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بسم الله الرحمان الرحيم

تضرعات ربانية ومذاقات عرفانية
التي بالسوء  النفس األمارة  القاتلة...ولنحاسب  قلوبنا من غفلتها  لنوقظ  الروحانية  القدسية   نعود خالل هذه األيام 
 رضينا عن هواجسها...واجنذابها نحو احملظور...ومتردها عن كل بر مشكور أو عمل مبرور، ولنحاول أن نتطهر
 مما ارتكبناه من موبقات وآثام...ونغتسل مما علق بنا من آفات وأوهام نستعني في ذلك بفيض من ذكر الله، عساه أن

يهدينا سواء السبيل.

 صادفت ذات يوم مقولة- بقدر قوتها بقدر روعتها- لإلمام أحمد بن محمد بن عبد الكرمي املعروف بابن عطاء الله
 السكندراني تقول:»ال تترك  الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، ألن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود
 ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود

حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى املذكور... وما ذلك على الله بعزيز«

هل نستطيع أن نصل إلى درجة ذكر الله فال نستحضر مع ذكره إال إياه، ويغيب عنا كل ما سواه؟ 

 يقرأ الكثير منا آيات قرآنية حتثنا- إلى درجة الوخز- على ذكره سبحانه جلت قدرته...ومتر أمامنا أحاديث نبوية
 كثيرة يلح فيها املصطفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على أن نستعني بذكر الله في كل وقت وحني...ونسمع من
 توجيه األئمة والعلماء ما تضيق عنه الصحف وتعيا به األقالم إلى االعتصام بذكر الله ألنه امللجأ واملالذ وفي أحسن

أحوالنا فإننا نكون في أقل مرتبة: »الذكر مع وجود الغفلة«.

 في هذا اجلو الرمضاني املهيب وفي رحاب بيته الكرمي تشاركنا مجموعة محمد التهامي احلراق برئاسة األستاذ الدكتور
 محمد احلراق ننتشي جميعا بذكر خالق األكوان، الرحيم الرحمان ونستلذ بطيب مديح سيد اخلالئق محمد أشرف
 املخلوقني آملني أن ندرك حالوة االرتقاء إلى ذكر مع وجود يقظة لنسافر مع الذكر إلى املراحل التي ال نستأنس فيها
كثيرا... الله  يجعلنا جميعا من »الذاكرين  أن  وتعالى  تبارك  الله  بذكره عز وجل...سائلني  إال  بحضور أي شيء 

والذاكرات ... ومن الذين تطمئن قلوبهم بذكره..«.

بوشعيب فقار

محافظ مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار البيضاء
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احلمد لله العزيز الغفار، والصالة والسالم على سيدنا محمد مشكاة األنوار، وعلى آله األطهار، 
وصحابته األخيار، 

وجميع من اغترف من معينهم من الصاحلني واألخيار.

تضرعات ربانية ومذاقات عرفانية

*   *   *
الوصلة األولى

الدعاء الناصري لسيدي محمد بناصر الدرعي

  غريبة احلسني
ومن إليــــــــــــــــــــــــــه يلجـــــــــــــــــــــــــــــــــأ الــــمضطر يــــــــــــــــــــــــــــا مــــن إلــــــــــــــــــــى رحمتـــه الــمفــــر       *   
ويــــــــــــــــــــــــــــا مــغيث كل من دعــــــــــــــــــــــــــــاه  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـريب الـــعفــو يـــــــــــا مـــواله       *   
فحسبنـــا يا رب أنـت وكـفــــــــــــــى  بـك استغثنـا يـا مــغيث الضعفــا      *   
وال أعز من عزيـــز سطــوتـــــــــــــــك فــال أجــل من عظيــــــــــــــم قــدرتك       *   

تخفض قدر من تشـاء وترفـــع  لـــــعز ملكك امللــــوك تخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع       *   
وبيــــديـــــــــــــــــــــــــــــــك حـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعـقــــده  واألمــــــر كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك رده       *   
وقــد شكـــونــا ضعفنــــــــــــــــا عـليك وقــــد رفعنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــرنا إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك       *   

*   *   *
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  السيكا
بــــضعفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال يــزال راحمــــــــــــــــــــــــــــا  فارحمنا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من ال يــزال عاملــــــــــــــــــــــا      *   
فحـالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من بينهــم كمـــــــــــــــــــــــــا ترى  انظر إلى مـــــــــــــــــــــــــــا مسنــــــــــــــــــــا من الـــورى       *   
وانحط مـــــــــــــــــــــا بني اجلمــوع قدرنـــــــــــــــــــــا  قـــد قـــل جمعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــل وفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *   
واستنقصــــونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــدة وعــده واستضعفــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شوكــة وشــدة       *   
لذنـــــــــــــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــاهك الـــذي ال يـــغلب فنــحن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من ملكــــه ال يـسلب       *   
عليك يا كهف الضعيــف نعتمـد  إليك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــوث الـــفقير نستنــد       *    
أنت الذي ندعو لكشف الغمرات      *           أنت الذي نرجو لدفع احلسرات

*   *   *
انقالب..

