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نفيس املعاني 
من تسبيحات املثاني
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احلمد لله العزيز الغفار، والصالة والسالم على سيدنا محمد مشكاة األنوار، وعلى آله األطهار، 
وصحابته األبرار، ومن اغترف من معينهم من الصاحلني واألخيار.

نفيس املعاني من تسبيحات املثاني

  واسمْع إذا غنِت املثاني  *  تقوُل يا هو لبيَك ياُهو

الوصلة األولى

طبع رمل املاية
-درج-

طويل )هيللة(:
والق لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أذن الفـــؤاد مصيخـــــــــــــــــــــــــة      *       وع القول مني واستمع لنصيحتــــــــــــــي
إذا شئت أن تلقى السعادة واملنى      *       وتبلغ مــــــــــــــــــــــــــا عنـــه الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تــولت
فطهر مباء الذكر قلبك جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      *       بصدق اللجا واغسلـه من كل علة

*     *     *
وافر:

أيامن ذكره يحلـو إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      تكرر زاد في القلب هياما
ويقلقني حمام األيك نوحا      *       يذكرني املنازل واخليامـــــــــــــــــــــــــــا
خيام جتمع األحباب فيهـا       *       وفيها يبلغ القلب املرامـــــــــــــــــــــــــــــــــا

*     *     *
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مجزو الرجز-هيللة:
قالوا إن كنت صادقــــــــــا      *       فقـم الليــل واســـأل

إن في الليــل ســــــــــاعــــــــــــــــــــــــــة      *       ال تنمهـــا ياغــافـــــــــــــــل

*     *     *
رجع للوافر:

وملا شاهدو الساقي جتلــــــــــــــــى      *       وأيقظ في الدجا من كان نامـا

وناداهم عبـــــــــــــــادي التنامـــــــــــــــــــــــــوا      *       ينــــال الوصل من هجر املنامـــــــــــــــا
بسيط- هيللة:

لله أجفان عني فيك ســـاهرة      *       شوقا إليك وقلب بالغرام شجـي

وأضلع نحلت كادت تقومها      *      من اجلـــــــــــوى كبر احلر مــــــــــــــــــــــــــــــن العوج

*     *     *
موال

رمل:
أيها العاشــق معنــى حسننـــــــــــــــــــــــــــــا     *       مهرنا غــال لــمن يخٌطبنـــــــــــــــــــــــا

جسٌد مضنًى وروح في الَعنـا     *       وجفــــوٌن ال تـــذوق الوسنا

وفـــؤاٌد ليــس فيــــــــــــــــــــــــــــــِه غــيُرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *       وإذا شــــئــــــــــــــَت أّد الــثمنــــــــــــــــــــــــــــا

فافن إن شئت فنــــــــــــاًء سرمـــَدا     *       فالفنا يدنــي إلى ذاك الِفنــَا

*     *     *
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تغطية - مهزوز
بسيط:

أخذمت الروح مني في مالطفة      *       فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم

نسيت كل طريق كنت أعرفها      *      إال طريقا تؤدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لربعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

*     *     * مخلع بسيط- هيللة:
يــــــا سعد قــوم بالله فازوا      *      ولم يروا في الكون سواه

وقال إنــــــــــــــــــــــي لكـــم محب      *      رب كــريـــــــــــــــــــــــــــــــــم نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإلله

قلبك متع بكأس شربـي      *      طرفـك نــزه بــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــراه
زجل:

يا أخي افــــــــــــــــــــــــــــــن تشاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      *       كل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــجـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــِب

وجتل فــــــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــد       *      أنــس قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الـــحبيـــــــــــــــِب

حــــــــــــــــــــــــــيث اَل َثمَّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـد       *      ال عــــــــــــــــــــــــــذول ال رقـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــِب

ِـي      *      حضـرة قدوسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا لهـــــــــــــــــــــــــــا من َمَجال

يبدو لي فيها سري      *      فقـــولـوا لي هنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الهـوى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــلكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي       *      وزمــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــيــــــــــــــــــــــــدو

واإلشــــــــــــــــــــــــــــــارة تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       *      والـحبيب بَي يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قـرة عينـي       *      وهو موالي وحدو

إن خلف الظــــــــــــــــــــالل       *     أســرارا قـــدوسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قد جتلت لصـدري      *      وسرى الـسرليـــــــــــــــــــــــــــــــا

*     *     *
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زجل:
جــن الليل عليـــــــــــــــــــــــــا      *       حتى ظهروا لي كواكبو

