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  محمد إقبال
  م845سنة  توفي في الموصل .لقب بشاعر الرسالة شاعر عباسي
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  رأيت الشيخ بالمصباح يسعى
  رأيت الشيخ بالمصباح يسعى 

  له في آل ناحية مجال

  يقول مللت أنعاما وبهما

  وإنسانا أريد فهل ينال

  برمت برفقة خارت قواها

  برستم أو بحيدر اندمال

  فقلنا ذا محال قد بحثنا

  فقال ومنيتي هذا المحال

  فقال ومنيتي هذا المحال

  طليس في أعواد غابى سق
  ليس في أعواد غابى سقط 

  هي للمنبر أو أعواد صلب

  قطع الصبح على الليل السفر
  قطع الصبح على الليل السفر 

  فهمى دمعي على خد الزهر

  غسل الدمع سبات النرجس

  وصحا العشب بمسرى نفسي

  جرب الزارع قولي محصدا

  مصرعا ألقى وسيفا حصدا

  إنه حب دموعي زرعا

  نسج الروض وأناتي مما

  د نالت الشمس أناذرة ق

  آم صباح في فؤادي آمنا

  طينتي من جام جم أنور

  من غيوب الكون عندي خبر

  صيد أفكاري ظباء لم ترم

  لم تسيب بعد من قيد العدم

  زان بستاني عشب ما ظهر

  وجنيت الورد في جوف الشجر

  محفل الشادين مني يرجف

  في وتار الكون آفي تعزف
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  صامت في رباب الفطرة

  يسني نغمتيما وعي عني جل

  إنني شمس قريب مولدي

  حبكا في فلك لم أعهد

  لم يرع ضوئي سرب الزهر

  أو يرجرج زئبقي في البصر

  ما رأت رقص ضيائي األبحر

  أو آسا األطواد ثوبي األحمر

  عين هذا الكون لي ال تعهد

  أنا من خوف طلوع أرعد

  مزق الظلمة فجري فسفر

  وبدا طل جديد في الزهر

  اإنني أرقب صبحا معلم

  حبذا من حول ناري زمزما

  أنا لحن دون ضرب صعدا

  أنا صوت شاعري يأتي غدا

  دون عصري آل سر قد خفي

  ما بهذي السوق يشرى يوسفي

  أنا في يأس من الصحب القديم

  مشعل طورى ليغشاه آليم

  بحر صحبي قطرة ال تزخر

  قطرتي آاليم فيه صرصر

  من وجود غير هذا لي غناء

  ولرآب غير هذا لي حداء

  تجلى شاعر بعد الحمام آم

  يوقظ األعين حينا وينام

  وجهه من ظلمة الموت سفر

  ونما من قبره مثل الزهر

  آم بهذا السهب مرت قافلة

  مثل سير النوق رهوا سابله

  غير أني عاشق ديني النواح

  ثورة المحشر في هذا الصياح

  أنا لحن آل عنه الوتر

  ال أبالي أن عودي يكسر
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  أبعد القطرة عن سيل طما

  وانظرن اليم منه التطما

  ال تعي موجي هذي األنهر

  ال تعي لجي إال أبحر

  ليس أهال لسحابي زهرة

  ليس فيها لنمو روضة

  آم بروق نائمات في الجنان

  ضاقت البيد لديها والقنان

  إن تكن صحراء فاطلب لجتي

  أو تكن سيناء فاقتبس شعلتي

  قد حبيت الورد من عين الحياه

  ياهووهبت السر من عين الح

  أشعل الذرة لحى الثائر

  رفرفت فهي يراع طائر

  مانثا ذا السر غيري في البشر

  لم يثقب ناظم مثلي الدرر

  أقبلن إن تبغ عيش الخالدين

  أقبلن إن تبغ ملك العالمين

  أفشت األفالك لي السر القديم

  آيف يخفى السر من دون النديم

  أيها الساقي من الراح اسقني

  وأس في قلبي جراح الزمن

  شعلة الماء التي من زمزم

  قيصر يضو لها آالخدم

  مقلة المبصر منها أبصر

  وشعاب الفكر منها أنور

  تجعل الريشة طودا قاهرا

  وترى الثعلب ليثا زائرا

  هي تسمو للثريا بالثرى

  وتعى القطرة منها أبحرا

  تجعل الصمت ضجيج المحشر

  تجعل الدراج حتف األصقر

  امأل الكأس بصفو نير
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  نور القمرنور الفكر ب

  ألقود الرآب شطر المنزل

  باعثا شوق السرى في المقل

  راثيا وجه جديد األمل

  ساعيا إثر جديد العمل

  فأرى إنسان عين العارفين

  وأرى لحنا بأذن العالمين

  معليا قدر الكالم المبدع

  مازجا فيه غزير األدمع

  قارئا من فيض ذا الشيخ العظيم

  آتبا تضمر أسرار العلوم

  لة الوجد استعرقلبه من شع

  وأنا في نفس منه شرر

  قد رمى الشمع فراشي باللهب

  وغزت جامى الحميا فالتهب

  صير الرومي طيني جوهرا

  من غباري شاد آونا آخرا

  ذرة تصعد من صحرائها

  لتنال الشمس في عليائها

  إنني في لجه موج جرى

  ألصيب الدر فيه نيرا

  قد عرتني نشوة من آاسه

  وحياة نلت من أنفاسه

  يلة رانت على قلبي الشجونل

  وسرت يارب في الليل السكون

  من فراغ الكأس قلبي نائح

  من صروف الدهر شاك صائح

  أرهق النسيار فكري فثوى

  هيض سقطاه وللنوم هوى

  الح شيخ الحق ذك األلمعي

  من حكى قرآننا بالفهاوي

  قال يا ولهان بين العاشقين

  من شراب العشق فاجرع آل حين

  اب البصرشق في العين حج
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  وأثر في القلب هول المحشر

  واجعلن الضحك ينبوع البكاء

  وامأل العين دموعا من دماء

  أنت آالكم صموت أبكم

  انشرن آالورد ريحا تفغم

  صعدن من آل عضو آالجرس

  نوحك الصامت في آل نفس

  أنت نار فأضىء للعالمين

  بلهيب منك أذك اآلخرين

  سر شيخ الحان أعلن في هياج

  خذ ثوب الزجاجآن مداما وات

  وآن الفهر لمرآة الفكر

  واصدعن جهرا وأعلن ما استتر

  حدثن آالناي عن غاب نأى

  حدثن قيسا عن الحي انتأى

  جدد النوح بلحن محدث

  ومن اآلهات في الحفل انفث

  آل حي فيه روحا أحكم

  وزد الحي حياة من قم

  وهلم اسلك طريقا أنفا

  وأنف عن قلبك ما قد سلفا

  تنمجرس الرآب تنبه ال

  واعرف اللذة في هذا النغم

  صرت نارا في ثيابي تسعر

  صرت آالناي هياجا أضمر

  ثرت من أوتار نفسي نغما

  شدت من حسن بياني إرما

  فرفعت الستر عن سر خودى

  فبدا اإلعجاز من أمر خودى

  آان آوني صورة لم تكمل

  آان سقطا مهمال في الهمل

  مبرد العشق برانى رجال

  جالآيف هذا الكون والكم 
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  فرأت عيناي نبض األنجم

  وبعرق البدر دورات الدم

  وبكيت الناس جنح الظلم

  فبدا سر حياة األمم

  مصنع الكون أراني ما حواه

  فتجلى سر تقويم الحياه

  أنا من في ظلمة الليل أنار

  في طريق الملة البيضا غبار

  صوتها في الشرق والغرب عال

  لحنها في القلب نارا أشعال

  حصدتذرة ألقت وشمسا 

  ألف رومي وعطار جنت

  آهتي الحرى سمت فوق العنان

  عترتي النار وإن آنت الدخان

  قلمي في مسرح الفكر عال

  فجال األسرار في السبع العلى

  ما قصدت الشعر في هذا النغم

  نحت أصنام وتعظيم صنم

  أنا هندي شآني الفارسي

  وهالل أنا ذو جام خلي

  ال تؤمل عندنا حسن البيان

  أو أصفهان لحن خنسار به

  ذاآم الهندي يحكى السكرا

  لكن الدرى أحلى مخبرا

  بسحر الفكر تجليه وراع

  فإذا لي شجر الطور يراع

  قد عال فكري وهذا الفارسي

  المم الفطرة في فكري العلي

  أيها العائب آأس الخندريس

  انظرن يا صاح ما تحوى الكئوس

  قصيدة ياقاتلتي بصوت الشاعر
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  هيكل األآوان من آثارها
  هيكل األآوان من آثارها 

  آل ما تبصر من أسرارها

  نفسها قد أيقظت حتى انجلى

  عالم األفكار ما بين المال

  ألف آون مختف في ذاتها

  غيرها يثبت من إثباتها

  جعلت بزر خصام بزرها

  نفسها تنظر فيها غيرها

  خلقت أضدادها من نفسها

  لترى لذتها في بأسها

  تبتلى في نفسهاقوتها

  ها قدرتهالترى من نفس

  خدع من وهمها عين الحياه

  غسلها في دمها عين الحياه

  تخرب البستان أجل الوردة

  تكئر النوح ألجل النغمة

  لفليك واحد ألف هالل

  ولحرف واحد ألف مقال

  عذرها في سرف أو قسوة

  أنها تبغي جمال الخلقة

  حسن شيرين لفرهاد محن

  ومن المسك ردى ظبي الختن

  في فراش حرقة آالشعل

  ره في شمعه المشتعلعذ

  ألف يوم سطرته يدها

  ليجلى في سناه غدها

  ألف إبراهيم في النار اغتدى

  لسراج يرتجى من أحمدا

  همها األعمال فهي الفاعل

  وهي العلة وهي القابل

  ثورة فيها وإجفال ونور

  واحتراق واختفاء وظهور

  سعة األيام ميدان لها
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  والسماء النقع يعلو سبلها

  كون ازدهاريدها في الطين لل

  نومها الليل وفي الصحو النهار

  قسمت شعلتها في شرر

  فرأى األجزاء عقل المفكر

  تخلق األجزاء إما تنفطر

  تنشئ الصحراء إما تنتشر

  ثم صارت بانتشار في مالل

  فاحزألت فبدت شم الجبال

  شيمة الذات التجلى ال الخفاء

  وهي في الذرات بأس وضياء

  قوة صامتة حلف عمل

  آلتيها عللعمل اليوم 

  قوة الذات من الكون النواه

  فعلى قدر القوى قدر الحياه

  آلمة الذات تعيها قطرة

  فإذا القطرة يوما درة

  خارت الخمر فال شكل لها

  ومن الكأس استعارت شكلها

  هوسها طود عن النفس فحار

  فغدا صحراء تغشاها البحار

  يعقد النور لخلق المقلة

  تخفق العين بشوق الجلوة

  شب نماء أضمراوإذا الع

  شق صدر المرج حتى يظهرا

  يجمع الشمع بعزم نفسه

  ومن الذرات يعلى رأسه

  ويذيب النفس إما غفال

  فتراه دمع عين همال

  شدت األرض قواها فالقمر

  في طواف حولها ال مستقر

  وآيان الشمس منها أآبر

  فلها عين ذآاء تسحر
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  وعال الحور فهال الناظرا

  وعال الطود أبيا قاهرا

  دى آسوة نار حاميهوارت

  اصله حبة نبت آبيه

  إن ذاتا جمعت أسر الحياه

  من غدير أزخرت بحر الحياه

  إنما يبقى الحياة المقصد
  إنما يبقى الحياة المقصد 

  جرس في رآبها ما تقصد

  سر عيش في طالب مضمر

  أصله في أمل مستتر

  أحي في قلبك هذا األمال

  ال يحل طينك قبرا مهمال

  الصدور يخفق القلب به بين

  هو في صدرك مرآة تير

  يهب الترب جناحا يصعد

  ولموسى العقل خضرا يرشد

  إنما يحيا الفؤاد اآلمل

  وإذا حي يموت الباطل

  فإذا عي بتخليق المنى

  هيض سقطاه وأودى وهنا

  أمل الذات لهيب يستعر

  أو هو الموج الذي ال يستقر

  وهق المقصود حبل األمل

  إنه خيط آتاب العمل

  فقدان الرجاءوممات الحي 

  يطفئ الشعلة فقدان الهواء

  آيف فينا أعين قد ظهرت

  لذة الرؤية فينا صورت

  من منى التخطار رجل الحجل

  من منى التغريد حلق البلبل

  حي ناي قد نأى عن غابه

  أطلق النغمة من أوصابه
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  ذلك العقل الذي الكون طوى

  وترى اإلعجاز فيه والقوى

  إنما أصل الحياة األمل

  قل منه ينسلفكذاك الع

  ما نظام في شعوب وسنن

  ما ترى التجديد في علم وفن

  أمل من قوة فيه ظهر

  برح القلب فغشته صور

  آل ما نملك من هذي الحواس

  آل عضو فيه للعيش التماس

  آل فكر وخيال واعتبار

  آل حس وشعور وادآار

  هي آالت الحياة الجاهدة

  حين تمضي في وغاها صامده

  فكرليس قصد العلم والفن ال

  ليس قصد المرج ألوان الزهر

  إنما العلم وقاء للحياه

  إنه للذات تقويم النجاه

  للحياة العلم والفن خدم

  للحياة العلم والفن حشم

  جاهال سر الحياة اجتهد

  وامض نشوان بخمر المقصد

  مقصد آالصبح في أنواره

  محرق آل سوي في ناره

  مقصد يجتاز آفاق السماء

  يأخذ القلب بحسن وبهاء

  رة فيه وفيه محشرثو

  وعلى الباطل حربا يسعر

  نحن أحياء بخلق األمل

  نحن في نور بهذي الشعل
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  نقط النور التي تدعى الذوات
  نقط النور التي تدعى الذوات 

  شرر في طيننا للحيوات

  مشعل بالحب منها الجوهر

  يتجلى من قواها المضمر

  قطرة بالعشق توعى ضرما

  وهي بالعشق تنير العالما

  ب العشق في السيف المضاءال يها

  ليس من ماء وترب وهواء

  هو في العالم صلح وخصام

  للحياة الماء من هذا الحسام

  نظرة العشق بها شق الصخور

  هو عشق الحق والحق يصير

  فابغ في طينك هذي الكيمياء

  اقبسن من آامل هذا الضياء

  امض آالرومي شمعا يشتعل

  وارم من تبريز في الروم الشعل

  ك معشوقا ثوىإن في قلب

  أقبلن أنبئك عن هذا الجوى

  عاشقوه قد شأوا آل جميل

  حبهم في آل قلب ال يحول

  عشقه في القلب نور أسفرا

  للثريا يرتقى منه الثرى

  ترب نجد منه قد خف وضاء

  طار وجدا مصعدا نحو السماء

  مهجة المسلم مثوى المصطفى

  عزة المسلم ذآرى المصطفى

  موجة من نقعة الطور األشم

  ره للكعبة العظمى حرمدا

  ضاق عن آن حواه األبد

  مستمد من مداه األمد

  آثرت سحق حصير عفته

  وعلت تيجان آسرى أمته

  خلوات في حراء خلقا
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  أمة منها وحكما مشرقا

  آم ليال قد قضاها ساهدا

  فحبا األمة ملكا خالدا

  سيفه في الحرب قطاع الحديد

  عينه في الذآر بالدمع تجود

  ظالمينسيفه آمين تمحو ال

  حين يدعو الحق بالنصر المبين

  سننا في آوننا قد جددا

  ومن الماضين ملكا بددا

  فتح الدنيا له مفتاح دين

  عقمت عن مثله أم السنين

  استوى مولى لديه وغالم

  هو والعبد سواء في الطعام

  أسرت في غزوة بنت الجواد

  من عال طيا بجدواه وساد

  رجلها في القيد والرأس حسير

  له الطرف الكسيرمطرق في ذ

  بردة ألقى عليها ساترا

  إذ رأى وجها ورأسًا حاسرا

  نحن أعرى في الورى من أخت طي

  ليس يكسونا لدى األقوام شيء

  هو في الدنيا علينا ساتر

  وهو في الحشر إلينا ناظر

  لطفه والقهر آل رحمة

  لصديق وعدو رأفة

  وبيوم الفتح هذا الغافر

  قال ال تثريب وهو القادر

  قيد أوطان براء إننا من

  ونحن من عينين نور ال مراء

  نحن في مغربنا والمشرق

  آالندى في وجه صبح مشرق

  أسكرتنا عين ساق في البطاح

  آزجاج نحن في الدنيا وراح
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  قد محا األنساب طرا ذا العظيم

