
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  
  
  
  

    



  
  
  
  

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  



  )١١(            يف احلب و املعرفة: ام األول قامل
  

  من البحر الطويل              القصيدة األوىل
  

  )٢(هنـاك وال كيفـا  ) ١(يناًتراءت وال أ
  تمـن شـب أشـعةُ حسـنِها   أتوصف  

ــا ــن أمساه ــا و لك ــا مب ــارت لن    أش
ــناها و إن ــب س ــاه ص ــاهر أخف   فظ

إذا ابتسمت   دجـى مشساً و إن عبسـت  
٤(فمن نورِها األشباح قد قبست ( هـدى  

ومن ذكرِها األمساع   هـوى قد طربـت  
تعب ٥(ومن راحها األسرار (فأينعت)٦(  

  حوى وجهها حسـن الربيـع ومقلـيت    
 لْكهـا   هلا من جفوين الـدمعم والـروح  

  

  فـال وصـفا   الواصـفني  فـأفىن سـناها     
  ا ختطَف األبصار يـا ابـن اهلوىخطفـا   

ــت بــه فالوصــف ــها هلــا أوىف حتلَّ   من
  األخفـى  إن باح ذو وجـد بـه فهـو   و

  )٣(وإن وصلت روحاًوإن هجـرت حتفـا  
  جعلـت مشـفى   ومن حانِها األرواح قد

  ويف حسنها األلباب قـد تركـت خلفـا   
  )٧(ويف ساحها األنوار قدسـطعت رصـفا  

ــها ــن حمبت ــيب م   الصــيفا الشــتاَء و قل
  )٨(أشـفى  وأما فؤادي من لظـى حبهـا  

  

  .الظرف املكاين: اَألين) ١(
  .ما تكيفه العقول و األوهام من اهليئات و الكيفيات و غريها: الكَيف) ٢(
)٣ (املوت: فاحلَت.     
  .بفتحتني شعلة من نار: القَبس) ٤(
)٥ (بتتابع شرب املاء: الع.  
  .و أينع مثله. و بابه ضرب و جلس. ينع الثمر أي نضج) ٦(
   .أي محكَم رصني: عملٌ رصيف و جواب رصيف) ٧(
  .أشفى املريض على املوت: و يقال. أشرف عليه: ءعلى الشي أشفى) ٨(



  )١٢(            ب و املعرفةيف احل: املقام األول 
  

  ومنـــها إيلَّ احلاجبـــان مســـددا  
  على عجـلِ كـوين قـد جتلّـت بقهرهـا     
ــيط يب   ــها حت ــار من ــزل األخط   ومل ت

  ــي ــوت كلّ ــا إىل أن ط ــرِ ظهوره   بنش
ــانَ إال إرادةً ــت اإلمكـــ   ومل تثبـــ
ــاً ــا عوادم كن التصــريف ــي حضــرة   فف
ــا   ــود و غريه ــق الوج ــا ح ــان هل   فك

ــ ــا وإين إذا الحـ ــوارق ذاـ   ت بـ
  ــوى ــتواٌء والس ــود و اس ــود و ج   وج

  )٢(هــي الــراح يرتــاح الفــؤاد حبســوِها
  )٣(عجبت ملن قـد الم مـن هـام صـبوةً    

ــلْ حنــو عــارفو م ــرفيــا الئمــاً أَقص  
  ويا طالبـاً كشـفاً عـن الغيـبِ ال تقـف     
ــدعي   ــواها و ت ــها يف س ــب عن   أترغ

   ــروف ــد احل ــها عن ــدتوجتهل   إذا ب
  

ــا أن م   ــيفا كم ــردت الس ــني ج ــها الع   ن
  و تنِســفه نســفا ) ١(لتحرِقَــه حرقــاً 

  ويــرغم معناهـــا العظــيم يلَ األنفـــا  
  وإن أثبتـــتين فـــالثبوت ـــا أصـــفا
  لتحقيـــق ماتبديـــه شـــرعتها عرفـــا
ــفا  ــا ص  ــا ــف قمن   ويف مقتضــى التكلي
ــذي مل يكــن خيفــى ــه العــدم احلــق ال   ل

ــم ذايت ــذفت اس ــيف ظهورِامس ح ــذفاه   ا ح
ــ ــا  وأُن ــن و العزف ــاً و حل   س و ال ناس

  هي الـروح حاشـا أن أكـونَ هلـا ظرفـا     
  )٤(احلسن العجيب كمن أغفـى  وهل من يرى

ــا   ــقك العرف ــا وينش ــذيقك معناه   )٥(ي
  وسلها لتلك احلجـبِ عـن حسـنها كشـفا    

اقــو ــك ت ــفى ) ٦(بأن ــنها األص   إىل حس
  وتتبـــع حصـــراً يف عبادـــا احلرفـــا

  

  
  .ءشرب شيئاً بعد شي: حسا حسواً) ٢(        .حقاً: ويف نسخة) ١(
  .و يقال صبا صبوةً. شدة امليل و احلنني إىل احملبوب: الصبوة) ٣(
  .الريح الطيبة: العرف) ٥(      .نام و ال تقل غفا: أغفى) ٤(
  .و بابه قال. اشتاقت إليه: ءتاقت نفسه إىل الشي) ٦(

  



  )١٣(             يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  

  إذا ما دعـا داعـي الغـرامِ حلاـا    
ــهتكاً   ــه مت ــذه إذا أعطتك   فخ
  وحني ترى كـلَّ القلـوبِ معابـداً   
  فصلِّ ا واسـجد سـجوداً مؤبـداً   
  فهذا هو املعىن الـذي مـن يؤمـه   

  

  أجب فعسى تسقيك من كفها الصرفا  
  وقَبلْ بذلٍ و انكسـارٍ هلـا الكفـا   

  )١(وكلَّ بقاعِ األرضِ حتسبها اخلَيفـا 

  ضِ الرضا ال سخط فيه وال أفّـا مبح
  مصـباحه مطفـى   من ال كانيؤم و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مسجد مىن من أرض احلَرم: اخلَيف



  )١٤(            يف احلب و املعرفة: ول املقام األ
  

  من البحر البسيط              القصيدة الثانية
  

  )١(العلَـمِ  من ورا الح لعيين كالشمسِ
ـ       اهرِهوشم أنفـي شـذاه مـن مظ

   ــهويف رقيـق نسـيمِ الـروض المس  
  )٢(فهمت تيهاً و وجـداً يف حضـريته  

  وأصبح اجلسـم مبـهوتاً بسـجدته   
  ترقيـةً  والنفس قد راضـها العرفـانُ  

  فانبجسـت  والقلب قلَّب هذا الكونَ
  والروح يف كعبة اإلحسـان مشـهده  

  العقــلُ إن كــان معقــوالً بغفلتــهو
  األسـري لـه  هذا اجلمالُ فإن كنـت  
  و إن أطويهِم طـي فـان باجلمـالِ   

ــلٍ ويف ــا الح يف ظُلَ ــاللِ إذا م   اجل
  والقبض والبسطُ ال تقييـد يل مـا  

  رضىعبد اإلحسان  مشهد من كان يف
  فهل أُسـاُء غـداً و اليـوم أعبـده    

  

  وخاطب السمع يف مسـتعذَبِ الـنغمِ    
  وذاق من صرفه الصايف القـدميِ فمـي  

  اللُّطف يف النسـمِ  شعور وجدي بلقيا
  القـدمِ ) ٣(ملا فهمـت معـاين أطلـسِ   

  للحسنِ حىت غـدا يف نقطـة العـدمِ   
  عرفت يانفس هذا احلسن فاعتصـمي 

  وِرد لكـلِّ ظمـي  )٤(من عينـه أعـني  
ــرمِ ــار مل ي   يطــوف شــوقاً و لألغي
  فقــد غــدا عــاقالً للــوارد البِســمِ
  أنــا املليــك علــى األغيــار كلِّهــمِ

  جوعي بالرسـول حمـي  أرجع فإنّ ر
  من الغمام مىت أشـهد تـزلْ غممـي   
  أنا الطليـق وكلّـي يف الغـرام رمـي    
  حاشا غـداً أن يـرى عبـداً ملنـتقمِ    

