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 ترمجة صاحب األُرجوزة:

ء الع ــــ      ن مــــن لــــو ن العاليــــةن مــــن  ــــعرا داعــــي   هــــو أمحــــد بــــن عيســــى الر 

ــب  ن عــا  ل القـرن اهلجــري  الث الـث كــن ُيفهــم مـن كــالم اهلَْمـدان  وهــو يتعق   ّ ـا العب 

 ن.هذه األُرجوزة؛ كان يسكن برداع من أرض اليم

ن وصــف  ــا سريـــق       ى ُأرجــوزة احلـــج  ذكــر لــَ اهلَْمــدان  ُأرجـــوزةت سويلــةت ُتســم 

ــــة صــــنعاء ل أرض نجــــد العُ  ــــة عــــل حمج  ليــــا؛ وهــــذه احلــــج  مــــن مســــكنَ بــــَرداع صىل مك 

هتا نحو ستني ومئَتني وألف بيـ،ن وقـد كـان لـَ سـواها  األُرجوزة َفْرَدة   ل َفن هان وعد 

تنـا ان  بحسب ما ذكر اهلَْمد  عر   ن غري أنَ  ُحِجب عن ا ل مجلة ما ُحِجب من تـرا  أم 

 ونفائسها.

 ــا كتابــَ صــفة جزيــرة  ول هــذه األرجــوزة وصــاحبها يقــول اهلَْمــدان  ُمــَذي الت      

ـ او  نعلُم َأَحـدت : »(1)العرب  اَوَصـَف ِمـْن جزيـرة العـرب مسـافة أربعـة وعمـين يومت

ن وَنَمــ بصــفة ا داعــين رمحــَ بِشــْعر  َسْبِعــين إلبــو والَفَلــواى ســوب أمحــد بــن عيســى الر 

اهللن من َلْو ن العاليةن وكان َيْسكن بَرداع ِمن أرض الـيمنن ومنهـا وصـف الـبالد 

ة صنعاء ل أرض َنْجد الُعْليا ة عل حَمَجَّ   .صىل َمك 

ـ بـو  اني  ـيئت ِمَن الَب ـي   ووقد سمع، لِرُج  ل صـفة سريـق الب ـة غـرَي مرتلت

ـــذي كـــان ل اضـــعيفت  ن وكـــان أيـــو يوســـف ابـــن أيب فوـــالة األَيْنـــاوي جـــد  أيب يوســـف ال 

ة صنعاء  عرت  د بن ُيْعِفر قال ل حَمَج  ُأرجوزة ضعيفةن فـاْهُتِجَرْى وُأِذيلـ،  ا زمن حمم 

ة ِ ا و  َسْبع.   حت ى َدَرَسْ،ن وُفِقَد َمْن ُينِْشدها غرَي األيياى ال تي   ُقو 
                                                           

فحة: ( 1)  .232الص 
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داعـي سـ أهـو صـنعاء ـــــ  وكان كثري  ِمن       وا ل قصـيدة الر  ي ن األَيْنـاء ــــــ قـد َغـريَّ

ءن فلــم َأَزْل َأْلــَتِمُ  اأ ــياَء َنفاَســةت وَحَســدت  ن فلــم يكــْن بصــنعاء هلــا نســْة  عــل ا ْســتوا

د بـن ُعَبيـدن ِمـْن َبنِـي ليـف مـن الُفـْر ن وكـان  َتها حت ى سمعُتها ِمَن أمحد بن حمم  ِصحَّ

َن وكان آل ليـف فـرقتني: فرقـة تسـكن بـَرداع  اعصبي ة و  َيلُِ، َأحدت    َيدلُو ل حقَّ

ن عمـة أييـاى  : فقال يل وفرقة بصنعاء؛ روانِْيها أمحد بـن عيسـى بـَرداع عمـَة أييـاى 

 . حت ى حفظُتهان وأنا َحَد   فلم َتُزْل عن ي

ـــــ       ص   مـــــا كـــــان منهـــــا َمِعيبت
َِ ـــــ مـــــن جهـــــة  اوهـــــي عـــــل مـــــا ســـــمعُ، بجميـــــع ُلعاتِ

َُ ا ْضطِرار و  فائدة فيَ  َُ وَأْصـَلْحُت ْفُتـ ـة فقد َثقَّ ـُى منهـا مـا َ َيْسـُق  صىل العام  ْ ن وَفَّسَّ

ن وقـــد   جميـــد  و ـــاعر  ُمْفلِـــق 
 ِ ن وهـــذه األُرجـــوزُة َفـــْرَدة  ل َفن هـــا ص   َأْن َيْقُفَوهـــا قـــا َُ ُلَعُتــ

 «.كان لَ سواها  عر    بأ  بَ

ر وقـع فيـَن اهعمو موللري كـن صـنعَ ص   مـا كـان مـن لطـأ ظـوقد حافظ، عل 

ــــألن   ذي وقـــف عليــــَ مــــوللرين  َ أقـــف عــــل اطوســـاى الكتــــابن وَ أسلــــب غـــري ال 

ر ـــا ن رعـــن صـــاحب األُرجـــوزةُلميحـــة  املـــتن ب ىوصـــد  عـــن  ها وحـــدهامـــن فصـــلاجيت

ــذي اكتــاب  ــريورة  ن ــتمو عليهــاصــفة اجلزيــرة العــرب ال  نلُفُشــواالس  حت ــى يقـــف   و 

عرعليها  اد الش  داد.واهللَ ن داتَوُ   ُنش     نسأل الت وفيق والسَّ

 :َوَكَتبَ               

 

                                                                                        املحروسة جامعة صنعاء                                                                            
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 زةجواألُر

*   *   * 

ُل ما َأيَْدُأ ِمْن   َمقايلَأوَّ

 باحلَْمِد لِْلُمنِْعِم ذي اجلاَللِ  

 واإِلْفوالِ  
ِ
 وامَلن  واآل ء

فِيِع العايل   واملُْلِك واجلَد  الرَّ

 ُعدَّ ُ ِ َللِيِِل َكْم َمَوْ، َليالِ  

الِ    ِمْن َ ْهِر ذي الَقْعِدِة مْع َ وَّ

 ُثمَّ اْنِم بالُكوِر َعَل ِ ْماللِ  

 الِ ي  ذَ ِعيِْديَّة  أو َقطِم   

َُ َموِضُع احِلبالِ    قد َدقَّ ِمنْ

َ، ناِد الَقوَم باْرحِتالِ    ُثمَّ

 *    *    * 

 فِتْياَن ِصْدق  ِمْن َبنِي َأيِيكا

ُْم َأْوىَل بِن َيْعنِيكا   فِإَّنَّ

ُع القوِم ملا ُيْرِضيكا   وَأْْسَ

 صِن  َسُأْصِفيَك الَّذي ُأْصِفيكا 

 صذا ُأْوِصيكا فاْسَمْع صىل َقْويِل  

َِ ما ُيولِيكا ا أواِمرت    َأْضعا
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 َمْن َتَرُه َيْرَغْب وَيْزَدْد فِيكا

 َملِيكا اُثمَّ اْدُع َربًّا مالِكت  

َُ َأْجَدُر َأْن َيْكِفيكا   فِإنَّ

 وُقْو ِصحايِب اْرحَتُِلوا َوِ يكا 

 *    *    * 

ِحيوِ  وا صىل الرَّ  حت ى صذا َهشُّ

لِيوِ فاْنِم بُِكورَ     امليِْ  والشَّ

 َمتَْن ِهجان  َهْوَجو  ُمِهيوِ  

 َ َيْطُمها َقنْي  َعَل َفِصيوِ  

 وَ َتَعطَّْف قِبَِو األَِصيوِ  

 َعَل ُحوار    و  َأفِيوِ  

 وَ َتَوْع للَقطِِم الَفِحيوِ  

 َكْلَكَلها ِمَن َضبَع  ُمِشيوِ  

لِيوِ    َرَعْ، ِعفاَء الَعْرِ  فالسَّ

 فاحلش  فاألَْغواِل فالَعلِيوِ  

 *    *    * 

 فاألَْجَرَعنِي َفِحَمى َأْكراِب 

ْحباِب   نَننِي صىل الشَّ  فالو 

 َمنْها صىل الثَّعالِب  افَأْحُرمت  
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 ُمْكلِئََة اجلَناِب  اَمواسِنت 

 ُثمَّ صىل َحبَّان ذي احِلداِب  

حاِب   ْ ِع الَّتَّ  َمْصَدُرها َعْن َمْمَ

 صىل َغْربِيَِّة األَنْصاِب ُثمَّ  

 َأْلُف َصفايا َكِرعاِن اجلاِب  

حاِب    جاَدهَلا حُمَْلولُِك السَّ

 بُِمتَْلئِبن َغِدِق التَّْسكاِب  

 *    *    * 

 َفْهَي َعَلنْداة  َعنُود  ُكلَّن

اعي صذا َتَرنَّن   َهيََّجها الر 

ْصَدما 
ِ
َصكَّ امل

ِ
 َ بَّْهَتها الِعرْيَ امل

ا َأثَْجن  ْلِويُّ مَل   جاَدهَلا الدَّ

ْرَزما 
ِ
نَك امل  واْجَتَلَب النَّوُء الس 

ما   بِباِرق  عال  صذا َتََضَّ

 َديََّم ُثمَّ َدْمَدما 
 أو راِعد 

َِ َفَأنَْعن   فاْكتََهَو النَّبُ، بِ

 ُمنِْجن وَبْقالت  اوَحْوذانت  ا ُصْفرت  

 وَنِصيًّا َأْسَحن اوِصل يانت  

 *    *    * 
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 هذاَك َمْرعاها وَسْلح  وَغَرزْ 

َِ ذاُى احلََفْز   ْ، بِ  وَثي و  ُحفَّ

زْ   َ  وُعْقَبة  بالَقْهِر ِمْن ذاِى المَّ

زْ   َ  منها فاْغََّتَ  فامَلْتُن قد ُدل 

َد ُعْلوت    فنََشْز  ا والَكَّْتُ قد ُصع 

 وُأْضِمَز األَْلَدُع ِمنْها َفَوَمْز  

زْ وذابُِو امَلرْ    ِفِق َأيَْدب فََبَ

اَء .. فاكتَنَْز    َبَعُود  َلك 

 َفْهَي َكِسيِْد البِيِد عنَد املُْعتََمْز  

اكُِب ل الَعْرِز اْحَتَفزْ    َعْجَل صذا الر 

 *    *    * 

ْكِب   ها تِْلَك بالعاِدي َأماَم الرَّ

 َكْوماُء قد َأْوَفْ، ََتاَم احلُْقِب  

 َعيش  َرْسِب ل َمْرَتع  َرْغد  و 

 َرْحِب  
 
 فِناء

 
ء  َتْستَنُّ ل َلْ

ع  َعْذب    ى ل َمْمَ  َلْصِب  وَمْرعت

ْقِب    ل ذاَك   حَتْنُو لَِصوِى السَّ

 صِي اَك اْدُعو فاْستَِجْب يا َريب   

 َأنَْ، َرجائي ثَِقتِي وَحْسبِي 

 



 

 17 

 وصاِحبِي ل َبَعِدي وُقْريِب 

ْنَب وصا   ِحْب َصْحبِيفاْغِفْر يِلَ الذَّ

 *    *    * 

دِ  ْؤَدِد املَُمجَّ  َأْدُعوَك يا ذا السُّ

ِه املَُؤبَّدِ    وذا الُعال ل ِعز 

ا َينَْفدِ  اَمْن َ َيَزْل قِْدمت    ومَل 

 وَمْن َ ُيْوَلدِ  اوَ َيلِْد َوْلدت  

 َصو  عل اهلادي النَّبِي  املُْهتَدي 

دِ عل النَّبِي  املُْصَطَفى حُمَ    مَّ

َُ يا ذا امَلن  َيوَم امَلْشَهدِ    واْبَعْث

َُ امَلْحُموَد َغرَي األَنَْكدِ    َمقاَم

َك املَُؤبَّدِ   َِ ِمْن ِعز   وَأْعِط

دِ   ا لُِقُلوِب احلُسَّ  َحظًّا ُُمِوًّ

 *    *    * 

 َِ َِ وآِل تِ َُ ل ِعَّْتَ  واْلُلْف

  َِ لِ  َرب  وَمْن وا ُهُم َفوا

َِ  ْجال ت وِزْدُه صِ    َعَل صِْجاللِ

  َِ ْزَق ِمْن َحاللِ  الر 
َِ  واْبُس  علي

  َِ َِ ِمنَْك الثََّرب ل مالِ  وَأْعِط
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 َِ  َرب  وَمْن عاداُهُم َفقالِ

  َِ َِ يا َرب  أو َمقالِ  بِِفْعِل

  َِ  ِمْن َضاللِ
ِ
 وُلْذُه ل الَعْمياء

  َِ َِ يا َرب  ل اْحتِيالِ  واْحَتْو بِ

َِ  وُحْو   َِ يا َرب  َعْن حُمالِ  بِ

 *    *    * 

َورْ   يا َرب  يا ُمنِْزَل آياِى السُّ

ْنَب فَأْوىَل َمْن َغَفْر    اْغِفْر لنا الذَّ

َفْر    ُثمَّ اْكِفنا اهلَْزَل وَوْعثاَء السَّ

َدرْ   ْوَء ِمْن ُمنَْقَلب  عنَد الصَّ  والسُّ

 

 

 

 ْر واْسِو َلنا البُْعَد وباِرْك ل األَثَ 

 النََّظْر  
ِ
 وعافِنا يا َرب  ِمْن ُسوء

 الَقَدرْ  
ِ
 ل األَْهِو واملاِل وِمْن ُسوء

 

