
 

 

 كاملة    املباركةِ  ةدةِ البُ قصيدِة 

 البوصريي لإلمام شرف الدين أيب عبد هللا حممد بن سعيد

 َســَلمِ  أِمْن تَــذَكِ ِر جريان  بــذي ِبَدمِ  َمَزْجَت ةَدمعــا جرى ِمن ُمقَلة   

 كــاِظَمة   َأم َهبَِّت الريُح ِمن تلقــاءِ  ِاَضمِ  وأوَمَض البُق يف الظَّلمـاِء ِمن

 ََهَـَتا فـما ِلَعينـيك ِان قُلَت اْكُفَفـا َيِهــمِ  لقلِبَك ِان قلَت اسـَتِفقْ  وما

 ُمنَكتِــم   أحَيســب الَصبُّ أنَّ احلبَّ  وُمْضـطَـرِمِ  ما بنَي منَســِجم  منه

 طَِللِ  لوال اهلوى مل تُِرْق ةدمعـــا على والَعلَـمِ  وال َأرِْقَت لِــذِْكِر البـانِ 

 َشــِهَدت فكيَف تـُْنِكـُر حبا بعدمـا والسَّـَقمِ  دوُل الدمـعِ به عليـك عُ 

َرة   والَعنَـمِ  مثَل البَـَهـاِر على َخدَّيـك  وَضـَن  وأثَبَت الـَوْجُد َخـطَّي َعبـْ

 فـَأرََّقِن  نـََعم سـرى طيُف َمن أهـوى ابألَلَـمِ  واحُلبُّ يعتَـِرُض اللـذاتِ 

 َمعـذرَة   يــا الِئمي يف اهلوى الُعْذِري ِ  تـَلُـمِ  ِمنِ  اليـك وَلو أْنَصْفـَت ملَ 

 مبُْسـَتِت   َعَدتْـــَك حايل ال ِسـرِ ي مبُنَحِســمِ  عن الُوشــاِة وال ةدائي

 أمَسُعهُ  حَمَّْضَتِن النُّْصَح لِكْن َلســتُ  َصَمـمِ  ِانَّ املُِحبَّ َعِن الُعــذَّاِل يف

 َعَذيل  ِاّن ِ اتَـَّهْمُت نصيَح الشَّـْيِب يف  التـَُّهمِ  نِ والشَّـْيُب أبَعـُد يف ُنْصح  عَ 

 اتَـَّعَظت فـانَّ أمَّاَرِت ابلسـوِء مــا واهلَـَرمِ  ِمن جهِلـَها بنذير الشَّـْيبِ 

 ِقَرى وال أَعــدَّْت ِمَن الِفعِل اجلميلِ  حُمتِشـمِ  َضيف  أَلَـمَّ برأسـي غريَ 

 ُأَوقِ ُرهُ  لــو كنُت أعلـُم أّن ِ مــا لَكَتمِ اب كتمُت ِسـرَّا بَــَدا يل منه

 َغَوايِتَهــا َمن يل ِبَرةدِ  ِِجَــاح ِمن ابلُّلُـُجمِ  كما يـَُرةدُّ ِِجَاَُح اخليــلِ 

 النَِّهمِ  ِانَّ الطعـاَم يُقوِ ي شــهوةَ 
ْن تـَْفِطْمُه يَنَفِطــمِ  ِِ ِِ  ُحبِ  الر َضاع َوِإ

 َوهتَاشـه فـال تـَُرْم ابملعاصي َكْسـرَ 
 والنَّفُس َكالط فِل ِإْن هُتِمْلهُ َشبَّ َعَلى

 تـَُول َِيهُ  فاْصِرف هواهــا وحاِذر َأن َيِصمِ  ِانَّ اهلوى مـا تَـَوَّلَّ ُيْصِم أو

 سـاِئَمة   وراِعَهـا وْهَي يف األعمال ُتِسـمِ  وِاْن ِهَي اسَتْحَلِت املَرعى فال

ــَنْت لَـذَّة  للمرءِ  لدََّسـمِ ا ِمن حيُث مل َيْدِر َأنَّ السُّمَّ يف  قاتَِلة   َكـم حسَّ