 هـواه يف احلشـا ودمـي   هو احلبيب  

  
  .احلَضرة و هي القُرب و جمالسة احملبوب و مشاهدته: احلضرية) ٢(   .اجلبل: العلَم) ١(
  .البحر احمليط: األطلس) ٣(
  .و الوراد هم الذين يرِدون املاء للشرب. ضد الصدر: الوِرد) ٤(



  )١٥(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  يا الئمـي ال تلمـين يف هـواه إذا   
    بريقـاً مـن حماسـنه فلو رأيـت  
  ولو صغيت لشادي القوم حني شدا
  ولو شممت أرجياً قد تعبـق مـن  

راحاً ص ولو تذوقتـه  )٣(براحت  
ك عن مرأى اجلمال قذىلكن بطرف  

الذي لك قـد  هذا هو املنهج احلق  
  فإن حال لك حالُ القـومِ معتقـداً  

تودد  بأَح اشتقولب اعشق ٤(وأُب(  

فبقبِق ـظْ  )٦(شانئاً )٥(وإن أبيتوأَغ  
  

  على قـدمي  )١(أشفاري الرقص يف قدمت  
  لكان طرفك طـولَ الـدهر مل يـنمِ   
  يف وصفه كنت ذا برٍء مـن الصـممِ  

  )٢(أرجائه كنـت لألغيـارِ ذا شـممِ   
ــنهمِ ــه كالظــامئ ال   لصــرت ذا ول
  فأنت بالطرف عن هذا اجلمال عمـي 
  أوضحته فـاتبع أو مـا تـرى التـزِمِ    
ــهمِ   ــرباً بكأس ــاً ش ــريهم طالب   بس

 وذُلَّ اهو ـمِ اضـطّرب تواجد اصبْوه  
٧(وقُت( بواعت)٨( دوفن)ولُـمِ  )١٠(واحلُين )٩  

  

  
  . مجع شفْر بالضم و هي حروف األجفان اليت ينبت عليها الشعر و هو اهلُدب: األشفار) ١(
  .ارتفاع يف قصبة األنف مع استواء أعاله و هو كناية عن اَألنفة و التعايل: الشمم) ٢(
  .و بابه رد. أي سكبه: صب املاء صباً) ٣(
)٤ (ن آب يؤوب إذا رجعفعل أمر م: أُب.  
  .واهلاء للتخفيف.و مثله رجل بقاق بالتخفيف، وبقاقه. البقباق كثري الكالم: بقبق) ٥(
  .كثر كالمه: و أَبق الرجل 
  .منّ احلديث وبابه رد: القت) ٧(    .املبغض: الشانئ) ٦(
  .اللوم و تضعيف الرأي: الكذب و التفنيد: الفَند بفتحتني) ٨(
  .وبابه نصر وطرب. وجد :عتب عليه)  ٩(
  .أي المه: حلاه يلحاه) ١٠(



  )١٦(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

١(أرجِف( فوعنورقِّش)اُألمنا اغتبِو) ٢  
  فإن عذلت فإين لسـت أولَ مـن  
  أهلُ اهلوى كلُّهم ال بـد أن جيـدوا  
  وإن عدلت و عن لومي عدلت وقد

إىل    قوم بـأرواحهم سـار الغـرام  
  سقاهم احلق من صـايف حقائقـه  
  وجوههم يف رياضِ اخللـد نـاظرةٌ  

  قسم رأَوا أن الشريعةَ مـن : قسمان
  فأصبحوا مبجالِ الفرقِ أهـلَ تقـى  
  لذا جتلّـى هلـم يف عـنيِ رمحتـه    
  و آخرون بوحلِ الوحدة انصـرفوا 
ــريِهم  ــاموا يف مس ــوا وتع   فوحل
  كـريف ش م و أخو اإلشـراكفإ  

  

  ٥(وجِـمِ )٤(والتعذُر وشِ )٣(واعذُل ونِم (  

  يؤذيه عـذلُك باألفعـالِ والكَلـمِ   
  يف احلُب عذَل أناسٍ ال هـدى بِهِـمِ  

بأهلَ اهلوى واحل ـمِ )٦(عذرتضمل ت  
  محى احلبيبِ على وجد و مضـطرمِ 

فاً و أجلسهم يف حضرةرالكـرمِ  ص  
  إليه و هـو ألهـلِ النـارِ ذو قَـدمِ    

ـ  فه للفَهِـمِ   عنيِ احلقيقة ي النعـت  
  )٧(صاحِ سـمِ  جبمالِ اجلمعِوروحهم 

  أعظم بذي الـرحمِ  فأصبحوا رحماً
  وراَء ما تشـتهيه الـنفس كـالبهمِ   

  )٨(وصريوا الشر خرياً والقبيح جمـي 

ــئمِ ــرِ ملت ــوأمٍ يف جمــالِ الكف   كت
  

  
  
  .أي خاض فيه:  ءأرجف يف الشي) ١(
  .املالمة: العذل) ٣(       .هزوقه و زخرف: رقَّش كالمه) ٢(
  .فعل أمر من الوشاية و هي السعاية يف الفساد: شِ  )٤(
  .فعل أمر مرخم أصله جمل: جم) ٥(
  .واحلُب: و يف نسخة) ٦(
  .أي أثّر فيه بوصف أو عالمة. وسم من باب وعد: سمِ) ٧(
  .مرخم مجيل: مجي) ٨(



  )١٧(             يف احلب و املعرفة: األول  املقام
  
  

  لذا جتلّـى هلـم بـالقهرِ يف قـدمٍ    
  فلو أقاموا على ـج الشـريعة يف  
  لكنها قسـم الـرمحنِ مـن قـدمٍ    
  وصلِّ ريب مع التسليم منـك علـى  
  واآلل والصحبِ ماغنى اهلزار ومـا 

  

ــذامِ   ــذيبٍ ل ــد ذلٍ و تع   تأكي
  حيام لغدوا يف خـريِ معتصـمِ  
  يا رب فاقِسم لنا من خيِر مقتسـمِ 

  الورى أمحد املبعوث بـالعظَمِ  خريِ
 بنا يا دمـع فانسـجِمِ  شطَّ املزار  

  



  )١٨(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الوافر              القصيدة الثالثة
  

  نسيمات احلمى هبي علـى مـن   
ــريين ــة عط ــرِ األحب ــن نش   وم
  وعــن أوصــاف ليلــى حــدثيين
مضــىن وحيــىي بالســماعِ فــؤاد  
 ــورد ــرى ب ــك وارد البش   فإن
  فيا قلـب املعنـى مـت غرامـاً     
  وحتظى يف حماسـنِ وجـه ليلـى   

حوــا ر ــراح مجاهل ــهد )٢(ف   و ش
ــو ــالترويضِ حل   ومــر اهلجــرِ ب

  )٥(فيا ندمانُ بنـت احلـان أُمـوا    
  طوفـوا و لبـوا   )٦(وحولَ دنانِهـا 

   و هـي أم حـان لبنـت عجبت  
  

   ــد ــوق و وج ــه ش قلب ــك   متلّ
 ــرد ــدئها ت ــي ملَب ــى روح   عس
  لعلَّ الصـب باألوصـاف يشـدو   
  فريقص يف اهلـوى طربـاً ويعـدو   
  مــا كـــان وِرد فلــوال وارد  
ــد ــد بع ــيبك بع   فتحــي وال يص

 ــد ــلٌ ونِ ــنها مث ــيس حلس   )١(فل

   جالهلـا يف القـربِ قَنـد ٣(وصرب(  

ــدون ســكها م٤(ونســمةُ وصــل(  

  وصبوا واشـربوا واصـبوا وجـدوا   
ــدوا ــىن فأه ــولكم مل ــلَ وص   وقب
  دــر ــا امل ــدا و هل ــها املبت   ومن

  
  
  .املثل و النظري: الند بكسر النون) ١(
  .الراحة: الروح) ٢(
  .عسل قصب السكَّر: القَند) ٣(
  ).غري عريب(الطيب : الند بفتح النون) ٤(
  .القصد وبابه رد: اَألم بالفتح) ٥(
  .ويستعار اخلمر عند الصوفية ملعاين التوحيد.ها الدن وهو وعاء اخلمرمفرد: الدنان) ٦(



  )١٩(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  رعى املـوىل ليـايلَ طبـت فيهـا    
  فذاك العهـد عهـد ألسـت ربـاً    