َجْر  ِو احلُْزَن وحَمْذوَر الوَّ  وَسه 

 الِفَكْر  َعنَْك يا صاِح ُقْم فاْرَحْو َوَدْع 

 وُقْو صهَِل اخلَْلِق َجن ْبنا الَعََّسْ  

 *    *    * 

 ر  ماضِ ُثمَّ اْنَدِه الِعيَ  بَِزْج 

 ذي َعنَق    َهَدِج اإِلْيفاضِ  

 اجلَلِيِو القايض 
ِ
 واْدُع صىل اهلل
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ِم َأْمِر الَعيِب والتَّقايض  ُمَْبِ

ِْ َحَدَ     األَْعراضِ  يا َرب  فاْْصِ

 َعْن ُصْحَبتِي وَعَرَض األَْمراضِ  

َ  راضِ    ُثمُّ اْلَقنا ِمنَْك بَِوْج

ْى َعَل الِفر   اضِ حت ى صذا َمرَّ

يُْو ذو األَْفياضِ    بَِحيُث فاَض السَّ

ياضِ   ْوِض والر  َِض  ذي الرَّ َْ  بِ

 *    *    * 

ُعوا  ى وَودَّ َِ الَقوُم ُضحت  قاَل بِ

ْكُب ال ذين َ يَُّعوا    وَقيََّو الرَّ

 اْرِجُعوا  ُقوُموا َفَحيُّوا َصْحبَُكْم ُثم   

ْوِق ُعيُون  َتْدَمعُ    َفباَح بالشَّ

عُ  ُثمَّ   ْ، ُقُلص  َتَلمَّ  اْزألَمَّ

ْ، َقَطواى  ُوقَّعُ    كن اْزألَمَّ

َ الَقوُم َمعت    واْسَتْجَمُعوا  اوَكَبَّ

َد الَقوَم لَِعنْ   َمْطَلعُ    وَصعَّ

عُ    بَِحيُث َيْرَفضُّ الَكِريُف املَُّْتَ

عُ   َِ امَلْمَ  ُثمَّ اهلَُروُج وَعَلي

 *    *    * 
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ى َليْلِ  ُّ ُثمَّ ُمَعشَّ
ِّ  ها َأ

َُ النَّبِيُّ    َحيُث َبنَى مَح اَم

 حت ى صذا ما َوَقَع امَلطِيُّ  

َُ الَكِريُّ    وقاَم َيْلَحى َنْفَس

َُ َدِويُّ   َُ َليو  َل  وَجنَّ

 َهبَّْ، كن َهبَّ الَقطا الُكْدِريُّ  

 َعْن َظْهِر َ ْوكاَن هَلا ُلِويُّ  

 ُقراقِِريُّ  
ها حاد   َينْصُّ

تُ    َُ اإِلْد ُج واملُُضُّ ِِهَّ

ِويُّ   ى امَلنَْهُو الرَّ  ُثمَّ املَُوحَّ

 *    *    * 

ى الث ان  ذو َحَدب  ُثمَّ املَُعشَّ

 َيْكَل وَمْعداها َعَل َسيَّانِ  

 وَقْد َقَوْ، ِمْن َأيُْؤِر اخلَو ن 

ع  َري انِ    َأْوساَرها َعْن َمْمَ

م     انِ َقْد ُحفَّ باخلَوِخ وبالرُّ

رِي ذي اإِلْذعانِ   ها بالسَّ  وَِهُّ

 َصنْعاَء َأْعنِي َجنََّة اجِلنانِ  

 بَِحيُث ِ يَْد الَقْ ُ ِمْن ُغْمدانِ  
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 َأْرَض التَُّقى والَِب  واإِلْحسانِ 

 ِ ا َمِقيِل وِ ا صِْلواِن  

 *    *    * 

وِر واآلسامِ   َصنْعاُء ذاُى الدُّ

امِ والِقَدِم األَْقَدِم ذ   ي الُقدَّ

امِ   ْطَوِة الَعش   والِعز  َعِن ذي السَّ

ْ، بِِعْلم   ْبِن ُنوح  سامِ    ُأسَّ

 بِِعْلِم َربن َملِك  َعال مِ  

 صِْذ راَدها سام  باِل َتْوهامِ  

 وراَدها ِمْن َقبِْو َأْلَفْي عامِ  

 ما َبنْيَ َسْفَحْي ُنُقم النَّقامِ  

اميوَبنْيَ َعيْباَن امَلِعنيِ     السَّ

ها ل سالِِف األَي امِ    َفَأسَّ

 *    *    * 

ك    َفْهَي بَِقوِل الِعْلِم َغرِي الشَّ

 ُاْتََدُم الِعْلِم وداُر املُْلِك  

ك     وِعْصَمُة امَلْأُزوِل حت ى الدَّ

 َأَما وجُمِْري ماِلراِى الُفْلِك  

 َألِيَّة  ما ِ ْبُتها باإِلْفِك  

 



 

 22 

كِ لقد َعَلْ، َص  ْ  نْعاُء داَر الم 

ْهِر َعْن ِعزن ُمِعني  ُمْشكي   ل الدَّ

 وَأْصَبَحْ، َمْعِدَن َأْهِو النُّْسِك  

 لَِصنْعاَء بُِجود  َحْشِك  اَسْقيت  

ْمِك   ا َرفِيَع السَّ  وَأْردَفْ، ِعزًّ

 *    *    * 

 باِلُد ُمْلك  َضوَّ َمْن َيِقيُ  

 يُ  بَِصنْعاَء هَلا َتْأِس  اَأْرضت  

 ما َ ُيَعد  احلُْرُم واألَنِيُ   

 َأْرض  ِ ا ُغْمداُن والُقلِيُ   

ئِيُ     َبناُِها ذو النَّْجَدِة الرَّ

 ُتبَُّع َمْلك  وَبنَْ، بِْلِقيُ   

 َفْهو البِناُء األَْقَدُم الُقْدُموُ   

َِ َتْلبِيُ     بَِقوِل ِصْدق  ما بِ

َحْ، َ ْعراَء َدْرَدبِيُ     صِْن َْصُ

 والِعزُّ فِيْها والنََّدب والَكيُْ   

 *    *    * 

ودُ  حاُب السُّ  َصنْعاُء جاَدْتِك السَّ

َُ َمْهدودُ    بُِمْكَفِهرن َوْدُق
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 َأْرض  ِ ا يِلَ الَوَسُن امَلْعُكودُ 

 صِْلواُن ِصْدق  ساَدة  ُ ُهودُ  

 َأْفعاهُلُْم َسْعُي النََّدب واجلُودُ  

ة  ِصْيدُ َفُهْم ِ ا ُ م      َْسا

 ناِدْْيُِم جَمْلُِسها امَلْشُهودُ  

ِد امَلْعُدودُ    بُِحيُث َأْوىَل الَُبُ

ْهِر   َيبِيدُ    ثاو  سواَل الدَّ

 َيْسَأُل عنها الوالَد امَلوُلودُ  

 *    *    * 

مانِ   صِْن راَ ا ِمْن َحَدِ  الزَّ

 َرْيُب َعُدون َحِرِب األَْضعانِ  

 َمى ُدْوََّنا َحي انِ قاَم َفحا 

 َقْحطاُن واألَْحراُر ِمْن ساسانِ  

 َقبِيَلتَا ِصْدق  صذا ما اجلان 

 

 َأْ َعَو ناَر احلَْرِب باإِلْعالنِ 

انِ   كاُنوا َكُأْسِد العاِب ِمْن َلف 

 ظِْلُ، ِ ا َغرَي املَُطو  الوان 

 َقِريَر َعنْي  بَِصالِح  ان 

انِ ل فِتْيَة  ِمثِْو القَ    نا املُر 

 *    *    * 
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 حت ى صذا ما اْرَتَفَع امَلِقيُو 

ِحيُو    وحاَن ِمنْها وَدنا الرَّ

 َأمْجَْرَن بالَقوِم قاِلص  ُحوُل  

َِ امَلِسيُو    وادي َ ُعوب  َوبِ

 فاحلَصباِى وهَلا َذِميُو  

َِ وهَلا َزلِيُو    ُثمَّ اجِلرا

 َعْن َأنُْجِد امَلْقَدِم ما ََتِيُو  

حاباِى هَلا َغلِيُو    َفبِالر 

 بالَقْ ِ ِمنْها َمْوقِف  َقلِيُو  

عاىَل َوْلُدها َتْرِسيُو    ِمثُْو السَّ

 *    *    * 

ى بَِعَمدْ  ها الَقْ ُ املَُسمَّ  َوَِهُّ

دْ   َْعُموِد الَُبُ
ِ
 وَمْرَمُو الث ان مل

رِي املُِجد     ُثمَّ َعَل احلَيَْفِة بالسَّ

ى  َقَصدْ  لذي ِعرام     ُمْزَلئِن 

 َفَأِردْ  ا ُثمَّ صىل َرْيَدَة َسرْيت  

ْهِو اجلََددْ   ي ِف ل السَّ  للَمنَْهِو الرَّ

 ِمْن َبَلدْ  اَرْيَد ُسِقيِْ، الَعيَْث َجودت  

 َأْرض  ِ ا الَعدُّ الَعِديُد والُعَددْ  
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 واألَْمُن   ُيبَْتزُّ فيها ِمْن َأَحدْ 

  ُسوَل األَيَدْ فال َتَزْل عاِمَرةت  

 *    *    * 

 َْ  وَقْد َقَطْعنا َحْقَلها وُسْوَل

  َْ ُهوُل ََ ذا السُّ ْبَسَب امَلْهَم  السَّ

  َْ  ُثمَّ َتَرفَّْعنا َنُؤمُّ الُعوُل

  َْ رة  جَمُْدوَل ْْ يُد َص  ِ ا الََبِ

  َْ ُء وِهي َمْسُؤوَل  َلْرساُء َصن 

تِي َمْقُبولَ    َْ يا َرب  فاْجَعْو ِحجَّ

  َْ  ُثمَّ اْكِف َصْحبِي الُكَرَب امَلُهوَل

  َْ  وِمْن َعِجيب  َفِقنَا حَمُْموَل

  َْ  َصُعوَبةت واْسِو َلنا ُنُزوَل

  َْ ْكباَن واحلَُموَل  وَبل ِغ الرُّ

 *    *    * 

 وما َعِجيب  لو َتَرب َعِجيبا

 َمِهيبا ا اِات  اَرَأيُْ، َسْودت  

  َقِريباو  َسْهالت  ا  َمْوسِنت  

رت   ْْ دت  ا َص ْْ  ُصلَّبا َصلِيبا اِصَل

لَِ  النَِّجيبا  باَع السَّ  ُينْض الر 

 



 

 26 

َْ َتنِْقيبا  واخلُفُّ َقْد َتَرب بِ

 ُمنِيبا َفَكْم َتَرب ُمبْتَِهالت  

َِ املُِجيبا  اِعي بِ    َيْسَمُع الد 

 *    *    * 

نيِ  ْى بِنَْجِد الو   حت ى صذا َمرَّ

 ُجْرَفَة أو ذا قنِيِ  عاِمَدةت  

   َتْتَشتكي الُعْرَض ذا الَوِضنيِ  

 هاَج هَلا ِمْن َعَدج احلَننيِ  

 آ ُفها َ حَتُْن للَجننِيِ  

 يا ناَق هذا اجِلدُّ فاْسَمِعينِي 

 املاِرُن املُْحَصُد ل َيِميني 

قنَِي بَِدِم الَوتنِيِ    أو َتْمَ

ْ، َكَمهاِة العِ    نيِ ُثمَّ اْزألَمَّ

ِفنِي    ل ُقُلص  َيْمَعْجَن كالسَّ

 *    *    * 

كاِب  ْكِب والر   ُثمَّ َبَدْى للرَّ

 َأثافِ،  ُمْزِهَرَة األَْعناِب  

يُد ُحفَّ باجلَواِب    ِ ا الََبِ

ْ، ناَدْيُ، صىل َأْصحايب   ُثمَّ

 



 

 27 

 ِ يْب  وُ بُّان  َكُأْسِد العاِب 

 جاِب اجلَبْ  ذيُرْوُحوا عل اجلَْبَجِب  

 ُثمَّ َعَل املْ ِع ِمْن َأْ قاِب  

 َغرَي ذي اْرتِياِب  اُثمَّ َأنِيست  

 صىل َنِقيِو الَفْقِع ذي الِعقاِب  

 صىل احلُواِرَينِي ل اْقَِّتاِب  

 *    *    * 

لوُل فإىل َليْوانِ   ُثمَّ الصَّ

يِد ِمْن َِهْدانِ    َأْرِض املُُلوِك الص 

 ِرْضوانِ َبنِي ُمِعيد  وَبنِي  

ِصِب ذي األَْفنانِ   ْْ  وامَلنَْهِو املُ

َى َلَدب الُبْستانِ    ما ِ ئَْ، َأيَْ ْ

 ِمْن ُرَسب  وِعنَب  َأْلوانِ  

َِ الِعْز نِ    وِمْن َجوار  َ َب

 َ َأْرَُّنا ِمْن َ ْهوِة الَعوان 

 لكْن َدعان َعَجُو اإِلْنسانِ  

ْحنا صىل ُبوبانِ    ُثمَّ َتَروَّ

  *   *    * 

 َْ رِي َنِقيَو األََدَم  َنُؤمُّ ل السَّ
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 َْ َم َرة  ُمَقوَّ ْْ يُد َص  ِ ا الََبِ

  َْ َُ َجَهنََّم  وقد َقَطْعنا َقْبَل

َْ  اوَسُمؤت   َم  بالُقُلِص املَُفدَّ

  َْ  وقد َجَعْلنا ُنْقِدُم املَُقدَّ َِم

  َْ  فِتْياَن ِصْدق  َكُليُوِ  امَلْلَحَم

َْ عل قاِلص  َسلِ       ُمَصتََّم

  َْ َهَم  َلْلَقوِم باللَّيو عليها َِهْ

  َْ  َيْلَزْمَن ِمْن َبْركاَن ُكوَّ َمْلَزَم

  َْ َُ وَأَكَم  َوْعَث
 وِمْن ِعيان 

 *    *    * 

َُ َ باِرقا  وقد َقَطْعنا َقْبَل

َُ َ نلِقا اوسالِعت    وَقْبَل

َِ  َحزائِقا   واْنَصْعَن ْمِن َعظا

 اغاِسق ينَِي َلياْلت ُيْ  اَمعانِقت  

 َحيُث الََبيُد َ َيُكْن ُمفاِرقا 

 َفَوَرَدْى ِمْن َليْلِها الَعرانِقا 

 ساِرقا نِْمُ، َفالَقيُ، َليا ت  

 ِمْن َسيِْف ِهنْد  باَى يل ُمعانِقا 

َجَعْ، َعيْنِي َحبِيبت     ائِقا اواْسََّتْ
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 َتْستَلُِب النَّوَم وُتْونِي العاِ قا