والطف ربي بيــــــــــا      *       أوفـى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املرغــوب

بان حبيبـي ليــــــــــــــــــــــــــــا      *       مدى لــــــــــــي وانــا نراقبـــــــــــــــــــــــــو

واللي فيه النيــــــــــــــــــــــــــــــــا      *       يظــــفر بالـــمحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

روحي ليه اهديا      *       عمري فيها ما نطـــالبـــــــــــــــــــو

وإذا يرضى بيـــــــــــــــــــــا      *       أنا لــــو مـــكــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

*     *     *
خفيف-هيللة

وابذل الروح فهـي فينــا قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل       *     راضيا ال تقل دمي من أحلـــــــــــــــــــــه

واجعل الفقر شافعا لك  ُتغنى       *      حبذا االفتقـــــار دينــــــــــــــــــــــــــــــــــا وملــــــــــــــــــــــه

*     *     *
خفيف-قفل

نقطَة الباء كن إذا شئَت متحو      *      أو فدع  ذكَر قربنـــا يا مولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

من أتى بابنـــا قبلنـــــــــــــــــــــــــــاه فضــــــــــــــــــــــــــال      *      تلك عاداتنا ملــن جــاء قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وأردنــــــــــــــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــغيـر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد      *      والزم الباب في حياء وخجلـــــــــــه

كـم محب بعجزه قــد حتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى     *      نـــال منا الذي يــروم ومثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

هذه سنــة احملبيــــــــــــــن فاســلك      *       واترك العاذل اجلهول وعذلـــــــــــــــــه

انتهت الوصلة األولى بفضل الله وعونه، وتوفيقه اجلميل ومنه 
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الوصلة الثانية
طبع احلجاز الكبير

إيقاع زاوياتي

طويل-هيللة افتتاحية:

 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حادي العشاق قم واحد وقائمــــــــــــــــا     *  وزمزم لنا باسم احلبيب وروحنـــــــــــــــــــــــــا
وصن سرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في سكرنا عن حسودنا     *     وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا

*     *     *
درج

طويل- هيللة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مهامه وجدنــــــــــــــــــــــا     *      وصرنا جنر الذيل من سكرنا زهوا  فهمنـــــــــــــــــــــــــــــا وهمنا فـــــــــــــــــــــــ
 سكرنا فبحنــــــــــــــــــــــــا فاستبيحـــــــــــــــــــــــــــــت دماؤنـــــــــــــــــــــا     *     أيقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بواح بحب الذي يهـــــوى
ومـــــــــــــــا السر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  األحرار إال وديعــــــــــــــــــــــة     *       ولكن إذا راق الشراب فمن يقوى

*     *     *
موال

كامل:
أبدا حتن إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم األرواح      *       ووصالكم ريحانها والراح

 وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم       *     وإلى بهاء جمالكـــــــــــــــــم ترتاح           
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 وارحمة للعاشقــيــــــــــــــــــــــن حتملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا      *     ثقل احملبة والهوى فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
 أهل الهوى قسمان قسم منهـــــــــــــــم      *      كتموا وقسم باحملبة باحوا
 فالبائحون بسرهم شربوا الهوى      *     صرفا فهزهم الغرام فباحوا 
والكامتون لسرهم شربوا الهـوى      *     ممزوجة فحمتهـــــــــــــــــم األقــــــداح

*     *     *
تغطية- مهزوز

وافر:
 وألقت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سرا ثم قالت      *       أرى اإلفشاء منك اليوم عارا
 وهل يسطيع كتم السر صب      *       إذا ُذكر احلبيب لديه طـــــــــــــــــــــــــــــــــار
 به لعب الهوى شيئا فشيئــــــــــــــــــــــا      *     فلم يشعر وقد خلــــــــــــــــــــــع العذارا
إلى أن صار غيبا في هـواها      *       يشــــــــــــــــــير لغيرهـــا ولهــا أشــــــــــــــــــــــــــــــارا

*     *     *
 زجل-هيللة:

دور1

 اسمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذي الـــــــــــــحقيقـــــــــــا      *      يـــــــــــــــــــــا جميـــع مــــــــــن يسمـــــــــــــــــــــــــع
 إن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــحــقيــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      نـــــــــــــــــور وباحلـــــــــــــــق يصــــــــــــــــــــــــــــــدع