حمـــاية من غير بابهــــــــــــــــــــــــا جتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أنت العنــايــة التــي ال نرجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *   
أكرم من أغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــفيض نيلــــــــــــــــــــه  أنت الــذي نسعى لباب فضلـــــــــــــــــه      *   
أنـت الــذي تــــعفـــو إذا زللنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنت الــذي تهـــــدى إذا ضللنــــــــــــــــــــــــــــــا      *   
ورأفـــــــــــــــــــــــــة ورحـمـــــــــــــــــة وحــلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســعت كل مـــا خــلفت علمــــــــــــــــــــــا      *   
وال ملــــــــــــــــــــــــــــا عنـــدك منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفــقر وليس منــــــــــــــــــا فــي الوجــود أحــقر      *   
عــم الــورى وال ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى غـــيره  يا واسع اإلحسان يا من خـــيره      *   
يـــــــــــــــــا منجي الهلكـــى و يــا منـــــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــا منفـــذ الغرقــى ويـــــــــــــــــــــــا حنـــــان      *   

*   *   *
 حسني

عز الدواء يـــــــــــــــــــــــا سريــع يــــــــــــــا قريب ضاق النطاق يا سميع يـــــــــــــا مـجيب      *   
ومنــك ربنــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــونـــــــــــــــــــــا اللــطف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األكــــف      *    وقــــد مددنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربنـــ
و رضينـــــــــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــه ارتـــضيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــضيت      *    فالطف بنـــا فيمـــــــــــــــــــــــــا بــــ
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ــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الُيســـْرِ      *      بالــعسِر وامددنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بريــح الــنصـِر  وأبـــدل اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا علــى البغــاة الغلبـــــــــــة      *       واقصر أذى الشر على من طلبه  واجعل لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــزيز قــهرا      *      يفصــــــــــــــــــــــــــم حـبلهـم و يفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الظهرا  واقــهر عدانــــــــــــــــــــــــــ
واعكس مرادهم وخيب سعيهــــــــــــــــم      *       واهزم جيوشهم وأفسـد رأيهـــــــــــــــــــــــــــــــم

*   *   *
رمل املاية

َـك      *       فإنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال يـُـعجـزون قــدرتـــــــــــــــــــك  وعــجل اللهـــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــــــم نــقمتــــــــ
يــا رب يــــــــــا رب بحبل عصمتك      *       قد اعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنا وبعز نصرتك

ــــــــــــــــــــا وال تــكـــن عـلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      وال تكلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فـــكن لنــــــــ
فمـــــــــــــــــــــــــــــــا أطـقـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــوة للدفـــــــــــــــــــــــــــــــــع      *       و ال استطعنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حيلـــــــــــــــــــــــــــة للنفـــع 
و ما قصدنا غـير بــابـك الكريــم      *       و ما رجونا غير فضلك العميــم 
أمــــــــــــا رجــت من خـــيرك الظنــون      *       بنفس مــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــول كــن يكـــــــــــــــــــون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا رب بــك الــتوصـــل      *       ملا لديـــــــــــــــــــــــــــك وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك التـــــــــــــــــــــــــــــــوسل  يــا رب يــ

*   *   *
االصبهان

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب أنـت ركننــــــــــــــا الرفيـــــــــــــــــــــــــــــــــع      *       يـــــــــــــــــــــــا رب أنت حــصننــــــــــــــــا املنيـــــــــــــــــــــــــــــــــع
يـــــــــــــــــــــــا رب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب أنلنــــا األمـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      إذا ارحتـلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإذا أقــمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يا رب و احفظ زرعنا و ضرعنــــــــا      *      واحفظ جتارنــــــــــــــــــــــــــا ووفـــر جمعنــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــالد الديــــن      *       وراحـة احملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج والـــمسكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  واجعــل بــالدنـــــ
واجعل لنــــــــــــــــــــــا بني البـالد صــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      *       وحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و منعـــــــــــــــــــــــــــــــة ودولــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واجعل من السر املصون عزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *       واجعل من الستر اجلميل حرزها 
واجعل بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد وبقــــــــــــــاٍف وبنـــون      *       ألف حجــــــــــــــــــــــــاٍب من ورائهــا يكــون 