   *  *    * 

ياِب   ُثمَّ َزَجْرُى َنْوَمَة الر 

 بَِقوِل: ُقْوُموا فاْرَحُلوا َأْصحايب 

ِب    فاْنتَِهُووا َنْشَوب بال َتْما

ِح اهلِباِب    صىل َنواج  ُْسُ

 

 

 لِْلَحَلِوي  النَّْجِد ذي اهلِواِب 

 فالَعَمِشي اِى بال تآيِب  

 فاْعِسُفوا َأْحبايِب  اُثمَّ ُعَميشت  

ا صىل جَمَْزَعِة الُعراِب مَ    رًّ

 وِمْن َسناِم َرَفِض اهلِواِب  

يِح ذي اإِلْذهاِب    املاُ  ماُ  الر 

 *    *    * 

 ُثمَّ َعَل احلْبِ  بَِسرْي  ُمتِْعِب 

َرِة املُنَْصب    ْْ  صىل َبِريِد الصَّ

 صىل َلطاِرْيِر َمذاب  فاْدَأيِب  

 ْقَريِب فا اُثمَّ صىل الُعْقَلِة َقْربت  

 ُثمَّ اْنَدِه الِعيَ  بَِزْجر  َتْطَرِب  

ا صىل األَْعنُيِ ذاِى األَْعُلِب    َأمًّ
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ِصِب َعْذِب  ْْ ِع املُ َ  والمَّ

ِب   األَْصَهِب  َبناِى وحَتَ، َرْحِل ِمْن  امَلْمَ

ة  ِمْثُو الل ياِح األَْقبَِب    َدْوَْسَ

ْبَسِب   ْبَسَب بعَد السَّ  َتْعَتِسُف السَّ

 *    *    * 

 حتَّى صذا َأْفَوْ، صىل وادي َأَسْو 

ْهَو وَلالَّها اجلَبَْو    وجاَءِى السَّ

ى   كَّ  حْو  :امَليَْ  ُقْلُ، هَلا: َوْهي َتشَّ

 ما هو ص َّ احلَوُّ ُثمَّ املُْرحَتَْو  

ََحون َعْن حَمَو   
ِ
ِ  مل  ُثمَّ اْزِد 

 وَدَلُج اللَّيِو وصِْغفاُل الَكَسْو  

 ْسُف هَتِْجري  صذا الظ وُّ اْعتََدْل وعَ  

اها األََجْو    ما َسلَِمْ، َنْفِِس وَعدَّ

َة لِْلَبيِ، املَُحو     َأْو َتِردي َبكَّ

ْمعِ  وجاءفاْنَحَزَمْ، هَ     كالس 

 *    *    * األََزل  

 َفُقْلُ، يا ناَق بِِجدن فاْعِمِدي

 فاْنَجَرَدْى ِمثَْو اهلِجاِن املُْفَردِ  

 َتْعَتِسُف الَفْدَفَد بعَد الَفْدَفدِ  
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يَْهدِ  يَْهِد األَْجَرَد َبْعَد الصَّ  والصَّ

 ِحذاِر َمْلوين ُُمَرن حُمَْصدِ  

 بعَد وادي امَلْطَردِ  اَسَوْى َتبارت  

دِ   ا بعَد َمناِم اهلُجَّ  َكَأَّن 

 َسِفيْنَُة الَبْحِر الُعظاِم املُْزبِدِ  

 هَتْتَدي اينت وحِ  اََتُوُر َأْحيانت  

 يا ناَق ما ُيْعنِيِك َجور  فاْقِصِدي 

 *    *    * 

ها الَوِجيُف  َرْى صِْذ َضمَّ  َفَشمَّ

 َعِن اخِلياِم َوهَلا َحِفيُف  

يُف   ِ  ُيْسَمُع ِمْن َسِديِسها ال َّ

 كالَفْحِو َأْوَمى َنْحَوُه الَعِسيُف  

ا والطََّرُد الَعنِيُف    َكَأَّنَّ

ْ، داَرها َثِقيُف بَِحيُث أَ    سَّ

 ذو َلَدم ل َظْهِرِه َتْوقِيُف  

 َأْجَدُل َيبْعي َصيَْدُه َنِحيُف  

 َأْو َأِرن  ذو عاَنة  َلطِيُف  

َُ باألَْجَرِع اخلَِريُف    جاَدَل

 *    *    * 
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 بُِمْكَفِهرن ذي َنشاص  ماسِرِ 

 باَدَرُه ِمْن َوغِو احلَناِجرِ  

  ِِ اِلرِ  لَقنِيصِ اكالَعرِي ِمْن َلو  الش 

اِجرِ   ْ، َزَجراِى الز   صذا َأَحسَّ

 صذا َدَنْ، َمْهِريَُّة األَياِعرِ  

 َأْلَوْى بَِرْحِو املُْدلِِج املُسافِرِ  

اِمرِ    َقْد َقَطَعْ، َبْعَد َمناِم الس 

 َسوابَِو اخلانِِق ذي املآثِرِ  

اِمرِ   يِد الس   بَِحيُث ُمْعَتدُّ الََبِ

  ل ُقُلص  َضواِمرِ َمْأُموَرةت  

 *    *    * 

 ِمْن ُجنِْح َليْو  داجي اَلواِرجت 

 ُاَيَّساِى الُقُلِص النَّواجي 

 َمْهِريَّة َأْعياَُّنا َسواجي 

اِج  اَحزائِقت   َفِق احلُجَّ  بالرُّ

اِج  نواِسالت    ُيْرقِْلَن ل َدمَّ

 ناَجيْتُها ل َبْعِض ما ُأناجي 

 رَي باإِلْد ِج ناَق ِصِِل التَّْهجِ  

 ما َلِك َعْن َصْعَدَة ِمْن َمعاِج  
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 ما َ ََتُودي بَِدِم األَْوداِج 

تاِج    حتَّى َتُزوِري الَبيَْ، ذا الر 

 *    *    * 

 ُثمَّ اْنَسَلْبَن الِعيََ  ِمْن ُرْحبانِ 

انِ    لِْلحاوياِى فِإىَل َقوَّ

 َصْعَدَة يا ناَق باِل َتواِن  

ي صىل  ي انِ  ُأم  ِعها الرَّ  َمْمَ

 َصْعَد ُسِقيِ، الَعيَْث ِمْن َمكانِ  

 ساَب امَلِقيُو َلُكُم صِْلوان 

انِ    ل ُرَسب  ُصْلع  ول ُرم 

انِ    والَق،ُّ ل َأْسواقِها امَلجَّ

 ِ ا َبنَى َبيَ، ُأكِيو  باِن  

 وُيْرَسم  َفْرعاِن ِمْن َلو نِ  

 *    *    * 

 حاَن َتْرحال  َوَجد  حتَّى صذا ما 

: ناِد بالَقوِم َأَقدْ    ُقْلُ، لِداع 

 ُثمَّ اْنَجِرْد قد ساَب ِحنُي املُنَْجَردْ  

رِي منها املُْقتََصدْ   نا بالسَّ  وَِهُّ

 َجْبَجُب َبيُْ، القْرظِي  املُْعتَهدْ  
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يَن أو َبيُْ، كمدْ  ِدَيا نَّْسِ  َفوا

َُ َمَصد     ُأَميْطِر  ما َلُكُم َعنْ

 وَعْن َمِسيو  لُِرَبيع  ذي َثَأدْ  

 َقْد َحنَِّ، الِعيُ  بَِتْفراِح الطََّردْ  

 َعْن غْرِب  
ِ
قاء ْ ْهَفِة المَّ  للس 

نَدْ   *    *    * السَّ

ِى ُحْسَن امَلنَْظرِ   يا ِهنُْد لو َأيَْ ْ

ْوََبِ  اَقالئِصت   َْ  مثَو الَقطا بِ

 وَفوَقها ُكوُّ ِلَومن َأْزَهرِ  

 وُكوُّ َوْغد  ِمْن نعا   ُمْوَقرِ  

 

 

 َرَمى الَكَرب ناظَِرُه بَِمْسَهرِ 

 َفْهَو وَ َيْعَوْر َكِمثِْو األَْعَورِ  

َِ كاألَْصَورِ    َيْدُعو صىل الَكر  بِ

َْعَمِ  
ِ
 يا ِهنُْد َلو  َمْعَم  مل

 األََعز  األَْكََبِ  
ِ
ِة اهلل  بُِقوَّ

 

 

 ى امَلْحَمِ ما َقَفلوا يا ِهنُْد حت  

 *    *    * 

 َدْع ذا وراِجْع بالِقالِص الُكومِ 

 ُدْلعاَن واْحُدْرها َعَل َْسومِ  
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 ِمْن َمطِراِى احلََجِر امَلْأمومِ 

 

 

 َحَسَن التَّْقِوْيمِ  اَأْعنِي َبِريدت 

يِْح والَقيُْصومِ   َلْ، بالش   َتبَدَّ

يناِم واألْسنُومِ   ْمِث والس   والر 

ِسيمِ َسيَّ    َفياِل البِيِد بالرَّ

 ما ِ ئَْ، ِمْن داِوَيِة َدْيُمومِ  

 قد َقَطَعْ، والَقوُم ل ُوُجومِ  

ُجومِ    ُدوَن َمِسيِو التَّْمَرِة والسُّ

 *    *    * 

ْحضِ   وِمْن َظبنِْي  ذي الثََّرب والرُّ

ا َبَركاِى العْرضِ    َتُؤمُّ َأمًّ

 ِض ما ُتعْ  اصىل احلَِميِو َُّنَّوت  

 

 

ِعرِي ََتِْض   ُثمَّ َعَل العْرِض الصَّ

ْكضِ    ما ِ ئَْ، ل الَقوِم َغداَة الرَّ

ج  نِْك   وَمْلث  َدْحضِ    ِمْن حَلِ

الت   ْْ  وُموِل َقْرضِ  وُُمِْسك  ُب

ا وُاِْفي ُبْعضِ    وُمْظِهر  ُودًّ

 

 

 وُقُلص  َيْفَحْصَن َمتَْن األَْرضِ 

نَي َوِضنَي    الُعْرضِ   َيتْشكَّ

 *    *    * 
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ا واِضَح الطَِّريِق   َتُؤمُّ َأمًّ

 بالَعِرقاِى َمْتَلِف الَعِريِق  

 ُثمَّ َعَل الث ْعباِن فامَلِقيِق  

يُد ُمْلَصق  بالن يِْق    َحيُث الََبِ

 َتُؤمُّ سْجَع الَوْعِث وامَلِويِق  

ا َعَل َوْجناَء كالَفنِيِق    َأمًّ

ريِ     ذي الَعنِيِق جُمِْمَرةت بالسَّ

 لِْلَجدلِي اِى َعَل التَّوفِيِق  

 

 

 ُثمَّ َعَل القطاِر ذي النَِّقيِق 

داِن احلََسِن األَنِيِق    لِْلََبَ

 *    *    * 

 َْ اكَِب ْقَرَة َبْعَد الر   واْغتََلِ، الش 

  َْ  بَِحْمِد َريب  َ ُتِصْبها ناكَِب

  َْ  وَعِمداُن قد َسَوْى َمناكِب

 

 

َْ وَحَو  ْيطاِن جاَبْ، جانَِب  ُن الشَّ

  َْ َْسِجد  خِلالِد  ُمقاِرب
ِ
 مل

 

 

 َْ  ُثَوْيَلُة األَنُْجِد فيها قاِرَب

  َْ ا صىل حِمْذا الن عاِل دائَِب  َمرًّ

 

 

اها َغدت  َْ  اُثمَّ ُمَوح   بِثائَِب
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 َْ  صِْن  اَء َريب  َ ُتِرْ ا رائَِب

 َْ َرب  َأثِْب َقْويِل بُِحْسِن العاقِبَ  

 *    *    * 

 ُثمَّ َسَوْى َأنُْجَد ُمْعِرِضينا

حاَحِة امَلنِينا   َسيَّ َيِد الشَّ

 َتْعَشى صىل َمْهَجرِة احلُزونا 

 َحيُث َتَرب َبِريَدها َرِهينا 

 ُثم  َأَمْرُى الَقوَم َأمْجَِعينا 

زوا الُقوَى ال ذي َيْكِفينا   َتَفوَّ

 ِويناوَأْصِدروا الِعيَ  َفَقْد رَ  

قِيَّها َيِمينا   ُثمَّ اْتُرُكوا ََشْ

 

 

 آِمنِينا اَوْفدت 
ِ
 بَِحْمِد اهلل

ْضواِن رائِِحينا   غاِديَن بالر 

 *    *    * 

ِج   ُثم  اْنَدُهوا ُلْوَص امَلطايا الُوسَّ

اها بَِعيِو امَلنَْوِج    صِنَّ ُمَوحَّ

ِج    ما َلِك بالظَّلِيِف ِمْن ُمَعرَّ

َِ ِمْن َاَْرِج فاسَّلِبِي    لَِوْعثِ

 

 

 

 َتَصبَِّحي املاَء َصباَح املُْدلِِج 
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ِج  يِب ِري ا بَِعْذب  َحْمَ  ُثمَّ اَْشَ

