  ايْشــارْتـِ ضــاهْ  اعْ دَرْتْ 

فـي يـــــدِي اوْزانْ

ــقْ رِي اخْ ــوهْ  رْقُ يخَ ــوبْ  هُ المُ ومْ  ســهُ و 

ــقْ ــي ــطِ ـــالّ إيْ ش

ــراء ــق ــفُ ــل ل ـــارْ  ـــع ال ـــــــعْ  ارْفَ و 

عــلــى كــل حــال

ـــــفْ الطَ ــى  ــغ ــل ــال ب حـــلـــف  و 

شــــالّ ارْجــــــالْ

ــوف ــه ألُ دْ فــي اللغــى ل ــال اتْشــاهَ وي

ــى ابْـــســـالْ ــت ح

ـــرُوفْ ـــاعْ ــة ب ــبَ ــنْ ــطَ جــبــهــة امْ

ــبــالْ ــن ال ــطَ يــشْ

الْـــفـــاظْ ـــق  ـــحَ ايْ وال  ــي  خــشــنِ

ــالْ س ادْمـــــاهْ  و 

ـــهْ ـــي ـــجِ ــم ايْ ــه ــن الـــكـــلـــب م

الــــــــردالْ دُوك 

ـــيـــشـــانْ الـــنِّ ــــتْ  ــــسْ ــــيَّ قَ و 

ــبــالْ ــه اشْ ــلْــفُ خَ

ـــزِيـــقْ ــــضــــاهْ فـــي تَـــمْ ــا اعْ ــه ب

ـــــــاللْ ــــم اعْ ث
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بِيبْ ــه اطْ ــونْ لي ــي ايْكُ ــدْ راقِ ــا يَوْجَ م

ــبْ ــي ــغِ حــتــى ايْ

ــي رْبِ عَ بأســم  ــي  مِ جْ عَ فــى  يَخْ ــا  م

النبي يــث  جــدِ

ــونْ عُ طْ مَ ه  ــدُ انْوجْ ــه  كلمتُ مهمــا 

ــونْ ــفُ ـــاسْ الــجْ ن

ــة رَفْعَ ــبُه  اتْناسْ أالَّ  مــن  ــعْ  تَرْفَ ال 

ــبــيــحْ الــدعــاء اقْ

ــراهْ ــه و ع تُ يعْ ــه وضِ وعُ ــا شــافْ لجُ م

ــقـــاهْ ومــــا الـْ

باتْ دْ ــرْتْ فــي الجَ ــا حَ ــه م بالُ ــوال اهْ ل

ـــاتْ ـــرْب ـــمـــخَ ال

ــه ري تَدْ وال  ــه  ألُ لمْ ــرَفْ  تعْ الّ  مــن 

ـــهْ ـــي ــه ارْمِ ــول ق

ــة طَّ ــه اشــحالْ مــن حَ يبُ ــازالْ اتْجِ م

الگطا ـوم  يـُ فــي 

ــبْ ي ــدِ ــعْ ــتّ ال مـــن  ايْــــرِيــــحْ  وال 

ــضــاللْ ــــورْ ال سُ

ــي ــبِ ــلْ ــع كَ ــب ــطّ ــي ال الــخــبــيــث ف

الشمالْ طــريــق 

دُونْ دُونَــــــــكْ  يــــرْ  ـــدِ انـْ وال 

ــالْ ــغ ــب ــــرخْ ال ف

ــة عَ ــدْ الــخَ و  الــنــفــاقْ  جــنــس 

ــالْ ب ــه اكْ لحــت لُ

ـــــالهْ ابْ ــــر  وش ـــه  مـــصـــايْـــبُ و 

ـــاللْ ــتِــيــلُــه احْ اقْ

ـــاتْ ـــرْب خَ لُــــه  ـــدْ  ـــيَّ ـــشَ انْ وال 

ــالْ ــت ــقــى اقْ ــلْ يَ

ــهْ ــي ــفِ ـــتُـــه واج ـــبْ ســـاحْ ـــنْ جَ

النْصالْ ــومْ  يُ في 

ــة ــطّ بُــــه عــلــى الــخُ ــــوْ ونــــتَ

ــجالْ اشْ ي  بانْفاضِ

ــور اللِّي ابْال الْســاسْ ايْرِيبْ امثل السّ

ــي بِ رْ زَغْ ــوَ ــرْ و الع ــرْ فــي االزعَ ي ال خِ

ــونْ نُ مجْ أو  ــرُونْ  مق ــه  رْفُ تعَ ــا  م

الرّيعــة و  ــاقْ  خن و  ــة  اللِّيعَ ســهم 

فيّة غــدر مواله ــال اخْ ــل الكلب ابْ مث

ــة وگَ الصّ ة  ســاعَ جــابْ  ــبْ  يركَ وال 

ــهْ ي ــضْ الْغِ ي ــكْ و البغِ ي ــي نَبْغِ ين وبغِ

ــرى فــي اوْطا ــى اتْ ــورُه عل مْ سُ ــدَ نَهْ
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ــونْ حُ طْ مَ ــي  قِ بندْ ســيف  أراوِي  ــودْ  خُ

ــنُـونْ اسْ ــه  نُ حْ طَ

الَّتْ ــحالْ مــن عَ وا اشْ عُ مْ ــه اتْجَ من في

ـــمـــاتْ ـــاظْ ـــنّ ال

يت تعدِ و  ــتْ  ــمَ ــلْ أظَ ــوِي  ــنْ تَ ــكْ  ــالَ ب

ــت جـي لـيــك  و 

ــوهْ انْجابْ ــه شــي وجُ ــوا في بُ ــوْال رَغْ ل

ــطــابْ ـــادْ الــحْ ع

ــينْ سِ مْ فــى اتنين و خَ ــا يَخْ ي م ــمِ أسْ

ــنْ ــرِي ــاهْ ــم ال و 

ــونْ ــعُ ــطْ ه مَ ـــدُ ـــاحْ ــاهْ ج ــض ــمْ ب

ــبــالْ لــو مــا اهْ

ــــدواتْ ــــق ال ــــــرْ  ــــــوَقّ إيْ وال 

ـــــالْ ــن االدْخ ــي ب

ـــــتْ ــــرْتْ عــــادْ ادْوِي ــــبَ وأمــــا اصْ

ســالْ و  ي  صِ ــقْ سَ

ـــه الــحــســابْ ــيــتْ جـــابَـــتْ لُ حِ

ــــولْ الــفــضــالْ قُ

ــن ــي ــرم ــح ــــــجّ ال ـــــــارِي وح ق

ــعــم االمـــثـــالْ  ن

ــنُونْ يرْ اسْ ــدْ الطِّ ــة تتعانَ واشْ البُومَ

يّاتْ وى اشــحالْ من كِ و على عيْنُه نَكْ

ــت ــه ألــف بيّ ــو دَرْتْ لي يســتهال ل

ينْصــابْ ــودْ  الجُ أهــل  مــن  ــودْ  الجُ

ينْ ــتْ و حِ ــالمِي في كل وَقْ ليهم اسْ

انتهت القصيدة
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يسْ دِ دْ و التقْ مْ ولْ الحَ ريمْ مُ بأسم الكْ

ــليسْ زَلْ غزْل اسْ يحْ النْبِي نَغْ دِ في امْ

ريسْ ــدْ احْ التُه بالوَجْ ــدْ فــي اصْ و انْزي

ــوعْ البَّرجيسْ لُ ــامْ اطْ م ــدْ الهْ جَّ و نمَ

ــسْ ري التَّهْ ــارْ  جبّ ــا  رْبن غَ ــاحْ  ت فْ مَ

ــسْ ادْري ــوالي  مُ ــمْ  رايَ الكْ ــحْ  أواضَ

مة ــلْ و الرَّحْ ضَ ــةْ الفْ أغايَ

مــى ظْ العُ ــرارْ  االسْ أوارَثْ 

ة مَ ــتَ نَعْ ــرْ و أنْ ــتَ الخي أنْ

امْ ــدّ ــكْ خُ لَ ــراسْ ألجْ طــابْ و الجْ لَقْ

وامْ ــرْفة و اعْ لَة شُ مْ ــنْ جَ ي الْحِ و الصّ

رْحــامْ يـُ ــكْ  لَ أجْ مــن  ــا  رْبن غَ الزالْ 

بيسْ ينْ و الكْ ــكِ سْ ريبْ و المَ ــزّ الغْ ع

يسْ كِ ــا يَلْقــى تَعْ كْ م دَ من جــا قاصْ

ـــــي ـــاتْ أوْزانِ ـــي ـــدا فـــي ابْ ـــبْ نَ

ــي نانِ اكْ و  شــى  الحْ ــل  داخَ مــن 

ـي أمــانـِ و  ـــي  ـــرْتِ ـــي ادْخ هــــيّ 

ــســانِــي ـدْ الــحَ ــؤيـَّ ـــمْ الــمْ نَـــعْ

ــانِــي الــسّ رْ  الــبَــدْ ــا  ي ــولْ  ـقُ انـْ و 

ـــي ـــطـــانِ ـــلْ سُ يــــا  ــــــدْ  جُ هللا 

ايَمْ سانْ الدّ ودْ و الحْ و الجُ

رايَمْ ــاحْ الرضــى و اكْ ت فْ مَ

مْ مامْ وأنْتَ الحاكَ أنْتَ الهْ

ــمْ القاسَ ــو  أب ــي  النْبِ ــظْ  ي فِ احْ ــا  ي

ـــــالزَمْ ــد ال ــن امْ لــــكْ ع ـــــــدُّ خُ

ــمْ ــايَ ــق ـــوطْ بــيــه ال ـــحُ ــــوْ اتْ ألَ

غــانِــي و  الــفــقــيــرْ  ــةْ  ــايَ ــن اعْ و 

ــنــى عــلــى جــمــيــعْ الــفــانِــي ــغْ يَ
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ــسْ ادْري ــوالي  مُ ــمْ  رايَ الكْ ــحْ  أواضَ