 *   *   *
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 احلجاز الكبير
ـــــــــــــــــاه نـــور وجهـــــك الكريــــــــــــــــــــــــــــم       *      وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه سر ملكـك الـــعظيـــــم بجــــــــــ
ّـــاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إاّل الله       *       وجــــــــــــــــــــاه خـــير الـــخلق يـــــا رب وجــــــــــــ
وجــاه مــــــــــــــــــــــــــــــا بــه دعــــــــــــــــاك األنبيـــــــــــــا      *       وجــــــــــــــــاه مــــــــــــــــا به دعـــاك األوليــــا 
وجــــــــــــــــــــــــــــاه قـدر الـــقطب واألوتــــاد      *       وجاه حـــال الـــجرس واألفراد 
وجـــــــــــــــــــــاه األخيــار و جــاه النُّجبـــا      *       وجــــــــــــــاه األبـــدال وجــــاه النقبــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــاه كــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــد و ذاكـــر      *       وجــــــــــــــــــــــاه كل حــــامــــــــــد و شــــاكـر وجــــــ
ـــــــــــــــــــــــاه كل مــن رفـــعت قـــدره       *       ممن ســتـــــــــرت أو نـــشرت ذكره  وجــــــــــــــ

  احلصاُر
ِـْف وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كل طـــــــــــــائف وواقـــــف       *       وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كل زاهــــد وخــــائــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كل رائــــح وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ      *       وجاه أهل الزحف فـي اجلهـــاِد وجــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاه كــل عــــالم ونــــــــــــــــــــــــــــــاصــــْح      *       وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كل صــالـــٍح وســـــائــْح وجــــــــــ
وجـــــــــــــــــــــــــاه كل مجــــذوب وســــــالْك      *       وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كل واقــــف ببـــــــــــــــــــابــْك
ـــــــــــــــــــــــــــــــاه ما درت به األفـــــــالُك      *        وجـــــــــــــــاه ما دعــت بــــه األمــــالُك وجــــــــــــ
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِ آيات الكتـــــاِب احمُلكـــــِم      *       وجــــــاه االسم األعظــــم املعظـــِم 
يــــــــــــــــــــــــــــــــا رب يــــــــــــــــــــــــا رب وقـفنـــا فـُـَقــرا      *       بــني يديــــــــــــــــــــــــــــك ضـعفـــــــــــــــــــــاء حـــقرا

الرصد
وقد دعونــاك دعـــاء من دعـــــــــــــــــــــــــــــا      *       ربــا كرميــا ال يـــرد من سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فاقبل دعاءنا بــمحـض الـــفضـــــــــــــــــــل      *       قبول من ألغى حســاب الــــعدل 
وامـــنن علينــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــة الــكريــــــــــــــــــــــــــم      *       واعطف علينا عطفـــة الـــحليم 
وانشر علينــا يا رحيــم رحــمتك      *      وابسط علينا يـــــــــــا كريـــم نـــعمتك 
وخر لنـــــــــــــــــــــــــــــا فــي ســـــــــــــــــــــــائــر األقــوال      *      واختر لنــــــــــــــــــــــا في ســـائر األفعـــال 
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يا رب و اجعـــل دأبنــا الــتمسك      *        بالسنــــة الـــغـراء والـــــتنســـــــــــــــــــــــــــــــك 
واحصر لنا أغراضنا الـــمختلفة      *       فيــــــــــــــــــــــــــــــك وعرفنــــــــــــــا متـــام املعرفــة 

  الذيل و العشاق
واجمع لنــــــــــــــــــا مـــــــــــا بيـن علــٍم وعمــل      *       واصرف إلى دار البقا منـــــــــــــــــــا األمل 
ــــــــــــا رب نهـج الــسعــدا      *       واختـــم لنـــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــا رب ختم الشهدا  وانهج بنـــــــــــا يـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــا فضــالء صلحـــــــــــــــا      *       وعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عـــامــليــــــــن نصحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  و اجعـــل بنينـ
واصلــــح اللهــم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال األهـــــــــــــــــــــــــل      *       ويـــسر اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــم جمــــــــــــــــــــع الـــشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب وافتــح فتحــك الـــمبني      *       لـــمن تولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وأعــز الـــدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه      *       وامأل مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرضيــك عنه قلبـــه 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب وانــصر ديننـا احملمدى      *       واجعـــل ختـــام عزه كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بدى 