ِج   ِب و  ُمَزلَّ ْ    َكِدِر المُّ

َُ لَِسد  امَلنَْهِج    ُثم  اْصُدري ِمنْ

 املُْدَمِج  
ِ
 َكأَنَّ َرْحِِل ذا الِعشاء

 األْلَرِج ُ دَّ َعَل َظْهِر الظََّليِم  

 *    *    * 

 ُثمَّ اْنَجَرْدَن الِعيُ  ناِجياِى 

 

 

عاىَل بَِأقاِوي اِى   ِمثَْو السَّ

 أو كالَقَطا الُكْدِري  قارباِى  

 صىَِل َ تاى  ُمَتواِهقاِى  

ََ األَْرِض ذا امَلْوماةِ    ََيَْتْبَن َوْج

 لِْلَفيِْض ِمْن ِريََّة عاِمداِى  

 لَّعاِى ِمَن الط الِح ُمَتطَ  

ِر ِمْن َثالِى   ْْ  صىَِل َبِريِد الصَّ

اِى  
ِ
 سامل

ِ
 ُرْحَن بَِحْمِد اهلل

 يا ُرب  َسل ْمها ِمَن الِعال ِى  

 *    *    * 

ا َأَلَذْى ُجالِجال  َأُقوُل مَل 

ها والَوْعَث واجلَراو    َفَومَّ
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تا األَناِمال َفتنَِي َضمَّ  كالشَّ

 عاِجال اغت يا َرب  َبل ْعنا َبال 

ري  قاباِل  َْ ْذنا بِ  َرب  وَعو 

َدب َمْن كاَن ِمن ا قافاِل   َوِق الرَّ

 

 

َيْ،  َيُك ِمن ا ناِز 
ِ
 واْغِفْر مل

واِحال  ْكباَن والرَّ  وَبل ِغ الرُّ

 وَبل ِغ اخلرَياِى ِمن ا اآلِمال 

 عاِجَلها يا َربَّنا واآلِجال 

 *    *    * 

واِسمِ ماذا َتَرب ل ال  ُقُلِص الرَّ

ِِ َليْو  غاِ مِ    َيْمَعْجَن ل َأْكنا

حائِمِ    َيْبُدْرَن ِمْن ُاْتَلِِف الزَّ

ْي ُعْقَدَة َبيِ، ناِعمِ   َنَْمَ
ِ
 مل

ِِ وامَلناِسمِ    َيْفَحْصَن باألَْلفا

يِد القائِمِ   ب الََبِ  راَحَة َعْن ُيَّْسَ

 بِاخلَبِْ، كالنَّعائِمِ  َنواِسالت  

 وِم ِمْن َيْقظاَن أو ِمْن نائِمِ بالقَ  

نئِمِ   َِ َوَهُج السَّ  َأْفَل صَِلي

 َفْهَو َعَل الواِسِ  ذو َِهاِهمِ  

 *    *    * 
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 ِِ  ُقْلُ، هَلا ل ُجنِْح َليْو  َأْسَد

 َعْن َصْفْصِف  اَوْهَي ُتراِمي َصْفَصفت  

 َتْطِوي ِمَن اجلَنِْب َسواَح النَّْفنَِف  َصْفَصِف 

 نِرن  ذي َمنِْسم  ُمَوظَِّف بِ  

  ِِ َّْ، وصِْب   َأْجُو  مَل
 وَعُود 

  ِِ  وحاِرك  َفْعم  وهاد  ُمْمِ

 ومِ َْ َفر  َرْسو  وَلدن َأْكَلِف  

 َصْل،  َنن َفوَق َصبِين ُمْرَهِف  

 وَوِرك  َعبْو  وساق  َأْهيَِف  

ْفَشِف    مَل ا َعَلْ، ل َعَقباِى الشَّ

 *    *    * 

 َعرْياَنة  كالباِزِل اهلََمْرَجوِ 

َوب ِمنْها   فن َتْطِوي الصُّ ُْ  ُمْعِموِ  بِ

وِ    ل َأيْنُق  ِمثِْو النَّعاِم اجلُفَّ

 َمْهِريَِّة الَّس   ِحساِن األَْرُجوِ  

وِ   ماِح الُعسَّ  بِِفتْيَة  ِمْثِو الر 

 َفَكْم َسَوْى ِمْن قِي  َمْرى  جَمَْهوِ  

 نَْقو  وَمنَْقوِ وَمنَْقو  ومَ  

 ُصمَّ اجلَنَْدلِ  
ِِ  َتْعِسُف بِاألَْلفا
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فت  وِ  اَتَعسُّ  َبْعَد َمناِم الُعفَّ

وِ    صىَِل اجلَُميَلنِي باِل َتَأمُّ

 *    *    * 

 يا ناَق ِسرْيِي واْسَمِعي َكالِمي

ضامِ   ِع الر   ما صِْن َلنا بالُفرَّ

 ِمْن َوَسر  ُيْقَل و  ُمقامِ  

ِ  سامِ ُأم    ِ  وَسْر  ي بَأْلفا

 ُعراِعرين َأيَّن اْئتِنمِ  

ْمرامِ    ِمْن َبعِد صِْيواع  بِذي الر 

 واآلكامِ  
ِ
 لِْلَوِعِر الطَّْرفاء

يُد واثُِن امَلقامِ    َحيُث الََبِ

 قد غاَدَرْى فْرَجَة باْعتِزامِ  

 الُعظاِم الط امي 
ِ
ِة املاء  لِلثُّجَّ

 *    *    * 

َْ َسَوْى   ِعفاَرْيِن ووادي اخلُنََق

  َْ  وذاَى ُعشن بَِزماع  ُمْعنَِق

  َْ َق َرة  ُمَوثَّ ْْ يُد َص  َحيُث الََبِ

  َْ َق  وَعْن َمِسيو  َسِرب  ُمَم 

 

 

 َْ ى ُسُرَق  وَوْعَث َحيْثاَن َتَعشَّ
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 َْ  َتنْساُب ل ُظْلَمِة َليو  ُمْطبَِق

  َْ  ُ َوْيِطاِى كالنَُّحوِص املُْطلَِق

  َْ  َوْجناُء كالَفْحِو اهلِجاِن ُمْعِرَق

  َْ ى َسْمَلَق ْى بِصْفعاَن َتَعشَّ  َمرَّ

  َْ لََّق  َجْرِميَّة  َمْهِريَّة  ُاَ

 *    *    * 

ْبَسِب ِمْن  ْهِب ذي السَّ  الَقَصْص  ذاِى لِلسُّ

ْص   َْ يُو َ 
ِ
يِو صذا امل

ِ
ي صىَِل امل  ُأم 

ِ  كاجِلْذِع ناج  ِمْن َقعَ    ْص بُِمْمِ

 يا ناَق ِسرْيِي ليَ  حنَي املُْرَتَبْص  

 َتنْصاُع والِعيُْ  ُيزاِوْلَن امَلَحص   

 حنَي امَلطايا ُتنْتََقْص  اَتزاُيدت  

باِع املُْقتَنَْص    حَتاُمَو اجلَوِن الر 

    ِِ  الَعَرْص  حَتَْذبماري ُة األَْلفا

ْهَب ذا امَلْرِو األََحص     ِ ِنَّ َتْعُلو السُّ

 َقْد َكَحْص  اصىَِل الُكَتيْناِى َسِريقت  

 *    *    * 

 ِسرْيي صىل ُكْتنََة َسرْيَ اجِلد  

 وليَ  اجلَوُر ِمثَْو الَقْصدِ  اَقْصدت  
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ي َمَع الَوْفِد َسِريَق الَوْفدِ   ُأم 

 الِوْردِ  
ِ
 َرواء

 
ي صىَِل ماء  ُأم 

د    ْْ لَّ رِة الص  ْْ  َحيُث َبريُد الصَّ

 

 

مُجاِى اجلُْردِ يا ُكتْ   َن ذاى الرُّ

 

 

ْمدِ  حاِب الرُّ  ُأْسِقيِْ، َتْسجاَم السَّ

ْعدِ   اج  َهِزْيِم الرَّ  ِمْن ُكو  َثج 

ب وجَمْدِ    دار  ِ ا َحيَّا َندت

  َهْراُن َأْلوايِل وَحيُّ األَْزدِ  

 *    *    * 

ِى بِاألَْعالمِ   يا ِهنُْد َلْو َأيَْ ْ

امِ ِمْثَو عُ  اَأيانِقت    ُروِق السَّ

امِ    َِه 
 َيِْمْلَن ُكوَّ ماِجد 

ناِد َبِرع  َقْمقامِ    واري الز 

َِ احلو  واإِلْحرامِ    َسبن بَِوْج

 وُكو  ُضْعُبوِسيَّة  َكهامِ  

امِ    َوْغد  َسباَقا َوَرع  َنو 

َِ َجث امِ    ِضنن بِن ل َرْحِل

امِ      َيتَِّقي َمالَمَة اللُّو 

 َعَل َأْقوامِ  اْلِ، َأْقوامت َفوَّ  

 *    *    * 
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 َْ َمْرَدَل  صذا اْنتََحوا بالُقُلِص الشَّ

َْ  ُأَعيْبالت   َل  َيْعَشوَن َغْوَل الُعوَّ

  َْ  ِمنْها َزْلَزَل
ِ
ْهباء  لِْلقاَعِة الشَّ

  َْ ْعُب َقْد جاَبْ، بَِليو  َأْسَفَل  والش 

  َْ  َفَكْم َسَوْى ِمْن َمنِْزل  وَمْرَحَل

  َْ َ  جَمَْهَل  قِين وتِْي
 َ  وَمْهَم

  َْ  وَمنَْهو  َصْعب  وَوْعث  َجْرَوَل

َْ  َنواِسالت   َل َُ َفَدلُّ َل  ُدلَّ

  َْ  حت ى َأتَْ، َتْعَرب َنواج  ُمْعِمَل

  َْ ي   َعنَْسَل  وحتَ، َرْحِل َعنََّْتِ

 *    *    * 

 ُثمَّ بيَْعَرب َغرْيَ ماكِثاِى 

  اِلصاِى  صِ َّ بِِسْقِ  الوادِ  

 و اِرباِى  اُقْوتت  َأواكاِلت  

فتاِى   َرِة الص  ْْ  ِعنَْد َبِريِد الصَّ

 ُثمَّ َتراَمْ، بُِأَقيِْعياِى  

ياِر اخلُنِْ  فاِرساِى    ِمثْو الص 

رِي ُمْطنِباِى    ألُُسب  ل السَّ

 للِوْرِد قارباِى  َيبَْمبنت  
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 ُثمَّ صادِراِى 
 َفشاِرباى 

 َهبُّوا ُمبادِراِى بِالَقوِم صِْذ  

 *    *    * 

الِم املُْسِهوِ   باخلَبِْ، ِمْن ذاِى الس 

 ِ ا َبِريد  ِمْن ِصالِب اجلَنَْدلِ  

 َأْلَرُ  َمْسُؤول  وصِْن َ ُيْسَألِ  

َِ وصِْن َ َيْعِقوِ   َ ما فِي  َبنيَّ

 ألَُ ب  َفراَحة  َفجْلَجوِ  

 وِ َرِويَّ امَلنْهَ  ا قد غاَدَرْى َنْجرت  

وِ   سُّ َ   ْبنَي َدد  بالَوْلِد والَّتَّ

لِ   َرِة املَُجدَّ ْْ  صىل َبِريِد الصَّ

 َتُؤمُّ ِهْرجاَب بَِسري  ُمْعِجوِ  

 صىل َبناِى َحْرب  َ َتْعِدلِ  

 *    *    * 

 حت ى صذا ما اْرحَتََو النُُّزوُل 

 َفُجوُّ َِه ي َرْحُلِك امَلْحُلوُل  

  َُ  امَلُهوُل  وِمْن َصناَن ِ ْعب

ِ  ِ ا ُنُحوُل    فاْنَجَرَدْى َحْر

ْعِب هَلا ُنُسوُل    َعْن َنْكَبِة الش 
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بواِى َحيُث ُتْلَفى الُعوُل   للر 

َرِة امَلْجُدوُل   ْْ  ِ ا َبِرْيُد الصَّ

ُهوُل   ْ، ِ ا السُّ  وَأنُْجد  َحفَّ

 ما صِْن ِ ا َزْرع  و  ُغيُوُل  

 

 

عْ  عاىَل الذُّ  ُر واهلُْذُلوُل صِ   السَّ

 *    *    * 

ْيساعِ 
ِ
 ُثمَّ هَلا بالبََسِ  امل

 َزماُع َسرْي  َأي ن زَ ِماعِ  

 َقْد غاَدَرْى بالَوْلِد واإِلْيواعِ  

 لصاَصة الُعْرُفِ  ذي األَْقراعِ  

 ُمْرِصَدةت ِمنْها صىل َتالعِ  

اعي  يُد   َُيِيُب الد   َحيُث الََبِ

 ْلبِِك املُْلتاعِ َسو  اجلََوب َعْن قَ  

 َعْن َبْعِض ما َأنَْ، هِلِنْد  راعِ  

 َدعاَك ِمْن َوْجد  ِ ِنْد  داعِ  

 ل النَّوِم والِعيِ  عل اس العِ  

 *    *    * 

صت  َّْ  ُ 
ِ
  الِْلُجَسداء

ِ
 لِْلنء

  
ِ
نِي َ وق  صىل َهيفاء  َفَشفَّ
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ِ
اء  َغرَّ

