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 على منزل كان الحبيب به ُقل  

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

  

 حلفُت يمينًا والحوادُث جمٌَّة 

 َلَمعًهُد خير الخلق أفضل منزل

  

 َأَحبُّ إلينا من ديار عنيزة 

 بسقط الل  وى بين الدخول َفَحْوَمل  

  

 معاهُد خير الخلق  لم يعُف رْسُمها 

 ل ما َنَسَجْت ها من جنوب وشْمأل  

  

 فما زالت األقوام َلمَّا ذكرتها 

 وتجم ل  يقولون ال َتهلك أسُى 

  

 سفحُت دموَع العين لم ا ذكرتها 

َى محملى  على الن حر حتى َبلَّ دمع 

  

 َترى عنده الدنيا جميعًا بأْسرها 

 وزخُرَفها كأن ه َحبُّ ُفلُفل

  



 وإن ذاق من دنياه طعمًا ت خاله 

 لدى َسُمرات الحى  ناقَف حنظل  

  

 وم ن ذم  ه الدنيا يقول ألهلها 

ل  فهل عند رسٍم دارٍس من ُمَعوَّ

  

ة عدل ه   وماَل إلى األخرى لشد 

ل قٌّ عندنا لم يحوَّ قٍ  وش   بش 

  

 وأبغَض أيام الضالل جميَعها 

 وال سي  ما يوٍم بدارة  ُجْلُجل  

  

 وكم قال للدنيا بتحقير أمرها 

 َفُسل  ى ثيابي من ثياب ك  َتْنُسل  

  

 ال لها غيُر النبي ل َحْيفه وق

 فال ُتبعدينا من َجَناك الُمَعلَّل  

  

 وقال لليل الكفر إذ طال ليُله 

 أال أيها الليل الطويل أال اْنَجل  

  

 فما زال يدعو ُكلَّ جْأٍب فؤاُده 

 كجلمود صخٍر َحطَّه السيل من َعل  

  

 يز لُّ عن النهج القويم ضاللًة 

 كما زل ت  الصفواُء بالُمَتَنز  ل

  

 ويا غاويًا بعد النبي محمٍد 



 فما إن أرى عنك الغواية تنجلي

  

 له من إله  العرش ق ْدما عنايٌة 

 َتُكبُّ على األذقان َدْوَح الَكَهْنَبل  

  

 سجاياه قبل الخلق الحت بروقها 

 ُمكل لكلمع البرق فى َحب ى 

  

 من النور في الليل البهيم َتخاله 

 منارَة ُممسى راهٍب متبت ل

  

 له ل م ة تعلو على كل   لم ة 

ل  الكدارى في ُمَثنَّى وُمرسل  َتض 

  

وََّع ريُحُه   وإن قام عن قوم ت ض 

 نسيم الصبا جاءت بَري ا القرنفل

  

 وإن نظر األقوامُ  أحمُد ناظٌر 

 ُمطفلبناظرٍة من وحش  َوْجرَة 

  

 ول م ُته موصولٌة إن نظرَتها 

 بجيد ُمَعمٍ  فى العشيرة ُمْخَول

  

 َفَهذى َعروٌب للن وال َتعر ضت 

ل  َتَعرَُّض أثناء الوشاح المفصَّ

  

 فقد ساقها والغيَّ نحوك للهدى 



ل  ُيقل ُب كف يه بخيٍط ُمَوصَّ

  

 أال إنما الشيطان والنفس والهوى 

ون مقتلي رُّ  َعَلىَّ حراٌس لو ُيس 

  

 فلجَّ بنا الشيطان في الغي   وانتحى 

 بنا بطَن َخْبٍت ذي ر كاٍم َعَقْنَقل

  

 فإن ُأْبُت عن وصل الخرائد قال لي 

َجْنَجل  ترائ بها مصقولٌة كالسَّ

  

 وماء الهوى يجرى يجر  وراءنا 

 م رٍط ُمَرح لعلى َأَثَرْينا ذيل 

  

ْت لنوم ثيابها   ونفسي قد َنضَّ

ل تر إال ل بسة المتَفض    لدى الس  

  

ثاقها   َفَهذى جميعًا ُسدَّ عنى و 

 بأمراس  َكتَّاٍن إلى ُصم   َجندل

  

 عليك صالة هللا ما قال قائٌل 

كرى حبيب ومنزل  قفا نبك من ذ 

  

  

  

  

  