ــرْ األزهَ ــسْ  ادْري نا  أســيدْ

رْ ــوَ الگسْ ــامْ  اإلم بجــوزة 

ــر األكب ــسْ  ادْري بســيدنا  و 

ارْ ــة بطّ ــون لي في الحاجَ ــي اتْكُ نَبْغِ

ــارْ ــدْ بالع ــكْ يَرْفَ ــنِيدْ دُونَ ــي اسْ مالِ

ــارْ قطّ ــي  عِ دَمْ ــكْ  ابْوابَ ــى  عل ــا  وان

يسْ ــرَبْ العِ ــا ه ــارْبْ م ــتْ ه لكْ جي

ــسْ ــي مــن يَبْلِي دينِ ــداهْ تَفْ مــا افْ اكْ

ــسْ ادْري ــوالي  مُ ــمْ  رايَ الكْ ــحْ  أواضَ

طابة بالقُ ادْخيلْ  أســيدي 

ــة النّجابَ ــةْ  المَ بجــاهْ  و 

ـة ابـَ النُّـقَ و  باالوْتــادْ  و 

ابْوابْ كل  لي  تَحْ  يَفْ ريمْ  الكْ بْ  نَرْغَ

عابْ ــا و اصْ ــانْ ضــاقْ علين هــذا الزْم

حابْ ــلْ و االصْ ــي و األهْ تِ ــتْ المْ وافَقَ

ــلْــطــانِــي سُ يـــا  ــــــودْ  جُ هللا 

ــرَة شْ ــي و العَ رْمــة بالنْبِ حُ

ــرة ـ ــولْ الزّهْ ــا البتُ ن موالتـْ

رة باطْ سيف النّصْ نجل االسْ

عـــارِي ـــدْ  ـــرْفَ تَ و  ــنِــي  ــيــتْ تــغِ و 

ـــوارِي اجْ ــجْ  نَــهْ في  ــي  لِ ــونْ  يــكُ و 

ــارِي ــب ــمْ ال ــع ــبْ نَ ــلَ ــطْ ـــكْ نَ ب

ــي ــدانِ ــمَ ـــرْ ال ـــاهَ لــحــمــا الـــطَّ

يــانِــي ــدْ عَ ــوى  ــهْ ال و  ــفــسْ  الــنَّ و 

ـــي ـــطـــانِ ـــلْ سُ يــــا  ــــــدْ  جُ هللا 

رْفا و نسايَب راسْ و شُ األجْ

بْ ناجَ للّي  و  ينْ  الْكِ السّ و 

غايَبْ و  رْ  أحاضَ البدالي  و 

ــة ــرْبَ ــرِي كُ ــي ــم ــن اضْ ــجــى ع تَــفْ

ــبــى ـة مـــا تَــهْ ــلـَ ـــــارُه شــاعْ ن

ربَة الغُ ــارْ  ــم اجْ مــن  انكويتْ  و 
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ــسْ أوْنِي ــامْ  م الهْ ــا  ي ــي  رْبْتِ لغُ ــتَ  أنْ

يسْ حْ و ايْمِ قي ارْياضْ غرسي يَلْقَ أسْ

ــسْ ادْري ــوالي  مُ ــمْ  رايَ الكْ ــحْ  أواضَ

ــكْ واقَفْ ــتْ عــن ابْوابَ الزَلْ

ــفْ دادَكْ راشَ ودْ من امْ و نعُ

الخايَفْ ــرْ  ي الضمْ ــنْ  يتْأَمَّ

لَّة ترضاها من االتْحافْ هاكْ ألبيبْ حُ

رافْ بْ االشْ وكَ رَّفْ كُ شَ ديحْ المْ في امْ

ــرّافْ العُ ــاحْ  ب مَصْ تِي  ــنِيدْ اسْ ــه  درتُ

ــسْ رِي لعْ ــرْزَتْ  بَ ــةْ  رُوسَ اعْ نيهــا  نَعْ

ريسْ ــمْ ــاحْ السّ ــا ن ــا م ــالمْ رَبْن و اسْ

نِيسْ ــامْ التّجْ ــه في اخت ي نبيْنُ ــمِ اسْ

قــدس المَ ــتْ  بي و  ــة  بَ عْ الكَ ــةْ  رْمَ حُ

تِي في الموقف العبيسْ ــمْ ضيقْ ترْحَ

ــي ــانِ ـــكْ ه ـــلَّ ــــا تَـــحـــتْ ظَ وأن

ـــي لْطانـِ سُ لــي  جادْ  ـــولْ  انْقُ و 

ـــي ـــطـــانِ ـــلْ سُ يــــا  ــــــدْ  جُ هللا 

ة فَ طْ ــالْ طيبْ العَ حتى ننّ

ة فَ رَشْ من  لها  اوْيا  ة  فَ رَشْ

فى تَصْ وارَحْ  الجْ رايَةْ  امْ و 

ــي ــافِ ـــرْزَة بــالــحــريــرْ الــصّ ـــطَ امْ

ــي ــرْهــافِ ــدا مُ ــبْ ــــوى عــلــى ال اهْ

يكافِي بــالــحــســان  ادْرى  ــا  م

ــهــانِــي الــتّ و  عـــزّ  ــاطْ  ــس ب ــي  ف

يانِي اعْ ــور  ن ــــرافْ  االشْ على  و 

ــدْ الــفــانِــي ــبْ ــعَ ــي  ال ــلِ ــرابْ ــغ ال

ــي ــانِ ن ــدْ ــعَ ال ــي  ــبِ ــن ال ــامْ  ــق م و 

يانِي عصْ ــرْ  ــايَ ــب اكْ ــي  ــحِ امْ و 

انتهت القصيدة
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ــي شــاق ل قْ ــب عَ ــيّ بالحُ آهْ عل

ــاق ــو فــاض بموجــه بحــر دفّ ل

واي من ال ذاق ــي في اهْ رْن ذَ ما يَعْ

ــا االرْماق ي ب الهــادي اضْ ــي حُ ب

ــب البُراق ــى اهللا على راك صلّ

ياعْشــيق ــه  الت اصْ فــي  ــر  ثّ كَ

ــقْ ري اغْ ــه  ن فْ جَ ــي  ثْل مَ ــي  للّ

ــفيقْ الشْ ــالت  اصْ فــي  ــر  ثّ يكَ

الق ــق باإلطْ ل د ســيدْ الخَ مُحمّ

ــى اآلفاق ــوا عل ــور ضْ ــد ن حمّ مُ

فوقْ من  ل  ضَ الفْ و  رَة  شْ بالعَ ة  دَ وحْ

ــوق وْث ــل المَ ــقْ الهايَ ــذاب الحَ العْ

توقْ عْ مَ اللضى  رْ  حَ من  لوا  عْ يجَ و 

فاقي ل اسْ مار البين في ادْواخَ و اجْ

واقي تَشْ ــار  ن ــرّد  ــبَ يْ ــحــال  مُ

قاقي ا تَحْ ــوْ طي ــي ذاقوا يَعْ و اللِّ

ــرة في ابْهــاه بَرْماقي باغي نَظْ

الثّاقي اهر  الطّ نين  سْ الحَ جدْ 

ضيقْ المْ في  لك  مَسْ ها  دْ تَوْجَ

يْطيق وال  نْــب  الــذّ رْ  بحَ في 

الرْفيقْ ــي  الــحَ بيه  ــق  ــرْفَ يَ

ــا راقي ــه فــي األنبيّ ثْل ــن ال مَ مَ

ــم الباقي اي ــور الحــيَ الدّ نْ ن مَ
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الق ــه الخَ وْن له و كَ عْ ــد جَ محمّ

ــر الجــود ال يْطــاق ــد بَحْ محمّ

ــب البُراق ــى اهللا على راك صلّ

ــق الوثي بالرّكــن  نا  دْ ــعْ سَ ــا  ي

ــوْل الحــق الحقيق ع ق و اســمَ

ــق الصدي ــم  نَعْ ــره  بْ حَ ق  صــدّ

ــك االطباقْ الي مــاه اهللا بَمْ و احْ

فــر ثَمزاق ل الكْ و تْمــزّق دين أهْ

مــن آمَن باهللا و بالرســول وثاق

راق ــال تَدْ ــزات و ب جِ عْ ــرَت مُ ظهْ

ــب البُراق ــى اهللا على راك صلّ

الشــريق ر  ــدْ البَ ــق  انشَ ــه  ل

ــوق ل خْ ــر مَ ــه بْشَ ل لبْســاط الّ وصْ

حقوق كلْ  وحــقّ  العدى  ــزَم  هْ و 

ــاروق الف مــع  ــي  عل و  ثْمــان  عَ و 

لوق مطْ بالنبي  و  بااهللا  د  شهَ و 

د و شاقي لْق ســاعْ ميع الخَ لَجْ

ــه واقي ليه يكونْ ل ــنْ جــاد عْ مَ

الثّاقي اهر  الطّ نين  سْ الحَ جد 

الغسيقْ اج  الدّ في  رى  اسْ مَن 

بالطريق ورَســلــه  ارْضـــاه  و 

ــق العتي الشــيخ  ــر  بَكْ ــا  أب

وسواقي ويدان  دى  العْ تْرَك  و 

م و اعفى على الباقي ش بهُ وبطَ

ــو واقي ــوم الميعــاد يكــونْ ل ي

واهب ذواقي كي في امْ شــالّ نَحْ

الثّاقي اهر  الطّ نين  سْ الحَ جد 

نطيق اثنَى  و  له  د  اسجَ و 
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الوْشوق العدى  من  اهللا  ماه  حْ و 

بوق مَسْ لو  كانْ  مالَك  بنْ  لَم  سْ و 

دة في قلوب ناس الذوق هْ حلّلت شَ

لوق خْ المَ م  قَدّ ما  لْتْقى  المَ يومْ 

ــوق ــن الهادي باشــوق الشّ احي مدّ
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ــق اقْلي جــا   ً نْهــارا ــسْ  العي و 