 َحوراَء بِْكرِ   َرْ َدة 

  ْ َ 
 ََخْصاَنة 

ِ
 َكلة  َ نْباء

  
ِ
َِ الظَّْلنء ر  ََتُْلو َسَد  كالدُّ

  
ِ
ياء ْْ ى َس  ساَفْ، بَِرْحِل ل ُدجت

ا ثاَب يِلْ َعزائي   َفُقْلُ، مَل 

  
ِ
 لِْلَقوِم ُحثُّوا الِعيَْ  لِلنَّجاء

  اَوْلدت  
ِ
 صىل األَْغَلِب فامَلْرلاء

  
ِ
 ُثمَّ الَعواِر فِإىَل امَليْثاء

 *    *    * 

 ى صِذا َأْوَرْدهُتا َزُنوماحت  

ا وامَلنَْهَو امَلْعُلوما   وادْيَّ

يُد َ َيَزْل َمأُْزوما   َحيُث الََبِ

 َأْلَقْ، ُضِهيًّا َلْلَفها َمْذُموما 

ُؤوما اُقْودت   ى األَيَْن والسَّ  َتَشكَّ

 ُعْرُهوما َعيَْهنت  اَيْتبَْعَن َجْلست  

 ماَتُؤمُّ َقْصَد الَكْعبِة النُُّجو 

 ناِهَجةت َمنَْهَجها امَلْأُموما 

رت    ُضمَّ
 ُسُهوما ا نجاَد َثْور 

 ََيَْشْمَن ِمنْها امَلْعِدَن امَلْجُشوما 

 *    *    * 
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 ُثمَّ بِبُعطان بِواِجي الَوْسِج 

 َتُؤمُّ ِمْن بِيَْشَة وادي َتْرِج  

 بِِمْلَط   ذي َمنِْسم  َأَزج   

َِ امَلْوماِة َأيَّ   ا بِ   َ ج  َ جًّ

َِ الن ْهَقَة ذاَى الَفج     َتْعُلو بِ

ِر مثُو الِعْلِج   ْْ  َحيُث َبِريُد الصَّ

 بِِذي ُسنر  َغرَي َسرْيِ امَلْرِج  

 َتْعِسُف هَتِْجرَي َأِجيَج الَوْهِج  

 ألََقبن ََيَْشى َفواَى احلَج   

ي  ي الَقْصَد   َتْعَوج   يا ناَق ُأم 

 *    *    * 

َْ  ُثمَّ  ماِغ باَل  َعَل ذاِى الد 

  َْ َ  َيْعتاُل ِمْن َأْفَل َل  ِمْن َمْهَم

  َْ َِ ِجباَل  َيْعُلو صىَِل ُسُهولِ

  َْ ى حاَل  َوْعَث احلذيناِى ُيَعشَّ

  َْ ِر   حَماَل ْْ  َيْعُلو َبِريَد الصَّ

  َْ  ُقْلُ، لَِعنِْس َأيَّن َمقاَل

  َْ حاَل ْسَو بالرَّ  َوْهي حَتُثُّ الرَّ

  َْ تاَل ْْ  ِمثَْو البَِعي  الطَّْفَلِة املُ
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 َْ با َأْذياَل  ََتُرُّ َثوَب الصَّ

  َْ  اجِلدَّ حت ى َتِرِدي َتباَل

 *    *    * 

رِي ذي اإِلْمواضِ   َفَوَرَدْى بالسَّ

 ل َُتُك  ُبوك  ول َأنْقِاضِ  

 ُيوِضْعَن ل َأْغَوَف داج  غاضِ  

 ْجهاضِ بَِسال األَ  اُيْلِقنَي َنْوحت  

ْعَن ل ذي َجْدول  َفْوفاضِ    َيْمَ

ِع احِلياضِ   داِن ُمَّْتَ  لِْلََبَ

 َفُقْلُ، للَقوِم عل اْرَِتاضِ  

 َلَدب َمِقيو  َغرِي ذي صِْيفاضِ  

ياضِ    ُحلُّوا ُرُؤوَ  الِعيِ  للر 

ْْضاضِ    َيْعِسْفَن منها َرَمَض الرَّ

 *    *    * 

 َقطا الَقواِرِب فاْلَلْوَلَقْ، ِمْثَو ال

كائِِب  ابِالَقوِم َوْلدت   ُب الر   ُذهَّ

 

 

ْ، صىل َنجائِِب   َنجائِب  ُضمَّ

 ََيُْوَن َعْرَض األَْرِض ذا املناكِِب  

من َلِوِو اجلَوانِِب  امَلناكِِب 
ِْ  ل ُمْطَل
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 النَِّويِض الن اِضِب 
ِ
 لالَفَة املاء

َرِة امَلجانِِب   ْْ  َحيُث َبِريُد الصَّ

 عْفَن منها َكِدَر امَلشاِرِب قد  

باِسِب    السَّ
َِ  َفَكْم َسَوْى ِمْن َأْوَج

ا َتعاَسى َأْقُرَن الثَّعالِِب    َجرًّ

 *    *    * 

 ُثمَّ اْنَتَحْ، باحلََشِد امَلدالِِج 

 ُمْعَصوِصباِى الُقُلِص النَّواِعِج  

 صىل الُقَرْيا َسَدَد امَلناِهِج  

عِ   ْعَن ل َمْمَ هاِرِج َيْمَ  ها الصُّ

 ُمَدن ياى  َغرَي ما َعواِمِج  

َِ امَلْاِرِج    َيْبِعنَي ِمنْها ُقَذ

 َكَأِجيِج املائِِج  ا ََيُْوَن َهْجرت  

 ُأنَيَْفتِي ُأَميلِِح امَلداِرِج  

ى البائِِج    حيُث الَبيُد كاملَُسجَّ

 وحتَ، َرْحِل كالَِفنِيِق اهلائِِج  

 *    *    * 

 صاُع اْنِصياَع اجلاِب َوْجناء َتنْ 

اِب   اِجِر النَّع   َعْن َنَعباِن الز 
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 ألَْلَرب  ذي امَلنَْهِو الُعباِب 

ِب  | ا  َعْذب    نطاِ الِوْرِد للم 

 صادَِرة ِمنْها صىل َأْعباِب  

 َتْرِمي األََحصَّ الَوْعَث ذا احلَزاِب  

ِ  ِمْن اإِلْنقاِب    بِنِرن  عا

 ي  باِب ُثمَّ ُكراِع الباِب أَ  

الِب   ِة الص  وِر احلَرَّ ُْ  باِب ُص

 يا َرب  َسل ْمها ِمَن األَْوصاِب  

 *    *    * 

نَ ُثمَّ اْنَشَدْحَن الِعيَ   ْْ ب ينَْف  الَُبَ

ب  َ  يِِصْلَن بالتَّْهِجرْيِ َأْسباَب الَّسُّ

 ُذبَّالت  
َرب لِذي َفِوني   ِمنْها الذُّ

 َربَبراها ِمْن ِسفاِر ما بَ  اُلْوصت  

ا   ِة َعنْها ُعري   َثنِيَّة احلَرَّ

يُد جاَزُه َعرُي الَفرا    َحيُث الََبِ

ْفَوِة َتْأتَمُّ َكَرب   ُثمَّ َعَل الرُّ

ياَنَة   َحيُث الِقَرب   ُثمَّ بِِمْ

ب َكْرَكرا  اُثمَّ َيراحت    صِْذ َتَعدَّ

يَد األَْغََبا    ِ ا َتَرب ذاَك الََبِ

 *    *    * 
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  الُكراُع وهَلُنَّ ِرْيدهْ ُثمَّ 

 َينِْسْلَن لِْلَمْعَلِف ِمْن َأيِيَدهْ  

 لِِوْرِدِه قاِرَبةت َعنِيَدهْ  

يَدهْ   َنَْهو  قد َأِمنَْ، َتْ ِ
ِ
 مل

ة َعتِيَدهْ    ََتُدُّ َنْأَي ُمدَّ

 حَتْتِي نِياق  ُأُجد  َتلِيَدهْ  

 ِعيِْديَّة  َعرْياَنة  ُمِعيَدهْ  

قِي   ِق قد َسَوْى َبِعيَدهْ ِمَن الرَّ

 بريَدهْ  وغاَدَرْى جُمَدَّ ت  

 َمي اَسةت ل َوْلِدها َ ِديَدهْ  

 *    *    * 

َ اإِلْيعالِ  ََ ى َأ    َتَتَشكَّ

َِ اللَّيِو ذي األَْهوالِ    و  اْعتِسا

 قد َدَعَسْ، َوْرَقَة باْحتِيالِ  

ْلصالِ   ِحِج الصَّ  ُثمَّ اْنَتَحْ، كالشَّ

مالِ َأقاوِ    ياِى احلَْزِن والر 

 ُثمَّ ضهاء ََعَجَو األَْعجالِ  

 َفناِهياِى َفَُضا األَْجاللِ  

ُلقانت   ُْ  ُثمَّ ذا َغزالِ  اَف
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ِر ذو األَْميالِ  ْْ  َحيُْث َبِريُد الصَّ

جالِ   ُع الس   واملاُء َعْذب  ُمَّْتِ

 *    *    * 

رِي ِمنْها املُْطنِِب   ُثمَّ اْنَتَحْ، بالسَّ

 صذ َسِمَعْ، هَتْزاَج حاد  ُمْلِهِب  

ْسَحب  ََتْتاُز َأْعَل مْسَحِب  
ِ
 مل

 صىل ُغراباِى الَقِريِن األَنُْصِب  

 ُثمَّ اخلَُرْيداَء بَِوْلد  ُمتِْعِب  

ِب    ُثمَّ صىل َضْفن  َرِوي  امَلْمَ

ِب و  ُمَطْحلِِب   ْ    َكِدِر الم 

 ُكِب ُثمَّ َعَل رْكَبَة َمرَّ األَرْ  

َرَتنِي األَْ َهِب   ْْ  َحيُث َبِريُد الصَّ

ِب    ُصْعَرب كَأْمثاِل الَقطا املََُّسَّ

 *    *    * 

من ساِخ 
ِْ  ُقْلُ، هَلا ل ُمْطَل

 َلَدب ُمناِخ َأيَّن ُمناِخ  

اِخ    ألَْوَقَح ذي امَلنَْهِو الوض 

ْهُر باْنِسالِخ    يا ناَق َهمَّ الشَّ

اليَفَأْزِمعي بِاجِلد        الَّتَّ
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ِخ   َ ن 
 ِ  فاْنتََهَوْ، بُِمْمِ

ِخ   ْمرا َلِة الش  ْْ  كاجِلْذِع ِجْذِع النَّ

 َكُأم  َأْفراخ  صىل َأْفراِخ  

باِخ    َعْن ذي ُسَوب ذي احلَْمِض والس 

 قاِرَبةت لِْلِوْرِد ِمْن َكالِخ  

 *    *    * 

ِى َعْن َعيانِ   يا ِهنُْد لو َأيَْ ْ

 ُيْوِضْعَن ل َجْلذانِ  اصت َقالئِ  

 بِالَقوِم ِمْن َيْقظاَن أو َوْسنانِ  

 وُكو  َصْل،  ثابِِ، اجلَنانِ  

 َأْرَوَع ِمْفوال  َعَل اإِلْلوانِ  

   َثلِب  َلبن   و  َمن انِ  

 وُكو  نِْك   َحَِض  َضن انِ  

ِم َضبن وانِ   م  بالذَّ  ُمَعمَّ

اَمة  َح    رْيانِ َجم  اخلَنا َنو 

ْكبانِ    َعلِْمِ، َمْن ذو الَفْوِو ل الرُّ

 *    *    * 

 الُعنُْق  اخلُوصِ صذا اْنَتَحى الَقوُم َعَل 

 َسناَمى الُفنُْق  
 
 َعْن ذاِى َأْصداء
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ُحْق   الَعيَْدِهي اِى الَعياِهيِم السُّ

َِ األََمْق    وَقْد َسَوْى حنْطَوَة احلَْرر

رِ   ْْ  َعْن َغْرب الطُُّرْق  َحيُْث َبِريُد الصَّ

 صِْذ َبَرْق  اَأْقوُل لِْلباِرِق َوْهنت  

ِق اليَنن املُْؤَتلِْق    َلواِمُض الََبْ

 َأيََّْس ِمْن نعنَن صِْذ  قَّ األُُفْق  

 لذي َ وق  َعَلْق  اَهيَّْجَ، َأْ جانت  

 واْنَتَحِ، الِعيُ  امَلواِسيُق الُوُسْق  

 *    *    * 

ا  ثاَب يِل اْحتِفاظي َفُقْلُ، مَل 

واظِ   َُ الشُّ  َ َب
َِ  والَقْلُب فِي

 ُسوُّ ِ اهلََوب َعْن َقْلبَِك املُْعتاظِ  

ظاظِ  
ِ
 والِعيُ  َتْطِوي األَْرَض بامل

 ُمْشِفَقةت ِمْن زاِجر  َكظ اظِ  

ْبِ، ِمْن ُعكاظِ   َْ  ُمْسِهَلةت لِْل

 َسَوْى فِجاَج األَْرِض بِاْنِدعاظِ  

 ُصُلب  ِغالظِ بُِمْجِمراى   

 بِِفتْيَة    َفِحش  فِظاظِ  

اظِ   ق  ُحف     َبْو ُرواِة ُصدَّ

 *    *    * 
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فِق الَعصائِِب   فاْنَجَرَدْى بالرُّ

 ِعيِْديَّة  ُمْفَعَمُة امَلناكِِب  

اَن للَمناقِِب    تاِرَكةت ُقر 

يَو َكفُّ الكاتِِب  
ِ
 بَِحيُث َل َّ امل

بت    و  واقِِب ل ُجنِْح َلي اَوََشِ

ئِِب   ا  بُِكو  حَمْض  َحَسِن الَضَّ

اِغِب    ُدعاَء الر 
ِ
 َيْدُعو صىل اهلل

َِ وتائِِب    ِمْن ُمْشِفق  ِمْن َذْنبِ

 َيُقوُل واألَْمُر صىل الَعواقِِب  

 يا َرب  َهْب يِلْ َأْحَسَن امَلواِهِب  

 *    *    * 

كاَب ُمْدِن   َحت ى صذا َأْدَنى الر 

 ِة املُنِْعِم   بِالَوْهنِ بُِقوَّ  

ِِ داَر األَْمنِ    اْستَبَْدَلْ، باخلَْو

يقاَى وادي َقْرنِ  
ِ
 وجاَءِى امل

 ُحفَّ بِِزي  احلُْسنِ  اوَمْسِجدت  

ْكنِ   َِ ُْيِوُّ احلَجُّ َقْبَو الرُّ  بِ

 واملُْشِعُروَن الُبْدَن َأْهُو الُبْدنِ  

 وُيْزَجُر املُْرفُِث كي   ََيْنَي 
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ُك الِفْسُق ال ذي   ُيْعنِي  وَيَّْتُ