  )١(تـرى أرواحنـا تسـعى مراحــاً   

 حوو ر و تســـنيم فتســـليم  
 ــرار ــوف و ال ق ــا نط ــال زلن   ف

ــد ــها إىل أن أب ــرار من   ت األس
  ترى األرواح يف األشـباحِ تبكـي  
  أتاها املصـطفى بشـموسِ هـديٍ   
ــرعٍ ــا بشـ ــا وكلَّفهـ   فناداهـ
ــريٍ   ــلَّ خ ــا ك اهللا عن ــزاه   ج
ــلم ــلّ وس ــورى ص ــا رب ال   في
ــد ــلِّ عب ــرامِ و ك ــع اآللِ الك   م
 ــن ــهم و لك ــاُء بين ــم رمح   فه

  

  طــرد األوقــات ولــيس بــتلكم  
فقــد قلنــا بلــى والكــلُّ عبــد  

  أيك القـربِ و األنـوار تبـدو   ب
 ٢(و رحيــانٌ و نِســرين( و ورد  

  و حــد لكعبتنــا و ال أيــن  
ــد ــروحِ قي ــة لل ــاهر حكم   مظ
   عهـد القـدميِ فـنعم على العهد  
  ــد ــا املُع ــا و هل  ــذَها   لينق
    و مـن تصـد مـن تطيـع علَملت  
 دــتم ــاً يس ــونُ حق ــه الك   فمن
 ــرد ــلِ ف ــه يف الفض ــه إن   علي

ـ  ــاه مؤمنـ ــود أت ــوزاً ي   اً ف
 ــد ــارِ أُس ــى الكف ــداٌء عل   أش

  
  
  
  
  
  
  
  .هو املوضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه: املَراح) ١(
  .ورد أبيض عطري قوي الرائحة: النسرين) ٢(



  )٢٠(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر البسيط              القصيدة الرابعة
  

ــألأل المشــس وال ــور ت ــرن   قم
  مذ الح للقلبِ أمسى ذا هوى وغدا

بطوايـا مهجـيت فلـذا    )١(مربقع  
 أذى أن يلقى احملـب يف احلُب البد  
  أخاطب احلب كالعـذَّالِ تغطيـةً  

  )٢(حرصاً لئال يراين يف اهلوى دنِفـاً 

  وكلُّ من مل تكن أحشـاه مقـربةً  
  

     كَـرالف ـهكرعـن د زتجع مرتَّه  
  ف من أهوىوال البصـر الالسمع يعر

   رتسـتـذَّال معـن الع وصلي ضمري  
   ظَـرنتمن عاذلٍ فهـو للعشـاقِ م  

  يل لــني حــذر وإنــين مــع عــذو
   رـلَ الكَـدالعذلَ حـىت حيص فيكثر  
   طَـرقضـى لـه وقضي واليي للسر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ما يوضع على الوجه: البرقع بفتح القاف وضمها) ١(
  .من باب طرِب أي ثقل: ريضدنِف امل) ٢(



  )٢١(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر البسيط              القصيدة اخلامسة
  

  يا واحداً يف بديعِ احلسـنِ مل يـزلِ  
  ويا فريداً غدا قلـيب لـه سـكناً   
 أرح الفـؤاد يا راحةَ الروحِ يا روح  

 لٍ للوصلِفهل  وجداًقد ذُبتبمن س  
  القلى فالصربعنك وهى كفيت هذا

  ملـا رأى حـاليت والبعـد أتلفـين    
  فارتاحت الروح بالرجعى ملنـهجِها 
  فكيف الترقص األرواح من طربٍ
  يا طرف إياك ترنـو للعـذولِ أال  
   هلـم قُلـت دي فيـهجلَّ الوشاةُ جب  
  إن كانَ مويت حيايت يف هواه فقـد 

  

  عطفاً على مغرمٍ يهـوى مـن األزلِ    
  ترتُّه مـايل عنـك مـن بـدلِ    مع ال

  صباً بوصلٍ غدا بـاهلجِر ذا وجـلِ  
  أمشي ا فعسى يل أجـتين عسـلي  

  )١(فارحم حمباً كئيباً صـار كالثمـلِ  

  مناً و فضالً بطيبِ الوصلِ أنعـم يل 
  والقلب قد فاز باملقصـود و األمـلِ  
  يف بدرِها و الثُّريـا منـه يف خجـلِ   

  نيك عن زحـلِ يف طلعة البدرِ ما يغ
  كفُّوا فقد خلق اإلنسانُ من عجـلِ 
  أرسلت روحي له قبلَ انقضا أجلـي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  .السكران وبابه فَرِح: الثَّمل) ١(



  )٢٢(            يف احلب و املعرفة: ول املقام األ
  

  من البحر الوافر               القصيدة السادسة
  

  سكرنا يف الغـرامِ بغـريِ مخـرٍ   
 و ال قمــر فــال فجــرمــنري  

ــا غرامــاً ــا و زمزمن   بــه مهن
  وجـد بسـيف فقطّعنا القلوب  

  

    ـواه أسـكر من سنح ولكن  
أســفر ــوب   وال مشــس إذا احملب
  ــر ــد آنَ يظه ــه ق   ألنّ مجالَ
ــرب ــدا اهللا أك ــذ ب   وصــحنا م

  
  



  )٢٣(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الكامل              القصيدة السابعة
  

كشف عن اجلمالِ األقدسِ)١(اللِّثام  
ـماً  )٤(وتبلَّجتبس الصـدوق الفجر  

  )٦(فتحريت جبماله أهـلُ احلجـا  

  دخلوا جنانَ الوصلِ فارتاحوا ـا 
  )٨(قطفوا زهور األنسِ من أكمامها

  )١٠(سكروا به وجداً ومالوا نشـوةً 

  ذيـــلبسوا ثياب العز بالذّلِ ال
   يـا نـدمي و بادر ضـا فاحلا  

  مفتاحها خري الورى طـه الـذي  
ــحابِه وص ــه وآل ــه   صــلّوا علي

  

  )٣(منه ذيلُ احلنـدسِ  )٢(فنأى جفاًء   

  )٥(املُيسِالغصون الحت يف الشمس و

  وحببــه و هبــوا مجيــع األنفــسِ
  )٧(نظروا عياناً للجـواري الكـنسِ  

  راح األكـؤسِ  )٩(وأدارت الندمانُ
ـ    ز بيـت املقـدسِ  خلعوا النعالَ لع

  دخلوا بـه و تـأزروا بالسـندسِ   
  )١١(لترى مجالَ احلب خلف األطلسِ

  قد حلَّ يف شرف املقـامِ األنفَـسِ  
  أهلِ الوفاِء ذوي الصـفاِء الكُـيسِ  

  
  
  .ما نفاه السيل: اجلُفاء) ٢(   .ما كان على الفم من النقاب: اللِّثام) ١(
  .أي أضاء: تبلَّج) ٤(     .ظلمالليل امل: احلندس بالكسر) ٣(
)٥ (اس. تبختر و بابه باع: ماسفهو مي.   )جا) ٦العقل: احل.  
  .الكواكب ألا تكنس يف املغيب أي تستتر و يقال هي اخلُنس السيارة: الكُنس) ٧(
  .مجع كم بالكسر و هو وعاء الطَّلْع و غطاء النور: األكمام) ٨(
  .دميمجع ن: الندمان ) ٩(
    بالفتح و سمع فيه نِشوة بالكسر و قد انتشى أي سكر و رجل نشوان أي: النشوة) ١٠(
  .البحر احمليط: األطلس) ١١(       .سكران بين النشوة  



  )٢٤(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الطويل                القصيدة الثامنة
  

    هشـاَء بعبـد دعوه ميثـلْ كيـف  
  غزالٌ بـه نـور الغزالـة خيتفـي    

فرتهفْرةُ البِلـى  )٣(وشا ش كرىالس  
هد٤(أناش(   ـعطمك مهل يف وصـال  

  فقلت و هل يسطيع صب لظى اجلفا
  أيجملُ فيمن يـدعي احلُـب ميلُـه   
    فقلت لقليب كن صـبوراً وسـاكنا  
  وإن مسك العـذَّالُ يف حبـه فقـلْ   

  