حريق ــاده  ــحّ جَ ــوا  ــرْق حَ ــن  مَ

الّق لْد لَلخَ فوفه سبَّح الصَّ في اكْ

اق ــنْ صباعــه جــرى دفّ المــا بي

داق ــرى بَحْ ــق كمــا ي لْ ــرى الخَ ي

ن اتفاق سْ د حُ ن الغزال بَعْ و ضمَ

ــب البُراق ــى اهللا على راك صلّ

الرقيق ر  ـــذُّ ال ــذا  ه ــتَــم  نَــخْ

ضيقْ لْ  كُ مفاجي  امديحْ  في 

ــق بي العْ يــب  بالطّ ســالمي  و 

رزّاق ــا  ي ـــاب  وَهّ ــا  ي ـــي  رَبّ ــا  ي

ضاق نّي  عَ الوَقْت  رّ  شَ فيني  يَكْ

ــق ــه عقي ــع نجال يبْكــي و دَمْ

الوشــيق ــل  هْ جَ ــو  أب ــر  كثي

ــي داق ــةْ احْ ــانْ لراحْ ــد لي لْ الصَّ

ــود و افواج وســواقي وروات جن

رْض من غير تَرْياقي ى مَ و اشــفَ

ــد ســلم و انتهى ناقي يْ و الصَّ

الثّاقي اهر  الطّ نين  سْ الحَ جد 

الوريق سلك  في  ذهَب  ني  نَعْ

الحريق ــار  ن مــن  ــي  ــنَــجّ لَــمْ

الطريق ربــاب  ــنْ  ــفَ ال ــل  ألهْ

باقي يا  وسيع  رَزْق  لي  ــبْ  وهَّ

أنت الموَجود في ساعةْ ضياقي



البوراقية 646

47

48

49

50

ساني عن شبابي شاقْ يب اكْ و الشّ

التَّرْقاق ب  صاحْ د  مَ أحْ الحاجْ  قال 

ــبْ االخــالق ــى طيَّ ــى اهللا عل صلّ

ــاق ــى وافــي الميث ــى اهللا عل صلّ

ــدْ رفاقــي ــب نفاگَ ري و ابْقيــت غْ

د مْساقي ديح الهادي ساعَ في امْ

خالّقي بَــلْــســان  ــري  ــبْ تَ ــالة  ص

القي ــالم في يوم المْ شــافَع االسْ

انتهت القصيدة



647تصلية



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

الباقِي بأســم  ــدأ  نَبْ

االرزاقْ لْ  هَّ لمسَ بحانُه  سُ األكبر  ايَمْ  الدّ لك  المُ مول 

ــي الخالقِ ــمِ  الكري

ــاقْ بتف معــاه  شــرِيك  ال  ــا  ربْن ــوانْ  األكْ نْ  ــوَّ كَ لَمْ

رماقِي ضــيّ  حْ  نمــدَ

فاقْ لْ لسْ نَتْ لي في دواخَ كْ بْتُه سَ من سراتْ في داتِي محَ

ــي ــوم فياقِ رْ ن ســاهَ

رماقْ لو  مرامْ  ه  قُ عشْ من  نا  شفيعْ الماحي  بغرامْ 

ــي ــراقِ ــب ــــبْ ال راكَ

ــراقْ دْ الحْ ــرّ ــه تبَ ــه بالجهــر و صالت ــى اهللا علي صل

التّاقِي على  ا  لّيوْ صَ

االخالقْ سيّد  الرّحمة  عين  االنبيّا  سلطانْ  دْ  محمّ
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يقْ الصدِ ادَقْ  بالصّ نا  دْ عَ ماسْ

ــقْ الطرِي ــجْ  لمناهَ الهــادِي 

تِيقْ الوْ ادَقْ  الصّ الدليل  مول 

ــقْ تِي الوْ ــبْ  بالرّكْ نا  دْ ــعَ اسْ

يقْ قِ الحْ الحيّ  لْ  قَوْ عْ  ــمَ نَسْ

يقْ بْرُوه نعــم الصدِ قْ خَ صــدّ

ــة ادْقَ الصّ ــة  األمّ يعْ  ــفِ اشْ

ــة ــارْقَ الــشّ ــوارُه  ــنْ ب جانا 

محققة ــة  ــالَ ــرس ب ــا  ج

اجْ الغسيقْ من سرى في الدّ

ــقْ الطري ــلُه  رَسْ و  هــداهْ  و 

ــقْ الرفي ــيخْ  الشّ بكــر  ــا  أب

ــي الخالقِـ شــفيـع 

ــداقْ ــر االحْ ــي أمي لْبِ نْ قَ ــي ســاكَ تِ محمــد رُوحْ راحْ

بْ الغســاقِي يا كوكَ

باقْ االطْ جميع  في  عْ  اطَ السّ ورْ  النّ يا  ي  فالكِ وّ  ضَ يا 

ــي لزراقِ ــي  ل ل  ــهْ سَ

راقْ الحْ معْ  جَ من  ينِي  نَجِّ كريمْ  يا  وانْ  االكْ خالَقْ  يا 

التّاقِي على  ا  لّيوْ صَ

االخالقْ سيّد  الرّحمة  عين  االنبيّا  سلطانْ  دْ  محمّ

ــوقْ ــه بشــر مخلُ لُ لبْســاطْ أالّ و صْ

ــوقْ ــزمْ االحــزابْ و حــق كل حقُ و ه

ــارُوقْ الف مــع  ــي  عل و  ــانْ  عثم و 
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ــاقْ االطب ــكْ  بماليَ اهللا  ــاهْ  حم و 

زاقْ ــزَّقْ دين أهــل الكفــر تَمْ و تمَ

ــولْ وتاقْ ــاهللا و برسُ مــن أمــن ب

راقْ ــدْ تَ ــال  ب ــه  عجزاتُ مُ ــرَتْ  هْ ظَ

ــدر الشــريق ــه نشــق الب ل

ــق العيــس نهــارُه جــا قلي

ــق حري جحــاده  ــوا  نحرقُ و 

اقْ ــه اجــرى دفّ باعُ ــن اصْ المــا بي

ه الحصى سبّح للخالّقْ فُّ و في كَ

يرى من الخلــف كما يرى بحداقْ

و ضمن الغزالْ بعد حســن تفاقْ

رزّاقْ ــا  ي ــــابْ  وهّ ــا  ي ـــي  ربِّ ــا  ي

سواقِي و  ــدانْ  وي دا  العْ تــرَكْ  و 

شْ بهم و عفى على الباقِي و بطَ

ــي ــه واقِ ــونْ لُ ــادْ يكُ ــوم الميع ي

دواقِي بْ  مواهَ في  ي  كِ نَحْ شالّ 

ــى نطيق دْ أت ــزل ســاجَ و ن

هريق انْجالُه  دمع  و  يبكي 

الوثيق جهل  ــو  أب ونكر 

حداقِي و  ــواجْ  افْ جنودْ  رواتْ  و 

و شفى المرضى من غير تدراقِي

ــي ــانْ لقــرة حداقِ ــد الي لْ و الصّ

ــي ــادْ ســلم و انتهــى تاقِ ي الصّ

ــا باقِي ــيعْ ي ــي رزقْ وسِ ــبّ ل و هَ

التّاقِي على  ا  لّيوْ صَ

االخالقْ سيّد  الرّحمة  عين  االنبيّا  سلطانْ  دْ  محمّ

ــوقْ لُ طْ مَ ــي  بالنبِ و  ــاهللا  ب دْ  ــهَ يشْ

ــوقْ ــاهْ اهللا مــن العــدا الوشُ و حم

و اســلم بن مالَكْ كان له مســبُوقْ
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ضاقْ عنِّي  الوَقْتْ  شرّ  كفينِي  و 

بابْ نساقْ الشيبْ كسانِي مع الشّ

ــبْ التّرقاقْ ــال الحاجْ أحمد صاحَ ق

ــبْ األخــالقْ ــى طيّ ــى اهللا عل صل

ةْ ضياقِي ودْ في ســاعَ وْجُ ــتَ المَ أنْ

ــي رفاقِ ــادَمْ  ع و  ــبْ  غري ــتْ  ي بقِ و 

مساقِي دْ  ساعَ الهادِي  مديحْ  في 

ــي خالّقِ إنســانْ  ــي  باهِ ةْ  وَ ــطْ سَ

47

48

49

50

انتهت القصيدة

مالحظة : إن القسم األخير ناقص الكراسة.  
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ــدادْ بَغْ ــى  مول ــارَةْ  غ

يادْ نِي مــن الگْ ــرَّحْ سَ

ــكاد ــي االن ــي عنِّ فاجِ

ادْ ــوّ ـ الجُ ــمْ  نَعْ وَدْكْ 

ــي ــوثْ الوالِ ــمْ الغُ ــا نَعْ ي

ــامْ ق المْ ــوْ  بعل ــوْرى  ال رَبّ  وَدَّكْ  مــن  ــا  ي

ــي انْجالِ ــورْ  نُ ــةْ  راحَ ــا  ي

رامْ بالمْ لِي  ودْ  جُ اهللا  ضيفْ  لَكْ  طالَبْ 

ــاللِــي اعْ واكْ  ــــدْ بَ داوِي 

ه بها انْلُوحْ جمعْ الغتامْ فُ طْ فْ عَ طَ و اعْ

ــرْ مــن حالِي مــواليْ انْظَ

مامْ عى الدْ ميمْ نَسْ ي اهْ ي باكِ جيتَكْ شاكِ

ــــــوالي الــجــيــاللــي أمُ

ــا بُوعالمْ ينْ ي الْحِ ــلْطانْ الصّ ــارَةْ سُ غ

ــادْ ــم ـــراجْ االت ــا س ي

ــدْ ي جِ المْ ــوتْ  الغُ ــا  ي

ــؤادْ ــف ــا عـــالجْ ال ي

يدْ الســعِ ــامْ  بالمق
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ــادْ ينْع شــالّ  ــرَّكْ  سَ

ــادْ وقَّ عْ  ســاطَ رَكْ  ــدْ بَ

ــرْ  الصــالحْ َمي ــارَة أ غ

ــاحْ ــكْ نَرْت لَّ ــتْ لظَ جي

دْ هلْ الفالحْ مــن اقْصَ

راحْ ــا  م ــنْ  وايَ ــثْ  يثبّ

ــاحْ وضّ ــي  باهِ ــكْ  نَ لَوْ

الوضاحْ رْ  ــدْ البَ ــثْ  نَعْ

ــي ولِ مــن  كــم  ــي  رْنِ مَّ عَ

المْ ــرْ الظْ ــداكْ و لَوْ في بَحْ ــتْ للِّي نَ اثْغي

ــي فــى لِ ــا يَخْ ــكْ م برهانَ

ــة عند جمــع األنامْ ــكْ موضوحَ بَ و مناگْ

ــــــوالي الــجــيــاللــي أمُ

ــا بُوعالمْ ينْ ي الْحِ ــلْطانْ الصّ ــارَةْ سُ غ

اللِي ــي و اهْ سِ مْ ــتَ  شَ أنْ

ــقامْ بّ السْ ــي و طُ ــزِي و ادْخيرْتِ نْ ــتَ كَ أنْ

ــي تالِ ــي  نِ تَتْرَكْ حاشــا 

المْ ــمْ ضــمّ الغْ ــا خدي ي وأن ــتَ شــيخِ أنْ

وا االســيادْ دُ ــهْ به يشَ

بالمزيـدْ ــومْ  يـُ كل 

ــراحْ الجْ ــبْ  طبي ــا  ي

ــحْ انْرِي ــقايا  اشْ مــن 

ــالحْ ــصــادَفْ اكْ مــا ي

يحْ يطِ مــا  ــرُه  ــمْ عَ

ــاحْ ب الصْ ــمْ  نَجْ ــاقْ  ف

ــحْ يـ الوْضِ ـمــالْ  بكْ
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ــــــوالي الــجــيــاللــي أمُ