 ِشَبع   واْخَش الدََّساِئَس ِمن جوع  وِمن التُّـَخمِ  فـَُربَّ خمَمَصة  َشـــرٌّ ِمنَ 



 

 

النَّـَدمِ  ِمن املََحـارِِم واْلَزْم ِِحيَـةَ   اْمَتألتْ  واسَتفرِِغ الدمَع ِمن عني  قَـدِ  َِ

ِـمِ  حَ وِاْن َهـا حَمََّضـاَك النُّص  واعِصِهـَما وخاِلِف النفَس والشيطانَ  فاهتَّ

 حَكَمــا وال ُتِطْع منهما خصَما وال واحلََكـمِ  فأنت تعرُف كيـَد اخَلصمِ 

 اَّل ظَلمُت ُسـنََّة َمن أحيــا الظالمَ  َورَمِ  أِن اشـَتَكْت قدَمــاُه الضُّرَّ ِمن

َرفَ  ُمتـْ  وطَـَوى دَّ ِمن َسَغب  أحشــاَءهُ وشَ  اأَلةَدمِ  حتَت احلجارِة َكْشــَحاَ  

َـــا  َذَهب   وراَوةَدتْــُه اجلباُل الشُّـمُّ ِمن ََشَمِ  عن نفِسـه فـأراها أَّيَّ

ــَدت زُهَدُه فيها الِعَصمِ  ِانَّ الضرورَة ال تعــُدو على  ضرورَتُــهُ  وأكَّ

 لَـنْيِ والثقَ  حممدٌّ سـيُد الكــوننيِ  َعَجـمِ  والفريقـني ِمن ُعـرب  وِمن

 َأَحــد   نَِبيـُّنَـا اآلِمُر النَّــاِهي فال نـََعـمِ  أبَـرُّ يف قَــوِل ال منـه وال

 شـفاَعُتهُ  ُهو احلبيُب الــذي تُرَجى ُمقَتَحمِ  لُكــلِ  َهْول  ِمن األهـوالِ 

 بِـهِ  ةَدَعـا اَّل هللِا فاملُسـَتمِسـُكون ُمنَفِصـمِ  ُمسَتمِسـُكوَن ِببـل  غريِ 

 ُخلُـق   فــاَق النَّبينَي يف َخْلـق  ويف َكـَرمِ  يُـَدانُوُه يف ِعلــم  وال ومل

يَـمِ  َغْرفَا ِمَن البحِر أو َرشَفا  ِمنَ   ُملَتِمـس   وُكــلُُّهم ِمن رسـوِل هللاِ  الدِ 

ِهــمِ  وواِقُفـوَن َلَديــِه عنـدَ  احِلَكـمِ  ِمن نُقطَِة العلِم أو ِمن َشْكَلةِ   َحدِ 

 وصورَتُهُ  فـَْهَو الـــذي ََتَّ معنــاهُ  النََّســمِ  صطفـاُه حبيبا  ابِريءُ مث ا

 حماِســِنهِ  ُمنَـزَّه  عـن شـريك  يف منَقِسـمِ  فَجـوَهُر احلُسـِن فيه غريُ 

 نَِبيِ ِهـمِ  ةدَع مــا اةدََّعتُه النصارى يف واحَتِكـمِ  واحُكم مبا شئَت َمدَحا  فيه

 َشـَرف   وانُسْب اَّل ذاتِِه ما شـئَت ِمن ِعظَـمِ  ا شئَت ِمنوانُسب اَّل َقْدرِِه م

ُيعـِرَب عنـُه نــاِطق    له فَــِانَّ َفضَل رســوِل هللِا ليـس ِبَفمِ  َحـدٌّ فـَ

 ِعَظَمـا   لو نـاَسـَبْت قَـْدرَُه آيـاتُهُ  الر َِممِ  أحيـا امسُُه حني يُـدَعى ةداِرسَ 

 بـه مل َّيَتِحنَّــا مبـا َتعيَــا العقولُ  َنَِمِ  ِحرَصـا  علينـا فلم نرتَـْب ومل

 يـَُرى أعيـا الورى فـَْهُم معنــاُه فليسَ  ُمنَفِحمِ  يف الُقْرِب والُبعـِد فيه غـريُ 