  ناره قد أحرقت هذا الهشيم

  نحن زهر وشذانا ائتلفا

  ضمنا منه نظام ألفا

  نحن آنا سره في قلبه

  اعت صيحة الحق بهفأذ

  عشقه ثار بعودي الصامت

  ألف لحن في فؤادي الساآت

  ما حديثي عن والء واشتياق

  قد بكى جذع موات للفراق

  صورتي قد أوضحت مرآته

  أنا صبح أطلعت آياته

  ثورة الحشر بليلي النائم

  وهدوئي في اضطراب دائم

  إنني البستان في آذاره

  في عروقي الماء من أمطاره

  ين في حقل الودادقد غرست الع

  من سراح العين لي هذا الحصاد

  قد شأى الدارين من يثرب طيب

  حبذا دار بها مثوى الحبيب

  أنا للجامي في الشعر فداء

  نظمه والنثر من جهلي دواء

  قال بيتا بالمعاني يفهق

  فيه در من مديح يبرق

  هو عنوان آتاب العالمين

  سيد الكونين مولى الثقلين

  هبائهآم يريك العشق من ص

  فترى التقليد من أسمائه

  أحكم العشق بتقليد الحبيب

  لتنال القرب من رب مجيب

  في حراء القلب فاقعد خاليا

  وإلى الحق فهاجر راضيا

  أقوين بالحق ثم ارجع إليك

  واحطمن الالت والعزى لديك
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  قوين بالعشق في سلطانه

  وابتغ الحلوة في فارانه

  تظفرن بالقرب ياذا السائل

  إني جاعلوتكن تفسير 

  أيها الجابي من األسد الخراج
  أيها الجابي من األسد الخراج 

  صرت آالثعلب خبا باحتياج

  ذلك اإلعواز أصل العلل

  آل آالمك من ذا المعضل

  سالب الرفعة من فكر رفيع

  مطفى الشمع من الذهن البديع

  من آنوز الدهر أخرج ما تريد

  وخذ الصهباء من دن الوجود

  وعن الرحل ترجل آعمر

  احذرن من منة الناس الحذر

  صاح حتام اجتداء المنصب

  فيم آالطفل رآوب القصب

  تجد اإلفالس بالسؤل أذل

  وترى السائل أخزى وأقل

  فرق الذات سؤال واجتداء

  فبدت سيناؤها دون ضياء

  إن يكن في الرزق والجد عناء

  وطغى حولك سيل من بالء

  ال ترم في األرض رزقا بالبكاء

  ين ذآاءال ترج الماء من ع

  احذر الخزى أمام المصطفى

  يوم يخزى آل ساع ما وفى

  من سماط الشمس يقتات القمر

  فعليه وسم نعماها ظهر

  جاهد األيام واهللا استعن

  ماء وجه الملة البيضاء صن

  علم الناس الصدوق الصائب

  أن حبيب اهللا ساع آاسب
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  ويح من يحمل ذل النعمة

  خافض الرأس لثقل المنة

  الذلة أرهق النفس بوقر

  بنقير باع تاج العزة

  مرحبا بالظامئ الضحيان ال

  يسأل الخضر شرابا في الفال

  بسؤال الناس لم يند الجبين

  ذا آم اإلنسان ال ماء وطين

  تحت هذي الشمس يمضي ذا الفتى

  عالي الرأس آسرو قد عتا

  زاد في العسر مضاء حده

  هو يقظان وغاف جده

  آن حبابا من عطاء ينفر

  حر يزخرفارغ الكأس بب

  أمرها في الكون طرا يحكم
  أمرها في الكون طرا يحكم 

  حينما الذات بعشق تحكم

  يدها من قوة الحق أثر

  فإذا ما أومأت شق القمر

  في خصومات الورى أقوى حكم

  صاغر في حكمها دارا وجم

  اسمعن مني حديثا عن ولي

  اسمه في الهند مشهور علي

  ذلك الصداح في المرج القديم

  ن الورد الشميمقص أخبارا ع

  سالك سكران من خمرته

  قصد األسواق في نعيته

  وأتى العامل في موآبه

  معه الحراس قد حفت به

  صاح للتطريق جندي نكير

  أيها األحمق أفسح لألمير

  ومضى الدرويش في تسياره

  غارقًا في اللج من أفكاره



 17

  فأتى رب العصا في شرته

  ضاربا رأس الفتى في غفلته

  املفتنحى عن طريق الع

  وهو في ذعر وحزن قاتل

  ومضى يشكو إلى شيخ الطريق

  دمعه من محبس العين طليق

  زمجر الشيخ بقول من ضرم

  مثل برق في ذرى الطود اضطرم

  ثم أملى الشيخ سطرا من لهب

  قال للكاتب في نار الغضب

  أمسك المزبر وأآتب ذا النذير

  أبلغ السلطان عن هذا الفقير

  عامل عندك غر قد عصا

  س غالمي بالعصاوعال رأ

  اعزل العامل هذا الفاجرا

  أو أهب ملكك ملكا آخرا

  عبد حق فيه هللا احتساب

  أرعد السلطان منه ذا الكتاب

  آده غم وخوف ال يحول

  فكى في لونه شمس األصيل

  قيد العامل بالقيد الثقيل

  واستغاث الشيخ للصفح الجميل

  ورأى خسرو له خير سفير

  ذلك الكوآب وضاء الضمير

  أللباب في ألحانهساحر ا

  مستمد الغيب في تبيانه

  ولها خسرو بأوتار الرباب

  فأهاج الشيخ وجدا وأذاب

  قطرة آالطود في عزته

  خشعت للحن في رقته

  احذرن ال تجرحن قلب فقير

  ال تزج النفس في نار السعير
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  قد سمعنا أن في عصر قديم
  قد سمعنا أن في عصر قديم 

  جمع ضأن آان في مرعى يقيم

  سال بذا المرعى الخصيبوفرت ن

  فارغات البال من ليث وذيب

  ثم ألوى بمناهن القدر

  ورمى بالسهم فيهن الدهر

  دهمتها األسد من آجامها

  ناشرات الذعر في أيامها

  آية القوة حكم قاهر

  سرها الظاهر فتح ظافر

  ضرب الليث طبول النوبة

  آخذا آفاق هذي الثلة

  وآسى المرعى بصبغ أحمرا

  دى أسد الشرىما سوى الفرس ل

  وانبرى آبش ذآي ذو عمر

  جرب األحداث من حلو ومر

  غمه ما قد يعاني سربه

  من فمال األسد يدمى قلبه

  أمره أحكم في تدبيره

  وهو يشكو الدهر في تقديره

  باحتيال العقل يحمي نفسه

  آل رخو ليس يرجو بأسه

  قوة التدبير في دفع الضرر

  في زمان الضعف أقوى وأمر

  ثأر الجنونفإذا ما ثار لل

  صار عقل العبد خالق الفتون

  قال أمر حار فيه العاقل

  بحر عم ليس فيه ساحل

  آيف للضأن قال األسد

  ساعد رخو وفوالذ يد

  ليس وعظ من بليغ قادرا

  أن يرد الكبش ذئبا آاسرا

  لكن الليث راه حمال
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  إن سها عن نفسه أو غفال

  فادعى في القوم دعوى ملهم

  مرسل لألسد شراب الدم

  آل القوم آذاب أشر قال

  غافل عن يوم نحس مستمر

  جئت للناس بشرع محكم

  إنني النور لطرف مظلم

  عجلوا التوبة عن آل قبيح

  واترآوا الخسر إلى الفعل الربيح

  ويح جلد أحكمت فيه قواه

  نفى ذات هو إحكام الحياه

  علف العشب به الروح تطيب

  عائف اللحم إلى اهللا قريب

  حدة األسنان عار مبرم

  ر اإلدراك منها يظلمبص

  إنما القوة خسران مبين

  خصت الجنة بالمستضعفين

  طلب السلطان شر مستطير

  خير الفاقة من عز األمير

  تأمن الحبة برقا محرقا

  وترى البيدر منه محرقا

  ذرة آن ال آثيبًا أفيحا

  لتنال النور من شمس الضحى

  قل لمن يزهى بذبح الغنم

  اذبح النفس بحق تغنم

  على هذي الحياهيقطع السبل 

  قوة فيها وسلطان وجاه

  يوطأ العشب فينمو صعدا

  يفتح األعين من بعد الردى

  أغفلن نفسك إما تعقل

  إنما المجنون من لم يغفل

  أسددن عينا وأذنا وفما

  ليجوز الفكر أقطار السما
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  هذه الدنيا فناء في فناء

  إنها وهم فما فيها رجاء

  آانت األسد جهادا ملت

  الدعةنازعات نحو عيش 

  عن هوى أصغت إلى النصح المنيم

  فدهاها الكبش بالسحر العظيم

  آان فرس الضأن من سنتها

  فاقتدت بالضأن في شرعتها

  جوهر األساد أضحى خزفا

  حين صار القوت هذا العلفا

  ذهب العشب بناب ذي أشر

  أطفأ األعين ترمى بالشرر

  ذلك القلب عن الصدر نأى

  جوهر المرآة فيها صدئا

  لقلب شوق العملفذوى في ا

  وهيام السعي خلف األمل

  ذهب اإلقدام والعزم األليل

  والسنا والعز والمجد األثيل

  برثن الفوالذ فيها قد وهن

  واستكان القلب في قبر البدن

  ونما الخوف ينقص المنة

  قطع الخوف جذور الهمة

  آل داء في سقوط الهمم

  يجعل األحياء مثل الرمم

  نامت األسد بسحر الغنم

  لعجز ارتقاء األممسمت ا

  راهب الماضين أفالط الحكيم
  راهب الماضين أفالط الحكيم 

  من فريق الضأن في الدهر القديم

  طرفه في ظلمة المعقول ضل

  في حزون الكون قد أعيا وآل

  فكره في غير محسوس فتن

  صد عن آف وعين وأذن
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  قال في الموت بدا سر الحياه

  في خمود الشمع يزداد سناه

  ا جد عظيمحكمه في فكرن

  يمحق الدنيا له جام منيم

  هو شاة في لباس اآلدمي

  وهو في الصوفي ذو بأس قوي

  عالم األشياء سماه الهراء

  وعلت أفكاره فوق السماء

  فعله تحليل أجزاء الحياه

  وجفاف النبع من ماء الحياه

  زعم الخسران ربحا فكره

  ودعا الكون فناء سحره

  فكره يغفى ورؤيا يخلق

  يبرق عينه تبصر آال

  حرم المسكين حب العمل

  فقفا معدومه ال يأتلى

  منكرا في الكون ماال يفقد

  خالقا في الكون ما ال يشهد

  عالم اإلمكان للحي وطن

  عالم األعيان للميت حسن

  ظبيه من خفة ال يجفل

  غير خطار لديه الحجل

  لم يأللئ عنده قطر الندى

  طيره ما فيه صوت قد شدا

  حبة في أرضه تأبى النماء

  فراش عنده يقلي الضياءو

  في وغى العالم نكس محجم

  مشفق راهبنا ال يقدم

  قلبه يعشو لنار خامده

  صورت عيناه دنيا هاجده

  طار من عش إلى األوج العلي

  ثم لم يرجع إلى العش الخلي

  هلك أقوام بهذا الثمل

  حرموا بالنوم ذوق العمل
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  حرقة اإلنسان من آور األمل
  حرقة اإلنسان من آور األمل 

  نار هذا الطين من نور األمل

  إنه الخمرة في آأس الحياه

  وبه وقدة أنفاس الحياه

  الحياة الحق تسخير الدني

  وإلى التسخير تدعوها المنى

  هي للمقصود في الدنيا سبيل

  وهي للعشق من الحسن رسول

  أمل اإلنسان أنى يظهر

  آيف يشجو الحي هذا المزهر

  آل خير وبهيج وجميل

  م الدليلهو في بيدائنا نع

  حسنه في القلب نور يسطع

  تجد اآلمال منه تطلع

  خلق الحسن نضير األمل

  وأدام الحسن نور األمل

  مطلع الحسن ضمير الشاعر

  طوره صبح الجمال الباهر

  زادت الحسن جماال نظرته

  زادت الفطرة حبا صنعته

  غرد البلبل من تلحينه

  ضاء خد الورد من تلوينه

  ناره آل فراش آاويه

  شاق منه زاهيهقصص الع

  مضمر في خلفه بحر وبر

  ألف آون محدث فيه استتر

  آم شقيق في الحشا لم يطلع

  وغناء وبكى لم يسمع

  فكره للبدر والنجم نجي

  يبدع الحسن وفي القبح عيى

  خضر في ليله ماء الحياه

  تزهر أالآوان من ماء بكاه

  نحن أغرار بطاء األرجل
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  ضل سارينا طريق المنزل

  يلتهلطفت في سيرنا ح

  وعلت في رآبنا نغمته

  يحفز الرآب لفردوس الحياه

  ويتم الدور في قوس الحياه

  فمضى الرآبان إثر الجرس

  وشدا الحادي بصوت مؤنس

  وسرت في زهرنا نفحته

  مذ سرت في روضنا نسمته

  نفس منه حياة تزهر

  حرة لوامة ال تصبر

  يأدب الناس جميعا للقرى

  ناره آالريح تسرى في الورى

  هالك طائرهويل قوم ل

  صد عن ورد حياة شاعره

  آل حسن شاه في مرآته

  في الجسوم السم من جرعاته

  تذبل األزهار منه القبل

  ويعاف الشدو منها البلبل

  تهن األعصاب من أفيونه

  ويموت الحي من تلحينه

  يسلب السرو جميل الميل

  ويرد الصقر مثل الحجل

  هو حوت نصفه آاآلدمي

  آبنات البحر تقتاد الغوى

  حر الربان منها باللحونيس

  ولقاع البحر تهوى بالسفين

  يسلب القلب ثباتًا لحنه

  ويرى الموت حياة فّنه

  يلبس النفع لباس الضرر

  ويرى الحسن قبيح الصور

  في بحار الفكر يلقيك فال

  تشتهيه أو تطيق العمال
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  شعره فينا يزيد الكلال

  آأسه فينا تزيد الملال

  سيل برق ما حوى نيسانه

  شذى بستانهآل لون و

  فنه بالحق ال يعترف

  بحره ما فيه إال الصدف

  نومت ألحانه يقظتنا

  أطفأت أنفاسه شعلتنا

  بلبل سم قلوب نغمه

  ضغث ورد فيه يثوى أرقمه

  خمره الألالءة اترك واحذر

  آأسه والطاس والدن اهجر

  يا صريعا خمره يغتبق

  لك صبح من سناها مشرق

  يا برود القلب من ألحانه

  م من تبيانهقد شربت الس

  يا دليال للردى أفكاره

  عطلت من نغم أوتاره

  أنت للذل أرحت البدنا

  أنت لإلسالم عار في الدنى

  من نسيم مر يدمى خد آا

  بعروق الورد يلوى قد آا

  أخزت العشق دجى صيحاتكا

  غض من صورته بهزاد آا

  شاحب الوجه بدا من ضر آا

  بردت نيرانه من قر آا

  عاجز الهمة من ذلتكا

  يل الروح من علتكاوعل

  ادمع األطفال في آاساته

  آنزه ما اعتد من آهاته

  آه من وغد ذليل يائس

  هالك من رآالت الحارس

  صار آالناي هزيال نائحا

  شاآى األقدار جهال صائحا
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  ليس إال الحقد في جوهره

  ليس إال العجز في مخبره

  يائس فسل حليف الخيبة

  شقوة في خسة في ذلة

  امنوحه روحك منه في سق

  قد حمى جيرانه طيب المنام

  ويح عشق قد ذآا في الحرم

  ناره باخت ببيت الصنم

  صيرفي القول إن تبغ النجاه

  فاجعلن معياره نار الحياه

  نير الفكر يقود العمال

  مثل برق قاد رعدا جلجال

  من بفكر صالح في األدب

  ارجعن يا صاح شطر العرب

  وسليمي العرب يا صاح اعشقا

  ائتلقالترى صبح الحجاز 

  في رياض العجم قطفت الزهر

  في ربيع الهند سرحت البصر

  من حرور البيد فاشرب يا رفيق

  واشربن من تمرها الراح العتيق

  أسلمن رأسك يوما صدرها

  وألفن في حرها صرصرها

  قد لبست الخز طول الزمن

  فألف الكرباس يوما واخشن

  آم وطئت الورد في طول المدى

  غاسال آالورد خدا بالندى

  على رمل الصحارى المضرمف

  أقدمن يوما وغص في زمزم

  فيم هذا النوح مثل البليل

  وإالم العش بين الظلل

  قد عال جد الهما من صيدآا

  اجعلن في الطود مثوى عشكا

  ابن عشا حيث ال ترقى األنوق
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  تختفى فيه رعود وبروق