عراق العجم
)يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب وانــصر ديننـــــــا احملمدى      *       واجعـــل ختــام عزه كمـــا بدى(
)واحفظـه يــــــــــــــــــــــا رب بــحفظ الـعلمــــــــــــــــا      *       وارفع منـــار نـوره إلى السمـــــا(
واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا       *      وذنـــب كل مــسلٍم يـــا ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب على املـختــــار      *       صــــالتك الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــة املقــــدار 
صـــالتك التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تفــــــــــــــــــــــــــــــــــى بأمــــــــــــــــــــــــره      *        كمـــــــــــــــــــــــــــــــا يليــــــــــــــــــق بارتفـــاع قـــدره 
ثم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اآلل الــــكرام وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      *       أصحـــــــــــــــــــــــابه الــغر ومن لهـــم تـــال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــذي بحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده      *       يبلغ ذو القصـــد متـــــــــــــــــــــام قصـــده.  واحلمــــد للـــــــ

*   *   *
انتهت الوصلة األولى املباركة
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الوصلة الثانية
عراق العجم

إيقاع سماعي
طويل- هيللة:

أنَت عاشٌق هــــــــــــــــــْل  باللِه  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن 
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة  شِربُت بكـــــأِس احلبِّ فـــــــــــــــــي امَلهد ُشربـ

العشِق ِمن  َخلوُت  يومًا  وهْل  ـــــــــــــى القيـــــــــــــــــــــــــــاَمِة فـــــــــــــــــــــــــــــي َحْلِقــــــــــــــي  فقلُت  حالوُتها حتَّ

تنسب  للعارف الكبير أبي بكر الشبلي
درج

بسيط:

يــــــــــــــــــــــــــــــــؤذيني بـــــــــــــــــــــــــاللوم  إذا  للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذول   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
إني على مذهب فـــــــــــــــــــــــــــــــي احلب لو عذلــــــــــت

ديني الهوى  نهج  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  يعلـــــــــــــــــــــــــم   ألــــــــــــــــــــــيس 
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البريــــــــــــــــــــــــــة لم تكن لتلويــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

للعارف سيدي محمد احلراق 
طويل:

الهَوى ما  يَعرُف  ليَس  عذولي  انِي  حَلَ
فدعني وَمن أهوى فقْد مــــــــــــــــــــــــــــــــــاَت حـاسدي  

اخَللِي من  امُلسَتهاُم  ِجيُّ  الشَّ وأيَن 
وغاَب رقيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عنَد ُقرِب ُمواِصلِــــــــــــــي  

لسلطان العاشقني عمر بن الفارض
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برولة:

حبيبو وصــــــــــــــــــــــــــــال  بغا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
تصيبو االكــــــــــــــــــــــــــــــــوان  على   وارق 

من كــــــــــــــــــــــــــــــان  ذا   احلبيب نصيبــــــــــــــــــــــو

احلضرا نور   تشوف   افن 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرا عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   يغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
مــــــــــــــــــــــن   كــــــــــــــــــــــــــــــل  بــــــــــــــــــــــــــــــــاس  حــــــــــــــالـــــــــو   يبرا

واقمارو شموُس  فالقلوب   تشرق  
من  نال     باحملبة    والصدق     افـــكارو

بْشارا وقـــــــــــــــــــــــت  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل  يشـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــل  من  ضـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا وجتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

إلمام األذواق سيدي محمد احلراق مربعات:  

مجنـــــــــــــــــــــــوْن ناشـــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  احملفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْظ مجـــــــــــــــــــــــــــــــــذوب  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللوح  بوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْل انْظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْت  إال  محبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ال 
مختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم إال  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراْب  وال 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار احلْب  فـــــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
انبيع    لو   بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــمحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْج 

بيـــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــــــــي  االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
لَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقْت  والّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَابْقا 

 
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي إال  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْل   وال 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِي إال  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   وال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــي منِّ يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  انبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع 

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــجّرب  يعــــــــــــــــذرنــــ
للعارف سيدي عبد الرحمن املجذوب

َدعــــــــــــــــــــــــــــــــــانِي حِلـــــــــــــــــــــــــــَانِي  َمـــــــــــــــــــــْن  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
راٍح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِْرَف  وَأْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِقني 
راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا   َسَرْحُت  سـُـِْكري 

ِدنــــــــــــــــــــــــانِي ــــــــــــــــــــــــــْح  وَطفِّ  اِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْل 
األمانِي جميــــــــــــــــــــــــــــُع   فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َـــــــــاِن ِـَرْوِض           العيــ َـــــــــــــــــــــــــــــــا ب منهــــــــــــ