  تنفيـذُ قصـده   حيق هلذا احلسـنِ   
زري١(وي( بأفنان)ه  )٢قـد الرىب لني  

  وهاروت خيشى سحرها منذ مهده
ــده  ــالغرامِ و وق ــع ب ــالَ متت   فق
  فقالَ إذن ال يدعي عشـق هنـده  
ــده ــب لص ــالَ احلبي   ُألف إذا م
  على لدغِ ثغرٍ إن عمدت لشـهده 
  أعوذُ حبيب من عـذويل و حقـده  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .واالستخفاف به ءالتهاون بالشي: ءاإلزرا) ١(
  .الغصن و مجعه األفنان: الفَنن) ٢(
  .واحد أشفار العني و هي حروف األجفان: الشفْرة بالضم) ٣(
  .يقال نشدتك اهللا أي سألتك به: ناشده و نشده) ٤(



  )٢٥(            يف احلب و املعرفة: املقام األول
  

  من حبر الرمل              القصيدة التاسعة
  

  )٢(عنـا يانـدمي   )١(الت األتـراح ز
نـا عـن حانِنـا   ) ٣(وانثنتأحزان  

  )٤(وبدت ذات اخلبا بـني الـرىب  

  الضحى ملّـا بـدت مشس دتبد  
  خجلت مـن ثغرِهـا   )٥(واألقاحي

ــات ــوق بان ــىن ف ــىن) ٨(وتغ   امل
  وبدا الساقي و مل يسـقِ سـوى  
ــه لتــاً خ ــاً رقيق ــامالً كأس   ح
  كــأس لطــف تتجلــى ضــمنه

  

     بالبـاقي القـدمي وتالشى الغـري  
  النسـيم مع طـي ونشرنا الشوق  
ـــى جبمـــالٍ مســـتقيمتتثن  
 يا عظـيم صاحت وغصونُ البان  

ور٦(وهوى الن( اَألدمي على وجه)٧(  
٩(عندليب( الرخيم األنسِ بالصوت  

  ــيم ــدمي ال مل ــه إذ ال ن ذات  
   يف الليـلِ البـهيم الح ـمت بدر  

حان بنت    ا حييـي الـرميمرش  
  

  
  
  . مجع ترح وهو ضد الفَرح وبابه طرِب: األتراح) ١(
  .املُدمن للشراب مع حمبوبه: الندمي) ٢(
  . مالت وابتعدت: أنثنت) ٣(
  .مجع رابية وهي ما ارتفع من األرض: الرىب) ٤(
  .سطُه أَصفَرمجع أقحوان وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض وو: األقاحي) ٥(
  . بالفتح زهر الشجر أو احلناء: النور) ٦(
  . وجه األرض: اَألدمي) ٧(
  . ضرب من الشجر: البانة) ٨(
  .طائر يقال له اهلزار بفتح اهلاء: العندليب) ٩(



  )٢٦(            يف احلب و املعرفة: املقام األول
  

  هـيب علـى   )١(يانسيمات الصـبا 
ــفا  ــاعات الص ــذه واِهللا س   ه

  نم يا أيهـا اخلـايل اهلـوى   فاغت
  

    مقـيم الشـوق همن على أحشائ  
  احلسن السليم )٢(إذ ا قد الح ذا

  السـقيم  )٣(وانتعش ياأيها املضىن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ريح ب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلها الدبور: الصبا) ١(
  .ذو احلسنِ: ويف نسخة) ٢(
  .وأضناه املرض. أي مرض مرضاً خمامراً كلما ظن برؤه نكس: رضي ضىن فهو ضينضنين ك) ٣(



  )٢٧(            يف احلب واملعرفة: م األول املقا
  

  من البحر البسيط              القصيدة العاشرة
  

  منها الكـونُ مشـراق   أطلعةُ البدرِ
 جنمتقـد حببسمةُ ثغرِ ال أم تلك  

  عـه يا حسنها دهـش الـرائني مطلَ  
  صرفاً به أُخـذوا )٢(منه احتسوا قَرقَفاً

  يا أيها احلب كن للصـب ملتفتـاً  
 ضـىن طالَ التنائي وقد أبدى الغرام  
  يايوسف احلسنِ جد يل باللِّقا كرمـاً 
   مىت جييُء بشـريي وهـو مبتسـم  
  فيوم عيـدي أن ألقـاك مبتسـماً   
  إذا ابتسمت فعندي الشمس مظلمـةٌ 

 برشف مذاك ملـا )٥(اللَّمىأنع فالصد  
  بـه وصلي أسـتريح أو اسقين راح  

  

    ١(أم ذي بقيةُ مشسٍ فهـي أشـفاق(  

   ـرادقعنها العـواملُ وهـي اآلن س  
  عشـاق التعـذيب فكم به استعذب  

  بل بـه فـاقوا   )٣(وما أفاقوا اصطالماً
  بطيبِ الوصـلِ أحـداق قَرعسى ت  

أحذاق ٤(كفى فحبلُ اصطباري عنك(  

  قت ما ذاق يعقـوب وإسـحق  قد ذ
   قبـاقعين عـذولٌ فيـك ب يغيب  
ــالق ــاد وإغ ــك إبع ــأمتي عن   وم
  فعندي الليـلُ إشـراق وإن عبست  
  ريـاقللملسـوعِ ت ففي اللَّمى منك  
  خفّـاق و القلـب يف ظمأ فالروح  

  
  
  
  .تمةمجع شفق وهو بقية ضوء الشمس ومحرا يف أول الليل إىل قريبٍ من الع: أشفاق) ١(
  .اخلمر: القرقف) ٢(
  .أثر من آثار السكر يكون صاحبه غائب اإلحساس: االصطالم) ٣(
    .و حبلٌ أحذاق. أي قطعاً: تركت احلبل حذاقاً و حذاقاً) ٤(

  .سمرة يف الشفة تستحسن: اللمى) ٥(



  )٢٨(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  )١(فالراح منك حال قد فاق كلَّ طال

  أجابين قائالً يـا مـن يـروم لقـاً    
  فإنّ وصلي عزيـز ال أجـود بـه   

  

    و غَسـاق ـممن غريِه س والشرب  
   مشـتاق مبهرِ اللِّقـا إن أنـت أقدم  
  الوصـلِ أعنـاق لسيف دمإن مل ت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .باملد اخلمر: الطالء ) ١(



  )٢٩(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  من جمزوء الرجز            قصيدة احلادية عشرال
  

  كم من عـذولٍ المـين  
ــا ــداً  خببثهـ   معتقـ

  )١(حيســـبها آســـنةً

  ما فعلـه لـو ذاقهـا   
ــا  ــه أنكرهـ   لكنـ
  مبتغيـــاً قتالنـــا 
 ــه ــئن مل ينت ــال ل   ك

  

    ربِ بِكـرٍ صـافيهيف ش  
ــه ــور اخلابي ــي طَه وه  
ــه ــا العافي ــع أن فيه   م
  بالروحِ يفـدي سـاقيه  

  )٢(نـا ماضـيه  واستلَّ في

  عسى تكـونُ القاضـيه  
ــيه ــفعاً بالناصـ   لنسـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .وبابه ضرب ودخل وطرب. املتغري: اآلسن من املاء) ١(
    .أي سيفه: ماضيه) ٢(



  )٣٠(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر اخلفيف            القصيدة الثانية عشر
  

  ـنآم ياقلـب البطون مكر أنت  
ــت ــه أَســري أن   يف قبضــة اإلل

    بتـلْ إليـه قَبـلَ فَـواتت ُتب  
ــاً ــه ثبات ــالَ من ــى أَن تن   فَعس
ــه يف األنــامِ شــئوناً     إنَّ لل
  كَم قريرٍ للعـنيِ صـار بعيـداً   
ــق ــذَّاكر احلَبيــب ترفَّ   أيهــا ال
  وتلَطَّـف فالقلـب مـين هـواءٌ    
  كُلُّ قَلبٍ قَد صـار فيـه رهينـاً   

  احتسـاءً  هات معنـاه باجلمـالِ  
  ذكره للفـؤاد حمـض التـهابٍ   
  بالذَّات فاَلكُـلُّ فـان لىجإنْ ت  
  فَحميــاه مــن محيــاه تســرِي
ــون ــلِّ ذَرة كَ ــاً لكُ ــا حبيب   ي
  وح منـهموكذا العاشقون فـالر  
ــمفَقس اهلــائمونَ فيــك كَثُــر  

  