  لترى أهال ألعصار الحياه

  وتذيب النفس في نار الحياه

  لجملألفة الكد شعار ا
  ألفة الكد شعار الجمل 

  شيمة الصبر وقار الجمل

  صامت األخفاف يمشى ماضيا

  زورقا في البيد يسرى هاديا

  نقشت وجه الصحارى أرجله

  شادر النوم قليال أآله

  ثمال يختال تحت المحمل

  راقصا يقدم شطر المنزل

  في المدى من راآبيه أصبر

  هائم بالسير عجبا يخطر

  ابفاحمل الفرض قويا ال ته

  وارجون من عنده حسن المآب

  اجهدن في طاعة يا ذا الخسار

  فمن الجبر سيبدو االختيار

  بامتثال األمر يعلو من رسب

  وهوى الطاغي ولو آان اللهب

  سخر األفالك في همته

  من ثوى في القيد من شرعته

  قد سرى النجم يؤم المنزال

  طوع قانون له قد ذلال

  ونما العشب بقانون النماء

  حاد يجفى بالعراءفاذا ما 

  ولهيب دائم دين الشقيق

  دمه من ذاك يسري في العروق

  يربط الذرات قانون الوصال

  فهي بحر وهي بر باتصال

  آل شيء فيه قانون سرى

  آيف في هذي المعاني يمترى

  ارجعن يا حر دستور قديم



 27

  زينن رجلك بالقيد الوسيم

  شدة في شرعنا ال تشكون

  وحدود المصطفى ال تعدون

  سك تربو بالعلفجمل نف
  جمل نفسك تربو بالعلف 

  في إباء وعناد وصلف

  فكن الحر وقدها بزمام

  تبلغن من ضبطها أعلى مقام

  آل من في نفسه ال يحكم

  هو في حكم سواه مرغم

  إنما صورت من طين لزب

  سيط في أمشاجه خوف وحب

  خيفة الدنيا وخوف اآلخرة

  خوف موت ورزايا فاقره

  حب جاه وثراء وبلد

  وقريب وولد حب زوج

  من مزاج الطين والماء البدن

  مرآب األهواء مغلوب الفتن

  من يمسك بعصا من ال إاله

  فلتحطم طلسم الخوف يداه

  آل من بالحق أحيا نفسه

  ال ترى الباطل يحنى رأسه

  ليس يدنو الخوف منه أبدا

  ليس غير اهللا يحشى أحدا

  آل من موطنه إقليم ال

  من قيود الزوج والولد خال

  ما سوى اهللا األحدمعرض ع

  يضع السكين في حلق الولد

  واحد من نفسه في عسكر

  يبذل الروح بيوم الخطر

  درة التوحيد فاحفظها الصالة

  حجك األصغر فأعرفها الصالة

  في يد المسلم هذا الخنجر
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  يقتل الفحش به والمنكر

  يفتك الصوم بجوع وصدى

  ضابطا بالقسط هذا الجسد

  وينير الحج قلب المؤمن

  ألهل به والوطنهجرة ا

  إنما الطاعة أس األمة

  إنها خيظ آتاب الملة

  بالزآاة العابد المال أد آر

  علمت حب المساواة البشر

  تكثر المال وشحا تمحق

  لن تنالوا البر حتى تنفقوا

  تلك أسباب بها تستحكم

  إن يكن في القلب دين محكم

  أقو يا مؤمن باهللا القوي

  تحكمن في ذلك البكر األبي

  الصعب قدت العالماإن خطمت 
  إن خطمت الصعب قدت العالما 

  نافذ األمر عليه حكما

  مشرقا في األرض ما دار الفلك

  فترى الملك الذي يخلد لك

  نائب الحق على األرض سعيد

  حكمه في الكون خلد ال يبيد

  هو بالجزء وبالكل خبير

  وبأمر اهللا في األرض أمير

  في فسيح األرض يمضي طاويا

  الباليا عزمه هذا البساط

  ينجلى من فكره مثل الزهر

  غير هذا الكون أآوان أخر

  ينضج الفكرة فينا بالضرم

  يخرج األصنام من بيت الحرم

  رن عود القلب من مضاربه

  يقظ في الحق نومان به

  باعث في الشيب ألحان الشباب



 29

  ناشر في الكون ألوان الشباب

  هو في الناس بشير ونذير

  وهو جندي وراع وأمير

  علم األسما هوهمقصد من 

  سر سبحان الذي أسرى هوه

  محضر من تحته طرف الزمان

  حينما يمسك منه بالعنان

  يبعث األرواح منه قول قم

  وهي في أبدانها مثل الرمم

  ذاته تتبع ذات العالم

  سطوة فيه نجاة العالم

  يبعث الميت بإعجاز العمل

  قيم األعمال منه في بدل

  سيره يحضر في بيدائه

  ي سينائهآم آليم هام ف

  جدد الدنيا بتفسير جديد

  عبر الرؤيا بتعبير جديد

  آونه المكنون أسرار الحياه

  نغمة يضمر مزمار الحياه

  شاعر الفطرة غني طبعه

  ليقيم الوزن إذ أبدعه

  نقعنا ثار إلى أوج السماء

  فبدا الفارس من هذا الهباء

  في رماد اليوم منا ترقد

  شعلة يرمى بها الكون الغد

  أآمامنا روضة تضمرها

  ضاء من صبح غد أبصارنا

  أنت يا فارس طرف الزمن

  أنت يا نورا لعين الممكن

  موآب اإلنشاء هيا زين

  وتمكن في سواد األعين

  قم فسكن من ضجيج األمم

  وامأل اآلذان زهر النغم

  جددن في الناس قانون اإلخاء
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  وأدرها آاس حب وصفاء

  أبلغ الناس رساالت السالم

  لوئاموأعد في األرض أيام ا

  من بني اإلنسان أنت األمل

  أنت من رآب الحياة المنزل

  أذبلت آف الخريف الشجرا

  فاغد في الروض ربيعا نضرا

  نحن من فيضك نسمو للقلل

  في جهاد الكون نمضي آالشعل

  يا أخا الوردة آن صنو الحجر

  وآن السور لبستان الزهر

  آدميا صورن من تربكا

  ثم شيد عالما بدعا لكا

  ترابا هيناأنت إن آنت 

  فليصغ غيرك منك اللبنا

  أيها الصارخ من جور الدهر

  يا زجاجا يشتكى جور الحجر

  فيم هذا النوح ماذا المأتم

  وإالم الصدر حزنا تلدم

  مضمر في السعي مضمون الحياه

  لذة التخليق قانون الحياه

  قم فشيد عالما دون مثيل

  وخض النار وأقدم آالخليل

  إنما السير على حكم الزمان

  هو رمي الترس في وقت الطعان

  إنما الحر الشجاع الفطن

  من قفا اآلثار منه الزمن

  وإذا الدنيا عتت عن أمره

  حارب الدهر ولم يعبأ به

  يهدم الموجود فيما آثرا

  يمنح الذرات شكال آخرا

  يصرف األيام عن آراتها

  يمنع األفالك من دوراتها
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  خالقا من قوة في قلبه

  ذلك العصر الذي يرضي به

  فإذا أعوز عيش الرجل

  فالحياة الموت موت البطل

  حبذا عشق بغى األمر الجليل

  وجنى في النار وردا آالخليل

  تتجلى في مراس المعضل

  قوة آامنةٌ  في البطل

  عدة األنذال حقد ال سواه

  استمع يا صاح ذا شرع الحياة

  الحياة الحق بأس يظهر

  حب االستيالء فيه مضمر

  رب عفو آان من آفاتها

  سر الموزون من أبياتهايك

  يحسب العجز قنوعا خانع

  لصروف الدهر ذال طائع

  قاطع سبل الحياة الخور

  قلبه خوفا وآذبا يضمر

  قلبه من آل خير فارغ

  ليثه في آل خبث والغ

  في آمين راصد هذا اللئيم

  فاحذرن يا صاحب العقل السليم

  احذرن يا صاح من تزيينه

  إنه الحرباء في تلوينه

  ى أهل النظرإنه يخفي عل

  لبس الحق عليهم واستتر

  في ثياب اللين حينا يظهر

  وهو حينا في اتضاع يستر

  وهو طورا في ثياب المجبر

  وهو طورا في حجاب القدر

  وهو حينا في لباس الترف

  يلبس الصحة ثوب الدنف

  ما سوى القوة للصدق دعم

  اعرفن نفسك هذا جام جم
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  هي من حقل الحياة الحاصل

  لباطلفسر الحق بها وا

  مدعاه في غنى عن حجة

  إن تحدى المدعي بالقوة

  تجعل الباطل حقا ماثال

  وهن الحق يحق الباطال

  سطوة القوة تحلى ما أمر

  إن تقل للخير شر فهو شر

  أيها الغافل عما حمال

  أنت في الكونين أعلى منزال

  افتحن عينا وأذنا وفما

  تبصر الحق طريقا معلما

  مجتبى هجوير مقصود األمم
  بى هجوير مقصود األمممجت 

  من رأى الجشثى مثواه الحرم

  قطع األطواد واجتاز السدود

  باذرا في أرضنا بذر السجود

  زمن الفاروق منه يشرق

  وبه للحق يعلو منطق

  حارس العزة من أم الكتاب

  معقل الباطل منه في تباب

  حيت البنجاب من أنفاسه

  صبحنا نور من نبراسه

  ذا رسول العشق وهو العاشق

  ه سر العشق باد بارقفي

  قصة أسردها في أسطر

  طاويا في الكم روض الزهر

  قد أتى الهور من مرو فتى

  قده آالسرو عال قد عتا

  جاء عند السيد العالي الجناب

  آاشفا من نوره عنه الضباب

  قال إني في عداة لوموا
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  آزجاج بصخور يصدم

  علمني أيها الشيخ الكبير

  آيف عيشي بين أعداء آثير

  لشيخ من فيه الجمالفأجاب ا

  قد تجلى في إطار من جالل

  أيها الغافل عن سر الحياه

  ال يميز الخير من شر الحياه

  حررن نفسك من يأس وغم

  أنت بأس نائم قم ال تنم

  إن رأى النفس زجاجا حجر

  فهو في الحق زجاج يكسر

  وإذا خارت قواه السائر

  قطع السبل عليه الفاجر

  آم ترى نفسك طينا قد حقر

  الطور من الطين أثر شعلة

  فيم شكواك الرفيق النافعا

  فيم شكواك العدو الخادعا

  آم عدو لك في الحق صديق

  أنت باألعداء ذو غصن وريق

  قوة األعداء فضال يعلم

  من مقام الذات حقا يفهم

  يوقظ الخصم قواك الهاجده

  مثل ما تحيى الموات الراعده

  قوة العزم تذيب الحجرا

  ن جرىال يبالي السيل صخرا إ

  تشحذ العزم عقاب السبل

  امتحان العزم بعد المنزل

  ما حياة دون عزم محكم

  ما غناء العيش مثل النعم

  زلزل العالم وافعل ما ترى

  إن حبسك الذات عزما مسعرا

  اهجرن الذات إن تبغ الفناء

  واعمرن الذات إن شئت البقاء

  ما الردى أن يدرك الذات الوسن
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  أتراه بعد روح وبدن

  وسف في الذات أقميا أخا ي

  ومن السجن إلى الملك استقم

  أحكمن الذات وانهض عامال

  ناصرا للحق سرا حامال

  هاك سرا في حديث مؤنس

  افتح الكم بحر النفس

  حبذا سر حبيب يضمر

  في حديث عن سواه يؤثر

  طائر من ظمأ قد جهدا
  طائر من ظمأ قد جهدا 

  آدخان نفسا قد صعدا

  قد رأى ألماسة مثل الندى

  ا ماء لعينيه الصدىصاغه

  خدعته شذرة مثل الشرر

  فرأى الجاهل ماء في الصخر

  لم يجد ريا بضرب المنقر

  لم يصب ماء بنقر الجوهر

  ذات الشذرة جنبت الهدى

  تضرب المنقار في جسمي سدى

  لست ماء ال تراني ساقيه

  ما أنا من أجل غيري باقيه

  جاهل يقصد هضمي ما اهتدى

  لحياة نورها منها بدا

  قار بمائي ينكسرآل من

  وترى اإلنسان منه ينبهر

  ما رأى الطائر فيها أربا

  فتولى عن سناها لغبا

  حسرة في صدره تتقد

  زفرات لحنه يصعد

  وأضاءت مثل دمع البلبل

  قطرة في غصن ورد خضل
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  لضياء الشمس فيها منة

  ولخوف الشمس فيها رعدة

  آوآب يرعد من نسل السماء

  شاقه الجلوة في هذا الفضاء

  األآمام والزهر الخصيبغره 

  لم يزود من حياة بنصيب

  قطرة من دمع صب تبهر

  زانت الهدب وآادت تقطر

  فمضى الطائر فيها راغبا

  بل بالقطرة حلقا الهبا

  أيها الباغي عدوا تقهر

  قطرة أنت ترى أم جوهر

  حينما الطائر أضناه صداه

  حي نفسا بحياة من سواه

  آانت الشذرة عضبا يرهب

  يشرب لم يكن قطرة طل

  قوة الذات احفظنها أبدا

  وآن األلماس ال قطر الندى

  أنضح القطرة آالطود ترى

  حامال غيما مفيضا أنهرا

  أثبت الذات وفيها حقق

  فضة آن بالتئام الزئبق

  ومن الذات أبن أسرارها

  حرآن عن لحنها أوتارها

  قصة أخرى بها أدلى إليك
  قصة أخرى بها أدلى إليك 

  كيفتح الحق بها بابا علي

  قال لأللماس فحم المعدن

  يا حليف النور طول الزمن

  نحن صنوان نمانا والد

  أصلنا في الكون أصل واحد

  وعلى التيجان أنت الزينة

  وأنا في الترب حظى الذلة
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  لك حسن في المرايا يسطع

  وأنا من آف ترب أضيع

  من ظالمي قد أضاء المجمر

  ورمادا آض في الجوهر

  موطئ األقدام بين البشر

  موا في مهجتي بالشررقد ر

  إن حالي ببكاء لحرى

  هل ترى أصلي وفصلي هل ترى

  إنني موج دخان يعقد

  آل ما في شرار يصعد

  ومن األنجم فيك الرونق

  آل جنب فيك نور يشرق

  تارة نور بعيني قيصرا

  تارة فص يزين الخنجرا

  قال فاسمع يا رفيقي وافهما

  ينضج الترب فيغدو خاتما

  شن فيما حوله حربا ومر

  وغدا بالحرب صلبا آالحجر

  هيكلي من نضجه قد نورا

  وبصدري آم شعاع أسفرا

  أنت من ضعف آيان تنفق

  وبلين في قوام تحرق

  اهجرن خوفا وغما ال تهن

  وانضجن آالصخر واأللماس آن

  من أجاد السعي واألخذ معا

  فهو في الدارين بدر طلعا

  وبحجر الكعبة انظر حجرا

  آان من قبل ترابا حقرا

  الطور عالء ال جرمجاوز 

  ورجت تقبيله آل األمم

  قوة األحياء عز ونجاه

  والونى والذل من ضعف الحياه
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  برهمي في بناريس علم
  برهمي في بناريس علم 

  غائص في فكر آون وعدم

  برجال اهللا يحفى فعله

  ومن الحكمة واف آفله

  عقله فوق الثريا قد عال

  ذهنه ماض يحل المشكال

  فكره العنقاء إما حلقا

  شعلة منها السماك احترقا

  آأسه دهرا خلت من خمرة

  قد حماه الراح ساقي الحكمة

  في رياض العلم ألمي شبكا

  طائر المعنى به ما أدرآا

  فكره أدمى ولكن لم تزل

  عقد األآوان فيه دون حل

  أعربت عن يأسه آهاته

  وحكت حيرته نظراته

  سار يوما نحو شيخ آامل

  رب صدر بفؤاد آهل

  س راجيهلقي الشيخ بنف

  تحسن الصمت وأذن واعيه

  فأهاب الشيخ يا خذن السما

  اهبطن األرض وارع الذمما

  ضقت في األرض مجاال فعال

  فكرك المقدام في أوج العلى

  طاوى األفالك في األرض قم

  ال تطير تطلب سر األنجم

  ال أقول اهجر غدا أصنامكا

  آافر أنت فخذ زنارآا

  يا أمينا لتراث األولين

  الجدود األقدمينال تدع نهج 

  باجتماع الشمل تحيا األمة

  وآذاك الكفر فيه وحدة

  لم يكمل فيك حتى آفر آا
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  ليس أهال لفؤاد صدر آا