   دور -2-

وَحبيِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال  كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف   و 
ُمــــــــــــــــــــَداِمي اِشــــــــــــــــــــــــــــــــَرْب  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل  و 

و اسِق      العطاَش  إذا    َمـــــــــــــــــــــــــــــا 

ِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َدن بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَي  أْدنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َمنِّ و  َفْضـــــــــــــــــــــــــــــلِي  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِض 
ِــــي  أَرْدَت  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاًل بإْذن

للعارفة عائشة الباعونية                                                                                                 
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خفيف:

حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّاً عاَد  مليٍِّت  َسقاها  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
لِعْذٍل  أصِغي  فلسُت  تُلمني   ال 

حبيِبي ذكِر  حديَث  ُأَحْيَلى  ما 
ِـي  قد جتلَّى احلبيُب فـــــــــــــــــــــــــــــــي ُجنـــــِح ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األرواِح وراحـــــــــــــــــــــــــــــــُة  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــي  فْهــــــــــــــــــــــــــــــــــَي 
َياِح  بالصِّ احلشا  َق  ُمزِّ ولْو  ال 

 
الَفالِح وأهِل  َفا  الصَّ أهـــــــــــــــــــــــــــِل  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَي 

َــــــــــــاِح  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي    بَوْصــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــِه      للصبــــــــ وحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــ

لإلمام الششتري موال
-مزموم-

خفيف:

اِلزم   البـــــــــــــــــــــــــــــــاب    إن    عشقت   اجلمــــــــــــــــاال

و اجعل       الروح      منك   أول     نقــــــــد
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار من خوف  يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون   كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
فيضحوا  اجلنان  يسكنوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن  بــــــــــــــــــــ  أو 
ليس      لي      في     اجلنان  و النــار رأي                            

و اهجر   النوم    إن   أردت    الوصــــــــاال

حلــــــبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      أنواره   تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال
جزيال حظا  النجاة  يرون   و 
السلسبيال يشربوا  و  رياض   في 
أنا ال    أبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     بحبـــــــــــــــــي    بـــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

تغطية
إيقاع مهزوز

بسيط:

وال بالعادياِت  ال  ُأقِسُم   باللِه  
وال نَداَك  أرجو  ال  أحبَُّك  ِّي  إن

إال     محبُة    عبٍد    يرجتي    أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

والَفَلِق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنجِم  وال   بالذارياِت 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَلَلِق ألقــــــــــــــــــــــــــــاَك  وال  َأَذاَك  لِِق أْخَشى  أال ُيفارَق     معنى   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهَك    الطَّ

لبعض العارفني
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متقارب:

الهــــــــــــــــــــــــوى حبَّ  حبني   ُأحبـــــــــــــــــــــــــــــــَك 
الهَوى حبُّ  هَو  الذي  فأما 

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     الذي     أنَت     أهٌل    لُه  و أمـــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك أهـــــــــــــــــــــــــــــٌل  ألنــــــــــــــــــــــــــــــــَك   وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــّاً 
ِسَواك ْن  عمَّ بذكِرَك  فشغلي 

فكشُفَك     لِي   احُلــــــــــــــــــــــــــــــــــْجَب   حتَّى   أراك 

لشهيدة العشق اإللهي رابعة العدوية
زجل – هيللة:

 فمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــان لِي
 وحتولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غيري
من يـــــطق إن جتلى

      إال قــــــــــــــــــــــــــــــــلبا تــــملـــــى

      ما الهـــــــوى إال ُذال

 فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائي ِوَصـــــــــــــــــــــــــالِي
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذابَي هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
         يا أخـي افَن ُتشـــاِهْد

ِــْد       وجتْل في َمشــــــــــــــــــــــــــــاهـ

      حيث ال ثم حــــاســـْد

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا من مجـــــــــالي
يبدو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيهــــــا سري

البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا  زالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
روحانيــــــــــــــــــا صفة   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

نور وجــه احلبيِب

بالقريب الـــمجيِب

داوني يا طـــــبيِب

ـــــــــــــــــــــا ليَّ منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الشجيا والوصــــــــــــــاْل  نفسي   ويح 
كـلَّ ســــــــــر عـــــجيِب

أنِس ُقرِب احلبيِب

ال عذول ال رقيـِب

قدوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا  حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌة 
فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هنيــا

لإلمام الششتري
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توشيح:

وُبشــــــــــــــــــــــــــــــرى  هنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــزــَورا وســــــــــــــــــــــــــــــمْح 