       قـــال علــــم احلقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      أنــــــــــــــــــــــــــــــا أس الشريعـــــــــــــــــــــــه
       مـن تبعهــا سيلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى      *      مني أدراج رفيعــــــــــــــــــــــــــــــــه
       واملخالف سيشقــــــــــى      *     يركب أهوال شنيعه

 فــــــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور غـــريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *     إن غـــــرق لـــيـــــــــــــــــــس يــطلــــــــــــــــــــع
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 إن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احلقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *    نـــــــــــــــــــــــــور وبالــــــــــــــــــــــــحق يصـــــــــــــــــدع
                         دور 2 

       جي نقل لك حكايا      *    وافهم إن كنت تفهــــــــــم
       حال أهل الواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *    حال مصحح محكم
       إن في اخلضر آيـــــــــــــــــــــــــــــــــا      *     والنبـــــــــــــــــــــــــــــــــي املكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــه طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *     والتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنــــد مجمـــــــــــــــــــع
 إن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــحقيـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *     نــــــــــــــــــــــــــــور وبالــــحـــــــــــــــــــق يصــــــــــــــــدع

*     *     *
رمل:

دور 1

 كشف احملبوب عن قلبي الُغطي      *      وجتلى جهرة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــي
 وجال عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حجـــــــــــــــــــــــابا كنته      *      فتالشى الكون يا صاح لدي

                                  دور 2 

 لم يشاهد حسنه غيري و لم      *     يبق في الدير سوى املشهود فْي
 أي سر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بدا إلــــــــــــــــــــــــــــــى ملن      *     قد طوى العقل مع الكونني طــــــــــْي
ورأى األشيــــــــــــاء شيئـــا واحــــدا      *     بل رأى الـــواحــد وتـــرا دون شْي

*     *     *                          



10

موشحة:

       أطيب ما هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أوقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      حني نكون مجموع مع  ذاتــي

           حني نكون مع ذاتي مجموع      *      ترى شمسي منـي  تطـلـع

                                  ويجيء فقري مطبوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان              الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود قـد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     *      وتـــرى اإلنســــــــــــ

           جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع األكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

       كلها من جــزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      حني نكون مجموع مـع  ذاتـي

       أطيب ما هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أوقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *     حني نكون مجمـوع مـع  ذاتي

           يا فـقير اسـمع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعـمـــــل    *       به علــــــــــــــــــــــــــــــــــى األكوان واذلــل  

           ليس ثم منك أجـمــــــــــــــــل

  واقطع األغيـــار             وافهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األســــــــــــــــــــــــــــــــرار         وادخل املضمار

       وترى املاضـــــــــــــــــــــــي هــو اآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     *      حني نكون مجمـوع مـع ذاتــــــــــي

       أطيب ما هـــــــــــــــــــــــــــــــي أوقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     *      حني نكون مجمـوع مـع  ذاتي

*     *     *

خفيف-قفل

 مذ عرفت اإلله لم أر غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     *      وكذا الغير عندما ممنـــــــــــــوع
 مذ جتمعت ما خشيت افتراقا     *      وأنا اليوم واصل مجموع
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تغطية

 يا سنا الكل إن شهدناك يومــــــــــا     *      فهو يوم من الزمان سعيــــــــد
 إن للناس كل عــــــــــــــــــــام لعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      *      ن وكل وقت لنا بك عيد

انتهت الوصلة الثانية بفضل الله وعونه، وتوفيقه اجلميل ومنه
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طبع الرصد
درج

طويل- هيللة:
   فيا نفحة األلطاف من لطف ربنا    *       ويـــــــــــــــــــــــا سرعـة اليــسر الـــمشتت للعسر

   ويا رحمة املولى السماوية التــــــــــــي     *      تهب هبوب الريح من حيث ال أدري
- دور 1 -

     يا طالبـــــــــــــــــــــــــــــــا رحمــة الله      *      سلــــــــــــــــــــــــــــــــــم أمــــورك للــــــــــــــــــــــــه

     وقـل بصــــــــــــــــــــــدق وجــــــــــــــــــد      *      اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــلـــــــــــــــــــــــه الـــلــــــــــــــــــــــــــه

     وهــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتـــــــأدب      *      فأنت في حضرة الله

     لقــــــــــــــــــــــــد ظـــــــــــــفرت بكـــنــــــــــــــــــز      *      وكـل فضـــل من اللــــــــــــــــــــــــــــه

     فاشدد يديـــــــــــــــــــــــــــــك علـــي      *      فقطب األسمـــاء الله
- دور 2 -

