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نََشَقاُت عرفان 
من كالِم أولياِء الرمحن

إنشاد  خنبة رحيق الكالم للمديح و السماع
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احلمد لله العزيز الغفار، والصالة على سيدنا محمد مشكاة األنوار، وعلى آله األطهار، 
وصحابته األبرار، 

وجميع من اغترف من معينهم من الصاحلني واألخيار.

نََشَقاُت عرفان من كالِم أولياِء الرحمن  
*   *   *

النشَقُة األولى
رشف شهدي من اجلمال احملمدي

طبــع الزريكــة
إيقاع محرر

هيللة- افتتاحية-
طويل: 

كثيرة فيك  واألمـداح   مدحنـاك 
عباراتنا شتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وحسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واحــد

يسـير فيك  املـدح  كثيـر   ولكن 
وكل إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذاك اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يشـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

                                                                                                                    
لبعض الفضالء

*   *   *



6

قدام
توشيح:

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك ابـــــــــــــــــــــــــــــدع   ما 
كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  ببهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك
خيالــــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  إن    
    حرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   جمــــــــــــــــــــــــالك

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ذهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عنِّ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت  يغيــــــــــــب  عقلـــي  إن 

أشنهو عملــــــــــي
من مجموع »احلايك«

*   *   *
توشيح مضارع:

يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  ألنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــحت الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
سلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ألنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
   سبحـــــــــان    يـــــــــــــــــــــــا   إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

األرواح ـ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظبا سفــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــ
الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمر 

تهــــــــــــــــــــــــــــــــابه   األمــــــــــــــــــــــالك
من ذا الذي  أعطاك 

منه أيضا

*   *   *
برولة:

والكريــــم خيــر بـــاقــــــــــــــــــــــي ياك العاطـي حي والفضل دفاقي              

لذ بالباب وشد اسبـــاب واثقـــــــــــــــــــــــــا                 وتخلـــى عن كل عــالقـــا      

                         وعــلـق بالسبــــــــاق

جـــد كل من هـــو تاقــــي والصالة على احلبيب نور رماقي                  
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ـــــــــــــــــــــــا الدافقـــــــــــــــــــــــــــــــــا               من نـور االنــــوار شارقـا ملفضل عني الرحمــــــ      

                                          فقلـــوب العشــــــاق
للولي الصالح احلاج محمد بن العربي الدالئي الرباطي

*   *   *
مخلع البسيط: 

واملغـارب الكون   مشارق 
وأنت  فوق  اجلميع   غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

افتــقر نــورك  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   كل 
ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  الــــــــــــــــــــــــــــــــــعني  واألثــــــــــر

للعارف الكبير سيدي محمد احلراق

*   *   *
طويل – هيللة: 

إلهنا جمـال  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   إفـاضة 
وأبدعها لطفـــــــــــــــــــــــــــــــا  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   اقتـداره

مؤبـدا فيضا  الوهــــــــــــــــــــــــــــاب  بهـــــــــــــــــــــا   جتلـى 
وقال لها  الرحمن  كونــــــــــــــــــــــــــــــــــي   محمـــدا

للشيخ محمد بلعربي الدالئي

*   *   *

قلبي محبوُب  كاَن  هل  شعري  ما    الَبها     الـيوسفـــــــــّي     إال   غـــالم ليت 
بشريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو  الصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت   ملكــيَّ 
حيـــــــــــــــــــــــــــــــن    نذكر    حسنـــــــــــــــــــــــــــه  األحـمديـا

لإلمام أحمد احللبي رضي الله عنه                                                                                                         

*   *   *
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موال
طويل: 

خذه أوصاف  مصر  في  أسمعوا   فلو 
لَواِحـي     ُزليَخـا    لــــو   رأيَن   جبينـــــه

نقِدـ  من  يوسَف  َسْوم  في  بذلوا                                                                                                           آلثرن  بالقطع   القلوَب  على  األيـدي ملا 
لبعض األفاضل

 *   *   *                            
كامل:

        لو أسمعـوا يعقوب ذكر مالحــــــــــــــــــــــــــــــــة                في وجهه نسي اجلمال اليوسفــــــــــــــــــــــي

        أو لو رآه عـائدا أيــوب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                ِسنة الكرى ِقْدًما من البلوى ُشفي
للعاشق اإللهي ابن الفارض