    ـننَّ وآمغفرنصوحاً واسـت بت  
مــواطن إصــبعيه يف تصــاريف  
 نوى منك بـائوالس خارجاً عنك  
ــآذنْ  ــي امل ــداَء داع ــتليب ن   ف
  ـداهنوهـذا م ضحم بدع ذَاك  
 نيف القربِ قـاط قد صار و بعيد  
  مـين السـواكن كتنا حرفَاهلُوي  
  وغرامي سـهم و قلـيب شـادنْ   
  نهـائالر تلـكعياً لر سواه نم  
  وبمجلى اجلاللِ ياصـاحِ هـادنَ  

  زوالِ األغيارِ مـن كـلِّ كـائن   ل
نلّى وصفاً ففي القلبِ ساكجأو ت  
  اسـنهـا الَمحتريولٍ قد حقيف ع  
   ـاينعت ها وفيـكتسـبيح لَك  
  نثـلَ الظعـائاِء ميف الفَض مائه  
  هائم ظـاهراً و َآخـر خـازِنْ    

  
  



  )٣١(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  يــدعونَ فيــك غرامــاً كُلُّهــم
  ليس من يشرب القَراح املصـفّى 
  ال و لـيس الـذي يـؤم الثُّريـا    
   ما قالَـه اللِّسـانُ و لَكـن ذاك  

  

  لكنِ املغرمـونَ فيـك معـادنْ     
 اآلسـن الصديد يشرب نمثلَ م  
نيف احلضيضِ والقَربِ قاط نمثلَ م  

  نيف البواط )١(أنت أدرى بِما كَمى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .كتمها: كمى شهادته) ١(



  )٣٢(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  من البحر املتدارك            القصيدة الثالثة عشر 
  

  )١(وجه قـد أشـرق فرقَـده   

ــده   ــوار توقُّ ــرت أن   وس
  

   هــد ــؤادي مرق ــأنَّ ف   وك
 هــد يوح ــار ــدرِ فص   للب

  

  عني فلـم ميكنهـا جتحـده   وسواد العنيِ رأته ال  
هدترؤ شب خلد سهامِ اللَّحظ قوس ٢(واحلاجب(  

  بالشهبِ املوقـودة يرصـده  حيميه من النظَّار و
  

  

  شراب لـو شـربت   )٣(يف الثغرِ
ــا ــد جبوهرِه ــري التوحي   يس
ــدنا ــة أمحـ ــلُ مللَّـ   ومتيـ
ــناه لقابيــلٍ   ــو الح س   ل
ــا  ــو الح مل ــاروت ل   و هل

  أن الح حميــــاه لــــوال
  ما طاف النـاس بـه شـوقاً   
  إن ألقى احلُـب علـى جبـلٍ   

  

    هــد ــانُ متَج ــه الرهب   من
 هــرمد ــا س ــع عليه شوي  
 هــد حمم ــب ــلُّ القل حو ي  
 هدــر ــاه مت ــس أخ ــا م   م
 هــد مقص ــق ــواه تعلَّ   بس
هــجد ــر مس طُه ــت   يف بي
هــود ــل أس ــد قُب ــا ق   و مل

   هغرامـاً جلمـد ٤(فيـذوب(  
  

  .واحد الفرقدين ومها جنمان قريبان من القطب: الفرقد) ١(
  .انبسطت مشسه وارتفع اره: و ترأَّد ترؤداً. رأَد الضحى رأَدا: ترؤده) ٢(

  .وقت ارتفاع الشمس وانبساط ضوئها و هو شباب النهار: و رأْد الضحى
  .ما تقدم من األسنان: الثَّغر ) ٣(
  .لصخرا: اجلَلْمد بالفتح) ٤(



  )٣٣(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

ــلُها  يرس ــف ــرة عط   وبنظ
  وبشم عـبريِ قمـيصِ القـر   
  ــرد ــالعزة منف ــمد ب   ص

  :أَتـراه ؟ قلـت هلـم   : قالوا
 و ال : إن قال سـواي أُحـب  

ــلٍ ــالَ إىل ملَ   إنْ عشــقي م
   عو د يا عـاذلُ خـلِّ اللـوم  
ــيشٍ ــؤادك يف ع ــت ف   أتعب

بـدا    فالقلب علـى التوحيـد  
ــه  ــت متجس ــم أن   وإىل ك
   ـبطي مبـاِء احلُـب فاغسلْه  
  ويرى معـىن قـد رق فـال   
كــلَّ فــىت فهنالــك تعــذُر  
ــه ــه و تربئـ ــر لـ   وتقـ

  

  هــد قعــرقص م ــوم و ي   فيق
  هـدر بريئـاً أكم١(بِ يصي(  

 هدــر ــانَ تف ــالكَثرة ك   ب
  !أوأهوى مـن ال أشـهده؟  

ــواه و أع  ــا أه ــدهفأن ب  
 هدــد ــومِ أج ــاً يف الي   مخس
 هــد ــدر تفِس ــباً ال تق   ص
   هتنكُّـد عندي قـد صـح  

هدــد ــذلك مت ــالم بع   )١(فع

 هدـــو ه وـــرو تنص  
  هكشـهودي مشـهد رصو ي  
  هديتنــاهى فيــه تــرد  

ــىن  ــده )٢(يف هــذا املغ مقع  
 هــد تفن ــت ــد كن ــا ق   مم

  

  يصفو عندك مورِدهو تالزم مشرب أهلِ اللّه و   
  

  
  
  .احلزين: الكَمد) ١(
  .فلما بالظلمة متدده: ويف نسخة) ٢(
  .وهي املواضع اليت كان ا أهلوها: واحد املَغاين: املغنى) ٣(



  )٣٤(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  

  هم أهـلُ احلُـب و زمرتـه   
  فاحلب حيـاةُ الـروحِ و رو  

   أنْ يــأيــا قلــيب الزمــه إىل
  

   هدســنإلــيهم م قــد صــح  
هدمتَّ جتــــر فــــؤاد ح  
هــد ــر اِهللا و موعـ   يتَ أمـ

  
  



  )٣٥(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر اخلفيف            القصيدة الرابعة عشر
  

  ترك العقلَ يف هـواك رجـالُ  
  ذاك عقلٌ من احلدوث تبـدى 
  لّيكيف يدري معناك عند التج

  لكنِ القوم منك فازوا بقـربٍ 
  كنت مسعاً هلم إذا ما أصـاخوا 
  حيث الحت أنوار ذاتك راحوا

  فيك عن سواك فصاروا )٤(وفنوا
  وأنا العاشق الذي مت وجـداً 
  يا عذويل فيمن عشقت فلُمـين 

  لعاذلٍ من متلّى )٥(كيف يصغى
  فارجع وراًء )٦(يا هاللَ األفولِ

ومن خسوف من كسوف نزيه  
  هو روحي و راحيت وابتغـائي 
  يا إله الوجود صـلِّ و سـلِّم  
  وعلى اآللِ و الصحابة مجعـاً 

  

  ليس للعقـلِ يف سـناك جمـالُ     
  )١(وعليه من الكثيـف عقَـالُ  

  )٢(حظُّه الصعق عند ذا والكَاللُ

  بأداِء الفروضِ قـاموا و قـالوا  
  صنت أبصارهم ففيك أجـالوا 

  نوا ومـالوا للحمى وغ )٣(ونحوا 
  فيك سكرى والسكر فيك حاللُ
  يف سناك الـذي إليـه املـآلُ   
  كلّما ملتين حـال يل الوصـالُ  
  مبحيـاً منـه اسـتمد اجلمــالُ   
  إنّ بدري بدا فغب يـا هـاللُ  
  ال أفـــولٌ حلســـنه ال زوالُ
  فيه عزي و العـز منـه ينـالُ   
  حلبيبٍ ما طـاب فيـه املَقـالُ   

ــد  ــهم اهل ــدا من ــن ب ى م
  الُـــــــــــوالكم

  
  
  .عقل فالناً عن حاجته أي حبسه عنها و حجزه: يقال) ١(



و ) ٤(     .أي قصدوا: نحوا) ٣(    .أي أعيا: كلَّ الرجل من املشي يكلُّ : الكَالل) ٢(
  .الغياب: األفول) ٦(   .يصغي: و يصح) ٥(    .فنوا: يصح



  )٣٦(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  من البحر اخلفيف            قصيدة اخلامسة عشرال
  