َخمـــــــــــــــــــــــــــــــرا   وســـــــــــــــــــــــــقاني 
عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْد 
ِــــــــــــــي هنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـ

احلبيْب زارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حنَي 
الرقيــــــــــــــــــــــــــْب  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ونَكــــــــــــــــــــــــى 
اللهيْب  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر  وانطفْت 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائْب  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
أيــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــــــــــــَع   احلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائب 

من »مجموع احلايك«
كامل: 

دور -1-

ثالثٌة والندمُي  وخْمري  كأِسي 
 

ُيِديُرَها والنعيم  ةِ  املسرَّ َكأُس 
فــــإذا    نــــظرُت    فــــال    َأَرى    إال لَُه 

رابَعْه احملبِة  في  املشوقُة  وأنا 
 

ُمَتَتابَِعْه امَلَدى  على  املداِم  ساقي 

َــضرُت    فال    ُأَرى    إال َمَعـــْه  وإذا    حــ
دور -2-

جمالَُه ُأِحبُّ  ِّي  إن عاذلِي   يا 
َتعلُِّقي وفرِط  ُخرِقي  ِمْن  بِتُّ  كْم 

 
ِـــي   لــــُه ال َعْبرتي    َتْرقا    وال   وصلـ

سامَعْه لعذلَِك  ُأذنِي  ما   تاللِه 
اِمَعْه الدَّ ُعُيوني  ِمْن  عيونًا  ُأْجِري 

يبَقى    وال عيني    القريحُة     َهــاِجَعـــْه 
تنسب للعاشقة الوالهة رابعة العدوية
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طويل – هيللة:

َجْفِنَها بتغميِضِ  َعْيني  عَلى  نََصْبُت 

 
َفْت َتعسَّ لكْن  بالُغْمِض  ْت  أْسَعَفَ فَما 

 

َبْهجِتي فْقِد  عَلى  ذوبِي  ُمهَجِتي  فَيا 
َعال  وإْن  احلبيُب  يَرَضى  بأن  لي  وَمْن 

َــُه  ـــِه    كلفـــًة    لـ ِـــــي   ُحبِّ فَما   كلِفي     فـــ

ُمحَتاِل حيلَة  ْيِف  الطَّ زوِر  لَزْوَرةِ 
هطال  الصوب  دائم  بدمع   علي 

أْوَجالِي وَمْقَدِم  آماٍل  لترَحاِل 
وبلَبالِي  َبالئِي  َفِإباللِي  النحيُب 
 

وإن  جلَّ   ما   ألَقى   من   القيِل    والقــاِل
لسلطان العاشقني ابن الفارض

 انتهت الوصلة الثانية املباركة
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الوصلة الثالثة
حصار- حجاز كبير

افتتاحية محررة
طويل )هيللة(:

به تبــــح  ال  الهــــوى  أخف  لي   يقولــــون 
فمــــن    قلبــــــه    مْع   غــــيره    كيف    حــــاله              

يتـــــكلم بالهـــــــــــوى  وقــــلبي   فكيف 
ومن    ســــره   في    جـــــهره كيف يكتـــم

لبعض العارفني

*   *   *

إيقاع درج

بسركم أبوح  ال   وأوصيتموني 
جتلدي قل  و  صبري  فنى  ملا   و 
أحبتي قلت  احلب  لقاضي   أتيت 
و عندي   شهود   بالصبـــــابة   و األســــى

أدمعي تفيض  أخفي  مبا   فباح 
مضجعي حرمت  و  نومي  فارقني   و 
مدعي احلب  في  أنت  قالوا  و   جفوني 
يزكون    دعـــــــواي    إذا    جـــئت    أدعــــي

*   *   *

لوعتي و  اكتآبي  و  وجدي  و   سهادي 
و من   عــــــجب    أنــــي    أحـــن     إليهــــم

أدمعي  و ذلي و سقمي و اصفراري و 
و أسأل   شوقـــا  عنهــــم   و هم     معـــــي

تنسب لسيدي أبي مدين الغوث

*   *   *
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: بسيط 

َدنف َعلى   عاٌر  َفال  َجفوني  وإِن 
يَرجــــو     نَوالَُهــــُم     إِذا    الَنــــــوى     لُهم 

قاَم  في  َأحـــــــــــواِل  ِمسكنِي  بِبابِِهم 
     َغـــــدا    ِشعــــــاراً   َوكاَد   الَشوق   ُيفنيني        
 لإلمام احلراق

موال*   *   *
بسيط:

يكابده من  إال  الشوق  يعرف   ال 
نفس   الــــــمحب   على   اآلالم    صـــــابرة

يـــعانيها من  إال  الصبابة  ال   و 
لعل    مسقمهـــــا    يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      يــــداويهــــــا