 َوَجَدُل الَقَوِل ال ذي   َيْعنِي 

 *    *    * 

ُموا   َيمَّ
 ذاَك صذا الَقوُم بَِقْرن 

ُموا    أو َتيَمَّ
ِ
 فاْغَتَسُلوا باملاء

 وَقلَُّدوا اهلَُدب كن قد ُعل ُموا  

 وَأْحَرُموا وَأْ َعُروا َفَأْعَلُموا  

 ُد اليَنن املُْعَلمُ وُنِمَ الَُبْ  

ُموا    للَقوِم ُثمَّ اْسَتْقَدُموا أو َقدَّ

 َحت ى صذا َقَووا َصالةت َسلَُّموا  

 وَرَفُعوا َأْصواهَتُْم َفَأْحَرُموا  

ُموا   ُُم وَكرَّ  وجَمَُّدوا َر َّ

مَحُوا    واْستَْعَفُروا لالَِقُهْم واْسََّتْ

 *    *    * 

يْقاِى هذا َوُهْم ل َمْسِجِد 
ِ
 امل

وا َفوَق َيْعَمالِى    ُثمَّ اْسَتَطفُّ

  ِحت ى صذا ما ُثْرَن جَمُْبوباِى  

نِْع ذا اخِلرياِى    َلبَّوا مَجِيَو الصُّ

 بُِلَعة  ِمْن َأْحَسِن اللُّعاِى  
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ا وُ ْعثتا رافِِعي األَْصواِى   ُبحًّ

 ُمْفِونَي بامَلِسرِي صىل الَبْوباِى  

 احلاجاِى َقْوهُلُْم: يا قايض  

ْعواِى    اْغِفْر لنا يا ساِمَع الدَّ

 واألَْمواِى  
ِ
 واْعُف َعِن األَْحياء

 *    *    * 

 ُثمَّ اْعتََزْمَن الِعيُ  بالتَّْصِميمِ 

 لِْلَمْسِجِد امَلْعُلومِ  اَعوائدت  

 لِْلُكْفِو فاليَُسومِ  اَقواِصدت  

َرِة امَلأُْزومِ   ْْ  صىل َبِريِد الصَّ

 ل التَّْمِجيِد والتَّْعظِيمِ والَقوُم  

ِحيمِ    َيْرُجوَن َعْفَو العافِِر الرَّ

 ل َجنَِّة النَِّعيمِ  وَمنِْز ت  |

 بَِعْفِو َربن واِسع  َكِريمِ  

يَة  َ ِيمِ   ْْ  والِعيُْ  ل ذي س

 َعَل َسبِيِو احلَق  ُمْستَِقيمِ  

 *    *    * 

 َْ لَِويَْعِة الطَّْلِحي  ُمْستَِقيمَ 

  َْ ْيَم  صادَِرةت َعنْها َتُؤمُّ الز 
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 َْ  ُثمَّ َعَل َسُبوَحِة الَقِدْيَم

  َْ َرِة املُِقيَْم ْْ  َحيُث َبِريُد الصَّ

  َْ رْيِ ذي الَعِزْيَم  ُمْطنِبَةت ل السَّ

  َْ  صىل ُأَرْيك  َتْعتَِِل َصِميَْم

  َْ ْكِب   َملِيَْم  مَحِيَْدةت ل الرَّ

َْ باقِيَةت َأْعراقُ    ها َكِرْيَم

  َْ  صِن  ألَْرُجو َأْن َتَرب َسلِيَْم

  َْ ْكِب   َمِذْيَم  حَمُْموَدةت ل الرَّ

 *    *    * 

 َعَل اْنِكن ِ  اُثمَّ اْنَتَحْ، َوْلدت 

 بِئَْر اجلذاِمي  باْحتِيا ِ  

 صىَِل ُحننَْيِ امَلنَْهِو اجلَي ا ِ  

 َحت ى صذا َأْفَوْ، صىل املُشا ِ  

ِر   حُتاِش   ْْ  َحيُث َبِريُد الصَّ

ْ، بِتَْحنان  لَِشوق  غاش   َعجَّ

َكَرْى لإِِلْلِف وامَلعا ِ    وادَّ

 َمكالِئتا بِالَعْرِ  كالُعشا ِ  

 فاحلُوَل ِمْن َنْشَوَة فاألَْلشا ِ  

 واإِلْنفا ِ  
ِ
 َمواسَِن األَْكالء

 *    *    * 
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فاِح   ُثمَّ بِنَْجِد احلَو  فالص 

ِح   ح  َأي ن اْنَِّسا  هَلا اْنَِّسا

 ل َوْهِج َحرن ذي َسُموم  ضاحي 

 

 

اَرِة املُْمتاِح  اَوْلدت   صىل َفوَّ

ْحواِح   ي اِن   الوَّ ِع الرَّ َ  والمَّ

 ل احلََرِم اآلِمِن   املُباِح  

 َأْدُعوَك يا ذا امَلن  واإِلْصالِح  

 يا َربَّنا يا فالَِق اإِلْصباِح  

 

 

 ْم ِمَن األَيْداِن واألَْرواِح َحر  

الِح    َمْن جاء   َيْبِعي ِسَوب الصَّ

 *    *    * 

ْدَرِة الَكبرِِي   ُثمَّ لِِشْعِب الس 

 رِ ْعِزيبالتَّ هَلا َمِسرُي َليَ   

 َفِإىَل َثبرِيِ  
 
 صىَِل ِحراء

 لِبِئِْر َميُْمون  باِل َتْقِصريِ  

 البِئْرِ  ُثمَّ لِِشْعِب اخلُوِز حَتِ،  

 

 

 َفُجوِري ا َعْن ِ ْعِب ُجْرَما َيََّست 

وِر والُقُصورِ   ُْستََقر  الدُّ
ِ
 مل

َنَْزيَلْ ذي الِعْبَطِة امَلْعُمورِ  
ِ
 مل
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   ُبدَّ ُكوَّ األَْمِر ِمْن َمِصريِ 

 

 

 يا ناَق قد َأْعَقبْ، بامَلِسريِ 

 *    *    * 

مِ   بُِعْقَبة  ل احلََرِم املَُحرَّ

 

 

َِ يا ناَق َرْحِِل واْسَلِميأَ   ْلِقي بِ

 ل َمنِْزل  كاَن لَِرْهِ  األَْقَدمِ  

 ُثمَّ َعْن احلَُجوِن   ُتَلْعثِِمي 

 صىَِل َجوابِيْها الِعظاِم الُعظَّمِ  

ِمي  يِب صِْن ِ ئِْ، أو َتَقدَّ  ُثمَّ اَْشَ

 

 

مِ  ْوَدِد املَُردَّ  ِمنْها لَِرْدِم السَّ

مِ َرْدِم َبنِي َاْ   زَّ َْ  ُزوِمها املُ

 َحت ى ُتناِلي عنَد باِب األَْعَظمِ  

يِب َري ا بَِحوِض َزْمَزمِ    وَتْمَ

 *    *    * 

 الَِّذي َقْد َأنَْعن
ِ
 واحلَْمُد هلل

َِ وَسلَّن  نا ل َأْرِض َ  َسريَّ

ما  َُ املَُحرَّ  َحت ى َأتَيْنا َبيَْت

 َمنًّا َفَعظَّْمناُه َمْع َمْن َعظَّن 

 ُثمَّ َهدانا ُنْسَكنَا وَعلَّن 
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 كن َهَدب َقبُْو َأيانا آَدما

ما   حَتَرَّ
َِ ْفنا بِ َ، َسوَّ  ُثمَّ

 وُسنَّةت َيْفَعُلها َمْن َأْسَلن 

ما  َُ املَُكرَّ  ُثمَّ اْسَتَلْمنا ُرْكنَ

 ُثمَّ َرَكْعنا وَوَرْدنا َزْمَزما 

 *    *    * 

فا ب فاُثمَّ َلَرْجنا لِلصَّ  اَب الصَّ

فا  اَج َتْدُعو ُعكَّ  َحيُث َتَرب احلُج 

ْهَوِة َرْهوت    ُوقَّفا ا ُثم َعَل الرَّ

ْكِب َمْن قد َأْوَجفا   وِمنُْهُم بالرَّ

 َهْرَوَلةت ِمْن َبْعِد َمْْش  َرَسفا 

 َيْدُعوَن َربًّا كامَلا َتَعطَّفا 

َِ األَنْكاَل َعنُْهْم    َأْن َيْ ِ

فا بت  اْعيت َس  َمْ َ فا اَتراُهْم ُ جَّ  وُوجَّ

فا   وِمنُْهُم َمْن َحوَّ ُثمَّ َحرَّ

 وُمْفَرد  لِْلَحْلِق قد ََتَلَّفا 

 *    *    * 

 َحتَّى صذا َأْفَووا ِمَن امَلشاِهدِ 

 عاُدوا صىل َبي،  َمِشيد   اِئدِ  
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 ُل َّ إِلْبراِهيَم ذي امَلعاِهدِ 

اِدِق ل امَلو   الص 
َِ  اِعدِ و ْبنِ

 صِْذ َيْرفعاِن الَبيَ، ذا الَقواِعدِ  

 وَيِْفراِن املاَء ذا امَلواِردِ  

 فالن اُ  بني  اِرب  وحاِمدِ  

 وسائِف  وراكِع  وساِجدِ  

 غرِي جاِحدِ  
ِ
 وعاكِف  هلل

 

 

 يا َربَّنا َمْن كاَدُه ِمْن كائِدِ 

 *    *    * 

َُ يا َربَّنا بَِمْرَصدِ   َفُكْن َل

ا وَتْعظِينت وِزدْ    َيْزَددِ  ُه بِرًّ

دِ   جَّ َُ للسُّ  ل َمْسِجد  ما ِمْثُل

 وَمنَْهو  سام  َرِوي  امَلْوِردِ  

دِ    َعنْي  ِمَن اجلَنَِّة َ ُتَ َّ

 

 

 ُمَشيَّدِ 
 َأماَم َبيْ،  اِئد 

دِ   ْيباِج َ َُيَرَّ  قد ُحفَّ بالد 

 

 

َبْرَجدِ  ر  وامَلْرجاِن والزَّ  والدُّ

 ْكِن ياُقوى  وثان َعْسَجدِ ورُ  

 قِبالَة بي،  ُمبنِي الُسؤَددِ  

 *    *    * 
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 َحتَّى صذا ما اْرحَتََو اإِلمامُ 

 َسنَّ ِ ا اإِلسالمُ  
 بُِسنَّة 

اياُى واألَْعالمُ    وساَرِى الر 

 عاَد لَِقوم  َنَقُووا صِْحرامُ  

 

 

 ُثمَّ َمَل صىل ِمنَى األَْقوامُ 

َ، َأمْ    ُسوا وِ ا قد ناُموا ُثمَّ

 حت ى صذا ما َحََّسَ الظَّالمُ  

 وصاُموا  اَصلَّوا ِ ا الَفْجَر َمعت  

 

 

 وَ ُيْفَرْض ِ ا ِصيامُ  اَسْوعت 

 ُثمَّ َمَووا ما صِْن هَلُْم ُمقامُ  

 *    *    * 

 حت ى َأتَوا َحيُث َيُكوُن امَلْوقُِف 

  ُِ  بَِعَرفاى  َوِ ا املَُعرَّ

 َْيْتُِف صِْبلِيُ  عاو   َِ بِ  َيوم   

  ُِ ِِ ما ُيَ َّ
 ُِم ا َيَرب ِمْن َْصْ

 ال تي   ُتْوَصُف  
ِ
 ِمْن َرمْحَِة اهلل

  ُِ  ما   ُينَْز
ِ
 اهلل

ِ
 وِمْن َعطاء

  ُِ  ِمْن ُحْوِر عنْي  ل الُعَل َتَطرَّ

ُِ  اَ ْوقت    صىل َأْزواِجها َتَمَّ
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 َجُفوا ُسْوَبى ألَْهِو احلَج  َيوَم َأوْ 

 

 

 

 بِصالِِح األَْعنِل َعن  َأْسَلُفوا 

 *    *    * 

 حت ى صذا َضْوُء النَّهاِر َأْدَبرا 

ا   ْمُ  اْسَتطاُروا ُحََّسَّ  وغاَبِ، الشَّ

ا    َيْدُعوَن ذا الِعز  ال ذي ََتََبَّ

ا    ُثمَّ َمَل صِماُمُهْم وَكَبَّ

 صِفاَضةت َ َيُك فِيِْهْم ُمنَْكرا  

 ِزُموا التَُّؤَدَة والتََّوقُّرا قد لَ  

 وجاؤوا امَلْشَعرا  احت ى َأتَوا مَجْعت  

را    ُضمَّ
 ُثمَّ َأناُلوا ساِِهاى 

 ِ ا ََياُفوَن الَعذاَب األَْكََبا  

باِح َأْسَفرا    حت ى صذا َضْوُء الصَّ

 *    *    * 

 واْنجاَب َليْو  وَدنا النَّهارُ 

 ساُرواساَر صِماُم الن اُ  ُثمَّ  

 ِمنُْهُم َأْحجارُ  
 
 َمْع ُكو  َمْرء

ِ  ُصنُع  ِصعارا   َسبْع  لِطا

 ُثمَّ َمُووا َعَليِهُم َوقارُ  
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 جِلَْمَرة  ِمْن ُدوَِّنا مِجارُ 