 بُــُعد   كـالشمِس تظَهُر للعينَـنْيِ ِمن َأَمـمِ  صغرية  وُتِكـلُّ الطَـّْرَف ِمن

 حقيَقَتهُ  وكيَف يُــدِرُك يف الدنيــا مِ بـاحلُلُ  قَــْوم  نِيَــام  َتَسلَّوا عنه

َلُغ الِعــلِم فيه أنــه ُكـــلِ ِهمِ  وأَنَـّـُه خرُي خْلـِق هللا  َبَشــر   فَمبـْ



 

 

 ِِبَا وُكــلُّ آي  أَتى الرُّْسـُل الِكـَرامُ  ِِبِــمِ  فــامنـا اتَصَلْت ِمن نورِهِ 

 كــواِكبـَُها ُه َشـُس َفْضل  ُهـمفـِانَّ  الظَُّلمِ  ُيظِهْرَن أنـوارََها للنــاِس يف

 ُخلُـق   أكــرِْم خبَْلـِق نب   زانَــهُ  ُمتَِّسـمِ  ابحلُسـِن مشـَتِمل  ابلِبْشـرِ 

 َشـَرف   كالزَّهِر يف تـََرف  والبـدِر يف َِهَمِ  والبحِر يف َكــَرم  والـدهِر يف

 جاللَتِــهِ  ْرةد  ِمنكــأنَُّه وْهـَو فَـ  َحَشــمِ  يف عسـَكر  حنَي تلقاُه ويف

َا اللؤُلُؤ املَكُنوُن يف ومبَتَسـمِ  ِمن َمْعــِدَّنْ َمْنِطـق  منه  َصَدف   كـــأمنَّ

 أعظَُمهُ  ال طيَب يَعــِدُل تـُْربَـا َضمَّ  ومـلَتثِـمِ  طوىب ملُنَتِشـق  منـــه

 رِهِ عنصُ  أبــاَن موِلُدُه عن ِطيــبِ  وخُمتَـتَـمِ  يـــا ِطيَب ُمبتَـَدا  منه

 أنَـُّهـمُ  يَــوم  تـََفرََّس فيــه الُفرسُ  والنِ َقمِ  قَــد أُنـِذُروا ِبُُلوِل الُبؤسِ 

 ُمْنَصدِع   وبـاَت ِايَواُن ِكسـَرى َوْهوَ  ُملَتِئمِ  َكَشـمِل أصحاِب ِكسـَرى غريَ 

 َأَسـف   والناُر خـاِمَدُة األنفـاِس ِمن َسـَدمِ  عليه والنهُر سـاهي الَعنْيِ ِمن

 ُِبَريَتـَُهـا وسـاَء سـاَوَة أْن غاَضتْ  ظَـِمي َورةدَّ وارةُِدَهـا بــالَغْيِظ حنيَ 

 بـَلَـل   كــَأنَّ ابلنـاِر ما ابملـاِء ِمن َضـَرمِ  ُحْزنَـا  وبـاملاِء ما بـالنار ِمن

 ســاِطَعة   واجِلنُّ هَتِتُف واألنــوارُ  َكـِلمِ  واحلـقُّ يظَهـُر ِمن معن  وِمن

 مل َعُموا وَصمُّوا فــِاعالُن البشـاِئرِ  ُتَشـمِ  سَمْع وبـــارَِقُة ااِلنذاِر ملتُ 

 كــاِهنـُُهم ِمن بعـِد ما أخبَـَر األقوامَ  يـَُقـمِ  بــأنَّ ةدينَـُهـُم املُعـَوجَّ مل

ِِ ِمن َصَنمِ  ُمنَقضَّة  َوفـَق مـا يف األرِض ِمن  ُشـُهب   وبعـد ما عايُنوا يف األُفِق

 ُمنَهزِم   حىت غَــدا عن طـريِق الَوحيِ  ُمنَهـزِمِ  لشـياطنِي يقُفو ِاثْــرَ ِمن ا

َرَهـة   كــأنَـُّهم َهَربَــا أبطــالُ  رُِمي أو َعسَكر  بـاحَلَصى ِمن راَحتَـْيـهِ   أبـْ

 بِبَـطِنِهَمــا نـَْبَذا به بَعــَد تسـبيح   ملَتِقـمِ  نـَْبـَذ املَُسبِ ِح ِمن أحشــاءِ 