  إن إبراهيم فينا هجرا

  وبعدتم أنتم عن آزرا

  قيسنا ما هام خلف المحمل

  في جنون العشق لما يكمل

  إن شمع الذات فينا النطفاء

  آيف يجدينا طواف في السماء

  لجنج يوما جائالجاش نهر ا

  في سفوح من هماال قائال

  حامال من برد أوقاره

  عاقدا من أبهر زناره

  صاغك الحق نجيا للسماء

  وحمى رجلك سيرا في العراء

  قيدك رجلك عن سير فما

  هيبة فيك ورأس قد سما

  إنما العيش مسير وصال

  وحياة الموج في أن يجفال

  غضب الطود لقول النهر

  فرمت أنفاسه بالشرر

  يا مرآة وجهي ويلكا قال

  آم حوى صدري بخارا مثلكا

  إن هذا السير فيه الحين لك

  من يزل عن نفسه يوما هلك

  بمقام لك هال تأبه

  أفخار بالردى يا أبله

  يا وليد الفلك المرضع

  صرت دون الساحل المتضع

  قد وهبت النفس بحرا غاصبا

  قد أبحت الروح لصا سالبا

  آن آورد في رباه عاآف

  يح آف القاطفال ترم للر

  إنما العيش نماء في المكان

  وبروض الذات قطف األقحوان
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  في دهور لم تزحزح أرجلي

  أتراني زائال عن منزلي

  وإلى األفالك قدى يصعد

  فعلى سفحي الثريا ترقد

  أنت تفنى في خضم خضرم

  وقاللى مسجد لألنجم

  وبعيني الح سر الفلك

  وبسمعي طيران الملك

  وبنار الجد طول الدهر

  حوى صدري صنوف الجوهرقد 

  صخر قلبي وناري في الصخر

  ليس للماء إلى ناري ممر

  قطرة إن آنت فاحفظ نفسكا

  جاهد األمواج واجنب يأسكا

  وابتغ النور وآن درا يضئ

  ثم آن قرطا على وجه وضئ

  أو فزد واعل سحابا ممطرا

  يشعل البرق ويهمى أبحرا

  يبسط البحر لجدواك يدا

  ىشاآيا من فاقة يرجو الند

  فهو في فيضك دون الموجة

  وهو في جدواك بادي الذلة

  صبغة اهللا أنر في قلبكا
  صبغة اهللا أنر في قلبكا 

  والهوى والصيت دع في حبكا

  إنما المسلم بالحب قهر

  مسلم ال حب فيه قد آفر

  غض بالحق وبالحق نظر

  وله في الحق نوم وسهر

  في رضاه لرضا الحق فناء

  آيف يرضى ناس هذا االدعاء

  ربي التوحيد أرسى العمدا في

  وعلى الناس جميعا شهدا
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  وعليه يشهد الداعي األمين

  شاهد أصدق آل الشاهدين

  فدع القال إلى الحال الجلي

  وأضئ بالحق ليل العمل

  وآن الدرويش في زي األمير

  ذاآرا هللا يقظان الضمير

  واقصدن الحق في آل الفعال

  يسطعن فيك من الحق جالل

  إلالهخير الحرب إذا رمت ا

  شر السلم إذا رمت سواه

  نحن إن لم يعل حقا سيفنا

  اآتسى في الحرب عارا صفنا

  شيخنا الشيخ ميا نمير الولي

  من سناه آل سر ينجلي

  آان ثبتا في طريق المصطفى

  مزهر العشق بحق عزفا

  قبره اإليمان في أوطاننا

  مشعل النور على بلداننا

  سجد النجم على أعتابه

  بهآان ملك الهند من طال

  غرس الملك هواه في الفؤاد

  طالبا في حرصه فتح البالد

  بالهوى أضرم نارا قلبه

  مقرئا هل من مزيد عضبه

  دوخت أجناده آل وطن

  و توالى الفتح في أرض الدآن

  ديدن المسلم للحق التجاء

  يحكم التدبير منه بالدعاء

  قصد الشيخ العلي القدر

  راجيا منه دعاء الظفر

  كصمت الشيخ لقول المال

  وصغى آل مريد سالك

  قطع الصمت مريد أقدما

  أمسكت إحدى يديه درهما
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  قال موالي اقبل النذر الحقير

  أنت للمسكين بالحق نصير

  عرقي من آل عضو قد همى

  قبل أن تمسك آفي الدرهما

  قال سلطاني به أولى يدا

  سائل في حلة الملك بدا

  ملكنا أفقر من آل البشر

  وعلى الشمس تولى والقمر

  بالنار يصلى العالمينجوعه 

  عينه فوق سماط اآلخرين

  سيفه بالقحط والموت رمى

  نفسه يبنى ويردى عالما

  ضجت األقوام من فقر لديه

  شقى المسكين من جوع يديه

  حكمه في الناس شر وأشر

  قطع الطرق على رآب البشر

  بخداع النفس والجهل دعا

  نهبه فتحا وبئس المدعى

  عسكر الملك وما قد أسروا

  الجوع منه شذر بسيوف

  غصة السائل جوع السائل

  وخراب الملك جوع الدائل

  من لغير اهللا سل المغمدا

  سيفه في صدره قد أغمدا

  أنت آالورد من األرض بدا
  أنت آالورد من األرض بدا 

  من ضمير الذات نلت المولدا

  ال تعد الذات واخلد أبدا

  قطرة آن واشرب البحر صدى

  إنما الربح بهذي الثروة

  ني في حفظ هذي السلعةوالغ

  أنت موجود وفي خوف العدم
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  يا أسير الوهم أخطأت الفهم

  عندي الخبر بأوتار الحياه

  سأنبيك بأسرار الحياه

  غوصة في النفس غوص الدرة

  وظهور بعد هذي الخلوة

  هي جمع من رماد شررا

  واشتعال بعد يعشى البصرا

  هي حول الذات طوف فاعلم

  واجعلن نفسك بيت الحرم

  في اللوح عن جذب الترابحلقن 

  من هوى ال تخف مثل العقاب

  أنت إن لم تك طيرا ويحكا

  فعن الغار فأبعد عشكا

  أيها الجاهد في آسب العلوم

  عن إمام الروم خذ نصح الحكيم

  إنما العلم لدى الجسم شقاء

  وهو في القلب دواء وشفاء

  قصة الرومي تقضي بالعجب

  آان فيضا من علوم في حلب

  لعقل قيودوعلى رجليه ل

  في ظالم العقل بالفلك يرود

  هو موسى دون طور يشرق

  ما درى ما العشق أو من يعشق

  وعن اإلشراق والشك حكى

  ومن الحكمة درا سلكا

  وعن المشاء حل العقدا

  آل خاف من سناه قد بدا

  وحواليه صوان الكتب

  وعلى فيه بيان الكتب

  أم يوما مكتب المال جالل

  شيخ تبريز بأمر من آمال

  ال ماذا القال والقيل وماق

  من قياس ودليل أوهما

  صرخ الرومي مهال يا جهول
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  ال تهون من مقاالت العقول

  اخرجن من مكتبي يا أبله

  قالنا والقيل أني تفقه

  قالنا أرفع مما تعقل

  سرج اإلدراك منه تشعل

  نار شمس الدين زادت حرقا

  فرمى من روحه ما أحرقا

  فاستطار البرق من نظرته

  لترب من شعلتهوتلظى ا

  فإذا اإلدراك من نار القلوب

  محرق والكتب منها في لهيب

  جهل الرومي عشقا أضرما

  ما درت أوتاره ذا النغما

  قال هذي النار ما قصتها

  أحرقت أسفارنا وقدتها

  قال شمس الدين ياذا المسلم

  ذوقنا والحال أني تعلم

  حالنا أرفع مما تفكر

  ولظانا الكيمياء األحمر

  مة زادا برداتجمع الحك

  فسحاب الفكر يهمى بردا

  من هشيم فيك أذك اللهبا

  من تراب فيك أطلع شهبا

  من لهيب القلب علم الكامل

  مقصد اإلسالم ترك اآلفل

  صد إبراهيم عما يأفل

  فحوته آالجنان الشعل

  قد نبذت الدين ظهريا وما

  تبتغي بالدين إال الدرهما

  أيها الساعي لكحل المقل

  آحلغافال عما به من 

  من فم التنين فابغ الكوثرا

  واسألن ماء الحياة الخنجرا
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  حجر الكعبة من بيت الوثن

  التمس والمسك في الكلب اطلبن

  طفئ العشق بعلم الحاضر

  ال تؤمل آأس هذا الكافر

  قد براني السعي في آل بعيد

  وعرفت السر في العلم الجديد

  وحبانى سر هذي الجنة

  قيم البستان بعد الخبرة

  العصر حجاب أآبرعلم ذا 

  يعبد الوثن وفيها يتجر

  من حدود الحس ال ينطلق

  وله الظاهر سجن مغلق

  زلقت رجاله في سبل الحياة

  وضعت في حلقه السيف يداه

  آشقيق فيه نار هامده

  شعلة آالطل فيه بارده

  من لهيب العشق تخلو فطرته

  في طالب الحق تبدو خيبته

  علل العقل لها العشق دواء

  دى العقل شفاءمبضع العشق ل

  سجد العالم للعشق الجليل

  هو محمود ألصنام العقول

  جامه من نشوة الراح خال

  ليله عن وجد يارب سال

  سروك الباسق قد أغلته

  آل سرو غيره أآبرته

  أنت آالناي خلى من جواك

  بلحون الناس أعليت صداك

  تبتغي نفسك في سوق سواك

  وسماط الناس تجدوه يداك

  ا استعرمن سراج الناس نادين

  أحرق المسجد من دير شرر

  ظبينا خاف سواد الكعبة

  فرماه صائد في الثغرة
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  ورق الوردة آالعرف انتشر

  جافال من نفسه عد للمقر

  يا أمين السر من أم الكتاب

  هل إلى وحدة ماضينا إياب

  نحن حراس حصون األمة

  آفرنا ترك شعار الملة

  أ آؤس الساقي أراها آسرا

  شراحفل ندمان الحجاز انت

  تعمر الكعبة من أصنامنا

  يضحك الكفر على إسالمنا

  شيخنا باع الدمى ملته

  جاعال زناره سبحته

  شيخ الشيخ بياض الشعر

  وهو لألطفال مثل السخر

  قلبه بيت ألصنام هواه

  فهو صفر مقفر من ال إاله

  يلبس الخرقة من يرخى الشعر

  آه للتاجر بالدين اتجر

  بمريديه أدام السفرا

  ما فكرا في هدي أمته

  أعين عمي حكاها النرجس

  وصدور من قلوب تفلس

  عبد األشياخ فينا المنصب

  حرمة األمة منهم تذهب

  واعظ عيناه شطر الوثن

  وفتاوى تشترى بالثمن

  وجهه للحان ولي شيخنا

  يا رفاقي بعد ما تدبيرنا

  نضر اهللا تراب الشافعي
  نضر اهللا تراب الشافعي 

  سحر األلباب هذا األلمعي

  د صاد نجما المعافكره ق
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  حين سمي الوقت سيفا قاطعا

  فات خوفا ورجاء صاحبه

  آفه آف آليم ضاربه

  تغدق الصخرة من ضربته

  ويفيض البحر من صولته

  آان هذا السيف في آف الكليم

  فشأى التدبير بالعزم الصميم

  شق صدر البحر لمع القبس

  صير القلزم مثل اليبس

  وبهذا السيف يوم الخطر

  الحيدر زبرلت خيبر آف

  ممكن إبصار دور الفلك

  وتوالى نوره والحلك

  يا أسير اليوم واألمس انظرا

  انظرن في القلب آونا سترا

  أنت في النفس بذرت الباطال

  وحسبت الوقت خًط طائال

  وذرعت الوقت طوال للشقاء

  بذراع من صباح ومساء

  وجعلت الخيط زنارا لكا

  صرت لألصنام ندا ويلكا

  فالصرت يا إآسير تربا سا

  يا وليد الحق صرت الباطال

  اقطع الزنار حرا ال تهن

  شمعة في محفل األحرار آن

  إيه يا غافل عن أصل الزمان

  آيف تدري ما خلود الحيوان

  يا أسير الصبح والمسى اعقلن

  لي مع اهللا بها الوقت اعرفن

  آل ما يظهر من تسياره

  والحياة السر من أسراره

  ما من الشمس أراه يوجد

  وهذا يخلد إنها تفنى

  وبه الشمس أضاءت والقمر
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  وبه في العيش ما ساء وسر

  قد بسطت الوقت بسطا آالمكان

  وفرقت اليوم من أمس الزمان

  يا شذى قد فر من بستانه

  وحبيس السجن من بنيانه

  وقتنا بين الحنايا سافر

  ليس فيه أول أو آخر

  الحياة الدهر يا من عرفا

  ال تسبوا الدهر قول المصطفى

  لدر خذها رائقةنكتة آا

  بين حر ورقيق فارقه

  حيرة العبد مسير الزمن

  حيرة األزمان قلب المؤمن

  ينسج العبد عليه آفنا

  من صباح ومساء مذعنا

  وترى الحر من الطين نجا

  نفسه حول الليالي نسجا

  قفص العبد صباح ومساء

  يحرم التحليق في جو السماء

  وبصدر الحر ثار النفس

  طائر األيام فيه يحبس

  طرة العبد حصول الحاصلف

  ليس في تفكيره من طائل

  في مقام من همود راآد

  نوحه ليال وصبحا واحد

  ومن الحر جديد الخلقة

  آل حين وحديث النغمة

  قيد العبد صباح ومساء

  وثوى في فمه لفظ القضاء

  وأرى الحر مشيرا للقدر

  صورت آفاه أحداث الدهر

  عنده الماضي التقى والقابل

  آلجلعاجل بين يديه ا
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  ضاق عن معناي حرف وصدى

  عجز اإلدراك في هذا المدى

  قلت واللفظ من المعنى خجل

  وشكا المعنى من اللفظ المحل

  مات معنى في حروف يحبس

  ناره يخمد منك النفس

  سر غيب وحضور في القلوب

  رمز وقت ومرور في القلوب

  إن للوقت للحنا صامتا

  وله في القلب سرا خافتا

  دهرأين أيام بها سيف ال

  صرفته في أيادينا القدر

  قد غرسنا الدين في أرض القلوب

  وجلونا الحق في ستر الغيوب

  ومن الدنيا حللنا العقدا

  واستنار الترب منا سجدا

  من دنان الحق صرفنا الرحيق

  وهدمنا حانة العصر العتيق

  يا مدير الراح في أضوائها

  ومذيب الكأس من ألالئها

  من غرور واختيال تسكر

  قر لدينا تسخرومن الف

  آأسنا آانت سراج المحفل

  صدرنا آان لقلب مشعل

  إن هذا العصر من آثارنا

  من عجاج ثار في تسيارنا

  روضة الحق ارتوت من دمنا

  عز أهل الحق في الدنيا بنا

  آبر العالم من تكبيرنا

  آعبات شاد من تعميرنا

  اقرأ الحق لنا قد علما

  بيدينا رزقه قد قسما

  ماال تهون قدر حر أعد

  أن ترى التاج مضى والخاتما
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  إن نكن عندك أصحاب الخسار