والزم حضورا بقلــــــــــــــــــــــــــب      *      إذا نــــــــــــــــــــــــــــطــقت بــــــــــــــــــــــــــــــــالله         

واعلـــــــــــــــــــــــم بأنــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــــــد      *      لله أسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الله      

*     *     *
الفياشية  
القسم األول

    أنا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رب له قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة     *       يهون بها كل  أمـر عسيـــــــــــــــــــــر

   فإن كنت عبدا ضعيف القــــــــــوى     *       فربي على كل شـيء قديــر
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منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آش عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *      أنا عبد مملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا مقضيــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *      ما في التحقيق شكوك واألشيــــــــــــــــ        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *      ونا نظري متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروك ربي ناظـ  

في األرحام وفي احلاش     *      من نطفا صورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

الالزمة
    أنا مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش     *      آش عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    نقلق من رزقـــــــــــــــــــــــــــــــي الش     *      واخلالق يرزقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

*     *     *
االصبهان

من ْقصيدة – مشركي:
حق يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب قلت للنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املرســول     *      من دعا لك فعبيدك حق تستجبلــو

كيف يدعي عبدك ويخيب يا املسؤول     *      يا سريع املعطى جلميع من اطلب لو

أمرك بني الكاف والنون حق مفعـــــــــــــــــــــــــــــــــول     *      من احتقق يحمق ويغيب ليه عقلــــــــــــــو

*     *     *
القسم الثاني 

يقول ملا شــــــــــــــــــــــــــــاء كن فيكــــــــــــــــــــــون      *      ويبدئ سبحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويعيــــــــــــــــــد

ويحكم في خلقــــــــــــــــــــــــــــه ما يشــــــــــــــــــــا     *      ويفعل في ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما يريـــد

      في ظلمه األرحــام     *      صورنــــــــــــــــــــــي من نطفـــــــــــــــا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي باألنعـــام      *       نعمة من صنفــــــــــــــــــــــــــــا   وبدأنــــــــــــــــــــــــ

     وخلق لي ما وطعــــــــــــــــام      *       ونعامي مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ونزلت من غير قماش      *       غطاني وسترنـــي

الالزمة
     أنا مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــاش      *      آش عليـــــــــــــــــــــــــــــــا منـــــــي

     نقلق من رزقــــــــــــــــي الش      *      واخلالق يرزقنــــــــــــــــــــــــــي 
*     *     *

بسيط:
  النهاوند

    يا من إذا قلت يا موالي لبَّانــــــــــــــــــــي      *      على تكاثر إعراضي وعصيانــــــــــــــــــــــي

    أعصيك تسترني أنساك تذكرني      *      فكيف أنساك يا من ليس ينسانـي

*     *     *
مضارع مقبوض العجز-هيللة:

     ال ينسى من ينســــــــــــــــــــــــــــــــــــاه      *      لو هام في غيـــــــــــــــــــــــــــر

     ومن عصاه غطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه      *      برداء ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

*     *     *
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القسم الثالث
     والزال يسترنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *       فسبحانه من يحكــم عليـــــــــــــــــــــــــم

  وال لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــول وال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة      *      إال باإلله العلــــــــــــــــــــي العظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

       ما ازددت إال عريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان      *      مــــــــــــا نعرف ذا مـن ذا

       ستر اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان      *      اجعـــــــــــــــــــــــل  للروح  إذا

       لنب يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري مبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان      *      بشرابو نتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

       واجعل لي األرض فراش      *      والسما سقفا مبنــي

الالزمة
  أنا مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش      *       آش علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــا منــي

  نقلق من رزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الش      *       واخلالق يرزقنـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

*     *     *
مخلع بسيط-هيللة:

كم لك من نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      ولم تزل محسنــــــــــــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

غذيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في احلشا جنينــا      *      وكنت لي قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خلقتنـــــــــــــــــــــــــــــــــي مسلمــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال      *      فضلك لم أعــــــــــــــــــــــــــــرف النبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أسجد حقا على جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      نعم وخــــــــــــــــــــــــــــــدي وناظريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

*     *     *
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الزريكة
القسم الرابع

فسبحان من عمنا فضلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      *      علينا له احلمد والشكــــــــــــــــــــــر فرض

يجود علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بإحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــه      *      ويرزقنـا من سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء و األرض

      األرض بســـــــــــــــــــــــــاط الله      *      ونا فــــــــــــي ملك الله

      واخللق عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الله      *      ونا من خلــــــــــــــق الله