ــا بُوعالمْ ينْ ي الْحِ ــلْطانْ الصّ ــارَةْ سُ غ

المالِي بالكاسْ  ــقينا  اسْ

تامْ ــعْ الغْ ــي جمْ جِ ــة تَفْ سَ دْ قَ ــرَة امْ مْ خَ

بَنْجالِي رِيــتَــكْ  ـــوْ  لَ

وامْ ــولْ الدْ ودْ طُ عُ رِي في الصْ ــدْ ــى بَ لَّ يَتْجَ

ــي ــالل ــجــي ـــــــوالي ال أمُ

ــا بُوعالمْ ينْ ي الْحِ ــلْطانْ الصّ ــارَةْ سُ غ
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اللســانْ ــحْ  ي فصِ ــا  ي

ةْ و البُرْهانْ وَ ــطْ و السَّ

مانْ الرّحْ ــد  عن كْ  جاهَ

ــلْطانْ وْت و سُ منَّكْ غَ

ومانْ القُ بيكْ  لَتْ  هْ انْذَ

ودانْ شــرقْ و غربْ و سُ

ينْ األمِ جــدكْ  ــةْ  رَمَ حُ

ســنِينْ رَة و الحَ و الزَّهْ

ســانْ فى و االحْ و الصْ

ــنْ ي اليقِ و  ــدى  الهْ و 

لســانْ ــوا  يفُ يصِ ــا  م

ينْ الْحِ الصّ جملَة  من 

ــانْ االوْط جميعْ  في 

ــنْ مــن بعــد حينْ حي

ــلِيـنْ رسَ المُ ــمْ  خاتـَ

العـــيـــانْ األزواجْ  و 
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ي سؤالـِ ــتْ  ــعْ ارْفَ لـكْ 

ة القحامْ صانِي و عند شدّ رْ لِي في اغْ ضَ تَحْ

ــي لِ ــادى  م ــر  نفتَخْ ــكْ  ب

ــامْ ــن األن ــكْ بي ــى ب ن ي نَتْعَ ــتَ شــيخِ أنْ

لى لِي كْ في الشعر  يحْ حَ دْ مَ

ــي بالنْظامْ ذييْتِ ــي اهْ نِّ بَلْ مَ ــكْ تَقْ ي نَبْغِ

غالِي اشْ ـــذْ  خُ راوِي  ــا  ي

ــالمْ لّ السْ ذِي للدهاتْ جُ هْ ــالمْ رَبْنا مَ اسْ

لِي يصغى  ــنْ  م يــا  هللا 

رامْ ــمْ االكْ ري ة من اكْ مَ ــي بالرَّحْ ــو ل و ادْعُ

الِي ي فــي التّ ــمِ كرْ اسْ نذْ

يحْ النْضامْ ــي افْصِ الحــاجْ أحمد الغرابْلِ
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ينْ ــزّ الدِّ حــابْ ع و اصْ

بينْ المُ أهلْ  االنصارْ  و 

ــنْ ي الْحِ الصّ بجــاهْ  و 

بينْ كــر المُ و أهــل الذّ

ــرِيــنْ ثـــمَّ الــمــهــاجْ

ـسانْ الحْ العـمامْ  و 

ــنْ يـ مِ نايـْ و  ــنْ  حـيِّي

ــانْ ــي ــدِي ابْ ــي ـــذْ ب خُ

انتهت القصيدة



I 655الهادي ينعيسى

I

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــبْ االوْصــالْ ــا طالَ ي

ــتــالْ حْ و  ــأْ  ــيّ تــهَ و 

ــلْ و راسْ المالْ ضَ لَفْ

ــحــالْ ال ـــاقْ  ض إال 

ــهالْ يَسْ بْ  اعَ الصّ و 

ــالْ م ــبْ الكَ ــا قط ي

رْسالْ المَ لُوقْ  اخْ قال 

بالْ مــن الوْطــى و اجْ

ــوالْ ـــ االمْ و  ادْ  ــزّ بال

ـــحالْ اشْ ــاتْ  ـديّ بهْ

ــكالْ لُومْ في االشْ بعْ

والْ ــاسْ فــي تَهْ و النّ

ــالْ م ــبْ الكَ ــا قط ي

نا شــيخْ الهــادِي  زُورْ  ــمْ  نَ تَغْ ــمْ  قُ

ــة ــوقْ حازْنَ ــكْ بالشُّ سَ ــي نَفْ لِّ ال  تخَ

ــنة حاسْ في ازْيارَةْ االســياد أهل المْ

ــة هايْنَ ــياتْ  لَشْ ــدْ  تَوْجَ ــادِي  ن ــه  ب

نى نْ الغْ ــدَ عْ لْ مَ ــيخْ الكامَ اليْن الشِّ

ــف رَبْنا ــادِي بنعيســى ضي ــا اله ي

ــا ن ــه اتْلَمْ رْتُ ضَ ــمْ الهــادِي و احْ موسَ

ــا ارْكابْن ــي  ثاتِ ــرا  حْ صَ و  نْ  ــدُ المْ و 

ــا ن عْ مَ اجْ ــاجْ  الحجّ ــبْ  كركْ ــمْ  زَيْهُ

ــاسْ بلدنا ــوا مــن ف رْجُ ــامْ يخَ كل ع

لَوْنة امْ ــرايَــرْهــا  بــكْ ــرْ  ــوامَ اجْ و 

خلقنا نْ  اكَ بالسّ تاتِي  وايَفْ  الطْ و 

ــف رَبْنا ــادِي بنعيســى ضي ــا اله ي
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االبْطــالْ ــرى  اتْ ــمْ  ق

ــالْ ق يُعْ ــا  م شــالّ 

لْ ـــالّ ه مــن  مــا  و 

ــالْ ــح ال ــــانْ  ب إال 

أمــالْ و  ظْ  حفْ في 

ــالْ ــث ــمْ ــا ث ــه ــال م

ــالْ م ــبْ الكَ ــا قط ي

مــالْ االحْ ــوا  ـطُّ انْحَ

بالْ قْ يـُ ايَـــــرْ  الــزّ و 

الســؤالْ فــي  ــرْ  كثّ

ــالْ ب بالتَّقْ ــزَمْ  ـ اعْ و 

الْ ــوّ جـ نْ  ــاكَ السّ و 

جــالْ االنـْ اوْالدُه  و 

دْ في االمْصالْ هْ شَ كَ

ــالْ م ــبْ الكَ ــا قط ي

ــالْ ــب ال و  األصــــل 

اقْـفــالْ و  ــارَمْ  بازْكـ

نة ــلْطْ ــة مسَ ــة ليلَ ومَ دُ هْ ــة المَ ليلَ

بِي أهل الثْنى ضارِي تَسْ ر و الحْ بالدكْْ

ــى ن بالغْ ــهْ  ي جِ يَفْ ــه  لْبُ قَ احْ  ــرّ كالگَ

نة ؤمْ امْ مســيرَة  انْســيرُوا  بالجميعْ 

ــة ن صْ حَ امْ ــة  عَ كبُقْ ــة  ري مْ حَ ــتْ  باتَ

ســيدنا ــامْ  بامق هــا  رَمْ اكْ ــمْ  ري الكْ

ــف رَبْنا ــادِي بنعيســى ضي ــا اله ي

ــا زْن عَ ــامْ  م الهْ ــي  الوالِ ــرْمْ  حُ ــد  عن

ــودْ و المنا صُ قْ ــبْ المَ ــمْ طي نَ زورْ واغْ

ــؤالنا اسْ رة  ــدْ القُ ــول  مُ ــل  يقب ــه  ب

نا دْ ــعَ دْ من به اسْ ــاعَ ــحْ السّ للظري

ولنا قُ بِي اعْ في االسرار الموهوبة تَسْ

ــا ليْن بخــالكْ  ــرْ  ايَ الزّ و  ــاوْا  اتق إال 

ــا واتْن بغْ ــا  لين ــو  عُ يدْ مْ  ــدّ المقَ و 

ــف رَبْنا ــادِي بنعيســى ضي ــا اله ي

ايْنة ــة الصّ بّ ــافْ القُ هى وصّ ــه يَفْ في

ــة ـن ثَقْ امْ ــة  ارْفيعَ ــوّ  الجَ شــيداتْ 
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رَة فــي انْجــالْ ــدْ عَ كَ

بـحالْ ــوزْ  رْبُ ــدَّ ال و 

ــفــالْ احْ ــاتْ  ــرِيّ اثْ و 

االكفــالْ ــوا  رْجُ يخَ و 

مالْ مْ على االكْ موسَ

ــالْ م ــبْ الكَ ــا قط ي

بالحــالْ ــمْ  عالَ ــا  ي

ــالْ االقْــب و  ــزّ  ــ العَ

ــي أهــل الجدالْ وَلْغِ

حالْ المُ فــي  ــطْ  غابَ

ــالْ ب تَخْ ــى  فّ صَ ــا  م

رْطالْ الخُ ــبْ  قُطْ ــا  ي

البَــرْوالْ ــيـجْ  بانْسِ

ــجالْ ــا حافَظْ االسْ ي

هـاتْ العــقـالْ للــدْ

ــولْ فــي االقْوالْ و تقُ

زِيْنة ســاوِي امْ ــلْ و اكْ لَ ــارْزَة فــي احْ ب

نا ــةْ الهْ أيَّدْ فــي قبّ ــامْ امْ م شــي اهْ

نا دْ ــحْ ضــواوْا جَ و الحســك و امْصابَ

ــا ــوا انْهارْن نْمُ ــانْ انْغَ ــو عثم ــورْ ب شُ

ما  امثيلُة موســم  فــي اقْطارْ غربنا

ــف رَبْنا ــادِي بنعيســى ضي ــا اله ي

ــا عينن و  بنعيســى  ــا  علين ــفْ  طَّ عَ

وْتنا غَ بيتْ  من  ة  فَ طْ العَ و  الرضى  و 

ــا ــرْ مــن رادْ عيبْن اسَ ــسْ الدّ ي و البخِ

ــة ن دْ فَ امْ ــا  بَرْه اجْ و  ــة  بْهَ بجَ شــاخْ 

نا داحْ امْ ثيلْ  امْ ديحْ  امْ في  زَّلْ  اتْغَ ما 

ــيُوفْنا ــفْ يَلْقى اسْ ــالْ كي ث ــادْ يحْ ع

ــا ريرْن احْ ــي  يضاهِ رادْ  ــه  ماقُ احْ مــن 

حْ الثْنى ــدْ واضَ ــال الحاج أحم قول ق

نا المْ اسْ دِي  نَهْ الطلْبَة  و  الشرْفَة  و 

ــا ن بيدْ خــوذْ  ــي  الربّانِ ــبْ  طْ القُ ــا  ي

انتهت القصيدة
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ــي الغـنِ بأســـم  ــدا  نَبْـ