 سـاِجَدة   جاءت لِــَدعَوتِِه األشـجارُ  َقَدمِ  ليه على سـاق  بــالمتِشـي اِ 

َا َسـَطَرْت سـطرا ِلَما الَّلـَقمِ  فـُُروُعَهـا ِمن بـديِع اخَلطِ  يف  َكتَـَبتْ  كــأمنَّ

 ســائَِرة   مثَل الغمــاَمِة َأَّنَّ سـارَ  ِحَِي َتِقيـِه َحرَّ َوِطيـس  للَهِجــريِ 

 َكَرمِ  وما حوى الغـــاُر ِمن خري  وِمن َعِمي ِمَن الكفاِر عنهوُكــلُّ َطْرف  

يُق مل َأرِمِ  وُهم يقولون مـا ابلغــاِر ِمن  َيرَِمـا فالصدُق يف الغــاِر والصدِ 



 

 

 على ظنُّوا احلمــاَمَة وظنُّوا العنكبوتَ  حَتُمِ  خــرِي البَـر ِيَـِّة مل تَنُسـْج ومل

 ُمَضــاَعَفة   ِوقَـــايَُة هللِا أغَنْت َعن اأُلطُمِ  ِمنَ  ِمَن الدُُّروِع وعن عــال  

 ِبهِ  ما سـاَمِن الدَّهُر ضيَما  واسـَتَجرتُ  يُـَضمِ  ِاال ونِــلُت ِجـَوارَا  منه مل

 يَـِدهِ  وال الَتمســُت ِغَن الدَّارَْيِن ِمن ُمسـتَـَلمِ  ِاال استَـَلمُت النََّدى ِمن خريِ 

ْلَبا  ِاذا نــامَ   َلهُ  ال تُنِكـــِر الَوْحَي ِمن ُرؤيَـاُه ِانَّ  يـَنَـمِ  ِت العينـاِن ملقـَ

 نـُبـُوَّتِــــهِ  وذاَك حنَي بـُلُــوغ  ِمن حُمَتِلــمِ  فليَس يُنـَكُر فيِه حـالُ 

 مبُكَتَسـب   تبــاَرَك هللاُ مــا َوحي   مبُتـََّهـمِ  وال نــبٌّ على غيــب  

َرَأْت َوِصبَـا  ابللمسِ  اللَممِ  وأطَلَقْت َأرِبَــا  ِمن رِبــَقةِ   راَحُتهُ  َكــم أبـْ

ُهـمِ  حىت َحَكْت ُغرَّة  يف اأَلعُصرِ   ةَدعَوتُهُ  وَأْحيت الَســَنَة الشَّــهباءَ  الدُّ

 اِبــ بعاِرض  جاةَد أو ِخْلَت الِبطَـاحَ  الَعرِمِ  َسـْيب  ِمَن اليمِ  أو َسـْيل  ِمنَ 

 ظَهَرتْ  ةَدعِن َوَوصِفَي آيـــات  له َعـَلمِ  ظُهوَر نـاِر الِقَرى ليـال على

 ُمنَتِظمُ  فالــدُُّر يزةداةُد ُحسـنا  َوْهوَ  ُمنَتِظمِ  وليس يَـنُقُص قَــدرَا  غريَ 

َيمِ  مـا فيـه ِمن َكَرِم األخالقِ   اَّل فَمــا َتطَـاُوُل آمــاِل املِديحِ  والشِ 

 حُمَدثَــة   آيــاُت َحق   ِمَن الرِحنِ  ابلِقـَدمِ  ُة املوصـوفِ قــدَّيَة  ِصفَ 

 ُُتِبُنــا مل َتقَتِن بزمـــان  َوْهيَ  ِارَمِ  َعِن املََعـــاةِد وَعن عـاةد  وَعن

 ُمعِجَزة   ةداَمْت لدينـا ففاَقْت ُكــلَّ  تَـُدمِ  ِمَن النَّبينَي ِاذ جــاَءْت وملَ 

 ُشـَبه   حُمَكَّـَمات  فمــا تُبِقنَي ِمن ِحَكمِ   ِمنلــذي ِشـَقاق  وما تَبِغنيَ 