تغطية - إيقاع مهزوز*   *   *
طويل- هيللة:

صبابـة زد  املصطفـى  محب   أال 
وال  تعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن  باملبطليــــن فإنـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بطيبِه  دأبا  الذكر  لسـان  ْخ   وضمِّ
عالمـة   حـــــــــــــــــــــــــب  الله حــــــب    حبيبــه

للشاعر ابن شبرين اإلشبيلي

  تغطية من بحره
الركــائُب ُتشــدُّ  ال  وإال  إليك 

وحبك   يا خير    النبيئيــن     مذهبــــــــــــــــــــــــي 

كـاذُب  فالـمحدث  وإال  وللناس    في   ما يعشقـون   مـــذاهب وعنـَك 

لبعض العارفني

*   *   * رباعيات:
به أنــــــال مطــلبـــــــي وبه جُتلــى كربـــــي                  حب الشفيـع مذهبي         

في مرغبي ومرهبي
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سوى العلي الفرد الصمد وما دراه من أحــــد                 فضل النبي ال يحـــد        

رب البرايا الواهــب

بكل خـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــشروا من ذكره وأبــشـروا               يا أهل ودي أكـثروا      

كل مــحب للنبــــــي

*   *   * بسيط: 

بشـر أنـه  فيـه  العلـم   فمبلغ 
وكل   آي   أتى   الرسل   الكرام   بهــا

كلهــم  الله  خـــلق  خير   وأنه 
فإمنا   اتـصلت   من   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره     بهـــم

من »بردة« اإلمام البوصيري

*   *   * طويل – هيللة: 

نوُره آدَم  وجــِه  في  يَكن  لم  ولو 
ولو   شاهدْت  عنْيٌ   إلبليَس    وصفــــُه 

َخواضـُع  وْهي  األْمالك  سجَد  مَلا 

 
على  آدٍم  لم  يَعِص   وْهو   ُمطــــاوُع

للواصل سيدي عبد الكرمي اجليلي

*   *   * متدارك: 
إبليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْس رآه  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقيس   أورأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمغنطيس  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُله 
كالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْل ِحرُت  بني  الضَّ

اشتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر  بــــــــــــــــالسجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــــــــــر 

البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر حلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 
كالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفجِر   فرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى  في   أمري
من مجموع »احلايك«

*   *   *
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بريولة: 

 محبـــــــــــــــــــوبي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــافو
تشرافــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
توصــــــــــــــــــافو فـــــــــــــــــــــــــــــــي   حاروا 
خــــــــــــــــــــــــــــامت  بني اكتافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

يديــــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   يخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بيــــــــــــــــــــــــــــــه نلفـــــــــــــــــــــــــــــــظ   مهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يحكيــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــــدر   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الله  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

من مجموع »األمداح«

قصيدة »التبشير«: 
سيدنـــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــر          الـــــســراج املنيــــــــــــ               الــــبشــيــر الــنذيــــــــــــــــــــــــــــــــــر        

صلـى الله عليــــــه

واغنموا تربحــــــــــــــــــــــوا وابشروا وافرحــوا                   شرفـــوا وامدحـــوا         

بالصـــــــالة عليــه
   - الالزمة - 

من شاع باألنــــــــــــــــــــــوار               افرحوا يـــا حضــاْر         بالنبــّي املختـــــار   

صلـى الله عليـــــه
   - الالزمة - 

ُهـو سـيُد الرجـــــــــال               الفصيـــــُح املقـــاْل            البديـــــُع اجلمـــال   

صلى الله عليــــــه
   - الالزمة - 

ما عســى أن يقوْل معجزاِت الرســول                        ليس ُتصي العقوْل       

كلُّ ُمـــْثن عليـــــه
من موروث األذكار في شمال املغرب

*   *   *
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خفيف-قفل:
فتنزه في ذات،ه ومعـــــانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـه استماعا إن عز منها اجتالء

ـها  عليـك  اإلنشـاد  واإلنشـــــاء وامإل السمع من محاسن ميليـــــــــــــــــــ   

عب أخبار الفضل منه ابتـــداء كل وصف له ابتدأت به استــــو  

ـــي   الهوينا   ونـومه  اإلغفــــاء سيد ضحكه التبســـم واملشـــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــر  محياه   الروضـــة    الغنــــاء ما سوى خلقه النسيــم وال غيـ  