  ـكجفائ فؤادي تكويه نـار دع  
  والتنـائي  )١(يا مناي لوال النـوى 

  صلْ بفضلٍ أو التصـلين عـدالً  
  إذ مجيع الوجـود قبـل بـروزٍ   
  لكنِ القلـب مل يـزلْ يف رجـاءٍ   
  إن تصلين فذاك أقصـى مـرادي  
  بعد بعدي عسى توايف بوعـدي 

  

  

  يصـوغُ السـبائك   فلهيب اهلوى
  ما استلذت عني بطيـبِ لقائـك  
  أطرق الصب رهبـةً لقضـائك  
  قد سرى فيه مقتضـى أمسائـك  

  )٣(ورحبِ قَرائك)٢(حنو نادي الندى

ــك  ــأنتظر لوفائ ــدين ف   أو تع
  أحيِ قلـيب بنظـرة يف بهائـك   

  

  جنةُ القربِ منك أمجلُ من جنة عدن و حورها و األرائك  
  

  
  بـك الوجـود حتلّـى    يا بديعاً

ــلٌ  ــالِ مثي ــك يف اجلم   مل مياثلْ
  ولِّـــين قبلـــةً أَؤم ســـناها

  املظاهر عـين ) ٥(بك خذين و ازوِ
  

  وضياُء الشموسِ رمـز ضـيائك    
  بل ملوك اجلمالِ حتـت والئـك  

  قليب تقلبـاً يف مسائـك   )٤(ِاكف
  أحــيِ قلــيب و أَبقــين ببقائــك

  

  
  
  . البعد: النوى) ١(
   .اجلُود: الندى) ٢(
  .أحسن إليه: قَرى الضيف يقريه قرى بالكسر وقَراًء بالفتح واملد) ٣(
  .تكف: و يف نسخة) ٤(
  .إذا مجعه وقبضه و طواه: يزويه ءزوى الشي) ٥(



  )٣٧(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  رمت يف احلُب أن أموت شـهيداً 
  أو أنالَ الوصالَ رغـم عـذويل  

ــ ــه وص ــه لط ــن اإلل   الةٌ م
  

  )١(وضرحيي يكونَ حتت فنائـك   

  وأذوق املىن بكـأسِ صـفائك  
  مع سالمٍ من املـال و املالئـك  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ما امتد من جوانب الدار :الفناء بالكسر) ١(



  )٣٨(            يف احلب و املعرفة: األول  املقام
  

  من البحر الكامل            القصيدة السادسة عشر
  

  :مذيالً هذا البيت وقال
  

  كشف احلجاب عن اجلمالِ الباقي
  

  وجه الساقي )١(و صفا الشراب و بانَ   
  

  
  مذ بدت احلوادثسحب  تفرقتو

  هي ذات حقٍ قد أتـى قرآنهـا  
  اليت بظهورِها)٢(البحت هي حضرةُ

  هي حضـرةٌ أحديـةٌ صـمديةٌ   
  مع أـا  )٤(يف كُنهِها )٣(تاه النهى

  هد سـناها الح يف سـينائها  فاش
  

ــراقِ    ــق باإلش ــود احل   ذات الوج
ــاقِ  ــواه يف إزه ــأن س ــنيب ب ي  
  كلُّ الرسـومِ تكـونُ يف إصـعاقِ   
ــريِ ذي األذواقِ  ــن غ ــةٌ ع ممنوع  
ــال قيــد و ال إطــالقِ   ظهــرت ب
ــواقِ ــتوقداً أحشــاَء ذي األش   مس

  
  
  
  
  
  
  .مبعىن ظهر: بان) ١(
  .الصرف: البحت) ٢(
  .هي العقول واحدها نهية :النهى) ٣(
  .و حقيقته ءايةُ الشي: الكُنه) ٤(



  )٣٩(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الطويل          :و قال هذه األبيات يف معاناة احملب
  

  وإين وإن القيت يف احلُـب مـاترى  
  )١(ولو وضعوا قليب على مجرة الغضى

  )٢(امـه ألنت من األكوان مرمى مر

  فإن نلت منك القرب كان هو املُـىن 
  

    هوحقِّك باقٍ يف الغـرام و حـر  
    هيومـاً لألنـامِ بسـر ملا بـاح  
 رِهما تشاُء فـأَج رفواصلْ أو اهج  
بأجره فُزت البعد طعم وإنْ ذقت  

  
  
  

  من البحر اخلفيف          :و قال هذين البيتني يف العقل
  

  حــهمحــلِ العقــلَ عجــزه و أر
  و أَفد نفسـك النفيسـةَ علمـاً   

  

  ــالوجود ــتدالله ب ــاِء اس ــن عن   م
  للمعبــود هــا للســجودوادع  

  
  
  
  
  .الغضى شجر يستعمل يف اإلحراق: مجرة الغضى ) ١(
  .أي مقصد مطلبه: مرمى مرامه ) ٢(



  )٤٠(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  من حبر الرمل          :ال هذه األبيات يف شهود احملبوبوق
  

ــا  ــدى علن ــذ تب ــبٍ م   و حبي
ــا رام ــرى )٢(كلَّم ــاً لي   ارتفاع

  مل يطق خوف اختطـاف إذ غـدا  
ــالتنيِ ضــجِراً   ــدا يف احل   فغ

  

  ــه ــرف ب ــجد الط ــا )١(س   مفتتن
  )٤(كالقنـا  )٣(حسنه الزاهي وقـداً 

  )٥(وجه ذاك احلب مشسـاً وسـنا  

ــنا  ســنا و الو ــرى ذاك الس ال ي  
  

  
  

  من جمزوء الرمل          : اخلمرة هذين البيتنيوقال يف
  

  إن تكــن مخــر الــدوايل  
ــدوا يل   ــر ال ــن عص   أو تك

  

ــوها ريب أىب يل     حســـــ
ــايل  ــيها ال أبــ   أحتســ

  
  
  
  .و يف نسخة له) ١(
  .طلَبه وبابه قال: رام الشيء) ٢(
)٣ (القامة: القد.  
  .مجع قناة و هي الرمح: القنا) ٤(
  .ضوء الربق: السنا) ٥(

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٤٢(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر اخلفيف              :التخميس األول
  

  :قال خممساً هذه األبيات للشيخ حممد احلراق
  

    وِينـاهمن ه ختذْ وجه١(ا ( بلـهق  
  ملَّـه ) ٢(واجعلِ العشق و الصبابةَ 
طوى األدلَّةَ م بكلُّ ص لْ لـه  

  

  

لَّهحنن يف مذهبِ الغرامِ أذ  
  

     إن أقمنا علـى احلبيـبِ أدلـه  
  

  
   مت ٣(بدر( لكوننا قد طواه  

 يف طُواه ٤(مذ جتلَّى بنوره(  

  عن هواه) ٥(حاش للَّه نرعوي 
  

  

للعقولِ سواه يظهر كيف  
  

     ملـهكسـا العـواملَ ج وسناه  
  

  
  
  
    .يأحب و بابه صد: هوِي) ١(
  .رقَّة الشوق و حرارته: الصبابة بالفتح) ٢(
  .إذا مت ليلة البدر: قمر متام و تم) ٣(
  .اسم موضعٍ بالشام: طُوى بضم الطاء وكسرها) ٤(
  .انتهى: ارعوى) ٥(



  )٤٣(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  
  

   ١(يا معىن(  حقاً براه والشوق)٢(  

أُطلبِ الوصلَ من يدمن دراه ي  
ــا وراه ــه مث ذر م ــرِ اللَّ   واذك

  

  

  تـراه  ٍءفتراه يف كل شـي 
  

    فهو الكلُّ دائماً مـا أجلَّـه  
  

  
  قف بذُلٍّ لدى احلبيـبِ قيامـا    

  واترك اخللق عـن لقـاه نيامـا   
  واشهد البدر و انوِ صاحِ صياما

  

  

  فافن فيه صـبابةً وهيامـا  
  

   مولّـه من يعيش إمنا الصب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .إذا قاسى شدائد احلب: يقال تعنى . املقاساة: املُعاناة) ١(
  .و مثله الشوق. هزلَه: براه السفر يربيه برياً) ٢(



  )٤٤(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الطويل          التخميس الثاين
  

  :و قال خممساً هذين البيتني للشيخ حممد احلراق أيضاً
  

  تصنع العشاق إن سدل الستر فما  
الترياق ١(وما ينفع(  اخلمـر إن فُقد  

 اهلجـر واستعر لقد طالَ ليلُ البعد  
  

  