*    *    *

لَو َفِنَيت الَصبَّ  إِنَّ  َهيهاَت َهيهاَت 

 
الَفتى  َدنِفا بِِه  مَيُت  لَم  ما  َواحُلبُّ 

نَّ  َموَت  الَكئيب  الـــــَصّب في  َكِبــــٍد  أِلَ

لَم  يَِعِج احُلبِّ  ُرسوِم  َعن  َأوصاُلُه 
الَهمِج  ِمَن  َحّقًا  صاِحَبُه  َفِإنَّ 

 
َعن ِصدِقِه في الَهوى ِمن َأوَضِح  احُلَجُج

تغطية*   *   *
درج مهزوز

من موشح:

احملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  للصــــــــــــــــــــــــــــــــــادق 
القرب محــــــــــــــــــــــــل   وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
يـرى         بعني       الــــــقلب

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطر  الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  بـــــــــــــــــــــــ  ورد 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غاب  عن   البـصر

لإلمام أبي احلسن الششتري  
*   *   *
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طويل-هيللة:

صورة كل  قابال  قلبي  صار   لقد 
طـائف وكعبة  ألوثـان   وبيت 
توجهـت أنى  احلب  بدين   أدين 
لنا  أسوة   في  بشر   هنــد    وأختهــــــا

لرهبان  ودير  لغزالن   فمرعـى 
قرآن ومصحف  توراة   وألـواح 
وإمياني ديني  فاحلــب   ركائبه 
وقيس    وليـلى   ثم    مي     وغـــــــيـالن

للشيخ األكبر محي الدين ابن العربي

*   *   *

ُمَتّيمًا، رأوني  إذ  قومي،  تبالََه 
غدا  سوى  يقاُل  عنِّي  عسى   وماذا 

َمْن بذكِر  احَلّي:َعّنا  نِساُء  وقاَل 

 
إذا     أنـــَعَمْت   ُنْعـــــــٌم    علـــّي    بـــــَنظرةٍ،

اخلبُل ُه  مسَّ الفتى  هذا  مبْن  وقالوا 
شغُل  لها  لي  نعْم  شغٌل  لُه  بنعٍم 
 

الذلُّ لُه  لذَّ  العزِّ  وبعَد  جفانا 
فال أسعدْت ُسعدى وال أجــــملْت   جــمُل 

لسيدي عمر بن الفارض

*   *   *

هذا  ُيِحُبّ  ُبَثيَنة قائٍِل   َفِمن  
َرَأوا    ِمن    ثِيـــابي   في    َثبــــاِت َتَوُلّهـــــي

ةِ كثيُر َعَزّ ا  هذ ئٍِل  قا ِمن  َو
 

تــــــي َفَأوَقَعُهـــــم    في    الَوهـــِم    َفهم    َتَثُبّ

للشيخ احلراق

*   *   *
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: موشح 
ِــــــــــــــــــــــــي َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي  رآن َفَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  نَــَظر ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        
ِــي َطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي َطـــــوان و فــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  َذاتــــو       

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــْن نَــــَظْر         ل ِصفاتِي  ال  َتْخَفــى         
ــــَور تِــْلَك الصُّ و ذاتي  معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــُة          

تــرى ِعـــــــَبْر فاْفن عِن اإِلْحساس          
ِخــــفـــيُت َطـــــــــــــــــــــــــــــــــّي       ــــــــعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                ِر  و املــــــــــــــــــــــــــــــ بالسِّ

ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي              ســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــر  َعَلــــْي
َدع اجْلـَفـــــــــا         يا  الئمـــــــــــــــــــــــــي   َجـْهـاًل         

باَِل  َخَفـــــــــــا بُّ أْشَهَرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        احْلُ
َعني َثْوَب الَْعَفا قوموا اْطَرُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا     

عرياْن ُنريد َنِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        أَجـلَّ َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي  

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي كما  َمَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  َقْبلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        َغْيــــــــــــــالُن  مـــــــ
لإلمام الششتري

*   *   * موشح- مقتضب: 

ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  عــــــــــــــــــــــــــــــــزة   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
إال الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
جتـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   للطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
الســـــــــــــــــؤال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

احلطيم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اخليف   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي  إلهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الـكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وكـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
وانــجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الح   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
وإن   تـــــــــــــــــــــــــــــــــمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

                                                                              
له أيضا

*   *   *
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رمل:

بدت قد  ليلى  أنوار   هذه 
جملة سلبته  من   فالفتى 
و إذا   الــحسن   بدا    فاسجــــد    لـــــــه