 َحَرب   ما ُحورَِبت َقطُّ اال عــاةَد ِمن السََّلمِ  َأعـَدى األعـاةِدي اليها ُملِقيَ 

َهــا ةَدعوى احلَُرمِ  َرةدَّ الغَُيوِر يَـَد اجلــاّن َعن  ُمعاِرِضَهـا َرةدَّْت بالَغتـُ

 َمـَدةد   هلا َمَعــان  َكمْوِج البحِر يف الِقَيمِ و  وفَـوَق َجوَهرِِه يف احلُسـنِ 

َهـا َفَمـا تُـَعدُّ وال حُتـَصى ابلسََّأمِ  وال ُتَسـاُم على ااِلكثــارِ   عجائِبـُ

 لــه قـَرَّْت َِبـا عنُي قارِيها فُقلتُ  فـاعَتِصمِ  لقـد ظَِفـرَت َِبْبـِل هللا

 بِـهِ  ا احلوُض تَبَيضُّ الُوُجوهُ كــأَنَّ  كاحلَُمـمِ  ِمَن الُعَصاِة وقَــد جاُؤوهُ 

 َمعَدلَــة   وكـالصِ راِط وكـامليزانِ  يـَُقمِ  فالِقسُط ِمن غريَِها يف النـاِس مل

 يُنِكُرَهــا ال َتعَجََبْ حِلَُسـوةد  راحَ  الَفِهمِ  جتاُهال َوْهـَو عـنُي احلـاِذقِ 



 

 

 رََمد   لعنُي َضْوَء الشمِس ِمنقد تُنِكُر ا َســَقمِ  ويُنِكُر الَفَم طعَم املـاِء ِمن

ُنقِ   سـاَحَتهُ  يـا خرَي َمن ََّيََّم العـاُفونَ  الرُُّسـمِ  سعيَــا وَفوَق ُمُتوِن األَيـْ

 ملُعَتبِـر   وَمن ُهــَو اآليـُة الُكبَى ِلُمغَتِنمِ  وَمن ُهـَو النِ عَمــُة الُعظَمى

 َحَرمِ  ِمن َحـَرم  ليــال اَّل َسَريتَ  الظَُّلمِ  كما َسـَرى الَبدُر يف ةداج  ِمنَ 

 َمنزِلَــة   وِبتَّ ترَقى اَّل أن نِلـتَ  تُـَرمِ  ِمن قاَب قوَسـنْيِ مل ُتدَرْك وملَ 

 ِبـــا وقَـدََّمْتَك ِجيُع األنبيـاءِ  َخـَدمِ  والرُّْسـِل تقدمَي خمـدوم  على

 ِبم الطِ َباقَ  وأنَت َُتَتُِق الســبعَ  الَعـَلمِ  يف َموِكب  ُكنَت فيـه صاِحبَ 

نـُوِ  وال َمرَقى    ملُســَتِبق   حىت اذا مل تدَْع َشــْأَوا   ملُســَتِنمِ  ِمَن الـــدُّ

 ِاذ َخَفْضَت ُكــلَّ َمَقام  ابالضـاَفةِ  الَعــَلمِ  نُوةِديَت ابلـرَّفِع مثَل املُفَرةدِ 

 ُمســَتِتِ  ي ِ كيما تـَُفوَز ِبَوْصــل  أ ُمكَتِتمِ  َعِن الُعيــون وِســـر   أي ِ 

 ُمشـتَـَرك   َفُحزَت ُكــلَّ َفَخار  غريَ  ُمزةَدَحمِ  وُجْزَت ُكــلَّ َمَقــام  غريَ 

 رَُتب   وَجـلَّ ِمقـَداُر مـا ُول ِيَت ِمن نَِعــمِ  وَعزَّ ِاةدراُك مــا ُأولِيَت ِمن

 لنا ِم ِانَّ ُبشـَرى لنا َمعَشـَر االسـال منَهــِدمِ  ِمَن الِعَنايَـِة رُكنَــا  غريَ 

 لطــاَعِتهِ  ملَـّا ةَدَعى هللاُ ةداعينــا األَُمـمِ  بـأكرِم الرُّْسِل ُكنَّـا أكـَرمَ 