أعد نظراً يا صاحِ هل طلع الفجر  الطـري و هل لنسيمِ الصبحِ قد مدح  
  

  
  وهل آيةُ اإلحسان ألقت سـالمها   

  لتجلو آيات الـدجى وظالمهـا  
 أبدت هاأم الشمسللقلوبِ ابتسام  

  

  

  صـرب  لذاك نرى العشاق لـيس هلـم   لثامها قد أزالت وهل تلك ليلى
  

  
  
  
  
  
  
  
  .فارسي معرب. دواء السموم: الترياق بكسر التاء) ١( 



  )٤٥(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الطويل          التخميس الثالث
  

  :للشيخ عبد القادر اجليالينوقال خممساً هذين البيتني 
  

      جـرهح ١(مجالٌ بـه ضـلَّ املتـيم(  

  فدع أيها اخلـايل املعنـف زجـره    
  حبيب مبحضِ الفضلِ مذ كف هجره

  

  

     بدا فحسبنا الليـلَ أطلـع
ــره   فجــــــــ

  

  وما ذاك إال حسنه حني أسفرا
  

  

  
  

ــةً    ــاً عذيب ــه كأس ــا من   أدار علين
  شربنا وحاشا أن نـرى عنـه توبـة   
ــى حمبــةً    وألقــى علينــا مــذ جتلَّ

  

  

  وأدخلَنا من ذلك احلسنِ هيبةً  
  

  فغيبنا عنا فلم ندرِ ما جرى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .العقل: احلجر) ١(



  )٤٦(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من جمزوء الكامل          التخميس الرابع
  

  :عنه و قال خممساً هذين البيتني للشيخ عمر بن الفارض رضي اهللا
  

  ـــيمقلت كأدمـــى بِعـــاد  
  ــي احلُش ــاق ــاك تري   ولق

ـ      يـيا من هـواه هـوى عل
  

  

  وحياة أشـواقي إليـك وتربـة الصـبِر اجلميـلِ       
  

  
  
  

ــوى     ــن اهل ــطُّ ع ــت ق ــا حل   م
ــوى    ــيب ارع ــا قل ــداً و م   أب
ــتوى   ــد اس ــه ق ــن علي ــا م   ي

  

  

   عيين سواك إىل خليـلِ  وما استحسنت ال صـبوت  
  

  
  



  )٤٧(            يف احلب و املعرفة: ول املقام األ
  

  من البحر الطويل          اخلامس التخميس
  

  : tوقال هذه األبيات خممساً قصيدة القطب الرباين سيدي أيب العباس املرسي 
  

     يكثـر وجهي يف مسـا احلُـب قَلُّبت  
    رسـعتظمـأى و احلشـا م وروحي  
    فيا من عن األحبـاب يـنيب و خيـرب  

  

  

  ليلى حديثٌ حمررأعندك عن   
  

  ـرنشو ي حييا الرميم بإيراده  
  

  

  حبضرا احلسنا مقـامي و مسـكين     
  و يف وصفها األسـىن مجيـع تفـنين   

 لئن كانتضاتين  منها ) ١(الومفْـنخط  
  

  
    
    

  فعهدي ا العهد القدمي وإنين  
  

  مقصر هواهاعلى كلِّ حالٍ يف 
  

  

  فتا و ال )٢(كَل  ين عذلُ لـيسضـريي   
  و مايل سواها من جفاهـا يجـريين   
  فهل من بريقٍ مـن سـناها يـثريين   

  

  
    
    

  يزورين الطيف قدماًوقدكان منها   
  

  يتعـذَّر ما بالُـه روملّا يز  
  

  
  .وبابه وعد. ملع ملعاً خفياً: ومض الربق) ١(
  .وبابه طرب. أولع به: كلف بكذا) ٢(



  )٤٨(            حلب و املعرفةيف ا: املقام األول 
  

  دعت كلَّ موجـود لعشـقِ مجالهـا     
  وعنهم توارت يف حجـابِ جاللهـا   
  أكانَ مـن الترتيـه منـع وصـالها     

  

  
    
    

  حىت بطيف لت١(وهل خب(  رالتصـو حصها أم اعتلَّ حىت ال يخيال  
  

  

  خالف هواها لست أبغي و أرتضـي   
عيني ضـي  وعن غريِها يا نفسغم ك  

  أتبغني حسن احلس يف كـلِّ معـرِضِ   
  

  
    
    

  رالورى تتحي ليلى طلعةُ الشمسِ تستضي ويف الشمسِ أبصار ومن وجه  
  

  

ــا      ــاين ببا ــي و ذُيل أوقف   غرام
ــذَ خطاــا    وأمسعــين صــدقي لذي
  فيا صاحيب قد حار مين احلجـا ـا   

  

  
    
    

  )٢(حجاا ومن عجبٍ أن الظهور تسـتر وما احتجبت إال برفعِ   
  

  
  
  .جميء اخليال يف النوم وبابه باع: الطيف) ١(
  :و يف نسخة) ٢(

  ترقَّــب ظهــور الــذات عنــد ســرابِها  
ــا  غَيا ــم ــد وه ــإن حجــاب البع   ف
  فيا صاحيب قد حـار مـين احلجـا ـا    

  

  
    
    
  تسـتر  ومـن عجـبٍ أن الظهـور     وما احتجبت إال برفع حجاا  

  

  



  )٤٩(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الوافر         التخميس السادس
  

  :وقال خممساً هذه القصيدة للشيخ عمر اليايف رضي اهللا عنه 
  

  )١(إىل معــراجِ قــدسِ الــذات أُبنــا  

  ومــن بلــوى شــهود الغــريِ تبنــا
ــا ــا فغبن ــربِ خوطبن   ومــذْ يف الق

  

  
    
    

  كأس السماعِ لنا فطبنا وساقي الراحِ باألقداحِ دائرصفا   
  

  

ــا    ــا علمن ــوى مل ــا القُ ــد نلن   لق
  بــأنَّ الضــعف فيــه لقــد ومسنــا
ــا  ــد فُطمن ــواه ق ــن س ــا ع   ومل

  

  
    
    

  )٣(من اآلالت آيـات األشـائر  ) ٢(فهِمنا يف اهلوى حىت فَهمنا  

  
  

  فــوا طربــا لقــد أصــبحت حيــا  
  لثريـا و بدر السـعد قـد أخفـى ا   

  )٤(فساغَ الشرب من صـايف احلُميـا  
  

  
    
    

  قـد رفـع السـتائر   ووالح احلب يجلى يف حميـا مجـايلٍّ     
  

  
  
)١ (و بابه قال. رجع: آب.  
  .و الثانية من الفهم. األوىل من اهلُيام: فهِمنا) ٢(
  .مجع إشارة: األشائر) ٣(
  .إسكارها: احلُميا من الكأس) ٤(



  )٥٠(            يف احلب و املعرفة: ول املقام األ
  
  

  فكيف نكـون مـن أهـلِ التسـلّي      
ــي  ــب التملّ ــا طي ــا باللِّق   )١(و نلن

  و أتبعنـــا التخلّـــي بـــالتحلّي
  

  
    
    

    من كـان حاضـر بأنسه لدى التجلّي وغاب لنا الشهود فطاب  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .االستمتاع بوصال احملبوب: التملي ) ١(



  )٥١(            يف احلب و املعرفة: ام األول املق
  

  من البحر البسيط          التخميس السابع
  

  :و قال خممساً هذين البيتني للشيخ عمر بن الفارض
  

   دـهه ال السحمبوب ١(من غاب(  ـهينفع  
 ــهمدمع وال البكـاُء إذا مــا فــاض  
 ـهعمطم أنا الذي يف اهلوى قد ضاع  

  

  
    
    

  )٢(مجيلُ الصربِ يتبعه   هل من سبيلٍ إىل لُقياك يتفقيا راحالً و   
  

  
  

  عيين و عينك هاروت و هاميةٌ  
  و نار هجِرك يف األحشاِء حاميةٌ
  )٣(يا من معانيه عن عيين نائيةٌ

  

  
    
    

    ما أنصفتك عيوين وهي داميةٌ   وما وىف لك قليب وهـو حيتـرق  
  

  

  
  
  
  
  
  .به طرِباَألرق و با: السهد) ١(
  .يقع اتفاقاً أي مصادفة: يتفق) ٢(
  .بعد: نأى عنه ينأى بالفتح نأْياً أي) ٣(