 ُثمَّ َرَمْوها وهَلُْم كِب ارُ  

 وَحَلُقوا وَذَبُحوا واْزداُروا 

َِ لِْلُبْدِن ُمْسَتطارُ  اَيومت    بِ

فارُ ِمْن ُسوِل م   ا َيْشَحُذها الش 

 *    *    * 

حاُل   ُثمَّ ِمنتى ُتْلَقى ِ ا الر 

 كَأنَّ فِيْها الن اَ  َ َيزاُلوا  

 ِمنُْهُم ظاِلُل  
 
 لُِكو  َمْرء

 قد َحوَّ لِْلَقوِم ِ ا احلالُل  

ْيق  هَلا صِْجالُل    َأي اَم َتْمِ

ْمُي واإِلْقباُل    ما ُهَو ص   الرَّ

ا األَنْفاُل وبِيَع      َكَأَّن 

ائِِو والن والِ    والبَْذُل للس 

 *    *    * 

 َدعا َفَأْ جان لِنَّْفر  داعي

 وقد َرَميُْ، بَِحًصت تِباعِ  

 اجلََمراِى َغرَي ما ِمْوياعِ  

نََّة بات باعِ    َأْلتَِمُ  السُّ
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 ُثمَّ َنَميُْ، الُكوَر ذا األَنْساعِ 

ة     ُحرَّ
  ِمالعِ َعَل َأُمون 

 ُثمَّ َأتَيُْ، الَبيَْ، لِْلَوداعِ  

اعي   َفُقْلُ،: يا قابَِو َسْعِي الس 

 صِن  َدنا َعْن َبيْتَِك اْنتِجاعي 

اعي   فاْغِفْر ُذُنويِب يا جُمِيَب الد 

 *    *    * 

 وُقْلُ، للحادي الُقراقِري  

َة النَّبي   ااْذُكْر ُقَرْيشت    ُأْْسَ

 َدب وامَلْعِقِو األيَِب  َأْهَو النَّ  

 واحِلْلِم صِْن ساَ  َذِوو النَِّدي   

 واْلتَصَّ منهْم: َوَلَد الَوِص   

 َبنِي اإِلماِم املُْرَتَل َعِِل   

 َليِث الَوَغى واحلََكِم امَلْريِض   

 ذاَك َعَل َرْغِم الِعَدب َولِي ي 

 احلَْمِد والنَِّجي   
ِ
 وصىَِل لِواء

 ْوِض َحْوِض املُْصَطَفى واحلَ  

ِوي    *    *    * الرَّ

عائِمِ   ِمْن هاِ م  ل البَيِْ، ذي الدَّ
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الجمِ ِ   والَفْرِع ِمْن ُفُروِعها السَّ

 الَساَدِة اجلَحاِجِح الَقنقِمِ  

بَِّق األَقاِدمِ   لنَِي السُّ  األَوَّ

  ِ َِ  َحتُْف املُعادي وِغنَى املُسا

 ْقواَم بامَلكاِرمِ ُهْم َسَبُقوا األَ  

ُة الن اِ  َلَدب امَلواِسمِ    َأئِمَّ

اِغمِ   ايض وَرْغَم الر   عل ُمنَى الر 

 َأكاِرم  ُغرُّ َبنِي َأكاِرمِ  

 َفَمْن صَِذْن ُيْدَعى َكَحي  هاِ مِ  

 *    *    * 

 َبنِي َعِِلن وَبنِي الَعب ا ِ 

 الطَّي بنَِي النُُّجِب األَْكيا ِ  

 َف األَْرِض ُهداِة الن ا ِ َلالئِ  

 

 

 َأْهِو النََّدب العايل وَأْهِو البا ِ 

 ُلباِب ِجنْ   َأْفَوِو األَْجنا ِ  

  ِّ  حاُزوا َثَرب َأْصو  وَفْرع  قا

 ُ م  الَعراننِِي ألَْصِو را ِ  

 كم َ يَُّدوا باجلُوِد ِمْن َأسا ِ  

ا ِ    َفُهْم ِمَن الن اِ  َمكاُن الر 
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 هَلُْم ل الن اِ  ِمْن ِمْقيا ِ ما صِْن 

 

 

*    *    * 

يِق  د  ُة الص   وَحيُّ َتيْم  ُأْْسَ

 َأْهُو امَلعايل والثََّرب الَعتِيِق  

 

 

 ما ِمثُْلُهْم ل الن اِ  ِمْن َفِريِق 

 ُيْلَفى و  َتْلقاُه ل َسِريِق  

ِديِق    اهلالِكي الُعداة للصَّ

 ِويِق والكاِ ِفنَي الَكْرَب ذا املَ  

 وُكوَّ َهْول  ُمْفظِع  حَمِيِق  

 وُكوَّ َلْصم  للنََّدب ِمنْطِيِق  

 

 

 

 بُِكو  مايض احلَد  كالَعتِيِق 

ِ  ضاِمر  َعتِيِق    وُكو  سِْر

 

 

*    *    * 

َُ َعِدي ا  واْذُكْر بِن ُهْم َأْهُل

 َرْهَ  صِمام  َ َيَزْل َنِدي ا 

يِن َنْ ت    َقِوي ا اَأي دت  ا للد 

مت    َمْرِضي ا اَللِيَفةت ُمَقدَّ

 هاد  صىل باِب اهلَُدب َمْهِدي ا 

 صاِحُب النَّبِي ا اَفذاَك قِْدمت  
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َي الفاُروق َأْرَيِي ا  َقْد ُسم 

 

 

 َمْعنِي ا
َِ يِن َسبًّا وبِ  بالد 

 

 

دت  اُمَوفَّقت   َوفِي ا اُمَسدَّ

َُ َملِي ا  ا مَحَّْلَت َ
ِ
ِ  مل  كا

     **    * 

 وَلْسُ، بالقايل لَِعبِْد َ ْم ِ 

 

 

َلواِى اخلَْم ِ   ُكت اِب َوْحي الصَّ

 

 

َُ ِمْن ِجنْ ِ   ُلباِب ِجنْ   يا َل

 ُمقابِِو األَْسَعِد نائي النَّْح ِ  

 

 

 ُهْم َسبَُقوا األَْقواَم َسبَْق األَْم ِ 

م  الُكنَة الُقْع ِ   اَدِة الشُّ  والس 

 اِب اللَّْب ِ الفاحِتِي باَب ِلط 

  ِ ْْ يَن احلَْمِد   بالَب  واملُْشََّتِ

 ول الَوغى األُْسُد ذواُى الَفْر ِ  

 ُكوَّ َيوم   ْك ِ  
ِ
 ُ ْمُ  الل قاء

 *    *    * 

 ول َبنِي ُزْهَرَة جَمْد  وَكَرمْ 

م  بِطاِمح  ِلَومْ   ْْ  وُسْؤُدد  َض

 الن َعمْ ُهْم َمْعِدُن الِعْلِم َأْرباِب  
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ُب الُبَهمْ  ا  وقاَدُة اخلَيِْو وُْض 

 َفْرع  َأِصيو  ُمْسَتطِيو  ل احلََرمْ  

اِسِخ والَفْرِع األََ م     الر 
َِ  ل َأْصِل

َعمْ    ل الَبيِْ، ذي الِعز  الَقِديِم والد 

 واملُْطِعمنَي الن اَ  ل العاِم األََزم   

 واملُْدِركي َأْعَل َعظِينِى اهلَِممْ  

ُدوِق ل الِقَسمْ هُ    ْم ُلوَلُة الَِب  الصَّ

 *    *    * 

 واْذُكْر و  َتنَْ  َبنِي َاُْزومِ 

 َأْرباَب جَمْد  تالِد  َقِديمِ  

 وَأْهَو ِعزن باِذخ  َعظِيمِ  

 ُلباِب َفْرع  ناِْضِ َصِميمِ  

 َأْلواَل َبرن صاِدق  َرِحيمِ  

 ُمتالِد  ل احِلْجِر واحلَطِيمِ  

 َفَعرفاى  َفِإىَل التَّنِْعيمِ  

ِميمِ    َ َينِْزُلوا بامَلنِْزِل الرَّ

 ِمَن النُّ ِجاِر األَْعَرِق الَكِريمِ  

ب َحلِيمِ    َكْم فِيِْهُم ِمْن ذي َندت

 *    *    * 
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 وِعْصَمِة احلَي  وِحْصِن اجلارِ 

 

 

ارِ  ْكِر عبَد الد   واْذُكْر بُِحْسِن الذ 

ةِ   ا اَدِة األَْليارِ َفْرَع الَّسَّ   الس 

 ِمْن َنزارِ  
ِ
ْرَوِة الَعْلياء  ل الذ 

 ذي األَْستارِ  
ِ
اَن َبيِْ، اهلل  ُسد 

 وجاَرُه بالَِب  َلرَي جارِ  

 هَلُْم نِجار  َأيُّن نِجارِ  

 هَلُْم ِمْن َمْعَم  َأيْرارِ  اَسْقيت  

 َ حَتِْمِو الِعيُْ  َعَل األَْكوارِ  

 لَِزْند  وارِ  امت ِمثَْلُهْم َيو 

 *    *    * 

 تِْلَك ُقَرْيُش الِعز  ل بِطاِحها

 ل ُمْلِكها العايل ول َصالِحها 

 َ حَتِْمِو الِعيُ  عل ِصفاِحها 

 ِمثَْو ُقَريِش الِعز  ل اْرتِياِحها 

 

 

 َ ُتْطَلِب احلاجاِى  ْستِنْجاِحها

 َلَدب ِسننَِي امَلْحِو ل صحِْلاِحها 

 َعْن ِمثْلِها للَعْفِو ل َسنِحها 

 وَ ُتَردُّ اخلَيُو َعْن مِجاِحها 
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  ائِِكَة األَيْطاِل ل ِسالِحها

 بِْمثِلِها ُيْعًَص عل ِرماِحها 

 *    *    * 

ْعُ، َوْسَ  احِلْجرِ  ْعُ، ِمْن َودَّ  ودَّ

 ِمنُْهْم باِل َذْنب  و  َعْن َهْجرِ  

 َبتِي للنَّفرِ َبْو آَذْنتِنِي ُصحْ  

ْكرِ    وهاَجنِي َ وق  وَبْعُض الذ 

 صىل ِهجان  َعيَْطُمو   بِْكرِ  

 الَبْدرِ  
ِ
ْمِ  وَضْوء ْ، ِمَن الشَّ  َ قَّ

 َفُقْلُ، للحادي املُِجيِد املُْطِري 

ْجرِ   ْب هَلا ل َنَعباِى الزَّ  َسر 

 ل َأيْنُق  كالَقَطواِى الُكْدرِ  

 َ، َبْعَض الُعْذرِ ُثمَّ النَّجا َقَوي 

 *    *    * 

 عل صِْ فاِق  َفقاَل يِل َقو ت 

ِة اْ تِياقي  ا َرَأب ِمْن ِ دَّ  مَل 

ب  َرْقراِق    ِمْن َدْمِع َعني  َْسِ

 َأُمْؤذِن  يِل َأنَْ، بالِفراِق؟ 

 َفُقْلُ،: صِن  َقْد َدنا اْنطاِلقي 
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يْثاِق 
ِ
 ُأْوِصيَك بِالَعْهِد وبِامل

ال ِمَن األَْلالِق والر     ْفِق والص 

 وُكْن َعَل َلري  َوقاَك الواقي 

 وحَتَْ، َرْحِل ذاُى َنْحض  باِق  

 َمْهِريَّة  ناتِئَُة األَْعراِق  

 *    *    * 

فاحا  َأْعُلو ِ ا األَيَْطَح والص 

َِ صِْذ  احا  َلتِ ْْ  فالَفجَّ ِمْن َن

 َتنَْهُض ِمْن َبوباهِتا ِمراحا 

واحالِ    ِوْرِد َقْرن  َتْعَجُو الرَّ

 واْضَطَرَحْ، ُأثِْفيَّها اضط راحا 

 حت ى صذا ما َأتَِ، الََباحا 

ْ، ُسَهياْلت    صِْذ  حا اَغَلست  َأمَّ

َِ َمطاحا  ب  ساَحْ، بِ  وََشِ

 َسيًّا َعَل َجْلذان  واْمتِساحا 

باحا   حت ى َرَأْى بَِأْوَقَح الصَّ

 *    *    * 

ادِ وارِ  ِل الُور   َدةت بَِأوَّ

دِ   ا  َسر 
ة   بِراكِب  ذي ِِهَّ
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هادِ  وِق والسُّ  ُمْكَتِحو  بالشَّ

 ُثمَّ اْغَتَدْى َقْبَو ُغُدو  العادي 

 عل اْنِجرادِ  افعاَدَرْى َصْفنت  

َْسحب  َوْلدت  
ِ
 َهداها اهلادي امل

 ُثمَّ َعَل ناِهيَِة الن جادِ  

 ِوهادِ َوَعل ال اَسيًّا َبليعت  

ِِ َزْجِر احلادي  ا ِمْن َلو  كَأَّنَّ

ي ادِ   ِ  ِمَن الصَّ  َأْحَقُب َمْشُعو

 *    *    * 

با  ُثمَّ اْغتََدْى والنَّْجُم ما َتَصوَّ

 َتُؤمُّ ل األُْفِق اليَنِن الَكْوَكبا 

 األَْلَصبا الُكراعَ ِمْن َكْرَكر  َتْعَشى  

 َهباَعيْ  وِل َكَرب ََتْتاُل َلياْلت  

ِة َلْشنت    َأْلَشبا اَتْعُلو ِمَن احلَرَّ

با اوتاَرةت َتْعُلو ُسُهوبت    ُسهَّ

با   َحت ى صذا ِجنُْح الظ الِم َغر 

 َأْوَرْدهُتا َأْعقاَب َليو  َأَلْربا 

با  ب ُتِريُد امَلْمَ  صادَِيةت َحرَّ

ا َ ْوَذبا  َُ ُغُدوًّ  ُثمَّ اْغتََدْى ِمنْ

 *    *    * 
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 اَلةت ََتَْرُح ل ِهباَ اُاْت