تهي    ـ   صاح  يا  العقل   فلسلب 
فشي شيئا  تسلبه  الذي   ال 
فسجــــــود    الـــــــشكر    فرض   يا   أخي

للعارفة عائشة الباعونية
*   *   * مخلع بسيط:

لـهـــــــــــــــــــــــــــــا َسـَجـدُت  الَحْت  كـلّـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وأنــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عــــجب 

وانَْحَقا    ـ   ذاَب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  كلِـّ حيــــــــــــــــــــــــــــــُث 
كيف   لِي    منهــــــــــــــا   بــــوصِف َبقــــــــــــــــــــــــــــــــا 

للعارف عبد الغني النابلسي
*   *   * برولـة:

املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا احلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه 
مخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ماليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
خاســــــــــــــــــــــــــــــــــــرا غيـــــــــــــــــــــــــــر  نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
درا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  احلكمـــــــــــــــــــــــــــــة   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا 
سلــــــــــــــــــــــــــــــم   يا  مـن  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ماجــــــــــــــــــــــــــــرا                                 

شاهـر باعــــالم  بـان  الله  سـر   منها 
محاضر كل  في  ودوروه  الكاس   شدو 
تبــاشر ورواح  تزيد  غادي  انت   كان 
القـــــادر عبد  ابن  الكل  ليها   وجمعنا 
هـــــــــــــــــــــــــــــاذا  سر   الله   بـان  باعــالم   شـاهـر

الناعورة األولى
سلـم يا من شـاف واشتفـا            قصــر يكفــــــــــــــــــــــــــــــــــا       كان انت خاطــي طريقنا عقلك تالف
أجي انظر حضـرة الصفــا                ورجع خطفــــــــــــــــــــا       ويذا عجبـك حـــــالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تولي وتـوالـف
مـازال القنديــل ما طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              ذا الوقـت  عفا       ونركب بعقولنا على الواشي الشايف

يشــــاور مازال   لوصادف طبيب عاد  برا           مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اللي مجروح  واش 
واستغفــــــار ولــي  للكرمي  نفسك  اهد  مشـــــاورا       خلطتنا  في  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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اتـرك عنــك كل واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا            صم  وصل كل وقت من مــالك عشار
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــر باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   بـان  الله  ســر  هاذا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــرا       شــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  مـن  يا  سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الناعورة الثانية
تنوي مـا  فينــا  تشوف  ما  يظهر  عنـــوا      حتى  واجــي  والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا         احلـال  هو  أهنا 
تقــوي الذات  ساكنة  االشياخ  ومحبة  خلـــــــوا        دبـر  دوا         شـي  من شاف  يا  سلم 
تضـــوي باش  العقل  فتيلت  هاك  آجي  روا       بالزيـــــت  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا         قنديلنـــا  بفضلهم 

تظهر ليك أمور  شــاهـــــــــــــــــــــرا            عنك كانت غايبة انت عنها قــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر          
أمـــــــــــــــا من حكمة فاملجـاورا            هاذا اللي جاور املليح حاشا يكون خاسر
كيف جتــاورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــع درا            وسقانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شيخ الطريق ملفضل بنـاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــرا             هاذا ســــر الله بـان باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  شــاهـر سلم يا مـن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــرا  املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا             منهـا سـر الله بــــان باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم شــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه احلضـــــــــــــــــــــــــ

لسيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي
*   *   *

مستعملة - موشحة:  

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  وازدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
غرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلت 
احلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الـــمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وحسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
جتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  كالعروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  لوجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   حسنك 
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا

لبعض العارفني
*   *   *
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خفيف- قفل:

كا لذا  أهٌل  فأنَت  دالاًل  تْه 
 

قاٍض أنَت  ما  فاقِض  األمُر   ولَك 
بَِك، ائتالفي  فيِه  كاَن  إْن   وتالفي 
اختبرني هواَك  في  شئَت   ومبا 
فعلى     كلِّ     حــــــــالةٍ      أنَت      منـــــي

أعطاَكا قد  فاحُلْسُن  وحَتّكْم، 
 

واّلكا قْد  اجلماُل   فعلّي 
ِفداكا! ُجِعْلُت  بِِه،  َعّجْل 

 
رضاكا فيِه  ماكاَن   فاختياري 
بي      أولــــــى     إْذ    لْم    أكْن    لوالكــــا

                                                                            لإلمام ابن الفارض

انتهى البرنامج املبارك بفضل الله وعونِه
وإحسانه اجلميل وَمنِّه

إنشاد مجموعة محمد التهامي احلراق للمديح و السماع
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