هو   للخلـق   رحمـة  وشــفـــــاء صل  يا  ربنا وسلــــم علـــى  من          

وعلى  صحبه  الرضـا والثنــاء وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آلـــــــــــــــــــــــــه  أجــــــــــــــــــل  البرايـا   

من»همزية« اإلمام البوصيري

*   *   *
انتهت النشقُة األولى بحمد الله وحسن عونه، وتوفيقه اجلميل ومنِّه.
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النشقُة الثانية
دفع العواذل

 عن العشاق الربانيني العوادل

غريبة محررة
سماعي

طويل – هيللة:

عــــــــــــــــــواذلي عصــــــــــــــــــــــــــــيت  قد  إني   خليلي 
الهوى على  مقيم  إني  لها   فقوال 
فقوال   لها  إني  مقيم   على   الهـــــــــــــــــــــــــــوى

ســــــــــــــــــــــــامع العامريــــــــــــــــــــــــــة  ألمــــــــــــــــــــــــــــــر   مطيــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــــلطان احملبـــــــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــائع  و 
و إنــــــــــــــــــــــــي لسلطان  احملبة   طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع

لسلطان العاشقني عمر بن الفارض

*   *   *
املشرقي الصغير

أقصاق
موشحة:

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبت ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 حبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكنـــــــــــــــــــــــــــون
 وقفــــــــــــــــــــــــــت األعتـــــــــــــاب
قال  لـــــــــي  يــــــا صــــاح                        

الـعقـــــــــــــــــــــــــــــــــال  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 فــــــــــي احلشـــــــــــــــا مخزون
 و لزمـــــــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
مــــــــــــــــــــــهرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األرواح         

 قلـــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــا ليلـى
 أيهــــــــــــــــــــــــــــا املفتـــــــــــــــــــــــــــــــــون
 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت للبــــــــواب
كــــــــــــــــــــــــم مـــحب راح                                

القتلـى  ارحــــــــــــــــــــــــم 
بهـــــــــــــــــــــا ذال  هــــــــــــــــــــــــم 
 هل ترى وصال
يعــشق القتلــــــــــــــــــــى

إلمام املسمعني أبي احلسن الششتري

*   *   *
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غريبة احلسني
درج

طويل – هيللة:
دور 1

رأيَْتُهْم ِبـــــــــــــــــــــــــــــاٍل  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌم  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَد  إذا 

 
اً  رأيَت   صدورهــــْم وإْن   أودعــــــــــــــــــــــــوا  سرَّ

ُبخِل باِل  ِمْنُهم  باألرواِح  يَجودوَن 
ُه   عن   نــــــــــــــــــــــــَقِل  َقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً ألســـــــــــــــــــــــــــــراٍر  ُتَنزَّ

دور 2

دوا بــــــــــــــــــــــــــــالهجِر مــــــــــــــــــــــاتوا مخافة َّــــــــاُق  عندي  حقيقةً  وإْن هــــــــــــــــــدِّ لعمري  هُم  العشـ
القتِل إلى  حنــــــــــّوا  بالَقتِل  ُأوِعـــــــــــــــــــــدوا   وإن 
على اجِلّد، والباقون  منـــهم  عـــلى   الَهْزِل

للشيخ العارف عمر بن الفارض

*   *   *
موال

خفـيف

قليـــــــــــــــــل فينـــــــــــــــــــــا  فهــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــــــروح  ابــــــــــــــــــــــــــذل  و 
 وأردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لغـيـــــــــــــــــــــــــــــــر  مـراد

فضـال قبلنـاه  بابـنــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أتــــــــــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
فـاسلـك الــــــمحبيــن  سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

مـــــــــــــــــن أحله دمــــــــــــــــي  تقـــــــــــــــــــــــــــــل  راضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ال 
والــــــــــــــــــــــــــــزم البــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــاء وخجلـــــــــــــه
  تلـــــــــــــــــــــــــــك عـاداتنــــــــــــــــــــــــا لــــمــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــاء  قبـــــــــــــــــــــــــله
واتـــــــــــــــــــــــــرك  العــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل الـجهــــــــــــــــــــــــــــــول   وعـــــــــــذله
له أيضا

*   *   *
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وافر:

انتهيت ما  وصــــــــــــــــــــــــــالك  عـــــــــــــــــــــــــن   نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني 
قلبي وســـــــــــــط  في  ســـــــــــــــــــــــــــــــاكن   وحبــــــــــــــــــــــــــك 
أحيــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ذكرتــــــــــــــــــــــــــــك  إدا   أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــجبت  ملن   يقــــــــــــــــــول   ذكرت ربـــــــــــــــــــــــــي          

ســــــــــــــــــــــــــــــلوت مــــــــــــــــــــــــا  بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرك   وســــــــــــــــــــــــــــلوني 
العنكبوت عليــــــــــــــــــــه  نســــــــــــــــــــــــــــجت   وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
أموت وكم  عليـــــــــــــــــــــــك  أحيــــــــــــــــــــــــــــــــا   وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
وهل   أنســــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــأذكر من   نـــــــــــــــــــــــــــسيت
لبعض العارفني

*   *   *
بسيط:

لهم فقلت  تهوى  الذي  أتنسى   قالوا 
و كيف  أنســــــاه  و األشيـــا به  حسنت              

أنساه كيف  روحي  هو  من  قوم   يا 
من  العجــــــــائب  ينســــــــــــــــــــــــــــــى  العبد  مواله
للشيخ أحمد الرفاعي

*   *   *
رمل:

كررُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه إذا  يحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ِذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُكْم 
َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُكُم  ي  ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلوِّ الِي  ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ رام 

 
َــوًى قاَل   ال  تسُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ولـــــــو ِمتَّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحال قد  هواُكْم  في  وَعذابِي 
ال  قاَل  وفؤادي  أسُلو   كيَف 

ال وال  ُأْصِغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَلــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــْد َعــــــــــــــــــــــــــــذال
لبعض العارفني
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متدارك:

يـاكـثـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
نـحــــــــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــــــــل  الـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
لـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  نـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
طـبـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا الـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
والـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا الـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم تـكـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ال 
عـن  طـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام

ال تـــــــــــــــــــــــــــلـمـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  د عـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاني أســـــــــــــــــــــــــرار
واألذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولوع 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول األغـــــــــــــــــــيار
يـنـفـعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســكـرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـذار   اخـلـعــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

للشيخ الششتري

*   *   *
برولة:

اعـذاُر فيه  يخلع  اضحى  من  يسعد 
اشعـاُر   و  اسجالو  احلبيب  في   ينشد 

حبيبو وصال  بغا  مــــــــــــــــــــــــــــــن   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 و ارق علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبو
نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبو احلبيب  ذا  كان   من 
اقماُر و  اشموسو  القلوب  في  تشرق 

من   نال   في   احملبة  و الــصدق افكــــاُر      

الــــــــــــــــــــــــــــدارا ســـــــــــــــــوايح  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
اسكــــــــــــــــــــــــــــــارا هـــــــــــــــــــــــــواه  مــــــــــــــــــــــــــــن  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   و 
 افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف نــــــــــــــــــــــــــــــــــور احلضــــــــــــــــــــــرا
بنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم   يغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
بـــــــــــــــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــــــــالو يبــــــــــــرا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 وجتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــت بشــــــــــــــــارا
يشعـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن  اضيـــــــــــــــــــــــــــــــاه   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا    

للشيخ احلراق
*   *   *

بسيط:

لم َأعش َعن ِذكِر َمن َأهوى َفَليَس ُيرى
َتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ّــــي في  َمَحبَّ لََقد  َرضــــــــــــــــيُت  بِذل

ُيلهيني ِب  حبا أَل ا َعِن  َعذٍل  ن  َشيطا
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  ِمَن  امَلجـــــــــــــــــــــــــــــــــاننِي  َوإِن   ُدعيُت  ب

له أيضا

*   *   *
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مشرقي صغير
موشح: 

فـأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام  يقـولــــــــــــــــــــــــــــوا عني مجنـــــــــون

وأقـوام يصفونــــــــــــــــــي بأوصــــــــــــــاف  دون

وأقـــــــــــــــــــوام   يقـولـوا  عني مفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
ودع الـعــــــواذل يـعـذلـونـــــــي   أقـوام بالـفـضـــائـل يذكرونــــي

للشيخ الششتري

*   *   *
كامل:

بجنونه الهوى  في  الـمتيم  رضـي 
ال تـعـذلـوه   فـليس  ينفــع  عذلكـــــــم

فنونه فـي  عمره  يـفـنـي  خـلـوه 
لـيـس  السـلـو  عن   الهوى   من    دينــه

له أيضا

*   *   *
خفيف قفل: 

أكَثــــــــــــــــــــــــــــــــــَر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِذلوَن فيـــــــــــــــــَك َمالمــــــــي
َعيَّرونـــــــــــــــــــــــــــــي  َُّهم  ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأن ب َوَتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوا 
ُفؤادي  ُيسلي  ذاَك  َأنَّ  َوَرأوا 
ِمّنـــــــــــــــــــــــــي  الروُح  ـــــــــــي َكيَف َأســــــــــــــــــــــــلو َوَأنُتم  َقد َســـرى  ِسُرُكــــــــــــــم َقدميــــــــــــــــــــا ً  بُِكلِـّ

َغرامـــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر  ُيطِفئـــــــــــــــــــــــــــــــوَن  َعلَُّهـــــــــــــــــــــــــــــم 
َوِهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمي  َوحيرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َحــــــــــــــــراِم بُِجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني  َمحــــــــــــــــــــــــــُض  َوذاَك  َعــــــــــــــــــــــن َهــــــــــــــــــــــواكم 

 
َوِعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي َحقيَقـــــــــــــــــــــــــــــــــة  َوِدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي 

َفُقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي إذن بُِكــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َوِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــي 
للشيخ احلراق

انتهت النشقة الثانية بفضل الله و حسن منه
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النشقة الثالثة

دين احلب....أحوال و مذاقات عرفانية
حصار

افتتاحية محررة
طويل )هيللة(:

به تبــــح  ال  الهــــوى  أخف  لي   يقولــــون 
فمـــــــــــــــــــــــــن   قلبـــــــــــــــه مْع  غــــيره  كيف حــــــــــــــاله              

يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــكلم بالهــــــــــــــــــــــــــــوى  وقــــــــــــــــــــــــــــــلبي   فكيف 
ومن ســــــــــــــــــــــــــــــره   في جـــــــــــــهره كيف يكتـــــــــم

لبعض العارفني
*   *   *
إيقاع بسيط

طويل:

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

أدمعي تفيض  أخفـــــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــا   فبـــــــــــــــــــــــاح 
مضجعي حرمت  و  نومي  فارقني   و 
 جفوني و قالوا أنت في احلب مدعي
يزكون   دعـــــــواي   إذا  جـــئت  أدعــــي

*   *   *
حجاز كبير 

 سهادي و وجدي و اكتآبي و لوعتي
و من    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب أنــــي  أحــــــــــــــــن  إليهــــم

 و ذلي و سقمي و اصفراري و أدمعي
و أسأل   شوقــــــــــــــــــــــــا  عنهـــــــــــــم  و هم معـــــي

البن مرحل السبتي

*   *   *
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: بسيط 

وإِن َجفوني َفال عـــــــــــــــــــــــاٌر َعلــــــــــــــــــــــــــــــى َدنــــــــــــــــــــــــف
يَرجــــــــــــــــو نَوالَُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  إِذا الَنـــــــــــــــــــــــــــــــوى  لُهم 

 بِبـــــــــــــــــــــــــابِِهم قـــــــــــــــــــــــــــاَم  فــــــــــــــــــــي  َأحواِل  ِمسكنِي
َغـــــدا  ِشعــــــاراً  َوكادَ   الَشوق   ُيفنيني

للشيخ احلراق
*   *   *

موال
بسيط:

يكابـــــــــــــــــــده من  إال  الشــــــــــــــــــــــوق  يعـــــــــــــــــــــــــــــرف   ال 
نفس الـــــــــــــــــــــــــــــــمحب  على  اآلالم  صـــــــــــــــــــابرة

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانيها مـــــــــــــــــــــــــــن  إال  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابة   و ال 
لعل  مسقمهـــــــــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداويهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
للعارف احلسني بن منصور احلالج

*    *    *

الَفتى  َدنِفا بِِه  مَيُت  لَم  ما  َواحُلبُّ 
نَّ َموَت  الَكئيب  الـــــَصّب  في   َكِبــــٍد  أِلَ