      واألرزاق علـــــــــــــــــــــى الله      *      ناكـل من رزق الله

      ما نتخيـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــن آش      *      نصيبي يلحقنــــــــــــــــــــــــــي

الالزمة
أنا مالــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــــــاش      *       آش عليــــــــــــــــــــا منـــــــــي

نقلق من رزقـي الش      *       واخلالق يرزقنـــــــــــــــــــي 

                                        *     *     *
 طويل- هيللة   

توكلنــــــــــــــــــــــــا وقف عليك ومن يكن      *      توكلــه وقف عليك له الظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

توكلــنـــــــــــــــــا موالنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونحن أذلـــــــــــــــــــــــــــة      *      لتكشف بلوانا فقد مسنا الضر

فها نحن في باب الكرمي التزامنا      *      ومن بابك املفتوح يشملنا اخليــر
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بسيط:
موالي الزال لطف منك يشملني      *      وقد جتدد بي ما أنت تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

فاصرفه عني كما عودتنـــــــي كرما      *      فما سواك لهذا العــــــــــــــــــــــبد يرحـمـــــــــــــــــــــه
رجز:

وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»القيامـــــــــــــــــــــــــــة« رجـونا لطفــا     *      بـ»هل أتى« و«املرسالت عرفـا«

*     *     *
القسم اخلامس

  جتولت بالفكر في »هل أتــــــــــــــــــــــــــــى«      *      وقلت لقلبي كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك اجلليــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــري وال علم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      هو الله حبي ونعم الوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   مدبر أمـــــ

      ثق يا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالله      *      فهو املعطــــــــــــــي املـــانـع

      وأرض بأحكــــــــــــــــــام الله      *      ألنك إليــــــــــــــــــــــــــــه راجـــع

      ماذا فـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــم الله      *      واخلير فـــــــــــــــــي الواقــع

      تدبيرك ما يســـــــــــــــــــواش      *      عن تدبيرك دعنــــي

الالزمة
أنا مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيـاش      *      آش عليــا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نقلق من رزقـي الش      *      واخلالق يرزقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

*     *     *
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طويل- هيللة:
   وكن عبده والق القياد حلكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      *      وإياك تدبيرا فما هو نـــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
    أحتكم تدبيـــــــــــــــــرا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالك حاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      *      أأنت ألحكام اإلله تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع

*     *     *
القسم السادس

    بتدبيـــــــــــــــــــــــــــر موالك كن راضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      *      وال تنزعج أبدا من حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج     

    جرت عادة الله فـــــــــــــــــــــــــــــي خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      *      إذا ضاق أمر أتى بالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ال تهتــــــــــــم      *      واصرف علم الباطن        يــا قلبـ

            املقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور محتــــم      *      كيف ترى وتعايــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

            سلم تسلم واعلــــــــــــــــــــــــــــــم      *      أن املقضي كايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

            من قوى قلب عـاش      *      فالدنيا متهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

الالزمة
       أنا مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــاش     *      آش عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

       نقلق من رزقـي الش     *      واخلالق يرزقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

*     *     *
مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي قوة وال يلــــــــــــــــــــــــي جهد وال حــول     *       وال تدبير فالقضا وال حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــي بالصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتوكــل     *       هو يفجي هموم ذاتي لوحيـــــــــــــــال من أمرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من عندي أنا الدعا ومن عندك القبول     *       واحلاجة ما تكون فيها تعطيــال

والله مــــــــــــــــــــــــــــــــــا بديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هذا التــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســـــل     *       حتى يقنت من قدرتك جلليــــــال

تعطينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما طلبت في هذ الليــــــــــــــــــال

*     *     *
املشرقي الصغير
القسم السابع

    وكم ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      *      يكاد الرضيع لها أن يشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

    فما أصبح الصبح حتى أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      *      من الله نصر وفتح قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

آية ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نشــــرح      *      نتلو تشرح بالــــــــــــــــــــــــي

بفضل الله نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح      *      وحتق البشرى لــي

يا قلبي امس واصبـــح      *      هم الدنيا سالـــــــــــــــــــي

واقنـع بالشــــــــــــــــي وبالش      *      من يقنع يستغنـــــــــــــي

الالزمة
    أنا مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــاش      *      آش عليـــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــي

    نقلق من رزقـــــــــــــــــــــــــي الش      *      واخلالق يرزقنـــــــــــــــــــــــــــي

*     *     *
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درج
مربعات:

درت رجايا فالله     ونحزت لبـاب اللـــــــــــــــــــــــه    يا من قصد في الله    توكل على الله

كثر من ذكر اللـــه     واصحب رجال الله    حتى تفنى فــــــــــي الله    ثم تبقـــــــــــــى بالله

*     *     *
برولة:

 كلي فوجــودك       غيبوا عني يا سيدي رضاك        واخشاني جــودك

                                 واالحســــــــــــــــــــــان اللي ظاهر فيك

            الين مقصــودك       فاللذي يبقى فاحلضرا معــــــــــــــــــــــاك       زاهي بوصـــــــــــــــــــــــــــولك

                                 ال عنـــــــــــــــــــــــــــــى دايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولع  بيك

           يشرق بسعــودك       فالسما عقلو بالنظرا بهـــــــــــــــــــــــــــــــاك       ما بيـن عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك

                                 فاملقـــــــــــــــــــــــــــام اللـــــــــــي كيرضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

*     *     *
مقتضب:

أتدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *      وتظهر اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

وتبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رضانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *     ما ذا منك انتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
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فخــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــا سوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *     تسقى الرضا ارتضـــــــــــاق

فدع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن احمِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     *      واخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تذلال

لذلك اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     *     والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور و احلـــــــــــــــــــــــــــــال

*     *     *
إيقاع مثلث

تتمة البرولة السابقة:
اخضع لسيـــــــــــــــدك        بالصفا وحتدث باللي عطـــــــــــــــــــــــــــــاك       الكرمي يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك

                        بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يا صاح يغنيــــــــــــــــــــــــــــــــك

وابذل مجهودك        فالذكر و تلذذ باللـــــــــــــــي نشـــــــــــــــــــــــــــــــــاك       تنحل قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودك

                        باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فالدنيا يلهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

وانس باحبيبك        كل شي واجمع في ذاتو هواك       واشكر معبودك

                        من اضحـــــــــــــــــــــى بالقدرا يهديـــــــــــــــك

*     *     *
مخلع البسيط- هيللة:

سألت قلبي عن قرب ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         *      فقال الشك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حاضـــــــــــــــــــــــــــــــــر

فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال أراه         *      فقال لي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فيك ظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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فقلت هذا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     *      فكيف يخفى والنور باهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

*     *     *
زجل:

 من يطق إن جتـــــــــــــــال      *      نور وجه احلبيــب

 إال قلبــــــــــــا متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     *      بالقريب املجيـــــــــــــــــــــــــب

 ما الهــــــــــــــــــــــــوى إال ذال     *      داوني يا طبيبــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     *      والوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مني ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فشفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     *      ويح نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*     *     *
زجل- هيللة:

ما ننسى حبيبــي     *       وخــير علــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بالسر الـــعجيـــــــــــــــــــب     *       والنغمــــة الذكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اذهب يارقيبــــــــــــــــــــــي     *       وزد في الــــــــــــــــــــــــــــمشيا

وافهم ذا املعانـــــــــــــي     *       وحكـــــــــــــــــــــــــــــم القضيــــــــــا

و ربي أعطانــــــــــــــــــــــــــــي    *       هو جـــــــــــــــــــــــــــــــاد عليـــــــــــــــــــــا

*     *     *
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برولة:
         ياك العاطـي حي والفضل دفاقي     *      والكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خيــر باقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  لذ بالباب وشد اسبـــــــــــــــــــــــــــــــاب واثقــا     *      وتخلــــــــــــــــــــــــــــــــى عن كل عالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وعلـق بـــــــــــــــــالسبـــــاق

  والصالة على احلبيب نور رماقي     *      جـــد كل من هو تاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ملفضل عني الرحمـــــــــــــــــــــــــــــا الدافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     *      من نـور االنــــوار شارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فقلـــوب العشـــاق

*     *     *
مجزو الرجز- هيللة )قفل(:

صلوا على هذا النبي      *      الهــاشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــمطلب

أحمد زكــــــــــــــــــــــــي الـــنسب      *      من وصفه في الـكتب

مبدح طه العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      حتلــــــــــــــــــو صنوف الطرب

فالهج به يا مطربـــــــــــــــــــــــــــــــــــي      *      دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــفز بـاألرب

انتهى بحمد الله وعونه، وتوفيقه اجلميل ومنه

 إعداد و تنسيق محمد التهامي احلراق
    إنشاد مجموعة »الذاكرين« للمديح و السماع
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