  قدماء الفكر أحالف الصغار

  فلدينا عزة من ال إاله

  نحن للكونين حراس أباه

  قد ترآنا غم أمس وغد

  ووفينا لحبيب أوحد

  نحن وراث هداة للبشر

  نحن عند الحق سر مدخر

  ال تزال الشمس تبدي نورنا

  غيمنا فيه بروق وسنا

  رآة للحق اعلمذاتنا الم

  آية الحق وجود المسلم

  أنت في الكون آروح مستسر
  أنت في الكون آروح مستسر 

  روحنا أنت ومنا تستتر

  منك فيه نغمة عود الحياه

  في هواك الموت محسود الحياه

  عد فسكن ذي القلوب البائسه

  عد فعمر ذي الصدور اليائسة

  عد فكلفنا الفعال الماجدا

  األهبن العشق فينا الخامد

  إننا نشكو تصاريف القضاء

  أنت تغلى السعر واأليدي خالء

  عن فقير ال تحجب ذا الجمال

  عشق سلمان امنحنا وبالل

  عين سهد لفؤاد قلق

  امنحنا واضطراب الزئبق

  آية أظهر من اآلي المبين

  لنرى أعناق قوم خاضعين

  أظهر البرآان من أعوادنا

  وامح غير اهللا في نيراننا

  حدةآفنا ألقت بخيط الو

  آم ترى في أمرنا من عقدة
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  قد مضينا آنجوم حائره

  إخوة لكن وجوه نافره

  انظمن في السلك هذا الورقا

  جددن سنة حب أخلقا

  ابعثنا مثل ما آنا لكا

  ائتمن فيما ترى أحبابكا

  منزل التسليم أبلغ رآبنا

  عزم إبراهيم يسره لنا

  علمن العشق من أفعال ال

  رمز إال اهللا علم غافال

  شمع لغيري أحرقأنا آال

  وبدمعي آل حفل يشرق

  رب هذا الدمع نور في القلوب

  ذو هياج واضطراب ونحيب

  أبذر الدمع فتنموا شعل

  نار شقر الروض منها تنصل

  أمس في قلبي وعيناي الغد

  أنا في الجمع فريد موحد

  ظن آل أنني نعم السمير

  ليس يدري أي سر في الضمير

  أين يا رباه في الدنيا النديم

  سيناء أنا أين الكليمنخل 

  ظالم نفسي فكم عنيتها

  شعال في صدرها أذآيتها

  شعال للحس تذرو ما به

  وتشب النار في أثوابه

  وبها العقل جنونا علما

  وبها أحرق ما قد علما

  قد علت من حرها شمس السماء

  حولها للبرق طوف في الفضاء

  آل عرق في نارا يقطر

  شعال ينبت في الشعر

  لشررابلبلي يلقط هذا ا

  فتراه نغما مستعرا
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  صدر عصري ما بقلب يؤهل

  نوح قيس حين يخلو المحمل

  يخفق الشمع وحيدا ويله

  في فراش ال يرى أهال له

  آم أرجي مسعدا لي في البشر

  ونجيا آما أرجى في الدهر

  يا من األنجم منه تستنير

  أرجعن نارك من روحي الكسير

  اسلبن نفسي ما أودعتها

  اعطلن من نورها مرآته

  أو فهب لي وجه خل لبق

  هو مرآة لعشق محرق

  يخفق الموج بموج في العباب

  ال يسير الموج إال في صحاب

  ومع الكوآب يسرى الكوآب

  وعلى األقمار يحنو الغيهب

  ومع الليل نهار أبدا

  ومسير اليوم يقتاد غدا

  نهرا أبصر يفنى في نهر

  ونسيم الروض في عرف الزهر

  رب حان آهل من شربه

  مجنون مجنونا بهراقص ال

  أنت يا واحد ال شبه لكا

  عالما أنشأته من أجلكا

  وأنا مثل شقيقات الفال

  مفرد في بهرة الجمع خال

  هب نجيا يا ولي النعمة

  محرما يدرك ما في فطرتي

  هب نجيا لقنا ذا جنة

  ليس بالدنيا له من صلة

  روحه أودع من أناتيه

  وأرى في قلبه مرآتيه

  وأسويه بطيني محكما
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  آزره والصنما وأرى

  جد بنفي الذات ذاتا ال تهاب

  اجتهد واهللا يهديك الصواب

  إيه يا منكرا أحاديث عشقي
  إيه يا منكرا أحاديث عشقي 

  ليس بي حرقة تكون بغيري

  ختم اهللا إليك األمما
  ختم اهللا إليك األمما 

  بك حقا آل بدء ختما

  آم تقي فيك آالرسل منيب

  وجريج القلب رفاء القلوب

  بالنصارى سحرالك طرف 

  وعن الكعبة أبعدت السرى

  يا من األفالك من هبوتها

  من رنا الكون إلى طلعتها

  سرت آالموج دءوب السفر

  أين تبغين مراد النظر

  آفراش في لظى الحب اصبري

  وخذي عشك بين الشرر

  أحكمي العشق بروح قد صفا

  جددي العهد بحب المصطفى

  صحبة النصران قلبي هجرا

  أسفرا حينما وجهك عندي

  ورفيقي رهن حسن اآلخرين

  واصف الطرة منهم والجبين

  سدة الساقي بخديه يدوس

  منشدا قصة غلمان المجوس

  وأنا فيك قتيل الحاجب

  وتراب في حماك الحادب

  أنا من نظم مديح أرفع

  لست ممن ألمير يرآع

  آم مرايا صغتها من آلمى
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  فعن اسكندر تعلو هممي

  ال ترى المنة جيدي تأطر

  الروض حجري صفرمن زهور 

  مقدم في الدهر مثل الخنجر

  من قلوب الصخر مائي أمترى

  أنا في نار الحياة الشرر

  في ثياب من رمادي أستر

  قصدت بابك روحي في خشوع

  في هدايا من لهيب ودموع

  إن في الزرقاء يما يقطر

  فوق قلب الهب ال يفتر

  أجمع القطر ربيعا جاريا

  وإلى روضك أزجى صافيا

  ب من محبوبناقد حبيت الح

  أنت قلب قد ثوى في صدرنا

  قذف العشق بقلب حرقا

  صاغ مرآة فؤادي المحرقا

  وشققت الصدر آالورد لك

  مدنيا مرآته من وجهك

  لتنالي نظرة من سحرك

  وترى مغلولة في شعرك

  ثم أشدو قصصا من أمسك

  فأذآى حرقا في نفسك

  أسأل الحق حياة تحصف

  لفريق نفسه ال يعرف

  سادل نائح والليل ساج

  يهجع الناس ودمعي هاطل

  تصطلى روحي بحزن وألم

  ورد يا قيوم أنسي في الظلم

  أمال في الصدر صيرت دما

  ليرى في أدمعي منسجما

  ما احترافي آشقيق أبدا

  فيم أستجدي من الفجر الندى

  أنا آالشمع دموعي غسلي



 54

  في ظالم الليل أذآى شملي

  محفل الناس بنوري يشرق

  أنشر النور ونفسي أحرق

  ما لناري في الحشا من فترة

  ما بأسبوعي فراغ الجمعة

  إن روجي في سحيق الجسد

  آهة ثوب غبار ترتدى

  مذ براني الحق فجر الخلقة

  زلزلت أوتار عودي أنتي

  أنه للعشق تفشى سره

  آهة في العشق تذآى جمره

  تجعل العصف لهيبا يحرق

  وفراشا من تراب تخلق
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  فإذا األتقى لديها األآرم

  إخوة فيها جميع المؤمنين

  طينها حرية في العالمين

  المساواة لديها فطرة

  ومن التمييز فيها نفرة

  نسلها آالسرو حر قد عال

  لوا بلىعهدها أحكم من قا

  سجدة الحق بسيماها غرر

  قبل النجم ثراها والقمر
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  مسلم في حومة الحرب أسر
  مسلم في حومة الحرب أسر 

  قائدا من جيش آسرى ذا خطر

  قائد رب خداع ماآر

  عجم األيام ذئب غادر

  لم بعرف آسريه باسمه

  أو يحدث أحدا عن وسمه

  قال لآلسر ياذا الكرم

  آمنني ذاك شأن المسلم

  في الغمد الحسام وضع الجندي

  معلنا أن دمك اليوم حرام

  وخبت في الحرب نيران العجم

  وهوى من آل ساسان العلم

  فإذا المأسور جابان الكبير

  قائد في جند إيران أمير

  أقبل الجند بصوت قارع

  يسأل القائد قتل الخادع

  بو عبيد قائد العرب األبى

  عزمه في الحرب عن جيش غنى

  ينقال يا قوم ألسنا المسلم

  نغمة واحدة في العالمين

  من أبى ذر علت أو حيدر

  من بالل سمعت أو قنبر

  آل جندي أمين الملة

  صلحه والحرب عهد األمة

  إن جابان عدو غشم

  لكن األمن حباه مسلم

  دمه اليوم عليكم حرما

  أمة المختار أوفوا الذمما

  أخرجت أرض خجند صانعا
  أخرجت أرض خجند صانعا 

  ذائعانال في التشييد صيتا 

  صانعا فرهاد حقا ولدا
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  لمراد مسجدا قد شيدا

  غضب السلطان من تقصيره

  لم ير اإلتقان في تعميره

  قدحت عين المليك الشررا

  ويد المسكين فورا بترا

  سار للقاضي حزينا يجأر

  دمه من يده ينهمر

  قال يا من قوله الحق المبين

  يا حفيظا شرع خير المرسلين

  لست للسلطان عبدا فاسمع

  القرآن فينا واقطع حكم

  قرع الحاآم سن المبلس

  ودعا السلطان نحو المجلس

  فأتى السلطان يخشى ذنبه

  هيبة القرآن تدمى قلبه

  عينه من خجل للقدم

  وعلى خديه لون الندم

  وقف الخصمان خصم يشتكى

  وخصيم في ثياب الملك

  جهر السلطان إني نادم

  ال أرد الحق إني جارم

  صوتال القاضي حياة في القصا

  ذاك قانون حياة ال مناص

  ليس دون الحر عبد مسلم

  وحد المعمار والملك دم

  سمع القرآن يملي حكمه

  فنضا السلطان فورا آمه

  إذا رأى الخصم الذي قد فعال

  آية اإلحسان والعدل تال

  قائال هللا أعفو وآفى

  إنني أعفو ألجل المصطفى

  نملة عزت سليمان القوى

  انظرن سطوة قانون النبي
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  قرآن مولى وفتاهجمع ال

  وذوى التيجان سوى بالرعاه

  قلبنا الخفاق يأبى موطنا
  قلبنا الخفاق يأبى موطنا 

  ريحه العاصف تأبى مسكنا

  ليس من هند وروم قلبنا

  ما سوى اإلسالم فيه أرضنا

  آعب الشاعر في خير العباد

  أنشد المدحة من بانت سعاد

  نظم الدر منيرا في ثناه

  عاهمن سيوف الهند سيفا قد د

  من على األفالك فيه رفعة

  لم ترقه لبالد نسببه

  قال سيف من سيوف اهللا قل

  يا نصير الحق زورا ال تقل

  وآذا آم قال ذو القدر العلي

  من سناه آحل عين الرسل

  لي من دنياآم قد حببا

  بعض ما فيها حالال طيبا

  إن تكن سر المعاني تعلم

  فافهم النكتة في دنياآم

  ما سكنآان في الدنيا وفيها 

  ذلك المشرق في ليل الزمن

  من سناه قد تجلى العالم

  مشرقا إذ آان طينا آدم

  لست أدري ما حماه والوطن

  أنا دار أنه فينا سكن

  قد رأى في أرضنا دنيا لنا

  وهو في الدنيا آضيف بيننا

  إذ أضعنا القلب في هذا اليباب

  وفقدنا النفس في هذا التراب

  ال تحد األرض قلب المسلم

  ى في تيه أني وآمال ير
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  ليس للمسلم في األرض عطن

  حائر في قلبه آل وطن

  حصل القلب ففي وسعته

  ضل هذا الكون في فسحته

  عقدة األقوام حل المسلم

  هجر الدار اإلمام األعظم

  أمة ملء الدنى قد أسسا

  جعل التوحيد فيها أسسا

  صارت األرض لدينا مسجدا

  إذ أشاع الفضل فينا وهدى

  الذآر الحكيمذلك المحمود في 

  ذلك المحفوظ باهللا الرحيم

  تفزع األعداء من هيبته

  في ارتعاد من سنا طلعته

  فلماذا أرض أهليه هجر

  أتراه خشية األعداء فر

  حجب القصاص معنى القصة

  غلطوا في فهم معنى الهجرة

  هجرة شرع حياة المسلم

  هجرة سر ثبات المسلم

  إنها التسيار نحو الوسعة

  طرةوألجل اليم ترك الق

  اهجر الزهرة أجل الروضة

  إن هذا الخسر ربح الكثرة

  شرف الشمس مسير مطلق

  فيه من فوق البرايا تخفق

  ال تكن نهرا من السحب يمد

  وآن البحر عبابا ال يحد

  اقصدن تسخير آل العالم

  لترى سلطان أهل العالم

  ال يقيدك مقام في الورى

  وآن الحوت يسيح األبحرا

  آل من حرر من ذل الجهات
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  فلك يزهر من آل الجهات

  ترك الورد شذاه فسرى

  في فسيح المرج عطرا نشرا

  يا أسيرا قد ثوى في روضة

  عند ليبا هائما في وردة

  سيرن نفسك حرا آالصبا

  ثم عانق آل أزهار الربى

  احذرن من خدعة العصر الجديد

  التباس النهج حاذر يا رشيد

  قطعوا األرحام بين األخوة
  خوةقطعوا األرحام بين األ 

  صيروا األوطان أس األمة

  قدسوا األوطان إعجابا بها

  قسموا اإلنسان أسرابا بها

  طلبوا الجنة في بئس القرار

  فأحلوا قومهم دار البوار

  محق الجنة هذا الشجر

  ليس إال الحرب فيه ثمر

  أنكر اإلنسان وجه اإلخوة

  وانتهت قصة اإلنسانية

  ذهب اإلنسان روحا وانقضى

  ضىبقيت أقوامه وهو م

  منصب الدين حواه الساسة

  فنمت في الغرب هذي اآلفة

  دين عيسى بطلت قصته

  وخبت في دوره شعلته

  عجر األسقف عن تقديره

  حادث األزالم عن تدبيره

  قوم عيسى حقروا بيعته

  أبطلوا في سوقهم سكته

  مزق الدهري ثوب المذهب

  ومن الشيطان قد وافى نبى

  ذا الفلورنسي عبد الوثن
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  ر األعينآحله أودى بنو

  خط لألمالك سفرا منكرا

  وبذور الحرب فينا بذرا

  مزق الحق بحد القلم

  فطرة تؤثر عيش الظلم

  آزر العصر بدا تزويره

  خطة بدعا جال تفكيره

  جعل الملك إالها دينه

  آل قبح ناله تحسينه

  جعل النفع عيار الذمم

  حينما خر لهذا الصنم

  صارت الحيلة فنا محكما

  ونما الباطل مما علما

  خطة للوهن فينا حبكا

  في طريق الدهر ألقى حسكا

  أرمد الناس بهذي الحكمة

  إذ دعا التزوير بالمصلحة

  أرأيت الطير في عرس الربيع
  أرأيت الطير في عرس الربيع 

  وهياج الكم والورد الينيع

  وعروس الزهر نشوى النغم

  وعلى األرض قرى من أنجم

  غسل العشب دموع السخر

  هروشدا الماء لنوم الن

  وإذا الكم على الغصن ربا

  منحته حجرها ريح الصبا

  دمي البرعوم من قطفته

  ومضى آالريح عن روضته

  عشش الورق وطار البلبل

  وشذى فر وطل ينزل

  ليس يكرى من ربيع رونق

  حين تذوى زهرات تعبق

  محفل األزهار باق يضحك
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  ال يبالي آنزه ما يهلك