ــا و وَدْنا مــول الملــك أال له مثل من جــادْ علين

ــي نِ ــدَ ــمَ ــي ال ــبِ ــنْ ــا ال ي

نا ــا و األخــرة تاجْ األنبيا شــفيعْ ــلْطانْ الدني سُ

ــي ــوانِ ــلْ ــه سَ ــحُ ــدي امْ

نا ودْ و المْ صُ قْ ــه هي ادْخيرْتِي و كمالْ المَ و صالتُ

ــي اوْزانـِ فــي  ــدْ  ــجَّ نــمَ و 

ظيمْ و الثْنى خْ القدرْ ينْبُوعْ التّعْ نعم الوالِي شامَ

ــلْطانِــي سُ بنـعيســى 

ــارَة هللا غيثْنا ــلْ االيغ حَ ــد الفْ ــيْ امْحم  أمولَ

ــانِــي ـــاللْ الــسّ ــا الـــهْ ي

ا تَنّ ــي و انْهْ ــزاحْ ظالمِ ــوى منارْتِي ينْ ــوارك ضَ بنْ
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ــي ــســانِ ــنْ تَ ال  غـــــارَة 

نيا الْفاتْنة لْ عادَمْ الصبَرْ من هم الدّ ــكْ ناحَ جيتَ

ــي ــانِ ي ــدْ ـي عَ ــونـِ ــزمُ هَ

وى داوِينِي في حقّ رَبْنا ــي و الشيطانْ و الهْ سِ نَفْ

ــي ــي رَوْضْ غصانِ و ســقِ

ــنا وحْ زهاري بطيبْها و ثمارِي ما طالَتْ السْ و تفُ

ــلْطانِــي سُ بنـعيســى 

ــارَة هللا غيثْنا ــلْ االيغ حَ ــد الفْ ــيْ امْحم  أمولَ

ـي بّــانـِ ـــمْ الــرّ ـــعْ يــا نَ

رْ في المشرِقْ و أرض غربنا رَّكْ للوْرى ظهَ يا من سَ

ــســانِــي ــمْ الــحَ ــع ــا ن ي

بْ الثنى سنينْ كواكَ رَة و الحَ اهْ رة الطّ يا وَلْدْ الزَّهْ

ــي ـ عانـِ ــكْ  رمَ لحُ ــثْ  جي

نى لَبْ الخيْراتْ و الغْ ــي عندْ البابْ واقَفْ نَطْ هانِ

ــــي بلْسانـِ انّـــادِي  و 

زْنا ــا و عَ تْن ــتَ صرخَ ــلْ أنْ ضَ ــرَمْ و الفْ ــا دارْ الكَ ي
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ــلْطانِــي سُ بنـعيســى 

ــا ــارَة هللا غيثْن ــلْ االيغ حَ ــد الفْ ــيْ امْحم  أمولَ

ي يانـِ ــقْ بالسّ ــةْ  ــــرْمَ حُ

وزنا ــي ال تدُ ــامْ الجازُولِ م الشــيخْ بن عمــر و الهْ

ـــزْوانِـــي الـــغَ ــل  ــي دخ و 

نا ــذْ بيدْ لِي ياخُ ــهْ ــاعْ و طيرْ الجبالْ و السّ و التب

ــي ــرانِ ــمْ ــعُ ال ــلْ  ــي دخ و 

رْبْنا ــلطانْ همامْ غَ ــى إدريسْ بن إدريسْ السّ ول المُ

ــي التِّيـجانِ ــامْ  ـم الهْ و 

بَة الفايَتْ و اللّي  في جيلْنا و أهل اهللا جميع قاطْ

ــلْطانِــي سُ بنـعيســى 

ــا ــارَة هللا غيثْن ــلْ االيغ حَ ــد الفْ ــيْ امْحم  أمولَ

ــعــانِــي ــا حـــافَـــظْ لَــمْ ي

ــيادْنا يحْ اوْالده اسْ ديحْ النبي و امدِ ــى في امْ ل اتهَ

ــي فــانِــي ــشِ ــمْ ــةْ ن ــلَ ــي ل

ةْ مبينة ة و ســنِيدَ مَ ةْ القبَرْ رَحْ مَّ مْ في غُ هُ دْ تَوْجَ
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ــي ــوانِ ــلْ ــةْ عَ ــايَ ــه ــي انْ ف

قال أحمد الغرابْلِي الحبَرْ ســالمِي االشــياخْ وقتنا

ـــي ـــدانِ ـــي يــا وَحْ يــا رَبـِّ

نا نَّة مقامْ لْ في الجَ رْ و جعَ ضَ رْ لي و لكل من احْ فَ تَغْ
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انتهت القصيدة
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ــرارْ رْ االسْ ي تَنْظَ ــاهِ ــا السّ ــق ي ــكْ في نَ فْ ــض جَ يقَّ

مالكهــا و  ســماها  و  وحيّهــا  ــا  نْي الدّ ــق  خل مــن 

بنْوارْ تْ  خرجَ التريّا  و  الفلك  ــومْ  انْــجُ ــوفْ  شُ

زانْهــا ــي  اللِّ ــم  كْ بحَ دارتْ  كيــف  ــة  الهل ــوفْ  شُ

ــحارْ ــي على االسْ لِّ تْجَ ــحْ مَ ي ــخْ الوْضِ ــوفْ المرِّي شُ

ــبْ و جمالْها ــى الكواكَ ــاقْ عل ــد ف ــوفْ العطري شُ

كارْ ــدْ تُ يدة  ــعِ اسْ ــومْ  انْجُ مــع  المشــتَرِي  ــوفْ  شُ

ــلْ بشــعاعْ انْوارْهــا حافَ ــتْ المْ ــرَاء زانَ ــوفْ الزَّهْ شُ

ــارْ االدْب ــي  لِّ إيْوَ ودْ  بالصــدُ اجْ  ــدّ ال عگــبْ  إال  و 

ــدْ لتْوصافُها ــقْ العابَ ي ــا ايْطِ ــودْ م بُ عْ ــرارْ المَ و اسْ

ـصــارْ ـــرَّحْ االبـْ ـــمَ ـــمْ اتْ قُ

ــيــار رْ الــسّ ـــدْ ـــبَ ــــوفْ ال شُ

ــوزاء غــارْ ــج ــســن ال مــن حُ

ــرارْ ــسْ ــمَ ال وحْ  ـــدُ بْ ـــدّ ال و 

ارْ ـــرَقْ نــجــم الـــغـــرّ ـــشْ يَ

ــارُه ــب ــت اعْ و  ــقّ  ــح ال ــر  س

ــارُه بات ــه  ـتُ مْ انْجَ ـــوفْ  شُ

ــاره رَة فــي ات ــدْ ــع ـــوفْ ال شُ

ــضــارُه ــحْ مَ و  الـــزّحـــلْ  و 

ــارُه ــــلْ بــشّ ــمــامْ ارْسَ الــهْ
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تشهار فـــي  ـــه  عـــالمُ و 

ــارْ ــه ــــــداوَلْ األن بــيــن اجْ

ــار ــبّ ــعــنــي عــاشــق ص ن

ه الــخــيــلــي جـــارْ ـــــدَ وحْ

ــارْ ــشّ ــب ال الـــخـــابـــور  و 

ــالّر ــج ال و  الــبــهــجــة  و 

ــن كل انْوارْ ــقْ ع ــورْ فايَ ــوى بنُ رْ اضْ ــدْ ــوفْ البَ شُ

ــا يقوى لها ــال اللِّي م ــد اللّيل بالمح ــزَمْ جن و ه

ــوا االشجارْ يسُ ياهْ إيمِ بحْ من اضْ ــيمْ الصّ هبّ انْسِ

نْطــة فــي ايْزارها ــاگ حَ و النّســري و الياســمين ت

ــارْ ف مَصْ ــي  فانِ ــا  هواه مــن  ــلْ  ي انْحِ ــورْ  الخابُ و 

ــوى شــي لفراقهــا ــا تَقْ ــي م تِ ــتْ أوْليفْ ــال فرقَ وي

يشــكارْ ــبْ  بالواجَ النصــر  ــة  لّ حُ ــسْ  الْبَ رْدْ  ــوَ ال و 

ها ي بنســامْ جِ رشــة تَهْ طّ وســانْ و العَ و علُوم السّ

ــارْ ــاسْ و القرنفــل مــن البهــا غ و النرجــس و الي

الْوانهــا زوج  ــة  تِگفَّ الخــزران  ــوفْ  فُ اصْ ــن  بي

ــرارْ احْ ــزات  بلن ــن  بي قيقــالن  و  مــاجْ  الطّ و 

ــدا و بطاحها ــراجْ البي ــمْ فــي احْ ي ظِ هــدا ســرّ اعْ

ــقــاره ــه لَــعْ ــولُ ــيُ جـــابْ اخْ

ــارُه ــن دي ــرَمْ  ــغْ ي ــرْ  الــزّهْ و 

ــي ســيــارة ـــرّه ف كــتــم س

ــاوْروا ــج ي احــكــم  و  الــفــن 

انْــــوارُه فتح  الــيــزيــدي  و 

بــاتْــغــارُه ابــســم  ــبــان  ال و 
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تشهار فـــي  ـــه  عـــالمُ و 