 ِبعثَِتهِ  راَعْت قلوَب الِعـَدا أنبـــاءُ  الَغنَـمِ  َكَنبـأَة  َأْجَفَلْت ُغْفــال ِمنَ 

 ُمعتَـَرك   مـا زاَل يلقــاُهُم يف ُكـل ِ  َوَضـمِ  حىت َحَكْوا ابلَقنَـا حَلَما على

 بـه َوةدُّوا الِفَراَر فكــاةُدوا يَغِبطُونَ  والرََّخمِ  أشـالَء شـاَلْت َمَع الُعقبَـانِ 

تـََهـا مَتِضي الليـايل وال َيدُرونَ  احلُـُرمِ  ما مل َتُكن ِمن ليــايل اأُلشُهرِ   ِعدَّ

يُن َضيْ  قَـرِمِ  بُكــلِ  قـَْرم  اَّل حَلِم الِعــَدا َا الدِ   سـاَحتَـُهم ف  َحلَّ كـأمنَّ

 ســاِبَة   ََيُـرُّ ِبـَر مخيس  َفوقَ  ملتَـِطمِ  يـرمي مبَوج  من األبطــالِ 

 حُمَتِسـب   ِمن ُكــلِ  منـَتِدب  هلل ُمصطَـِلمِ  َيسـطُو مبُسـَتأِصل  للُكفرِ 

 ـمِب حىت َغَدْت ِملَُّة االسـالِم َوْهيَ  الرَِّحـمِ  ِمن بَعــِد ُغربَِتَها موصوَلةَ 

تَـْم ومل  َأب   َمكفولَـة  أبـَدا  منهـم بِـَخريِ  تَئِـمِ  وخرِي بَعـل  فــلم تـَيـْ

 ُمَصاةِدَمُهم ُهُم اجلبـاُل َفَسـْل عنُهم ُمصَطَدمِ  مــاذا َلِقي منهم يف ُكـل ِ 

َنا  َوَسـْل َبْدرَا  َوَسلْ  الَوَخمِ  ُفصـوُل َحْتف  هَلم أةدهى ِمنَ   ُأُحَدا َوَسـْل ُحنَـيـْ



 

 

 َوَرةَدتْ  املُصِدِري الِبيِض ُِحَرا  بعد ما ال ِلَمـمِ  ِمَن الِعــَدا ُكلَّ ُمْسَوةد   ِمن

 تـَرََكتْ  والكاتِبنَي ِبُســمِر اخَلطِ  ما ُمنَعِجمِ  أقــالُمُهْم َحْرَف ِجسم  غريَ 

 ممُتَيِ ُزهُ  شـاِكي السـالِح هلم ِسيَمى السَّـَلمِ  والَوْرةُد َّيتـاُز ابلسِ يَمى َعنِ 

 َنْشـَرُهمُ  هُتِدي اليـَك رايُح النَّصرِ  َكِمي فَتحِسُب الزَّهَر يف األكماِم ُكلَّ 

ِة احلَْزِم ال ِمن شـدَّةِ   رُبَـا   كــأنَـُّهم يف ظُهوِر اخلَْيِل نـَْبتُ  احلُُزمِ  ِمن َشـدَّ

 َرقَا  فَـ  طاَرْت قلوُب الِعَدا ِمن أبِسـِهم والبـَُهـمِ  فمـا تُـَفرِ ُق بني البَـْهـمِ 

 ُنصَرتُـهُ  وَمن تَـُكن برسـوِل هللاِ  جتَِمِ  ِان تـَْلَقُه اأُلْسـُد يف آجــاِمَها

 منَتِصـر   وَلن تَــرى ِمن َويل   غريَ  ُمنَعِجمِ  بِــِه وال ِمن َعــُدو   غريَ 

 ِملَّتِــهِ  َأَحــلَّ أُمَّتَـُه يف ِحـْرزِ  َأَجمِ  كاللْيِث َحلَّ َمَع األشـباِل يف 

َلْت َكـِلَماُت هللا ِمن َخِصمِ  فيه وكـم َخَصَم الُبهاُن ِمن  َجَدل   َكـم َجدَّ

 ُمعَجَزة   كفــاَك بـالعلِم يف األُمِ ي ِ  اليـُُتمِ  يف اجلاهـليِة والتــأةديَب يف