  موسم األزهار أبقى في الدهر

  ود وزهرهو أبقى من ور

  ال يبالي جوهرا قد آسرا

  معدن ينمى ويبدي الجوهرا

  آم شروق وغروب ال مقر

  أ آؤس تؤخذ من دن الدهر

  خمرة من شربها ال تنفد

  تذهب اآلماس والباقي الغد

  ثابت في الدهر تقدير األمم

  من مسير الغد سيار القدم

  يسفر الخل وتبقى الصحبة

  يرحل الفرد وتبقى األمة

  آخرولها عيش وموت 

  ثم ذات وصفات أخر

  ينشأ الفرد من الطين القليل

  تولد األمة من قلب جليل

  نفس األمة يحصى بالمئين

  ويعيش الفرد عشرات سنين

  وحياة الفرد روح في بدن

  وحياة الشعب في حفظ السنن

  موت فرد نضب ورد للحياة

  موت قوم ترك قصد للحياه

  آممات الفرد تفنى األمم

  ولها يوما قضاء يحتم

  ة اإلسالم تأبى أجالأم

  أصلها الميثاق في قالوا بلى

  ال تخاف الموت هذي األمة

  نحن نزلنا لديها حجة

  دام ذآر ما أقام الذاآر

  بدوام الذآر دام الذاآر

  ذلك المصباح أنى يطفأ

  قال ربي عالما أن يطفئوا

  أمة الحق إلى الحق تنيب



 75

  أمة يعشقها أهل القلوب

  مصلت بالحق ذا السيف الصقيل

  لت من غمد آمال الخليلمص

  ما سوى الحق محاه برقه

  ليعيد الحق حيا نطقه

  نحن للتوحيد أقوى حجة

  للكتاب اختارنا والحكمة

  أضمر الدهر علينا ثاره

  مخفيا في صدره تاتاره

  أطلق الفتنة من أحبالها

  ورمى بالطود من أثقالها

  فتنة موطئها هام األمم

  نظرة من طرفها قتل عمم

  ا يرقدألف هول في حشاه

  ليس لألمس بمثواها غد

  سطوة اإلسالم للترب هوت

  ما رأت بغداد روما ما رأت

  لكن اسأل ذلك الدهر المليم

  محدث األفعال ذا المكر القديم

  روضنا آان لهيب التتر

  حلينا آان نثار الشرر

  فإلبراهيم فينا فطرة

  وإلى المولى لدينا نسبة

  من لهيب قد جنينا زهرا

  ثرانار نمرود رددنا آو

  آل نار يوقد الدهر لنا

  زهرات حين تأتي روضنا

  ذهب الروم وفض الموآب

  شرقها أقوى وأقوى المغرب

  آأس ساسان من الغم دم

  حان يونان خراب مظلم

  وعنت مصر لدهر عرم

  وثوت أعظمها في الهرم
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  وأذان الحق فينا خلدا

  أمة اإلسالم تبقى أبدا

  إن للكون من العشق حياه

  هوبه أجزاؤه شدت قوا

  أحيت العشق قلوب تسعر

  شبها من ال إاله الشرر

  إن نكن آالكم نطوى آمدا

  فردانا فيه للروض ردى

  أمة خلت يداها السننا
  أمة خلت يداها السننا 

  آكثيب من رمال وهنا

  سيرة المسلم شرع وآفى

  ذلكم باطن دين المصطفى

  بانتظام الصوت تعلو النغمة

  وهي من دون نظام ضجة

  ج من هواءإنما في الحلق مو

  يلعق النظم به فهو غناء

  صاح هل تعلم ما سنتكا

  أي سر ضمنت قدرتكا

  الكتاب الحي والذآر الحكيم

  حكمة في الدهر تبقى ال تريم

  إن فيه سر تكوين الحياه

  يستمد النكس أيدا من قواه

  لفظه ال ريب أو تبديل فيه

  آيه ال لبس أو تأويل فيه

  قوة فيه تشد الخورا

  ج الحجراوبها يرمي الزجا

  قطع األشراك عن صيد آسير

  فدعا الصياد منه بالثبور

  ذا بالع آخر للمرسلين

  قد تاله رحمة للعالمين

  ترفع الخامل فيه رفعة

  وتقيم الرأس منه سجدة
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  قاطعو الطرق هداة صيروا

  من آتاب آم آتاب سطروا

  والبوادي من سراج زهرا

  قد أضاءوا بالعلوم الفكرا

  الذي يصدع منه الجبل

  لى األفالك منه وجلوع

  ذلك الينبوع من آمالنا

  قد حواه الصدر من أطفالنا

  انظر الظمآن في حر القفار

  عينه حمراء من وقد النهار

  عنسه آالظبي في تعدائها

  دمها آالنار في رمضائها

  طائف الصحراء يأبى الجدرا

  ضارب في البيد يقلي الحضرا

  خفقت في قلبه هذى السور

  دررفاستقر الموج فيه آال

  قرأ الدرس من اآلي المبين

  فغدا بالحق حرا ال يمين

  حكم الدنيا جميعا عدله

  عرش جم وطئته رجله

  مدنا قد شيدت هبوته

  ورياضا أنبتت زهرته

  إن إيمانك في قيد الرسوم

  سنن الكفر لك السجن المقيم

  أمرآم قطعتوا فهو زبر

  مسرعي السير إلى شيء نكر

  سكر الصوفي من أحواله

  لحن من قوالهوانتشى بال

  قلبه شعر العراقي تال

  ومن القرآن أقوى وخال

  تاجه والعرش صوف وحصير

  فقره يجبي رباطا للفقير

  وأخو الوعظ جزافا قائل

  آلم عال ومعنى سافل
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  قوله من ديلمى وخطيب

  فعله حلف ضغيف وغريب

  لكتاب اهللا حق فاقرأن

  آل ما تبغيه منه فاطلبن

  عصرنا هذا ملئ بالفتن
  ملئ بالفتن عصرنا هذا 

  طبعه خلق شرور ومحن

  محفل الماضين فيه مقفر

  صوحت فيه حياة تنضر

  أنكرت أنفسنا أنظارنا

  وجفت نغمتها أوتارنا

  شعلة التوحيد فينا سلبا

  ناره والنور منا سلبا

  وإذا ما اعتل تقويم الحياة

  فمن التقليد للقوم نجاه

  سنن اآلباء حبل الملله

  ومن التقليد جمع األمة

  ا في خريف من ثمريا خلي

  ارقب الغيث وال تجف الشجر

  قد حرمت البحر فاذ آرخسر آا

  يا قليل الماء واحفظ نهرآا

  فعسى سيل الجبال الهادر

  منه في مجراك لج زاخر

  حال إسرائيل فيها تبصره

  إن تكن روحك روحا مبصره

  انظرن آيف اتبالها الزمن

  وعرتها في الخطوب المحن

  وجهها في آل حين يلطم

  في أعراقها يفنى الدم آاد

  عصرت عنقودها آف الخطوب

  ذآر هارون وموسى في القلوب

  إن خبا في اللحن منها قبس
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  لم يزل في الصدر منها نفس

  سار في إثر الجدود المحمل

  حينما انفض لديها المحفل

  يا من انفض له جمع وجاه

  وخبا في صدره شمع الحياه

  آية التوحيد في القلب اسطرا

  أمسك بالعرىومن التقليد 

  اجتهاد في زمان القهقرى

  يذهب األقوام منه شذرا

  اقتداء برسوم األولين

  هو أولى ال اجتهاد الغافلين

  لم يصب آباؤنا بالهوس

  طهرت أعمالهم آاألنفس

  فكرهم آان رقيقا مرهفا

  فعلهم أوفى بشرع المصطفى

  فكر الرازي ونجوى جعفر

  أين والعرب هداة البشر

  هضيق الدين علينا يسر

  وادعى آل لئيم سره

  قد جهلت الدين عنه حائدا

  الزمن يا حر نهجا واحدا

  باح لي بالسر نباض الحياه

  أنما في الخلف مقراض الحياه

  وحدة الشرع حياة األمة

  فمن القرآن روح الملة

  نحن طين وهو قلب ال جرم

  هو حبل اهللا من شاء اعتصم

  فانتظم في سلكه آالدرر

  أو غبارا في الرياح انتثر
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  ال تقل في الشرع معنى مضمر
  ال تقل في الشرع معنى مضمر 

  ليس إال النور تحوى الدرر

  جوهر أبدع فيه القادر

  جوهر باطنه والظاهر

  ليس علم الحق غير الشرعة

  ليس غير الحب أصل السنة

  شرعنا للفرد مرقاة اليقين

  ترتقي منه مقامات اليقين

  شرعة الحق نظام األمم

  ممومن النظم دوام األ

  إن فيه األيد يا من أخلصا

  اليد البيضاء فيه والعصا

  قام لإلسالم بالشرع قوام

  بدؤه الشرع وبالشرع الختام

  لك أبدي نكتة الشرع المبين

  أنت من في حكمة الدين أمين

  إن يعارض ذو عناد مسلما

  في أداء النفل ما إن لزما

  صار هذا النفل فرض األمة

  فالحياة الحق عين القدرة

  يش عدو في الوغىوإذا ج

  ترك اإلعداد والسلم بغى

  وقضى أوقاته في الدعة

  تارآا للحرب أخذ العدة

  فحرام أخذه بالبغتة

  قبل أن يأخذ آل األهبة

  سر هذا األمر يا ذا البصر

  الحياة العيش بين الخطر

  يتحداك برضوى العاليه

  في امتحان لقواك العاتية

  ويناديك أن اقصم ظهرها

  خرهاوبحد السيف فاصهر ص

  ليس آفء الليث في صولته
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  حمل يرجف في ذلته

  إن حكى الصعوة صقر آاسر

  فهو آالصعوة واه خائر

  آتب الشارع رب الحكمة

  لك هذا اللوح لوح القدرة

  يشحذ العزم بنار العمل

  ويرقيك ألعلى منزل

  وإذا تلغب يعطيك القوى

  ويربى منك طودا ما خوى

  إن دين المصطفى دين الحياه

  انون الحياهشرعه للناس ق

  إن تكن أرضا يصيرك السماء

  ويربيك آما الحق يشاء

  يصقل المرآة من صخر شديد

  وينقى الرين من قلب الحديد

  ضيع القوم شعار المصطفى

  ضيعوا رمز بقاء عرفا

  ذلك الغصن العسى المعتلى

  مسلم الصحراء رب الجمل

  الذي البطحاء أزآت غرسه

  ورياح البيد ريت نفسه

  ح العجمأذبلته اليوم ري

  صيرته الناي روح العجم

  قاتل اآلساد ذبح الغنم

  وطء نمل مسه باأللم

  من أذاب الصخر من تكبيره

  راعه البلبل في تصفيره

  من عال الطود سريعا مصعدا

  غل بالتكالن رجال ويدا

  من برى األعناق ضربا عضبه

  يلدم الصدر ويدمى قلبه

  موقظ اآلفاق من خطواته

  قيدت رجاله في خلواته
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  أطاع الناس طرا أمره من

  واجتدى دارا وآسرى بره

  رضى القنع وأآدى جده

  وارتضى الكدية عزا جده

  شيخنا أحمد ممن في قربه

  تكسب الشمس سنا من قلبه

  قال يوما طريد فهم

  احذرن يا صاح فكر العجم

  فكرهم إن آان للنجم ارتقى

  فهو من سنتنا قد مرقا

  يا أخي فاسمع لهذا الرشد

  ام المرشداستمع نصح األم

  وبهذا الحق فاشدد قلبكا

  واتبع العرب تصب شرعتكا

  سائل مثل قضاء مبرم
  سائل مثل قضاء مبرم 

  صاح بالباب بصوت مبرم

  بالعصا صلت عليه غضبا

  فهوى من يده ما قشبا

  إن هذا العقل في شرخ الشباب

  ال يبالي بضالل وصواب

  ورأى الوالد فعلى فنفر

  وذوي في وجهه روض الزهر

  فمه تلتهب آهة في

  قلبه في صدره يضطرب

  آوآب في عنيه قد ومضا

  نور الهدب قليال ومضى

  روحي الغافل في الجسم ارتعد

  ومضى الصبر وخالني الجلد

  مثل فرخ في الخريف انتفضا

  من رياح الليل في العش قضى

  قال لي الوالد يوم المحشر

  تلتقى أمة خير البشر
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  الغزاة الغر من أمته

  حكمتهوأولو الميراث من 

  والنجوم الزهر أرباب الصفاء

  حجة الدين فريق الشهداء

  وأولو العلم وأرباب القلوب

  وأولو الزهد وأصحاب الذنوب

  وعال في لج هذا المحشر

  صوت هذا السائل المنكسر

  أيها الحائر في ذا الموآب

  ما جوابي حين يلحاني النبي

  قد حباك الحق طفال مسلما

  لم تنله من آتابي مغنما

  ألشياء قد شق عليكهين ا

  لم يصر ذا الطين إنسانا لديك

  وأنا في العتب من خير الرسل

  بين خوف ورجاء وخجل

  أفكرن في األمر واذآر يا بني

  أمة المختار إذ ترنو إلي

  لحيتي البيضاء في الحشر انظر

  رعدتي في الخوف والحزن اذآر

  ال تزد عبء أبيك الوهن

  عند موالي غدا ال تخزني

  وع المصطفىأنت آم في فر

  فتفتح في ربيع المصطفى

  نظرة من روضه فالتمس

  وسنا من خلقه فاقتبس

  مرشد الروم الذي قطرته

  قد حوت بحرا سمت قولته

  ال تجذ الحبل من خير البشر

  ال تقل عندي فنون وبصر

  فطرة المسلم طرا رأفة

  قوله والفعل آل رحمة

  العظيم الخلق من شق القمر

  رحمة عمت ونور للبشر
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  ن معشرنا فاعتزللست م

  إن تكن منه بعيد المنزل

  طائر أنت على دوحتنا

  شدوه واللحن من نغمتنا

  إن تكن ذا نغمة ال تفرد

  بسوى بستاننا ال تغرد

  آل من أوتي حظا من حياه

  في سوى بيئته يلقى رداه

  بلبل أنت ففي الروض امرح

  ومع السرب بلحن فاصدح

  إن تكن صقرا فال تغش البحار

  الصحراء دارليس إال خلوة 

  أو تكن نجما فنور في سماك

  ال يكن مسراك إال في الحباك

  قطر نيسان اجمعن إن ترد

  واجعلن في الروض مأواه الندى

  لتراه مثل قطرات الندى

  تحضن األآمام منها ولدا

  وانشف األنداء من جوهرها

  واسلب األالء من عنصرها

  بشعاع الصبح وضاء البكر

  الذي من سحره ينمو الزهر

  ترى درك إال آالحباب لن

  لن ترى سعيك إال في سراب

  ألقها في اليم تعقد جوهرا

  ماؤها يسطع نجما نيرا

  قطر نيسان عن اليم نأى

  لجفاف لن تراه لؤلؤا

  طينة المسلم در يا بني

  ماؤها والحور من بحر النبي

  قطر نيسان فغص في موجه

  وابرزن درا صفا من لجه
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  صاح من شمس الضحى آن أنورا

  اء ليس يخبو الدهراآن ضي

  عقدة تنحل من أمر الحياه
  عقدة تنحل من أمر الحياه 

  حين أفشى لك من سر الحياه

  آخيال جفلت من نفسها

  حرة قد نفرت من حبسها

  وقتها ما فيه أمس وغد

  في دنى األوقات ليست تصفد

  أنظرن نفسك حينا واعتبر

  لست إال جوالنا يستمر

  شعلة فيها أعدت سترها

  اعت سرهامن دخان فأش

  ماؤها قد عقدته في درر

  ليرى السير سكونا في النظر

  نارها في نفسها تخفى الحريق

  وترى في الغصن أزهار الشقيق

  فكرك العاجز عنها أوهما

  طيران اللون وردا جسما

  ما أوى للعش هذا الطائر

  هو طير وهو لون طائر

  هو حر وحواه محبس

  وهو في النوح لحونا ينبس

  ل حينريشه ينسل طيرا آ

  يخلق األسباب منه آل حين

  عقدا تعقد في أعمالها

  وتحل العقد في تجوالها

  تسكن الطين على إسراعها

  لتزيد السير في إهطاعها

  آم لحون في جواها رقد

  يومها ميالد أمس وغد

  في سهول آل حين وحزون

  آل حين في اختراع وفنون
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  إن تكن آالريح تأبى محبسا

  تنزل الصدر فتدعى نفسا

  من خيطها ناسجة حولها

  حولها من خيطها عاقدة

  هي في العقدة مثل الحبَّة

  مضمر فيها فروع الدوحةِ 

  تفتح العين على ما تضمر

  فإذا الدوحة منها تظهر

  خلعة الطين عليها ترفد

  فإذا عين وقلب ويد

  تؤثر الخلوة في الجسم الحياه

  وتجلى نشأة العم الحياه

  هكذا سنة ميالد األمم

  تنتظم مرآز فيه حياة

  إنما المرآز روح الدائرة

  نقطة فيها محيط ضامره

  ومن المرآز للقوم نظام

  ومن المرآز للقوم دوام

  نقطة المرآز منا الحرم

  لحننا والوجد فينا الحرم

  نفس في صدرنا يتقد

  روحنا الغالي ونحن الجسد

  من نداه نضرت أغصاننا

  حي من رمزمه بستاننا

  نحن من دعواه في الدنيا دليل

  فيه من براهين الخليل نحن

  صوتنا يندى به في األمم

  واصال محدثنا بالقدم

  وحد الملة طوف حوله

  فهي صبح قد حوى صدر له

  وحدت في حبسه آثرتنا

  أحكمت من وحدة قوتنا
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  إن في الجمع حياة األمم