الَهمِج ِمَن  َحّقًا  صاِحَبُه  َفِإنَّ 

 
َعن ِصدِقِه في الَهوى ِمن َأوَضِح احُلَجُج

للشيخ احلراق *   *   *
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تغطية
درج مهزوز

من موشح:

احملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق 
القـــــــــــرب محـــــــــــــــــل   وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
يـرى بعني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلب

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطر  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ورد 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غاب  عن   البـــــــــــــــــــــصر

للشيخ الششتري

*   *   *
طويل-هيللة:

صورة كل  قابال  قلبي  صار   لقد 
طـــــــــــــــــــائف وكعبة  ألوثـــــــــــــــــــــــــــــــان   وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
توجهـت أنـــــــــــــــــــى  احلــــــــــــــــب  بــــــــــــــــــــــــــــدين   أدين 
لنا   أسوة    في   بشر   هنــد وأختهــــــا

لرهبان  ودير  لغزالن   فمرعـى 
قرآن ومصحف  تـــــــــــــــــــــــــــوراة   وألــــــــــــــــــــــــــواح 
وإمياني دينـــــــــــــــــــــي  فالـــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــب   ركائبـــــــــــــــــــــــــــه 
وقيس وليــــــــــــــــــــــــلى ثم  مي وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـالن

للشيخ األكبر محيي الدين ابن العربي

*   *   *
ُمَتّيمـــــــــــــًا، قـــــــــــــــــــــــــــومي، إذ رأونــــــــــــــــــــي  تبالَـــــــــــــــــــــــــــَه 

غدا  سوى  يقاُل  عنِّي  عسى   وماذا 
َمْن بذكِر  احَلّي:َعّنا  نِساُء  وقاَل 

 
إذا  أنــــــــــــــــــــــــَعَمْت   ُنْعـــــــــــــــــــــــٌم علـــّي   بـــــــــــــــــــــــــــــــــَنظرةٍ،

اخلبُل ُه  مسَّ الفتـــــــــــى  هذا  بــــــــــْن  وقـــــــــــالوا 
شغُل  لها  لــــــــــي  نعـــــــــْم  شغٌل  لُه  بُنعٍم 
الــــــــــــــذلُّ  لــــــــــــــــُه  لـــــــــــــــــذَّ  العـــــــــــــــــــــزِّ  وبعــــــــــــــَد  جفانــــــــــــــــــــــــــا 
فال أسعدْت ُسعدى وال أجــــملْت جــمُل 

لسلطان العاشقني ابن الفارض

*   *   *
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: موشح 
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي  رآن َفَمـــن  نَــَظر ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         
ِــــي  َطــــــــــــــــــــــــــــْي َطــــــــــــــــــــــــــــــــوان و فـــــــــي  ُحـــــال  َذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــن ْ  نَــــَظْر         ل َــى           ِصفاتِي  ال  َتْخفـــ
تِــْلَك   الّصــــــُــــَور و ذاتي  معلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــُة            
تــرى      ِعـــــــَبْر فاْفن عِن اإِلْحساس          

ِــــــــــــــــــــفـــيُت َطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي       خــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى           ِر  و املـــعنـــــــ بالسِّ
ســـــتــــــــــــــــــــــــــــر  َعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي ـــــــــــــه حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                  ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدع اجْلـَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         يا  الئمــــــــــــــــــــي   َجـْهـاًل           
باَِل  َخَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بُّ أْشَهَرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         احْلُ
َعني َثْوَب الَْعَفا قوموا اْطَرُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا     

أَجــــــــــــــــــــلَّ َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي   عرياْن ُنريد مَنِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        
َـــــــــــــــــــــــــــْي َغْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُن  مـــــــــ كما  َمَشــــــــــــــــــــــــــــــى  َقْبلِـــــــــــــــــــــــــــي        

                                                                                                                      
للشيخ الششتري

*   *   * رمل:
بــــــــــــــــــــــدت قــــــــــــــــــــــــــــد  ليلــــــــــــــــــــــــــــــى  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار   هـــــــــــــــــــــــــذه 
جملـــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــلبته  مـــــــــــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتى 
و إذا الــــــــــــــــــــــــحسن  بدا فاسجــــــــــــــــــــــــــــد   لـــــــــــــــــــــــــــــــــه