ــارْ االطي ــة  مَ نَغْ اســمع  و 

الـــهـــزارْ و  ــل  ــرب ــح ال و 

اخــتــصــار ــي  ف الــبــلــب  و 

ــــارْ ــةْ االوْت ــمَ ــغْ ــوا نَ ــاقُ ف

ــبــارْ اخْ ــيــبْ  إيــجِ ــرّمــل  ال و 

ــقــاره ــه لَــعْ ــولُ ــيُ جـــابْ اخْ

ــصــارُوا ــحْ ي أالّ  ــواتْ  بــصْ

عارُه اشْ يبْ  إيْجِ الــبُــوحْ  و 

قـــايَـــمْ لــيــلــة وانـــهـــارُه

بــيــضــمــارُه ــون  ــان ــق ال و 

ــــارُه ادْي ــن  م اصــبــهــان  و 

ــن كل انْوارْ ــقْ ع ــورْ فايَ ــوى بنُ رْ اضْ ــدْ ــوفْ البَ شُ

ــا يقوى لها ــال اللِّي م ــد اللّيل بالمح ــزَمْ جن و ه

ــارْ للنظّ زهــوة  هــا  لُوعْ اطْ ــة  هبي الدّ ــوفْ  شُ

ها تْ بشــعارْ انْغامْ ــنْ كيــف هاجَ سَ ــوفْ أم الحَ شُ

كنارْ و  سمريس  ــجْ  ــيَّ هِ ــجْ  ــرِي احْ ادْ  ــدّ ــح ال و 

نادْهــا اعْ ــدْ  ويزِي لهــازَرْ  إيْجــاوَبْ  ــنْ  نِي قْ المُ و 

ــى الخضارْ وا حضرة عل ــتْ و اليمــام يروْنقُ و الفخْ

واتْهــا ــه لصْ وتُ ــارْ بصُ ــورْ يجــاوَبْ االطي و العصفُ

ــكارْ االفْ تَلْفــت  اخْ كيــف  م  ــونهُ الْسُ ــن  مختلفي

ميزانْهــا و  وســيقى  مُ و  نجــا  مْ كَ و  ــودْ  العُ و 

كارْ ــدْ يُ كمــا  االســتهالل  و  ــينْ  الحسِ ــة  غرِيبَ و 

اشــكالْها و  ــا  ماي و  الحــگاز  و  ــدانْ  زي و  حمــدانْ 
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تشهار فـــي  ـــه  عـــالمُ و 

ـــكـــارْ ســــالَّبَــــةْ كـــل افْ

ــهــارْ انْ ــتــيــلْ  امْ اجْ  ــــدّ ال و 

ــارْ ــط ــل اقْ ــن ك ــي م ــاتِ ت

ـــــدارْ االعْ ـــعْ  خـــالَ ـــا  ان و 

ــارْ ــســت ــمْ ال وســــأل نــعْ

ــقــاره ــه لَــعْ ــولُ ــيُ جـــابْ اخْ

قــرارُه و  ــي  ــمِ رَسْ تْ  ــدَ ــعْ بَ

ــارُه قم فــي  لْ  امْشــاعَ ــه  في

ــى يُحضــارُه فــي حمــى ليل

ــارُه غفّ و  الشــفيع  ــن  بي

ـــوارُه ـــسْ بَ و  ـــرآن  بـــالـــقُ

ــن كل انْوارْ ــقْ ع ــورْ فايَ ــوى بنُ رْ اضْ ــدْ ــوفْ البَ شُ

ــا يقوى لها ــال اللِّي م ــد اللّيل بالمح ــزَمْ جن و ه

ــرارْ ـ االحْ دُرّة  ــة  يل عقِ فــي  ــرْ  ــبِي لَخْ ــي  نِ دْ فگَّ

لوْطانهــا ــلْ  انْگبَّ انْهــارْ  ــمن  اشْ ــي  انْراجِ ــتْ  الزَلْ

ارْ ــدّ ال ــالَّمْ  ع و  ــرْ  الخبِي و  حــافْ  الجْ دْ  نشــاهَ و 

بْ و هجايَمْ فــي اقْرارْها ــلْ يَرْكَ حاف و اوْطــى بين امْ

امْصــارْ و  ــوادِي  للبْ ــه  تُ بفرجْ ازْهــى  ــلْ  مَ حْ المَ و 

هة واجْ قامها جميع في ســاحة لمْ وفوا في امْ و نطُ

الحجــارْ ــلْ  بَّ نقَ و  نحــرَمْ  و  ــي  نَلَبِّ و  ــعى  نَسْ

ــا إيزاره ــرامْ  احْ فــي  ــارْزَة  ب ــنْ  الزِّي داتْ  ــرى  ن و 

ــضْ االفكارْ ي يقَّ ــاهِ ــا السّ ــتْ الخير ي ــرْ  وقَ جَ الفْ

ــرُوا عندها قامها الســعيد و نقب ــا في امْ ن عْ مَ  يَجْ
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تشهار فـــي  ـــه  عـــالمُ و 

رَة مــن االبــكــارْ ـــدْ كـــعَ

ــارْ ن ــي  ف نــــارْ  ه  ـــدُ ـــزِي ت و 

يضمار ــي  ف ـــازْ  ف الّ  ــن  م

ــبــارْ بــكْ ـــعْ  ـــرْفَ يَ الّ  ــن  م

ــارْ ــيّ ــع ــر ال ــحــب ــــول ال قُ

ــقــارْ ــعْ ــه لَ ــولُ ــيُ جـــابْ اخْ

ــارُه ــي اغْ للقلب  ــي  ــجِ تَــفْ

اســيــارُه و  قَلْبُه  ــبْ  تَــلْــهَ

ارُهْ ــــدَّ ــه گ ــعُ ــفْ ــنَ ـــاشْ يَ ف

ــغــارُه اصْ ــوه  ــعُ ــرَفْ إيْ ليس 

ــبــارُه اخْ ــاسْ  ف ة  جَ بَهْ في 

ــوارْ انْ كل  ــن  ع ــقْ  فايَ ــورْ  بنُ ــوى  اضْ رْ  ــدْ البَ ــوفْ  شُ

ــا يقواله ــا  م ــي  اللِّ ــال  بالمح ــل  اللّي ــد  جن ــزَمْ  ه و 

ــارْ ــع ــقْ االشْ ــايَ ــرْق ــة بَ ــقَ ايْ ــرّ ــة ال ــلَّ ــيــتْ الــحُ نَــهِّ

ها دامْ ــدِي الصــرخْ امْ ــلِيمْ بالرْضــى تَهْ ألصحــاب التّسْ

ــرارْ م و  جْ  حــدَ و  خــارَقْ  ســمّ  يهْ  ــقِ تَسْ ــدْ  الجاحَ و 

وابْهــا لجْ رَة  ــدْ القُ ــبْ  ي إيْصِ وال  لهــا  ــى  غَ يَصْ مــا  هْ مَ

ارْ وّ ــدُّ ال وشــق  ــمْ  راغَ الدْ ــارَزْ  إيْب ــقْ  ي إيطِ كيــف 

ـبارْهــا ألحْ فْ  ــدَ يـقْ و  ــوفْ  ـتُ بالهْ ــزُوعْ  الفْ ــمْ  شَ ويـغْ

بالعارْ ــمْ  ــهُ ــاوَبْ ــج ي و  ــيــنْ  ــتِ الــمــيْ ـــارَضْ  ـــعْ ي و 

اشــعارْها و  ــة  الوْدب فــي  ادْوى  إال  ــبُه  سْ حَ ــة  قَلَّ مــن 

ــطارْ االسْ ــة  انْهايَ فــي  ــه  انْبَيْنُ راوِي  ــا  ي ي  ــمِ اسْ و 

دها بَعْ ــة  ــعَ رَبْ و  ــنْ  ــي ــعِ رَبْ زد  و  نْيا  تمَ و  ـــدْ  واحَ
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ــارْ ــتّ ــس ــعــم الـــحـــقّ ال ن

ــارْ االحــب المعنى  لــألهــل 

ـــرارُه اسْ يــخــفــاوْه  الّ  مــن 

ـــارُوا س ــي  ــلّ ل الــرحــمــة  و 

ــارْ القـهّ للحــيّ  الشــكـر  و  ــدْ  ـمْ بالحَ هــا  تَـمْ خْ نـَ

يتْقانْهــا و  ــيا  اشْ كل  ــدعْ  اب مــن  ــبْحانْ  سُ ــبْحانْه  سُ

ــارْ االزه انســايَمْ  و  بالعطــر  ــهْ  ي دِ نَهْ ــالمِي  اسْ و 

منها ويــســقــيــنــا  ــورهــم  ابــحُ ربِّــــي  فــيــض  و 

انتهت القصيدة
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العناسْ ودْ  بوْجُ ساقِي  يا  الزمانْ  جادْ  ياسيدي  هو  و 

انْــفــايَــسْ دُرّاتْ  ــي  ــنِ نَــعْ ــراتْ  ــتْ ــنْ ــخَ امْ ــــدراتْ  عَ

ـــفـــاسْ ـــــة كـــل انْ راحَ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

ــسْ ــى العوانَ ــة عل بَ هْ ــة و رادف الصّ ــى النُوبَ عــس عل

ـــوا الــغــالسْ بـــالُ يـــــــدْ

تْ في اللباسْ وفْ البنات يا ساقِي حنْطَ و هو يا سيدي شُ

ــسْ القايَ ــنْ  سْ بالحُ ــه  ل عقْ ــباوْا  اسْ ــي  تاقِ ــنْ  كمّ

ــاسْ ــف انْ ـــــرادْ  اغْ دُونْ 

تكايَسْ و  ــأدّبْ  ت و  ــدارْ  االعْ لَعْ  اخْ

ـسْ ـــوى مـــن الــعــرايـَ ـــكْ ـــنَ التْ

رِيسْ دهبي و علدمِي و خضر لُون اسْ

يسْ انْفِ ودُرّ  ــب  ده ــلِــي  الــحْ و 

ــــسْ ـــقْ رايَ ـــايَ ـــقْ ف ـــايَ كـــن ع

ي الفاسِ ــنْ  ــزِي ــال ب وزْهـــا  فــوز 

ييسْ تقِ ــه  ل أالّ  ــاشْ  ــم ــق ال و 

ي كاسِ عليهم  ــولْ  ــمُ ــكْ مَ ســرّ 
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ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

الكاسْ احلى   و  ه  ناحُ اجْ مدّ  السرُورْ  ليل  سيدي  يا  هو  و 

ــسْ الونايـ و  ــاقْ  ـشّ العُ ــى  علـ ــة  مَ حاكْ ة  ــلْطانـَ سُ

ــاسْ ــبّ ــي عَ ــنِ ــمْ بَ ــكْ حُ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

الغالسْ ومْ  انْجُ بْ  كواكَ ابْدر  رَتْنا  فْ سَ و  سيدي  يا  هو  و 

يتْمايَسْ حتى  دَوْرُه  و  ــه  ــضُ وگْ ــحْ  ــايَ ــطّ ال و 

بالقياسْ ــهْ  ــي اســقِ و 

بين الجحود و افراشــات التسليس

ــس لِي اجْ ــوقْ  ومعشُ ــيقْ  العشِ و 

ــسْ ــقْ الونِي ايَ ــرْ الرّ و مطــارَبْ الخمَ

يسْ ــمِ اشْ ــورْ  نُ ــة  نَ الوَجْ فــي  الحْ 

ــسْ اوْقِي ــمع  الشّ و  ــرْ  المنابَ و 

العبّاســي ســيف  ــة  يبَ الوجِ و 

ــسْ رْنِي بـَ و  ــقْ  ـي رحِ و  ــدِي  ـرْخْ صُ

ــي واسِ أمْ راحْ  ي  ــاحِ لسّ ــدْ  زِي
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ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