  إن هذا الجمع سر الحرم

  أيها المسلم ياذا البصر

  قوم موسى عبرة فاعتبر

  زهدوا في مرآز قد جمعا

  فتراهم في البرايا قطعا

  يا عليال شاآيا جور الزمن

  يا أسيرا غله وهم وظن

  اجعلن ثوبك ثوب المحرم

  أطلع الصبح بليل مظلم

  افن آاآلباء ما بين السجود

  اسجدن حتى ترى عين السجود

  من خشوع المسلمين األولين

  سيطروا بالحق بين العالمين

  في سبيل الحق شوآا وطئوا

  لموطئفإذا الروضة هذا ا

  اعرفن عني لسان الكائنات
  اعرفن عني لسان الكائنات 

  ففعال الكون فيها آلمات

  ينظم المقصد أشتات الحياه

  فتراها مطلعا راع الرواه

  طرفنا من تحت مهماز الطلب

  صرصر ما ند عنه من أرب

  إنما يبقى الحياة المقصد

  هو أشتات قواها ينضد

  حينما تدري الحياة المطلبا

  ليه سبباتجعل الكون إ

  وبه األشياء طرا تنقد

  فترد الشيء أو تعتقد

  يبحر الربان أجل الساحل

  وإلى المنزل سير السابل

  وعلى قلب الفراش الحرق

  لسراج حوله يحترق
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  طاف قيس في الصحارى ولها

  قاصدا لياله يرجو وصلها

  ما اقتضينا في الصحارى أثرا

  منذ ليالنا أقامت في القرى

  لإنما المقصود روح العم

  آيفه والكم منه تجتلى

  دوران الدم في أعراقنا

  مسرع بالجد في أغراضنا

  الحياة الحق منه تستعر

  تجمع النار به مثل الشقر

  هو مضراب لعود الهمة

  مرآز يجذب آل القوة

  حرك األعضاء في رآب البشر

  جامعا شتى عيون في نظر

  فكن المجنون في هذا الحبيب

  طف به طوف فراش باللهيب

  مى فيما أسمعاأبدع الق

  علم األوتار معنى مبدعا

  رام نقش الشوك حينا رجل

  فاحتفى عن ناظريه المحمل

  لحظةً  يا صاحبي إن تغفل

  ألف ميل زاد بعُد المنزل

  ذاآم العالم دير قدما

  بامتزاج األمهات انتظما

  آم وآم ينبت من مقصبة

  ليراع فيه نار النوحة

  آم تدمت من يديه روضة

  ةلتربى من شقيق زهر

  آم ترى نقشا وآم تمحو يداه

  ليرى نقشك في لوح الحياه

  آم من األرواح بثت أنة

  لتعالى من أذان نغمة

  ورجال الزور دهرا رببا

  وعلى األحرار والي الحربا
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  ثم في طينك إيمانا بذر

  آلمة التوحيد من فيك نشر

  نقطة دار عليها العالم

  آلمة صار إليها العالم

  قوة فيها تدير الفلكا

  الشمس تنير الحلكا وبها

  لؤلؤ البحر نما من نورها

  وبه الموج طما من نورها

  نفحها صير طينا سنبال

  وجدها صير ريشا بلبال

  في عروق الكرم منها شعلة

  وبطين الكأس منها لمعة

  لحنها في مزهر الكون استتر

  أيها العازف يدعوك الوتر

  نغمات فيك تسري آالدم

  أعمل المضراب في ذا النغم

  لتوحيد منك المقصدآلمة ا

  أنت للتكبير فيها توجد

  الجهاد المر حلف المسلم

  أو يدوى الحق بين األمم

  أنت ال تدري بآيات الكتاب

  أمة العدل يسمينا الخطاب

  أنت في األيام نور وبصر

  شاهد أنت على آل البشر

  ادعون آل لبيب أبلغ

  وعن األمي قوال بلغ

  قوله ما فيه نطق عن هوى

  أو غوى صادق ما ضل يوما

  نبض هذا الكون قد جست يداه

  فتجلى سر تقويم الحياه

  نضر األزهار في روض الدهر

  ومحا األدناس عنها والكدر

  دينه فيه الحياة الخالدة
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  ال تراها عن هداه حائده

  أيها التالي الكتاب المنزل

  شمرن ال تقعدن عن عمل

  يعشق األصنام عقل األمم

  ناحت أو عابد للصنم

  آزرا هو أحيا سنة من

  محدثا فيها إالها للورى

  اسمه لون ودار ونسب

  هو من سفك دماء في طرب

  وعلى أقدام هذا الصنم

  ذبح اإلنسان ذبح الغنم

  أيها الشارب من آاس الخليل

  يا حمي النفس من طاس الخليل

  سيف ال موجود إال هو خذ

  وبه األصنام هذى فاجذذ

  في ظالم الدهر أشرق للمال

  الوانشرن حقا عليك اآتم

  خجلتا لك في اليوم العسير

  حينما يسألك الهادي البشير

  قد أخذت الحق عني ما دهاك

  لم تبلغ بحق لسواك

  مؤمنًا بالغيب غير غافل
  مؤمنًا بالغيب غير غافل 

  آارهًا آالسيل قيد الساحل

  أعل عن ذا الطين غصنًا ناضرًا

  وصل الغائب واغز الحاضرا

  ذلك الحاضر تفسير الغيوب

  لتسخير الغيوبوهو مفتاح 

  ما سوى اهللا لتسخير العمل

  صدره للرمى فاقذف ال تبل

  ما سوى اهللا تراه يخلق

  لترى سهمك فيه يمرق

  عقدة تلقاك بعد العقدة
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  ليرى في الحل لطف الحيلة

  فسرن يا آم روضًا نفسكا

  سخرن باطل ذي الشمس لكا

  من يسخر عالم الحس سما

  ومن الذرة يخرج عالما

  بحر وبرآل مافي الكون من 

  لوح تعليم ألرباب النظر

  أيها النائم طالت غفلته

  عالم الحس جفته همته

  وفتح بصرًا قد ُسكِّرا

  ال تحقر عالمًا قد ُحقرا

  إنه توسيع ذات المسلم

  وامتحان لصفات المسلم

  هو يبلوك بسيف الزمن

  لترى أن دما في البدن

  اضرب الصدر بقهر القوة

  اختبر عظمك في ذي الصدمة

  ق الدنى للخيرينجعل الح

  وجالها لعيون المؤمنين

  هذه الدنيا طريق الظعن

  هذه الدنيا محك المؤمن

  فأسرنها قبل أن تأسرآا

  ال تضع في جوفها جوهرآا

  أدهم الفكر الذي يطوى الفضاء

  والذي يجتاز آفاق السماء

  ساقه في الكون حاجات الحياه

  فهو في األرض وفي النجم خطاه

  لقوىيبتغى في الكون تسخير ا

  لترى فيه بأعلى مستوى

  نائب الحق بحق آدم

  حكمه في األرض ماض حاآم

  لك من ضيقك منها سعة

  وألعمالك فيها فسحة

  صهوة الريح اعلونها آمرا
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  ألجمن هذا الجواد النافرا

  شق قلب الطود عن جوهره

  شق موج البحر عن در به

  ألف آون في فضاء تكفت

  رب شمس قد حوتها ذرة

  حتجبابشعاع أظهرن ما ا

  واآشفن عن آل سر حجبا

  من شعاع الشمس نارا فاقبس

  ومن السيل بروقا فاخلس

  ثابت األنجم أو سياره

  التي قد عبدت أنوارها

  آلها يا صاح عبدان لكا

  وإماء سخرت من أجلكا

  سيرن فكرك فيها عسسا

  سخرن آفاقها واألنفسا

  افتح العين وأنعم نظرا

  أبصرن في الراح معنى مضمرا

  ي قوي أمراآم ضعيف ف

  حين في الكون أجال البصرا

  أيها المقصود من أمر انظروا

  آيف في آفاقها ال تنظر

  قطرة من نفسها ذات خبر

  خمرة في الكرم طل في الزهر

  وهي في البحر تراها جوهرا

  جوهرا آالنجم في الليل سرى

  آالصبا ال تهف حول الصور

  اطلبن في الروض معنى الزهر

  دون مضراب لحون سيرا

  ن األحرف طيرا طيراوم

  أيها الظالع في حزن الحياه

  أيها الغافل عن طعن الحياه

  بلغ السعي الرفاق المنزال

  أنزلوا ليلى وحطوا المحمال
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  وبقيت اليوم قيسا مبلسا

  في الصحارى عاجزًا مستيثا

  علم األسماء فخر اآلدمي

  حكمة األشياء نصر اآلدمي

  أرأيت الطفل ياذا البصر
  ا البصرأرأيت الطفل ياذ 

  ماله عن نفسه من خبر

  ليس يدري ما قريب وبعيد

  آرة النجم وبكفيه يريد

  ما سوى األم يرى منه الجفاء

  همه أآل ونوم وبكاء

  ليس تدري أذنه ما النغمة

  لحنه ثورته والضجة

  فكره غفل ضعيف األثر

  قوله فيه صفاء الجوهر

  ليس في تفكيره إال السؤال

  أين أني ومتى في آل حال

  عنده ينطبع آل نقش

  وهو آل غيره يتبع

  عينه إما بكف تطبق

  تتنزى روحه في قلق

  فكره في الجو واه حذر

  آصقير الصطياد يخبر

  خلف صيد في حذار يرسله

  ثم يدعوه إليه يعجله

  ثم غشاه لهيب الفكر

  فرمى خذروفه بالشرر

  فتراه عينه مستعلنا

  فيدق الصدر يعنى هاأنا

  ومن الذآرى ينمى نفسه

  فيه أمسهغده يربط 

  ينظم األيام خيط الذهب

  نسق الدر بسمط معجب
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  جسمه يرمى ويكرى قائًال

  مثل ماآنت أرانى ماثال

  أنا هذى بدء مقصود الحياه

  نعمة اليقظة في عود الحياه

  مثل األمة حين النشأة

  مثل الطفل ضعيف المنة

  هى طفل نفسه ال يعرف

  جوهر غشى عليه الصدف

  يومه بالغد لم يوصل وال

  ومساء سلسال بصباح

  وبعين الكون إنسانا يرى

  آل شيء ما عداه أبصرا

  بعد ألي طرف الخيط بدا

  بعد ما حلت يداها العقدا

  فإذا راز قواها الدهر

  يتجلى ذا الشعور المضمر

  أسطرا تمحو وأخرى تسطر

  صفحات بيديها تزبر

  يبلس الفرد إذا ما انتثرا

  عقد أيام عليه قدرا

  نور قوم من مداد السير

  ه يعرفها بالذآرنفس

  أمة قد نسيت سيرتها

  ينسخ الدهر غما آيتها

  أنت سفر آتبته السيرة

  خيطه أيامك الموصولة

  ثوبنا أيامنا في الزمن

  وخياط الثوب حفظ السنن

  ما ترى يا غر تاريخ البشر

  قصة أسطورة لهو سمر

  في سناه أنت بالنفس بصير

  في هداه أنت بالسير خبير

  إنه أعصاب جسم األمة

  في الروح مثل الشعلة إنه
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  هو يجلوك آسيف مخذم

  ثم يرمى بك بين األمم

  أي عود ذي فنون تسحر

  نغمات األمس فيه تؤثر

  خامد الشعلة فيه يشعل

  يومه لألمس فيه ماثل

  شمعه آوآب بخت األمم

  وسل اليوم وأمس المظلم

  عينه تبصر ما قد عبرا

  وترى الماضي حيا محضرا

  وعتيق الراح في آاساته

  األمس في نشواتهوخمار 

  صائد يرجع في أشرا آنا

  طائرا قد مر من بستاننا

  فاذآر التاريخ واستحكم به

  عش بأنفاس مضت في طبه

  أحكمن وصلة يوم وغد

  والحياة امض بها طوع لنا

  وقد األيام قسرا بمهار

  أو فعش أعمى بليل نهار

  صاح من ماضيك يبدو حالكا

  ومن الحال بدا استقبالكا

  ة فصلإن ترد خلد حيا

  ما مضى بالحال والمستقبل

  نغمات المرء عزف المرأة
  نغمات المرء عزف المرأة 

  هو من محنتهافي عزة

  آست الذآران ربات الحجال

  إن ثوب العشق من نسج الجمال

  عشق الحق رباه حجرها

  ذلك اللحن حواه صدرها

  الذي قد بهر الكون سناه
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  قرن الطيب إليها والصاله

  جهل القرآن جهال مسلم

  قد رآها أمة ال تعظم

  إنما األم علينا رحمة

  وإلى الرسل لديها نسبة

  رأفة المرسل في رأفتها

  سير األقوام من صنعتها

  ومن األم علت أقدارنا

  وبسيماها بدا مقدارنا

  لفظة األمة فيها نكت

  أترى فكرك فيها يثبت

  إنما األمة من وصل الرحم

  دونه أمر حياة ال يتم

  ةقال خير الخلق وهو الحج

  تحت رجل األمهات الجنة

  آشفت باألم أسرار الحياه

  بخالل األم تسيار الحياه

  وبها في نهرنا يعلو العباب

  ويدوم الموج فيه والحباب

  هذه الغرة بنت القرية

  عبلة الجسم وغفل السحنة

  حية العين آهام المقول

  دون تعليم وصقل والصقيل

  ألم األم عليها يثقل

  وجهها يعرب عما تحمل

  يحكم من آالمها أمرنا

  صبحنا يشرق من إظالمها

  إن تهب من حجرها لألمة

  مسلما حقا عظيم النجدة

  والتي رقت وخفت محمال

  باطن المرأة فيه ُعطال

  شع نور الغرب في فكرتها

  وترى الثورة في مقلتها

  قطعت أوصال هذي األمة
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  حين طاشت عينها بالنظرة

  إن حريتها أصل البالء

  إن حريتها فقد الحياء

  ليلها ما ضاء فيه نجمها

  لم يطق أعباء أم علمها

  ليتها لم تنم في روضتنا

  ليتها تغسل من حلتنا

  أنجم التوحيد في غيب األبد

  مضمرات ليس يحصيها عدد

  لم تسيب بعد من قيد العدم

  لم تقيد بعد في آيف وآم

  جلوات في دجانا تضمر

  في ظالم الكون عنا تستر

  قطرات لم تزن زهر الربى

  لم تفتحها الصباوزهور 

  إنما تنبت هذه الزهرات

  ناضرات في رياض األمهات

  أيها العاقل مال األمة

  ليس من عقيانها والفضة

  إنه أوالدها ملء األمل

  في ذآاء ونشاط وعمل

  تحفظ األم إخاء األمة

  وقوى قرآننا والملة

  أم عيسى نسبة واحدة
  أم عيسى نسبة واحدة 

  بثالث تزدهى فاطمة

  ر األولينقرة العين لخي

  خاتم الرسل وخير اآلخرين

  نافخ الروح بدنيا الوهن

  خالق العصر جديد السنن

  وهي زوج المرتضى ذا البطل

  أسد اهللا الحكيم الفيصل
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  ملك في الكوخ زهدا قد أقام

  آل ما يملك درع وحسام

  وهي أم السيدين األآرمين

  حسن خير حليم وحسين

  ذا سراج في ظالم الحرم

  ممحافظ وحدة خير األ

  ازدرى الملك ابتغاء األلفة

  أطفأ النيران بين اإلخوة

  ذاك في األبرار رب العلم

  أسوة األحرار في الخطب العمى

  سيرة األوالد صنع األمهات

  وخالل الخير طبع األمهات

  زهرة في روضة الصدق البتول

  أسوة النسوة في الحق البتول

  فاقة السائل أذرت دمعها

  ليهودي أباعت درعها

  ي األرض قد طاع لهاآل من ف

  ورضاها حين ترضى بعلها

  نشئت ما بين صبر ورضى

  في الفم القرآن والكف الرحى

  دمعها من خشية اهللا جرى

  في مصالها يفوق الجوهرا

  لقط الروح األمين الدررا

  وعلى العرش المعلى نثرا

  أنا لوال الشرع عن هذا نهي

  وإلى شرع الرسول المنتهى

  طفت حول القبر إجالال لها

  ناثرا من سجداتي حولها

  مشعل مصباحنا من نارك
  مشعل مصباحنا من نارك 

  عرضنا في الصون من أستارك

  خلقك الطاهر فينا رحمة

  قوي الدين به واألمة
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  طفلنا علمته حين الفطام