تهي    ـ   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  يــــــــــــــــــــــــــــــــا  العقل   فلســــــــــــــــــــــلب 
فشي شــــــــــــــــــــــــــــــــيئا  تســـــــــــــــــــــــــــــلبه  الــــــــــــــــــــــــــــذي   ال 
فسجــــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــشكر   فرض   يا  أخي

تنسب للعارفة عائشة الباعونية                                                                     

*   *   *
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مخلع بسيط:

لـهــــــــــــــــــــــــا َسـَجـــــــــــــــــــــــدُت  الَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت  كـلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما 

وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــاني فـــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب 

وامنَْحَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـ   ذاَب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  كلِـّ حيــــــــــــــــــــــــــــــُث 
                                                                      كيف  لِي  منهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــوصِف  َبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

للعارف عبد الغني النابلسي
*   *   *

برولـة:

املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا احلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه 
مخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ماليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
خاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــو   آمـــــــــــــــــــــــــــــــن 
درا مــــــــــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  احلكمــــــــــــــــــــــــــــــة   هـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا 
سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  يا مـن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا                                 

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

*   *   *
الناعورة األولى

سلـم يا من شـاف واشتفـا        قصــر يكفـــــــــــــــــــــــــا       كان انت خاطــي طريقنا عقلك تالف

أجي انظر حضـرة الصفــا        ورجع خطفــــــــــــــا       ويذا  عجبـك  حـــــالنا  تولي وتـوالـف

مـازال القنديــل ما طفـــــــــــــــــــــــــــــا           ذا الوقـت  عفا       ونركب بعقولنا على الواشي الشايف

             واش  اللي  مجروح  ما برا                لوصادف طبيب عاد مازال  يشــــــــــــــــــــــاور

             ما في   خلطتنا  مشـــــاورا                 اهد نفسك للكرمي ولــي واستغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

             اتـرك   عنــك  كل   واعــــرا                 صم  وصل كل وقت من مــالك عشار

        سلــــم يا مـن شـــــــاف مــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا                  هاذا ســر الله بـان باعـــــالم  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــر
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الناعورة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا        واجــي عنـــوا      حتى يظهر ما تشوف فينــا مـا تنوي أهنا هو احلـال والهــــ

سلم يا من شاف شـي دوا        دبـر خلــــــــــــــــــــــــــوا      ومحبة االشياخ ساكنة الذات تقــوي

ـــــــا ضــــوا        بالزيــــــــــــت روا      آجي هاك فتيلت العقل باش تضـــوي بفضلهم قنديلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تظهر  ليك أمور  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا              عنك   كانت   غايبة   انت  عنها  قــاصــر

      أما من حكمة فاملجـــــــــــــــــــــــــــــــاورا                هاذا اللي جاور املليح حاشا يكون خاسر

      كيف جتــاورنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــع درا              وسقانا  شيخ    الطريق   ملفضل  بنـاصر

سلم يا مـن شــــــــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــرا             هاذ  ا ســـــــــــــــــــــر   الله بـان   باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  شــاهـر

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه احلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  املنــــــــــــــــــــــــــــــــــورا             منهـا   سـر الله   بــــان   باعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   شــــاهـر
للشيخ أحمد بن عبد القادر التستاوتي                                                                                                                          

*   *   * مستعملة - موشحة:  

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  وازدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
غرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلت 
احلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 وحسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
جتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  كالعروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  لوجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا

للشيخ الششتري                                                                        

*   *   *
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خفيف- قفل:

كا لذا  أهٌل  فأنَت  دالاًل  تْه 
 ولَك األمُر فاقِض ما أنَت قاٍض 

 وتالفي إْن كاَن فيِه ائتالفي بَِك،
 وبا شئَت في هواَك اختبرني
فعلى  كلِّ  حــــــــــــــــــــــــــــــالةٍ أنَت  منـــــي

أعطاَكا قد  فاحُلْسُن  وَتّكْم، 
واّلكا  قْد  اجلماُل   فعلّي 

ِفداكا! ُجِعْلُت  بِِه،  َعّجْل 
رضاكا  فيِه  ماكاَن   فاختياري 

بي أولـــــــــــــــى  إْذ  لْم  أكْن لوالكـــــــــــا
للعارف ابن الفارض                                                                                                                                       

انتهى البرنامج املبارك بفضل وحسن عونه

إعداد وتنسيق: محمد التهامي احلراق
إنشاد: نخبة رحيق الكالم للمديح و السماع
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