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  مـن رضورة الـدنيا إىل تدعو وكيف


ــــواله ــــرج مل ل ــــدن خت ــــدم إىل ياال الع


   نبـــيهم يف النصـــارى أدعتـــه مـــا دع


واحـتكم فيـه مـدحا شئت بام واحكم


ــل ــى آي وك ــل أت ــرام الرس   هبــا الك


هبـــــم نــــوره مـــــن اتصــــلت فــــإنام


ـــم ـــن وكله ـــول م ـــتمس اهللا رس   مل


الــديم مــن رشــفا أو البحــر مــن غرفــا


ــــالقمر أقســــمت ــــه أن املنشــــق ب   ل


  القســــم مــــربورة نســــبة قلبــــه مــــن


  بـه واسـتجرت ضـيام الدهر سامني ما


يضـــــم مل منـــــه جـــــوارا ونلـــــت إال


  يـده مـن الـدارين غني التمست وال


مسـتلم خـري مـن النـدى استلمت إال


  ســاحته العــافون يمــم مــن خــري يــا


الرســـم األينـــق متــون وفـــوق ســعيا


ـــــه ـــــديح خدمت ـــــتقيل بم ـــــه اس   ب


واخلــدم الشــعر يف مىضــ عمــر ذنــوب


  بمنـــتقض عهـــدي فـــام ذنبـــا آت إن


بمنرصـــــم حـــــبىل وال النبـــــي مـــــن
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  بتســــــميتى منــــــه ذمــــــة يل فــــــإن



بالــــذم اخللــــق أوىف وهــــو حممــــدا


ــن مل إن ــادى يف تك ــذا مع ــدي آخ   بي


القــــدم زلــــة يــــا فقــــل وإال فضــــال


ــاه ــرم أن حاش ــي حي ــه الراج   مكارم


حمــــرتم غــــري منــــه اجلــــار يرجـــع أو


ـــذ ـــت ومن ـــاري ألزم ـــه أفك   مدائح


ـــــه ـــــزم خـــــري خلـــــاليص وجدت ملت


  تربــت يــدا منــه الغنــي تيفــو ولــن


ـــا إن ـــت احلي ـــار ينب ـــم يف األزه األك


ــا ــرم ي ــق أك ــايل اخلل ــن م ــوذ م ــه أل   ب


العمــم احلــادث حــدوث عنــد ســواك


ــن ــيق ول ــول يض ــك اهللا رس    يب جاه


ـــــتقم باســـــم جتـــــىل الكـــــريم إذا من


  ورضهتـــا الـــدنيا جـــودك مـــن فـــإن
 

والقلـم اللـوح علـم علومـك ومن
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