 ل َ ب اِ ا 
ِ
 كالَقيْنَِة الَعْذراء

 َتْعُلو ُسُهوَل األَْرِض َمْع ِصعاِ ا 

 بَِأْعَل َدْأِ ا 
ِ
 صىل الُقَرْياء

 صىل ِرياِض اخلَيِْو ل اْنِسالِ ا 

 ِمثَْو َقطاِة اخِلْمِ  ل اْنِصباِ ا 

 ِ احت ى َأتَْ، ل الَوْقِ، ِمْن صِيا 

ِو َعَل َأتْعاِ ا  ْْ  قِباَلَة النَّ

ِو   َعْن باِ ا  ْْ  ناِسَلةت ل النَّ

ا فلم َتْلِو َعَل قواِ ا   َمرًّ

 *    *    * 

 صِ   لِتَْقِوي،  َعَل بِدارِ 

ارِ   ع  َزل   أو هَلَْمة  ل ََشَ

ْمِ  ذو اْسفرارِ    ذاك وَضْوُء الشَّ

 ُمْسَتطارِ ُثمَّ اْسَتطاَرْى َأيَّ  

 ناِجيَةت َتُؤمُّ ذا ُسنرِ  

ة  ِمْسفارِ    بِراكِب  ذي ِِهَّ

ِ التَّْذكارِ   ََ  ُمْسَتْشِعر  ِمْن َأ

 َعَل الَقْلِب َكَلْذِع الن ارِ  اَ ْوقت  
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ة  ِمْعطارِ   ِغرَّ
 صىَِل َفتاة 

اري   َحْوراَء كالبَْدِر التَّنِم الس 

 *    *    * 

 ا وحايِل ما زاَل ذاَك حاهلَ 

 َتْعَشى َظالِم اللَّيِو واألَْهوالِ  

 َعَل صمِْحالِ  اَحت ى َأتَْ، َتْرجت  

ِو باِل صِْغفالِ   ْْ  وبِيَْشَة النَّ

 جُمِْفَلةت ِمْثَو الظَّلِيِم الت ايل 

ْلسالِ   ِع السَّ َ  المَّ
ِ
 لِْلَجَسداء

 َفَصَبَحْ، ماءت َجباُه لايل 

 لعايلوقد َبدا َضْوُء النَّهاِر ا 

 بِِذي َنشاط  َغرِي ما ِمْكسالِ  

 *    *    * 

ْ، َكَقطاِة احِلْقِف   ُثمَّ اْسَتَطفَّ

 َعْن َمنِْزل  َ ْأز  َقلِيِو الَوْقِف  

 َتْعَتِسُف امَلْوماَة َأيَّ َعْسِف  

 بِراكِب  َ َيْدِر ماذا َُيْفي 

 احلَْتِف  ُمشاد   ل الَقْلِب ِمْن َ وق   

 ذاِى َفْرع  َوْحِف صىل ِهجان   
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ْ ِف   وواِضح  َأمْلَى َبُروِد الرَّ

  ِِ ْد  وُاَْمص  َأْهيََف رايِب الر 

 يا ناَق ما َُيِْديِك ذا ِمْن َوْصِفي 

 ِهيِْدي َهيَا بِنا بَِحد  الَوْجِف  

 *    *    * 

هاِب   ُثمَّ اْغَتَدْى ُمْزِمَعَة الذَّ

 صىل تاِلع  بَِمصري  داِب  

بو   اِى غرَي ما ُمْرتاِب للر 

اِب    صىل صناِن الَوْعِث ذي الن ك 

 صىل َبناِى َحَرب  فاْجتايِب  

 

 

عاِب  ْعِب ذي الش  َنَْهو  ل الش 
ِ
 مل

َُ صىل َهْرجاِب    ُثمَّ اْصِدري ِمنْ

  ْبنَي َدد  فَجْلَجِو األَْحزاِب  

 وَبْعَد َنْجر  ُأيُْ، للَمثاِب  

 ياِب حَمُْموَدَة اإلِ  َيبَْمبَنت  

 *    *    * 

 حت ى صذا َأْوَرْدهُتا َيبَْمَبن

 ُمْظلِن اواللَّيُو قد َأْلَقى ِجرانت  

 َ َتبِْغ عنَد الِوْرِد َأْن ُتَلْعثِن 
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ن َب أو َتَلقَّ  صِ   ألَْن َتْمَ

يَ  الَعيَْهن   ُثمَّ َزَجْرُى الَعنََّْتِ

 َأْدَِها األُُسب  ََتِْصُف ُجنْحت  

 تََدَمْ، بُِعَْبِ َليو  ُكلَّنفاْح  

 ُقْلُ، َوَنْ، ثاَبْ، بَِوْلد  َأْحَذما 

ما   َفَصَبَحْ، واللَّيُو قد ََتَرَّ

 ُكتْنََة صِْذ كاَنْ، لِِوْرد  ُمْعَلن 

 *    *    * 

 ُقْلُ، وقد غاَبْ، َهوادِي األَنُْجمِ 

مِ    ُثمَّ َأتَْ، ل َعْطِو َيوِم الن و 

  َنْشَوِة َيوم  َينْتَميَفَهبَّ ِمنْ  

ِم امَلْعَجمِ    أنا اْبُن َ ْهراَن كِرا

 َفساَل َمْن كاَن صِماَم امَلْوِسمِ  

َِ َمقال    جُمَْمِجمِ   َُ بِ  ُقْلُ، َل

 َ يُْخ َبنِي الَعب اِ  فاْعَلْم واْفَهمِ  

ِ  َتْرََتِي   واْنَصَدَعْ، عنَ َلنُو

 ْظلِمِ َتْعِسُف َدَْيُوَر الظَّالِم املُ  

 *    *    * 

 َفَوَقَعْ، ِمْن َبعِد ُسوِل األَيْنِ 
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ِصِب ذي البِئَْرينِ  ْْ  ل امَلنَْهِو املُ

 ُثمَّ اْستََدفَّْ، َكَأيِب َفْرَلنيِ  

ِِ داعي الَبنيِ    حُمِْفَدةت ِمْن َلو

ِِ واليََدينِ    ساِميَةت بالطَّْر

 َتْلِوي بَِذي ال  عل احلاَذينِ  

 األََمرَّ َكفُّ الَقنيِ  كن َلَوب 

 ُعراِعَرينِ  اَفصاَدَفْ، َمْعوت  

يَلنيِ  
ِ
ْفَشِف ذي امل  ُثمَّ َعَل الشَّ

وُم الَعنيِ   اها َْسُ  ُثمَّ ُمَعش 

 *    *    * 

وما  َحت ى صذا َأْوَرْدهُتا َْسُ

 َحيُْث َتَرب اآلباَر والُكُروما 

 َلَوْى ُنُزوَّ َرْحَلة  حَمُْطوما 

ي َف امَلَأُموماكن رَ    َأيَْ، الزَّ

َب والتَّْلِقين   ما كاَن ص   الم 

ْى حادِيت    َرُسوما اَحت ى اْجَرَهدَّ

 ََتَْشُم ِمْن ُأَرْينِِب امَلْجُشوما 

 وِمْن ذواِى املَبِح احلُزوما 

ِمين   ما زاَل ذاَك َدْأَ ا الصَّ
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 َجِرْين اَتْصَل احلَزايِب ماِرنت 

   *    *  * 

 َفَكْم َسَوْى ل ُظَلِم احلَناِدْ  

 صىل الطَّْلَحِة ِمْن َنسانِْ   اَوْلدت  

 ........... صح سود حانِْ   

 وَوْعَث َسْجع  ل َظالم  داِمْ   

 اآلئِْ   
ِ
 َفَأْصَبَحْ، َقْبَو َرجاء

 بالَعْرِض ِمْن ُغْدوة يوَم اخلاِمْ   

 بِراكِب  ُمْسَتْشِعِر امَلالبِْ   

 ْسَتيِقِظ اهلاَمِة غرَي ناِعْ  مُ  

 َتْعَتِسُف البِيَد باِل ُمؤانِْ   

 *    *    * 

 ُثمَّ اْعَتَلْ، َبْطَن َْسوم  َوْلدا

ا صىل َصْعَدَة َسرْيت    َقْصدا ا َأمًّ

ْقدا   بِراكِب  َأْلَقى الَكَرب والر 

 َيْرَعى عل النَّْأي هِلِنْد  َعْهدا 

امَل ا َرَأب ِعيِْس املَ    ِسرَي اجلد 

دا   َأْلَقْ، ِ ا وند  دد  والص 

َِ وَتْعُلو النَّْجدا  ْهُو َتْطِوْي  السَّ
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ا  َحت ى َأتَْ، َصْعَدَة َتْشُكو الَكد 

 ناِسَلةت َتْسبُِق فيها الَوْفدا 

 وِوْردا ما كاَن صِ   ُلَقنت  

 *    *    * 

 ل َمنِْزل  كاَن هَلا ُموافِِق 

 َق،ن وَحْوض  رائِِق َسْهو  َلَدب  

ابِِق    لو َأْلَطَأْى َِه ي لَِسبِْق الس 

 ُثمَّ اْ َمَعلَّْ، ل َظالم  غاِسِق  

اَن َأْعَل اخلانِِق    َتُؤمُّ ِمْن َقو 

 للنِ  والَعرانِِق  اوَأْعيُنت  

 لَِطُمؤ  َتْدَعُ  ل ُ باِرِق  

 َفَصَبَحْ، َليْواَن ذا احلَدائِِق  

 ا  َح ل امَلشاِرِق والَفْجُر مَل   

 بِراكِب  َيْكُتُم َ ْأَن العاِ ِق  

 *    *    * 

 َحت ى َتراَمْ، بِِعقاِب الَفْقعِ 

 َعْن املُِعيِديَن َكَسْهِم النَّْزعِ  

ا صىل ُجَرَفَة ذاِى الَفْرعِ    َأمًّ

 باْنِحدار َوْضعِ  اُثمَّ َعِجيبت  
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ْفعِ  اَلْفوت   صىل َرْيَدَة َبْعد الرَّ

 َحت ى َأتَْتها ل َفواِى اجلَْمعِ  

انِعِ    اجلَلِيِو الص 
ِ
 بِنِْعَمِة اهلل

ْفعِ   ِم وُحْسِن الدَّ ْْ  الوَّ
َِ  وَمنَّ

 املُْحِسِن ... الَعزيِز املانِعِ  

 *    *    * 

ابِعِ   ُثمَّ اْنَتَحْ، َبْعَد َمناِم الس 

 ضاِمَرةت ِمْثَو اهلاِلِل اخلالِعِ  

َنَْقِو احلَيْ  
ِ
 َفِة ذي امَلجاِزعِ مل

نُّ ِمْن َ وق  َحننَِي الن اِزعِ  
 حَتِ

َْرمو  ذي الَوْعِث والَكواِرعِ  
ِ
 مل

باِح الط الِعِ    َفَصَبَحْ، ِعنَْد الصَّ

ابِعِ    َصنْعاَء ِمْن ُغْدَوِة َيوِم الس 

انِعِ    اجلَلِيِو الص 
ِ
 بِنِْعَمِة اهلل

َُ الواِسعِ   َِ والَفْوِو ِمنْ  وَمن 

 ْحِسِن املُْعطِي الَعِزيِز املانِعِ املُ  

 *    *    * 

 ُثمَّ اْنَتَحْ، ََتْتاُب عْرِض احلَْقوِ 

 بِراكِب  ناج  َقلِيِو الث ْقوِ  
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تُها َيْكَل بَِسري  جُمْوِ   ِِهَّ

 الظ و   
ِ
ء  فاْحتََدَمتْها َقبْو َلْ

َِ اهلِْقوِ    َتِويُف َبْوساَن اْعتِسا

 بَِوْلد  َرْسوِ  ِمنْها اوُجُبنت  

ْهوِ   ا اْستََوْى ل السَّ  ُقْلُ، هَلا مَل 

: يا ناَق أهِل أهِل   ِمْن ُجَبن 

 َأْلِقي بَِعْريِب َرداع  َرْحِل 

 بَِمن  َريب  ذي الُعَل والَفْووِ  

 *    *    * 

 ُثمَّ اْسَلِمي يا ناَق ما َبِقيِ، 

 واْرَعي ُسَميَّ الَعْرِ  َحيُث ِ يِْ،  

 وِمْن ِ عاِب القْهِر ما َهِويِ،  

َِ ُرِعيِْ،    والشَّ َّ صِْذ َأْسَهْلتِ

ي اَن صِْن َظِميِ،   َع الرَّ َ  والمَّ

ب ُسِقيِ،    بَِقرت
 
 ألَي  ماء

ا ُأْولِيِْ،   َ
ِ
 يا َنْفُ  َهْو ُ ْكر  مل

 ِمْن ُصنِْع َربن ُمنِْشئ  ُُمِيِ،  

محُن ِمْن ُمِقيِ،    َتباَرَك الرَّ

َُ ِمْن ُمنْشئ  ُُمِيِ، ُسبْ    حاَن

 *    *    * 
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 َْ  َعَل صِْحسانِ
ِ
 فاحلَْمُد هلل

  َْ ِِ واْمتِنَانِ َِ امَلْعرو  وَفْوِل

  َْ نا ذو اللُّْطِف ل ُبْلدانِ َ  َسريَّ

  َْ َِ الَعْفُو ول َأمانِ  ل ِرْزِق

  َْ  حت ى َأتَيْنا الَبيَ، ل َمكانِ

 َْ ُثم  َقَويْنا َ ْأنَنا ِمْن  انِ  

  َْ َِ وامَلْسِح ِمْن َأْركانِ  ِمْن َسْوِف

  َْ  ُثمَّ َهدانا اهلُل ل َضننِ

َْ  ُكالًّ    صىل امَلْحبوِب ِمْن َأْوسانِ

  َْ نِ  َمَع ال ذي َيْأُمُو ِمْن ُغْفرا

 *    *    * 
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 َت ِ، األُرجوزة

 بعون اهلل وتوفيقَ