باسْ االكْ انْــزَاحْ  و  ازْهى  و  رْبَطْ  عَ و  بّ  كُ سيدي  يا  هو  و 

ــسْ ــاعَ الــنّ الشفر  ـــوادْ  س و  ودْ  ـــدُ لَـــخْ رْ  ـــالَّ ج مــن 

ــاسْ ــسّ ــع ال الـــخـــالْ  و 

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

القياسْ يعْ  ابْدِ في  ةْ  رْناطَ غَ طبُوعْ  وا  دُ نَشْ سيدي  يا  هو  و 

حــابَــسْ عليهم  ــونْ  ــانُ ق و  ــة  كــمــانْــجَ و  ــكْ  ــنْ جَ

ناسْ التّجْ ــوعْ  ــبُ اطْ فــي 

ة لْسَ التْ الجَ وا و احْ طُ ْ وا ونَشّ طُ نَشْ

يرْ انْســا و وال عمل فرح بغِ ضلّ الزّهُ

نِيسْ مْ في تَجْ جَ ي و عرقْ اعْ و بطايْحِ

ــسْ بِي الكْ ــرَحْ  يشْ الحــگازِي  و 

ثيلْ مامْســا ــوعْ امْ بُ ــدْ اطْ من انْشَ

ــي ساسِ تْ احْ لِي و خرَجْ قْ تْ عَ فقــدَ

ــسْ ي طِ و  ــرُورُه  اسْ اللْ  ــتِهْ اسْ و 

ــي ماسِ اخْ ــرّ  طَ و  ــابْ  ارْب و  ــودْ  عُ
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ــوا مثل غصــن الياسْ ــوا ودَوْحُ داحُ

ــراسْ اغْ أرض  فــي  ــداتْ  حْ مَ أو 

عيس ــي  ــفِ وَلْ ــقــاتْــنِــي  اسْ وأنـــا 

ــي ــبــاسِ ــگْ مَ ــةْ  ــعَ ــي ل بــــردَتْ  و 

ـــاسْ ـــيّ مِ ــوى  بــالــهْ ــــاسْ  ب و 

ــي ــاسِ ــوا وَطّ ــابُ ــا جُ ــهــم م زِيــنْ

ــي العاسِ ــقْ  الرِّي و  ــرْ  التغُ مــن 

ــي لْماسِ سگُ وَرد  و  ــوَ  زهْ ــتْ  نِّي حَ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

الكياسْ رَقْصْ  بالنُّوبَة  تارْ  الوْ على  وا  رَقْصُ سيدي  يا  هو  و 

ــسْ قابَ و  ــامْ  الشّ و  مصــر  ــنْ  زِي فــي  هــو  وال 

ــاسْ ف ــةْ  جَ بَهْ فــي  ــه  حالُ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

يبْ عاسْ يهْ في طِ قِ بيبُه يَسْ و هو يا سيدي من جادْ لُه احْ

ــسْ ــوامَ ن و  ــاتْ  ــراش ف ـــوقْ  فُ ينْ  متْعانْقِ ــا  واحــن

ــعاسْ سْ العَ طــالْ  ــا  م
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يسْ دِ تقْ و  بتّسبِيحْ  صاحْ  يرْ  الطِّ و 

ــسْ اتْلِي ــق  شْ بالعَ ــنْ  سَ الحْ أم  و 

ــرُه ما يتْناســى مْ ــلْ المــالحْ عَ وَصْ

ــة ــاسَ ــبَّ حَ ــــاره  ن ـــمْ  هُ ـــدْ ص و 

ــرِيــسْ ســمْ و  ــارْ  ــن ــكَ ال و  ـــوح  بُ

ــي ــاسِ اوْن بين  ــوانِــي  ــلْ سَ طــابْ 

ــة ــاسَ ون و  ــة   فــرحَ ــهــم  وصــلْ

ــي ــي المـــةْ الــعــنــاسِ ـــونـِ ودْعُ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

السْ لِّى على حالك الغْ بْحْ تاگ وتجَ و هو يا سيدي و الصّ

ــسْ العابَ ــمْ  ي الضّ نجــم  و  ــرُورْ  السْ شــمس  تحــت 

ــبــاسْ االكْ ــفــاجــي  ات و 

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

لى الجمع لو كان إيْدومْ مع الوْناسْ و هو يا سيدي ما احْ

ــسْ واجَ ــي  ــرْفِ طَ ــر  ســاهَ لْفهم  خَ مــن  ــي  ــونِ ــرْكُ تَ

ــاسْ ــع ــطــابْ انْ ــسْ ــا ن م
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الّسْ الجُ و  لبة  الطّ و  رافْ  االشْ على 

يــاسْ و  ـــرْ  زَهْ و  ورْدْ  ادْكـــى  مــا 

ابْلِيس ذ  اتْالمَ عيون  في  جنجارْ 

يسْ البْخِ ــرْ  امَ ــدّ ال يدْ  حِ الجْ و 

ـناسْ التّجْ و  ــه  ــابُ ارْب دهــاتْ  و 

ي واسِ امْ ـــرُوفْ  احْ ربع  ي  اسمِ و 

ــسْ ي نْدِ تهَ و  ــى  ن عْ المَ ــتْ  ضمّ

ــي اقْياسِ ــوابْ  اجْ هــاتْ  ــه  ل ــل  قُ

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

العوانَسْ على  بَة  هْ الصّ رادفْ  و  النُوبَة  على  عس 

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

االنْفاسْ يبْ  طِ و  به  العاطرْ  سالمنا  و  سيدي  يا  هو  و 

فارسْ بو  ةْ  ليفَ اخْ يحْ  الفصِ غالَبْ  بن  احمد  الحاجْ 

ـــاسْ ـــنّ ـــه ال ــشــهــد ب ت

ـــي كــاســي ر ل ـــي غــــدّ ـــا الـــســـاقِ ي

ــسْ ــى العوانَ ــة عل بَ هْ ــة و رادفْ الصّ ــى النُوبَ عــس عل

بـــالُـــوا الـــغـــالسْ يـــدْ

يُوسْ اكْ يها  دِ تَفْ ما  لّة  حُ ألبيبْ  خذْ  سيدي  يا  هو  و 

فــالَــسْ و  ــمْ  ــي دمِ و  ـــادم  ع ـــونْ  إيْـــكُ ــى  ــرْض يَ وال 

ـــاسْ ــاءه الْـــسَ ــن ــب ــا ل م

انتهت القصيدة
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015

ــامْ ين الّ  مــن  الواحــد  بســم 

ــن ــزّي ــن ال ـــ ــد زي ــمّ ــحَ مُ

ـنيــن ـسْ الحَ و  الزّهـــرة  و 

ــانْ ظيمْ الشّ واليْ اعْ ــبْحانْ مُ سُ

ــا و الحكامْ بْرِيّ ــا و الكَ ــمْ و البْق ظي ــه التَّعْ لي

بوب اهللا حْ ــر األنام طــه مَ يْ ــي على خَ و نصل

رآن المبين راج و الرّســالة و القُ عْ ــب الخاتَم و المَ صاحَ

ــن اهري حــاب و االزواج الطّ و رضــى اهللا عــن األَل و االصْ

ــن  المهاجري و  األنْصــار  و 

م هُ روغ راسْ فْ يف و الرّماح المَ رْگة و السّ ار بالقنى و الدَّ زْرُوا في الكفّ من غَ

ــهم مّ إيْعَ اهللا  ـــوان  رَضْ

ةْ الرّمى م رَبّي بَوْالعَ هُ رَمْ ديح من اكْ وا في امْ رَعُ تمّ نشْ

وَة و القبول ــطْ ــة و السَّ ــزّ و العنايَ ــازُوا بالعَ ف

م تالي لة ما فيهُ مْ نْســوبين لباب الجهاد جَ مَ

اوْطان لّ  كُ اقْبايَل  و  فاس  أرْض  ر  خَ تَفْ م  بهُ

ــات النظامْ تَحْ فــي بي ــتَفْ نَسْ

رين  ــا حاضْ وا ي ــدُ فــي صالتُه زي

ــث الزّاعمين ــي لَيْ و اإلمام عل
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م ــرى مــن الّ شــافْكُ أَش إيْ

غريب  ل  شــكْ ماعيلي  اسْ و 

ويم نْش القْ ر و عْسيلة الفَ و عْطيطَ

لوم عْ ــح و الرّيــش المَ و المل

ــام العالي ــم يا أهل المق كُ ــز إيّامْ اهللا إيْعَ

ــبّان ــيّاب و شُ ــةْ الرّمَى شِ ســاداتي يا المَ

ة صايْلين ــياتل بالعــدّ يْد كسْ وا للصَّ رْجُ ــوم اتْخُ ي

زِيزْ دَّ مع الصويرِي و بُوري و اعْ وِيدي و فْوَان و تِسَ لَوَّح و الزّينْ و سْ رْ و مْ هَ بوخيط و جْ

ــزَّرْوَال عجيبْ ــى و ال ْرِقَ ــرِي مــع الزّ ــدِي و تزِي و رْشِ

ــة اتْصولْ لِيّ ــا و اتجــار و فَضْ ريْن ــي و جْ ثمان و العُ

قول العْ ــو  ه الــلّــوزة  ــد  عــبْ

و اســباعي و اثْماني فــي االقْوام 

لّمين عَ ل امْ غْ م مَن شُ كّ حَ اون امْ ليز أوْ فاس وال تَطّ ة ويالّ النّگْ رايَر وزانْدات بسّ و اسْ

ــوب الوالْعين ل يَّج القْ َتْهَ ــبيكتُه أ ــت و سْ تَسّ نْقــوش و درَاع لَمْ ر ماضي مَ ــفَ و اشْ