  آلمة التوحيد من قبل الكالم

  صيغ من حبك أطوار لنا

  فعلنا أقوالنا أفكارنا

  برقنا في سحب منك ثوى

  طواد والبيد طوىشع في األ

  ضاء دين الحق من أنفاسك

  و نما التوحيد في أحجارك

  ذلك العصر غرور ماآر

  وعلى األديان باغ فاجر

  عقله أعمى وباهللا آفر

  آم جهول في شراك قد أسر

  عينه عين وقاح فاتك

  بشباك الهدب آم من هالك

  صيده يحسب حرا نفسه

  ميته يزعم قصرا رمسه

  بك يخضر غراس الوحدة

  و رأس مال الملةبك ينم

  ال تسيري غير نهج السلف

  ال تبالي بجدي أو تلف

  احذري فتنة عصر مهلك

  وإلى صدرك ضمي ولدك

  بعدت عن عشها في خطر

  هذه اإلفراخ لما تطر

  فيك تسمو للمعالي فطرة

  فاتبعي الزهراء نعم األسوة

  عل غصنا منك يأتي بحسين

  فترى النضرة روضات ذوين

  ظهر الصديق لي في الحلم
  ظهر الصديق لي في الحلم 

  مزهرا منه تراب القدم

  ذا أمن الناس فينا من جال

  طورنا منه الكليم األوال
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  هو ثاني اثنين في الدين وفي

  صحبة الغار وفي القبر الوفي

  قلت يا صفوة أصحاب الصفاء

  مطلع الديوان من أهل الوفاء

  بك قر األس في بنياننا

  فانظرن ما الطب من أدوائنا

  أسير الوهم قال حتام

  سورة اإلخالص برء السقم

  نفس في آل صدر جائل

  وهي للتوحيد سر هائل

  فاجل هذا السر في آل الفعال

  ولتكن منه مثاال للجمال

  الذي سماك عبدا مسلما

  بك للوحدة في الدنيا سما

  قلت أفغان وترك وعجم

  لم تزل عما تعودت القدم

  طهرن الحق من هذي السمات

  اتاقصد البحر وخل القنو

  يا أسيرا لسمات ويحكا

  قد بعدت اليوم من دوحتكا

  أبدل الوحدة بالتثنية

  ال تقطع صاح حبل الوحدة

  عابد الواحد وحد واهجرن

  آل تفريق وللحق ارجعن

  أيها المغفل معنى الكلم

  أثبتن في القلب ألفاظ الفم

  أمة قطعتها في أمم

  وهدمت الحصن فيه تحتمى

  أمة اإليمان زد بالعمل

  إذا لم يعمل مات إيمان
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  أشعرن القلب اهللا الصمد
  أشعرن القلب اهللا الصمد 

  تخلصن من قيد أسباب وحد

  ليس عبد اهللا عبد السبب

  ما الحياة الحق دور اللولب

  ليس غير اهللا يرجو المسلم

  وهو للناس جميعا سلم

  ال تبثن شكاه أحدا

  ال تمدن إلى الخلق يدا

  بالشعير اقنع تقيل حيدرا

  افتح خيبرامرحبا فاقتله و

  فيم لألجواد حمل المنن

  أنت من ال ونعم في حزن

  ال ترم رزق لئيم ينغص

  يوسف أنت فأنى ترخص

  إن تكن نمال وآنت المقعدا

  ال تؤمل من سليمان جدى

  خفف الزاد طريق وعر

  عش ومت حرا عداك الغرر

  اجعلن أقلل من الدنيا الشعار

  وتعش حرا بها آل الفخار

  هاوآن اإلآسير ال الترب ب

  معطيا ال سائال في حبها

  بو علي ليس مجهوال لديك

  جرعة من آأسه أهدى إليك

  تخت قابوس ارآلن باألرجل

  ابذل الرأس وبالعرض ابخل

  يفتح الحان عجوال نفسه

  لفقير لم يدنس آأسه

  قائد اإلسالم هارون الرشيد

  من سقى نقفور من ماء الحديد

  قال يا مالك مولى األمة

  لةأنت يا رونق وجه الم

  أنت يا بلبل فردوس الحديث
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  إنني أرغب في درس الحديث

  لم يخفى ذا العقيق اليمن

  اقصدن بغداد نعم الوطن

  حبذا زهرة أيام العراق

  حبذا حسن به األعين راق

  تربه فيه من السقم نجاه

  قاطر من آرمه ماء الحياه

  قال إني خادم للمصطفى

  وبحسبي حبه لي شرفا

  أنا من قيدت في حبي له

  أنأى عن مكان حّلُهآيف 

  لي في يثرب حب واشتياق

  أين من ليلى بها صبح العراق

  ويقول العشق أمري امتثال

  لست أرضي بملوك خوال

  أنت تبغى أن ترى لي سيدا

  أن ترى مولى لحر عبدا

  ألتعليمك أغشى بابكا

  خادم األمة ال يعنو لكا

  إن ترم في الدين علما يقتنى

  فاغشين حلقة درسي ها هنا

  استغنى جدير بالداللالذي 

  في دالل عنده آل جمال

  صبغة الحق من استغنى اآتسى

  ورأى صبغ سواه دنسا

  أنت من غيرك تجدو علمكا

  بطالء منه تطلى وجهكا

  أنت منه بشعار تفخر

  أنت ذا أم غيرتك الغير

  خشعت أرضك من أمطاره

  وخال البستان من أزهاره

  مطرا من مزنه ال تجتدى

  يدال تبد زرعك عمدا بال
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  سلسلت عقلك أفكار له

  مألت حلقك أوتار له

  مستعار آلم في فمكا

  مستعار أمل في قلبكا

  أعوزت طيرك ألحان الغناء

  ليس في سروك في الجو رواء

  أنت في آأسك خمرا تجتدي

  وآذاك الكأس جدوى في اليد

  لو يعود اليوم فينا ذو النظر

  من به تصديق ما زاغ البصر

  ماز صدقا وآذبا سمعه

  ى آل فراش شمعهوابتل

  ثم نادى لست مني يا فتى

  ويلتا يا ويلتا يا ويلتا

  فإالم العيش مثل األنجم

  يطلع الصبح لها بالعدم

  أنت قد غرك صبح آاذب

  أنت عن نفسك حقا ذاهب

  أنت شمس نفسك أعرف آل حين

  ال تضئها من نجوم اآلخرين

  إن في قلبك نفسا من سواك

  باعت اإلآسير بالترب يداك

  اس مغناك أضاءبسراج الن

  وبخمر الناس في الرأس انتشاء

  لك حول الشمع في الحفل دوار

  اغشين نارك هل في القلب نار

  ابق في مثواك مثل البصر

  ال تدع عشك مهما تطر

  حي فرد نفسه قد عرفا

  وقبيل عن سواه صدفا

  عن طريق المصطفى ال تذهبن

  واترك األرباب واهللا اعبدن
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  قد عال قومك عن لون ودم
  عال قومك عن لون ودم قد 

  وعال أسوده حمر األمم

  في وضوء قطرة من قنبر

  هي أغلى من دم من قيصر

  اترآن عما وأما وأبا

  وآسلمان إلى الدين انسبا

  يا خليلي اسمع حديثي واعقال

  من خاليا النحل هذا المثال

  قطرة من شقر آالقبس

  ثم أخرى من بياض النرجس

  لم تقل هذي أنا نيلوفر

  يك إني عبهرأو تقل هات

  شأن إبراهيم في ملتنا

  دين إبراهيم فيه شهدنا

  إن جعلت الدم رآن الملة

  صدعت دعواك جمع اإلخوة

  في ثرانا ليس ينمو بزر آا

  أنت ما أسلم حقا فكرآا

  ابن مسعود سراج المتقين

  جسمه والروح وجد المخبتين

  أج من موت أخيه صدره

  وأذاب القلب منه جمره

  هلم يجف الدمع من حرقت

  ناح نوح األم في لوعته

  آه للقارئ درس العظة

  ورفيقي في طالب الحكمة

  آه للسرو الذي قد ورفا

  وشريكي في والء المصطفى

  عينه تحرم إبصار النبي

  وأنا أشهد أنوار النبي

  ما من األنساب يقوى وصلنا

  ليس من روم وعرب أصلنا

  إنما حب الحجازي الحبيب
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  قد حبانا ذاآم الوصل القريب

  ا آصرة من حبهحسبن

  حسب عين نشوة في قربه

  جدد الدهر بنا سيرته

  مذ حوت أعراقنا نشوته

  عشقه سر اجتماع األمة

  نبضت منه عروق الملة

  صلة العشق لنا أقوى سبب

  هو في الروح وفي الجسم النسب

  أيها العاشق خل النسبا

  خل إيران وخل الغربا

  نور حق مثله أمته

  قد نمت أغصاننا دوحته

  ا حواه نسبنور حق م

  ثوب حق ال سدى أو لحمة

  من ثوى في نسب أو بلد

  قد غفا عن لم يلد لم يولد

  صاح ما المسلم للدنيا احتقر
  صاح ما المسلم للدنيا احتقر 

  عامرا بالحق قلبا قد عمر

  زهرة من شقر في القنن

  لم ترعها طلعة من مجتني

  نفسا ينفخ فيها السحر

  فتراها لهبا يستعر

  ا تحسبتشفق الزهر عليه

  أنها خلف عنها آوآب

  الندى منها نعاسا يغسل

  وشعاع الشمس فيها قبل

  لم يكن أمسك بها واشدد يدا

  لترى في الناس حرا أوحدا

  ذلك الواحد ال شرك له

  عبده يأبى شريكا مثله

  قد سما المسلم أعلى من سما
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  ليس يرضى بمسام في السما

  ورده ال تحزنوا في المأزق

  فرقأنتم األعلون تاج الم

  حمل الكونين طرا ظهره

  وحوى برا وبحرا صدره

  أذنه للرعد إما جلجال

  صدره للبرق إما نزال

  قاتل الزور وللحق وزر

  أمره المعيار في خير وشر

  جمره آل لهيب في حشاه

  جوهر فيه آمال للحياه

  ليس في ضوضاء هذي األمم

  نغمة إال أذان المسلم

  هو في العفو وفي البذل عظيم

  ر ذو طبع آريموهو حين القه

  لطفه في الحفل جبر المنكسر

  قهره في الحرب صهر للحجر

  هو في الروض صفير البلبل

  وهو في البيد انقضاض األجدل

  قلبه تحت سماء ال يقر

  هو فوق الزهر ما إن يستقر

  طائر ينقر نجم الحبك

  طائرا فيما وراء الفلك

  أنت يا من لم يطر منك جناح

  دودة في ظلمة الترب تراح

  كين تشتكى جور الزمانمست

  قد أصبت الذل من هجر القران

  قد هبطت األرض طهرا آالندى

  بالكتاب الحي أمسكت يدا

  فإالم العيش في الترب ارحال

  اصعدن فوق السماوات العلى
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  نضرت منك محياها الحياه
  نضرت منك محياها الحياه

  ورأت تعبير رؤياها الحياه

  الجهات الست نور يسطع

  معا تبعمنك واألقوام ج

  إن فقرافيك ذخر الكائنات

  قد تعالى بك قدر الكائنات

  أنت أشعلت مصابيح الحياه

  وحبوت الناس من رق نجاه

  صور الكون بدت من دونكا

  فاقة تشكو وتشكو الحلكا

  نفس منك أطار الشررا

  فاستحال الطين منه بشرا

  وسمت للنيرين الذرة

  وتجلت من حشاها القوة

  من أبي أنت وأمي أقرب

  رأى وجهك طرفي المعجب مذ

  عشقك النار بجسمي يضرم

  فليذب روحي منه ضرم

  ومتاعي أنة مثل الرباب

  إنها المصباح في بيتي الخراب

  آيف ال يبدي شج أتراحه

  آيف ال يبدي زجاج راحه

  ضل عن سر النبي المسلم

  موثنا قد صار هذا الحرم

  آلهم في قلبه يثوى هبل

  ومناة فيه والعزى تحل

  البرهمن شيخنا يفضله

  سمنات رأسه يستوطن

  هجر العرب وفي العرب عصم

  وأطال النوم في حان العجم

  فت برد العجم في أعضائه

  دمعه أبرد من صهبائه

  هو آالكافر يخشى األجال
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  صدره من قلب حي قد خال

  داؤه آل طبيب ما شفا

  فحملت النعش عند المصطفى

  هالكا عرفته ماء الحياه

  ومن القرآن أسرار النجاه

  لت عن أحباب نجد قصتيق

  حدثت عن روض نجد نفحتي

  فأضاء الحفل من لحني أياه

  ودرى قومي أسرار الحياه

  قيل أهدي سحر أوربا لنا

  وبقانون الفرنج افتتنا

  واهبي عود سليمي آرما

  واألبوصيري بردا آرما

  أهد للحق الذي قد أفكا

  الذي يجهل ما قد ملكا

  أن يكن قلبي غوى ال يبصر

  آن لفظي يضمرأو سوى القر

  أتت يا من نوره صبح العصور

  أنت يا عالم أسرار الصدور

  امكن أستار فكري وافضحن

  طهرن من شوآتي روض الزمن

  وحياتي اقطع ألجل األمة

  واآفين شرى أهل الملة

  أبعدن عن روضتي الغيث المريع

  واحرمني من شآبيب الربيع

  جفف الراح بكرمي عاجال

  وامألن واحي سما قاتال

  ني يوم حشر األممواخزي

  واحرمني منك لثم القدم

  أو أآن أخلصت نصحي في البيان

  ونظمت الدر من سر القران

  فدعاء منك أجرى وآفى

  بك آم نال وضيع شرفا
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  اسألن اهللا رب العرش لي

  يجعلن عشقي قرين العمل

  رب قد أنعمت بالروح الحزين

  ونصيبا شئت لي من علم دين

  فاجعلن في الفعل حظي أوفرا

  علن قطر ربيعي درراواج

  أمل آخر في القلب أقام

  مذحوى قلبي في الدنيا مقام

  هو في صدري آقلبي نزال

  شاهدا صبح حياتي األوال

  أمل أذآيت منه لهبي

  مذ شدا باسمك أمي وأبي

  آلما غيض مني الزمن

  ودهاني ريبه والمحن

  شب في قلبي هذا األمل

  ونما بالعتق فيه الثمل

  إنه تحت ترابي جوهر

  ب في جنح ليلي يسفرآوآ

  همت حينا بذوات الحور

  وتعشقت ذوات الطرر

  وعلى الراح صحبت الغانيه

  حين أطفأت سراج العافيه

  وأحاطت بيدرى نار البروق

  وغزا قلبي قطاع الطريق

  وبروحي لم يزل هذا العقار

  وبكيسي لم يزل هذا الضار

  لبس الزنار عقلي اآلزري

  وغزا روحي بالنقش الفرى

  شك أمضيت سنينفي إسار ال

  وهو في رأسي مقيم ال يبين

  أحرفا ما نلت من علم اليقين

  ومن الحكمة في الريب رهين

  لم يلح في ليل عمري نور حق

  لم ينره ليلي شعاع من شفق
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  وفؤادي مضمر هذا الرجاء

  صدف في قلبه در أضاء

  ثم من عيني دمعا سجما

  وتجلى في فؤادي نغما

  يا من القلب سواه أغفال

  ذآر هذا األمالإئذنن أ

  سيرتي ما ضاء فيها العمل

  آيف مثلي مثل هذا يأمل

  أنا من إظهاره في خجل

  منك لطف يستر الجرأة لي

  يا رحيما بك للناس مفاز

  آل ما أبغيه موتي في الحجاز

  هجر غير اهللا شأن المسلم

  آيف لي عيش ببيت الصنم

  حسرة المسلم إن حم الممات

  أن يكون الدير مثوى للرفات

  يومي وهنيئا لغديويل 

  إن أقم في ذا الحمى من لحدي

  حبذا أرض تراها موطنا

  حبذا توب تراه مسكنا

  دار حبي ومليكي والسكن

  أيها العشاق ذا نعم الوطن

  آوآبي أطلعه بالسعد غدا

  في ظالل الدار هب لي مرقدا

  ليرى الراحة قلبي القلق

  ويرى الهدأة هذا الزئبق

  أيها الدهر انظرن هذا السالم

  د رأيت البدء فانظر ما الختامق

  
  