 بِـهِ  َخَدْمُتُه مبديــح  أســَتِقيلِ  واخِلَدمِ  ُذنوَب ُعْمر َمَضى يف الشِ عرِ 

 عـواِقبُـهُ  ِاذ قَـلََّداّنَ ما ُُتَشـى النـََّعمِ  ا َهْدي  ِمنَ كــأنن ِِبِــمَ 

 ومــا َأطَعُت َغيَّ الصِ َبا يف احلالَتَـنْيِ  والنَّـَدمِ  َحَصلُت اال على اآلثـامِ 

يَن بـالدنيا ومل  جِتَاَرهِتَـا فيـا َخَســارََة نـَْفس  يف َتُسـمِ  مَل َتشَتِ الدِ 

 بـعاِجِلـهِ  وَمن يَبِــْع آِجـال منه َسـَلمِ  بـَْيـع  ويفِبنَي لـه الَغَْبُ يف 

بَـا  فمــا َعهِدي مبُنَصـــرِمِ  ِمَن النَِّبِ  وال َحبـِلي  مبُنَتِقض   ِاْن آِت َذنـْ

َممِ  حُممََّدا  وُهَو أوََف اخللقِ   بَتسـِمَيِت  فـــِانَّ يل ِذمَّة  منــه بــالذِ 

ُقــْل يــا زَ   بَِيِدي ِاْن مل يُكـن يف َمَعـاةِدي آِخَذا   الَقَدمِ  لَّةَ َفْضال واال فـَ

 َمَكارَِمهُ  حاشــاُه أْن حَيْرَِم الرَّاِجي حُمـتَـَرمِ  أو يَرِجَع اجلــاُر منه غريَ 

 َمَداِئَحهُ  وُمنُذ أَلَزْمُت أفَكـــاِري ُملتَـزِمِ  وَجْدتُـُه خَلالِصي خــريَ 

 َترَِبتْ  وَلن يـَُفوَت الِغَن منه يَــَدا   اأَلَكـمِ  يف ِانَّ احلَيَـا يـُْنِبُت األزهارَ 

 اقَتطََفتْ  ومَل ُأرةِْد زَهَرَة الدنيـا الت َهـرِمِ  يَــَدا زَُهرْي  مبـا أثَن على

 به يــا أكَرَم اخللِق ما يل َمن ألوذُ  الَعِممِ  ِسـَواَك ِعنـَد ُحلوِل احلاةِدثِ 

 يب وَلن َيِضيَق رسـوَل هللِا جاُهكَ  ِقـمِ ُمنتَ  اذا الكرميُ جَتَلَّى بــاسمِ 



 

 

 َعظَُمتْ  اي نـَْفـُس ال َتقَنِطي ِمن زَلَّة   كـالَّلَمـمِ  ِانَّ الَكبَـائَِر يف الُغفَرانِ 

 يَقِســُمَها لَعـلَّ َرَِحَة َريبِ  حنيَ  الِقَسمِ  ََتِت على َحَسِب الِعصَياِن يف

 ُمنَعِكس   اي َربِ  واجَعْل رجاِئي غريَ  مِ ُمنَخرِ  َلَديْـَك واجعْل ِحَسايب غريَ 

 لَـهُ  والُطْف بَعبِدَك يف الدَّارَيِن ِانَّ  ينَهزِمِ  َصبَا  َمىَت تَـدُعُه األهـوالُ 

َهــل     ةداِئَمة   وائَذْن ِلُسْحِب صالة  منك وُمنَسـِجم عـلى النِبِ  مبُنـْ

 َصبَـا ْت َعَذاَبِت الَباِن رَيحُ ما َرّنََّ  ابلنـََّغمِ  وَأطَرَب الِعيَس حاةِدي الِعيسِ 

 ُعَمرَ  مثَّ الرِ َضـا َعن أيب َبكر  وَعن الَكَرمِ  وَعن َعِلي   وَعن عثمـاَن ِذي

ُهـمْ  واآلِل والصَّحِب مثَّ التَّابِِعنيَ  والَكـَرمِ  أهُل التـَُّقى والنـََّقى واحلِْلمِ   فـَ

   

 