الفايْزين الرّمات  ةْ  نْعَ صَ نْ  مَ ر  امْشحَّ البارُود  و 

ــفْ ي لطِ ــه  ميزانُ ماســي  الخْ

روب بالهْ زَم  يَعْ لو  داير  الحْ في  دَرّاج  له  نَع  يَمْ ما 

بْريتْ ــنْ كَ ــه مَ ــان حــازْ فُنونُ ي داســي لَلْوَطْ و السّ

ــار إال إيْحومْ ــع طيّ نّ ــة وال إيْمَ ب قْ ــه عَ ــع ل نَ ــا تَمْ م

ــى الجميع اتْرقى ميزانهم و اتْماني و تْســاعي عل

ــم كُ فراحْ و  ــم  كُ انْزَايَهْ فــي 

ــب وي الصّ و  ــو  أل ــان  فَــرْم و 

داسي ماسي و السّ طاح الخْ و دقّ السّ

م هُ ة فاتـْ ــوّ ــباعـي بالقُ و السّ
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ــكورْ نُه فياللي مَشْ دْ عَ فيــف على اليَتْقان امْ و اخْ

ــديــه ســومْ ــاتــي مــا يَــفْ اوغــيّ

ــا ضامنُه ال نقصــان ال زايدة يصــدّ الفالي و الرَّامــي نيشــانه م

ــان ي ــر و ســهوب و وطْ ــع شــاتُه مــن الوْعَ و يگلّ

ــام العالي ــم يا أهل المق كُ ــز إيّامْ اهللا إيْعَ

ــبّان ــيّاب و شُ ــةْ الرّمَى شِ ســاداتي يا المَ

ــاب االحب بَوْجــوهْ  ة  دَ ســاعْ ــة  رونْقَ امْ ــة  رْفوعَ مَ ــدر  قْ فــي 

ــم و العيان لْ ــاس العَ ــر فيهــا االشــراف و الخصــوص و ن ضَ تَحْ

االغصــان و  البْســاتن  ــى  عل ــا  العلي الريــش  ظهــر  فســح 

ــوان االلْ ــى  عل ــدة  ي الصّ و  اليْشــايَر  و  مــات  عْ الطّ و  فواكــي  و 

ــمْ ــل الحــيّ الكري ــرة امســلّية مــن فَضْ ضْ ــوبْ أهــل الحُ و قل

م ــه منْكُ ــم كأن ــي إيجيكُ ــوا  اللّ رّمُ ــزُّوا وتَكَ و تْع

ــرْ عزكم ــن ناصَ ــي بَ ــي الول ل ــة ســيدي اعْ نايَ ــي و عْ ــل اهللا و النّب هــذا مــن فَضْ

ابْحورْكــم مــالت  و  م  ــقاكُ سَ مــن  وقــاص  ــن  ب ســعد  و 

م ـكُ حجابـْ ــهَ  طَ و  ــارَك  ــب تَ
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عــام ـــل  كُ ــي  ف ــم  ــك ــهْ ــزايَ انْ و 

ظــم ــز االعْ ــع الفايَ فــي شــهر رَبي

ــالل بينْكــم ــل الهْ ثي ــيخ امْ و الشّ

م كُ ظْ فَ ــن ربّنا يَحْ ي و انْتُم أنْصار الدّ

ــام الغت ــوب  القل ــى  عل جــي  تَفْ

د خير األنام نا مُحمّ لوق سيدْ ة بَخْ فَرْحَ

ــنــجــوم ال ــف  ــل خ ـــم  ـــتُ انْ إال 

م كُ م جاهْ ظّ لّ ظالَم و يْعَ نْ كيدْ كُ مَ
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م صينْكُ نى تَحْ سْ ظيم و األسماء الحُ و األسم العْ

كم دّ سنة إيْمَ سيدي مواليْ ادْريس بَن ادْريس بالحَ

ــي ــز العال نْ ــر بالكَ فَ ــل معاكــم يَظْ خُ ــي يَدْ و اللّ

ــوان ــة رَضْ نّ ــي فــي جَ نا عل شــار مــع ســيدْ يُحْ

ــام العالي ــم يا أهل المق كُ ــز إيّامْ اهللا إيْعَ

ــبّان ــيّاب و شُ ــةْ الرّمَى شِ ســاداتي يا المَ

ــان رْب ــر و العُ ــرا و ســوس  و برابَ ــرْب و صحْ ــل غَ بايَ و ســايَر القْ

ــم غيرهُ و  ــاف  الرْي و  ــال  الجب و 

ــم وْكُ ــن إيْجِ ــع األرْضي ــادي لرّمــات مــن جمي و ين

ــي زينْكــم ــة و اعوال قِيّ ة و ســلَحات بَنْدْ بالعــدّ

ــةْ االيمــان ــر و بالغَ بَ ــن و الصّ ي ــة و الدّ فــى و النيّ ــه بالصّ وتُ ــتْ أخّ ــرُجْ نَعْ و تَخْ

م كُ ضْ بَعْ عـن  الرّأفة  و  الوفا  و 

م كُ دْ ــر بَعْ فَ عْ ــن جَ ــداد الفضيل ابْ قْ ْ  و المُ ــيّ لِ ــزَرْ عَ ــا كما اغْ دان ــزْرُوا فــي اعْ و نغ

لّهم رْهم و يْدَ مّ م و يْضَ هُ لْكْ رّب مُ رى و يَتْخَ نيمة و ارْقابْهم اسْ َغْ والْهم أ نا رَبّي امْ لّكْ و مَ

النّعيم قرار  و  للجنّة  صار  الم   االسْ من  مات  من 

رام ــزّ و طيــب المْ ــا و الع ــعيد فــي الهن مــن عــاش إيْعيش اسْ

والي أهْ لّ  كُ رَف  يْنَصْ و  نين  المومْ مْ  نَجْ لّى  يَتْجَ

ــان تَزْي ــع  ناي الصّ و  ــة  الغل و  ســاد  الكْ ــر  مَ يْنَدْ و 
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ــم ــورْكُ ن ــع  ــشَ ــعْ ــشَ إيْ الزال 

بالجهــاد مــام  الهْ ــر  يأمَ ــن  حي

ــكــم أنْــفــاسْ ــبْ  ــي ط ــال  ــن ات و 

ــقْ البْريحْ فــي المدن وقرْيات لَ أو يَطْ
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ــام العالي ــم يا أهل المق كُ ــز إيّامْ اهللا إيْعَ

ــبّان ــيّاب و شُ ــةْ الرّمى شِ ســاداتي يا المَ

رْش و الحجــوب و المالك القايْمين رْســي و العَ لَم و الكُ قّ اســرار اللّوح و القْ و بْحَ

ــلين  رْسْ باح المَ ق مَصْ ــدّ ادق المصَ َنْبيــك الصّ ــقّ أ ــاجدين و بْحَ اعــة و السّ و الرّكّ

تْر  و الرّأفة و الجاهْ و العنايا و العزّ أالّ يزول لّ السرّ و السّ م جَ أَعْطيهُ

ــن المبي ــح  تْ الفَ و  ــر  النّصَ و  ــرات  يْ الخَ ــواوْا  يَقْ ــوا  بْل يْقَ ــا  أمّ ــن  وي ــم  لْهُ عَ وجْ

ــن ــام المجاهدي ــا مــوالي فــي زم ــم ي ــول و كتَبْهُ مــة و القب د و الرّحَ ــعَ و السّ

ارَيْن ــرْ الدّ ــان و ضمان و خي بْهــم باألم حَ و صْ

حجابْهــم و  ــم  حماهُ و  ــم  زّهُ عَ ــرْب  الغَ ــاح  ت فْ مَ جعــل  و 

دينَةْ فاس و االسياد أالّ فيهم تالي  و رجال امْ

ارْكـــان ـــلّ  كُ ــع  ــرابَ م و  ــوف  ج و  ــبْــلَــة  قَ و  ـــرْب  غَ و  ـــرْق  شَ

ــام العالي ــم يا أهل المق كُ ــز إيّامْ اهللا إيْعَ

ــبّان ــيّاب و شُ ــةْ الرّمَى شِ ســاداتي يا المَ

مين الياسْ نسيم  و  ــر  ــزّهَ ال و  رْد  الـــوَ انْسيم  ــاح  ف مــا 
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ــك يـــا كــريــم ــت ــأل ــــوالي أس م

يّهم ــن فــي حَ ي ــر اعــالم الدّ و انْصُ

ــم ديوانْهُ ــرَص  احْ و  ــالمة  السّ و 

ــرام ــك ال ــــدْح  مَ أراوي  ــــدْ  خُ

العظيـم ـــم  األسَ و  ــك  رْتَ ــدُ ــقْ بَ

ــم هُ قامْ امْ ــو  ل العُ فــي  ــع  ارْفَ و 

اقلوبهم ــور  ــنّ ــال ب ــي  ــل امْ و 

ــالم السّ ــلّ  جَ ــم  ليهُ ــدي  اهْ و 
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نْبَر و العبير دّ و القمــاري و العَ والي و النّ يب و العطــر و اغْ ــك و طيــب الطّ سْ و المَ

ــر الخي و  مــة  بالرّحْ ــا  ع الدّ و  ــول  ب القْ نّهــم  مَ ــعى  اسْ و 

ــايْلين لسّ ب  ــتاجَ يَسْ ــي  الغن و 

عين ــامْ ــوَة للسّ ــي زَهْ عان ــر المْ واهَ ــة بَجْ نْظومَ َنْشــيتْها مَ ــة أ لّ ــادْ الحُ ــا ه وأن

ضال الفْ شان  دَح  يَمْ نْ  مَ ذا  كْ هَ ايْقول  و  غاها  يَصْ مَن  لّ  كُ ران  فْ بالغُ لي  عِي  يَدْ

ــد بَنْ غالَب مَ ــه قول الحاج أَحْ نُ اضي انْبِيّ فّ ــا حَ ــمي ي و اسْ

ــفيع  ــرور و الشّ بْ ــياد المَ اح ســيد االسْ ــدّ مَ

ــديد الشّ ــرّ  الحَ ــوم  ي ــه  لُ فَضْ ــلّ  بجُ ــي  ن مّ إيْعَ نَرْجــاه 

ــود ل ــدار الخْ ــواه ل ــلّ الْ ــت ظَ ــا و انْجــوزْ تَحْ ع فين ــفَ يَشْ

ــن الوالْدي و  ــا  أن أنْصــارُه  مــع  ــوارُه  اجْ فــي  ــي  لْن عَ يَجْ

ــن غايْبي ــي  اللّ و  ــرَة  ضْ الحُ ــن  ني المومْ ــع  مي اجْ وكــذاك 

ــن ميّتي ــي  اللّ و  ــن  يّي الحَ و 

رْآن يْن الوجود من جانا بالقُ د عَ مّ حَ ةْ خاتَمْ االرْسالي مُ رْمَ حُ
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انتهت القصيدة