  )٥٢(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر الكامل          التخميس الثامن
  

  : و قال خممساً هذه القصيدة للغوث أيب املدين شعيب رضي اهللا عنه
  

  ش انطـوى اُهللا نور العـرشِ و العـر    
  فيه الوجود لذا عليـه قـد اسـتوى   
  يا من يقوم بطـي أوهـامِ السـوى   

  

  
    
    

  اَهللا قلْ و ذَرِ الوجود و ماحوى  إن كنت مرتاداً بلوغَ كمـالِ   
  

  

    ــه و وقت ــود ــاك الوج   اُهللا أعط
ــهمنــه رزقت اإلمــداد ١(وكــذلك(  

  ـهمقت سواه فاحـذر ٢(فإذا اعتمدت(  
  

  

  
    
    

  فالكلُّ دونَ اِهللا إن حققته  عدم على التفصـيلِ واإلمجـالِ    
  

  

  )٣(اللّه كان ومل يـزلْ يـا مـن هلـا      

  فرداً فحقِّـق يف احلـوادث أصـلَها   
  فاملمكنات لـدى الظهـورِ أظلَّهـا   

  

  
    
    

    واعلم بأنك و العواملَ كلَّها  لواله يف حموٍ ويف اضمحاللِ  
  
  .ذقته: ويف نسخة) ١(
  .البغض و بابه نصر: املقت) ٢(
  .من باب عدا. لعب به:  ءهلا بالشي) ٣(



  )٥٣(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  هــفات ــديعِ صـ ــاد يف بـ   اُهللا بـ
    ـهحيات سـر للكـون فبه غـدت  
     و حنـن مـن آياتـه فلـه الوجـود  

  

  
    
    

     ه لـواله عـنيفوجـود  همن ذات هلذات ـالِ  من ال وجودحم  
  

  

ــلِّ املالمــح      نفــرد )١(ِاَهللا يف ك
   اليـد و احلـد يرعى الـود فالقلب  
  إن كان أهلُ احلـس فيـه تقيـدوا   

  

  
    
    

  فالعارفون فنوا وملّا يشهدوا  شيئاً سـوى املتكبـرِ املتعـالِ      
  

  

ــالكا     ــراطاً س ــم ص   اُهللا وجهه
  )٢(فرأوا حدوثَ الكون لـيالً حالكـا  

ــوه ر ــا عرف ــي مالك ــاً للنواص   ب
  

  
    
    

  ورأوا سواه على احلقيقة هالكا  يف احلال واملاضـي واالسـتقبالِ    
  

  

  ٍ يف الــورىءاُهللا خــالق كــلِّ شــي  
  وعليه مرسوم القضـاِء لقـد جـرى   
  وإذا التكــاثر قــد أراك حتيــرا  

  
  

  
    
    

   فاملح بعقلك أوبطرفك هل ترى   شيئاً سوى فعلٍ مـن األفعـالِ    
  

  
  

  .املالمع: و يف نسخة) ١(
  .اشتد سواده: حيلُك بالضم ءحلَك الشي) ٢(



  )٥٤(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

    و لــيس كمثلــه اُهللا موجــود  
  فـإن رمـت النعـيم بوصـله     ٌءشي

   ـهفعل مظهـر فأنـت ١(فانظر إليك(  
  

  
    
    

  هفلوس لوِ الوجودباالسـتداللِ  نظـر   وانظر إىل ع ـدهاً تؤي  
  

  

  ــه ــه لكمالـ ــر خلقَـ   اُهللا أظهـ
 ــه ــورِ مجال ــنهم بن ــا حماس   وكس
 هــؤال ــه لس ك و اجتــؤاد ــرغْ ف   ف

  

  
    
    

  تجد اجلميع يشير حنو جالله   بلسان حالٍ أو لسـان مقـالِ    
  

  

ــال   ــى البســيطةَ و الع   اُهللا مــا أحل
  ومجيع ما فـيهِن حـض أو اعتلـى   
  إن كنت التدري مبـن قـام املـال   

  

  
    
    

  هو ممسك األشياِء من علوٍ إىل   سفلٍ ومبدعها بغيِـر مثـالِ    
  

  

  
  
  
  
  
  .مصدر فعله: و يف نسخة) ١(



  )٥٥(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

  من البحر اخلفيف           التخميس التاسع
  

  :عون شاعراًو قال خممساً هذه القصيدة اليت ادعاها سب
  

  ــه ــاً أفنان ــروضِ مزري ــاس يف ال   م
    ــه ــه أنان ــن قوام ــدت م   فغ
 هــنان س ــز ــثىن وه ــا ان ــو مل   وه

  

  
    
    

  )٢(باجلفون منه كنانه )١(صاح يف العاشقني يالَكنانه رشأٌ  
  

  

      قلـيب شـوى شـي بالصـد بابلي  
ــين طــي ــلَ ب ــه بالوصــالِ مث   ليت
   ــي ــلب احل ــه س ــريب بنطق   ع

  

  
    
    

      اكـةً فتانـهفت فكانـت بدوي بدت طالئع حلظيـه  
  

  

ــترِقا     ــه املس ــا مجالَ ــذ رأين   م
ــترِقا   ــا مس ــاً لن ــاً معلن   معلم
  فاســتغثنا فقــالَ مــن يفــن يبقــا

  

  
    
    

       انـهدميـةً هت برقـا   فأرينـاه وأرانا و قد تبسـم  
  

  

  
  .و مشى مع أمه قوي إذا الظيب: الرشأ) ١(
  .اليت تجعل فيها السهام: الكنانة) ٢(



  )٥٦(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

ــننيٍ     ــومِ ح ــها كي ــةٌ خلت   وقع
ــنيٍ   ــأعظمِ ح ــا ب ــا عمن  إذ  
ــنيٍ  ــة كلُجـ ــدهانا جببهـ   فـ

  

  
    
    

   ــه ــيافةٌ و ذي طعان ــك س ــنيٍ تل ــة وبع ــا بقام   وغزان
  

  
   ــالفالس بثغــرٍ )١(واجنلـى مــازج  

ــدر يف ــلَ ال ــرٍخمج ــاوة نح    نق
ــدرٍ   ــعِ ب ــيب يف مرات ــاتن الظ   ف

  

  
    
    

    بانـه فعن معـاط القد عن حماسنِ بدرٍ مائس الوجه سافر  
  

  

      معلَّـق صـار كلُّ مـن يف هـواه  
قــو ــاِء مط ــاحلتف و العن ــو ب   فه
قال تتمـــز ـــواه ٍنفـــس أي  

  

  
    
    

  )٢(صلِ يف هواه لُبانهفهو يقضي على النفوسِ ومل تقْضِ من الو  
  

  

  ــعمنــه وصــالً متن مــتكلَّمــا ر  
  عــو ــيت تتل ــاىل و مهج   )٣(و تع

  ــع ــد و قطَّ ــوبِ ق ــده للقل   ق
  

  
    
    

  من أعطافه أدري أراكةً هز ٤(لست( اهليف)٥(   رانهأم لوى خيز
  

  

  .احلاجة: الُّلبانة) ٢(  .اخلمر: السالف) ١(
  .احترق من الشوق: و التاع فؤاده. رقتهح: لوعة احلب) ٣(
  .جانباه من لدن رأسه إىل وركيه: و عطفا الرجل. مجع عطْف: األعطاف) ٤(
  .ضمر البطن واخلاصرة: و اهلَيف بفتحتني. مجع أهيف: اهليف) ٥(



  )٥٧(            يف احلب و املعرفة: املقام األول 
  

     بالعقيق يـا صـاحيب حـي زجإن ت  
  سنِ ليس علـى شـي  من سواه باحل

 ــي ــرزه ك ــوت أب ــأنّ الاله   فك
  

  
    
    

   انـهندمي باحلريرِ ي و ملس هخدي النسيمِ جترح خطرات  
  

  

      هصـن هذا اجلمـالُ يـا بـدر قلت  
  إن شـئت كنـه  : شأنه السلب قال

   ـهللحسـنِ كُن من يل و لـيس قلت  
  

  
    
    

  ةً كالقضيبِ ذات لَيانـه قال يل والداللُ يعطف منه   قام  
  

  

   ــن ــن ج ــا مل يك ــب حببن   أي ص
     بـه مـن هـذا الـذي أريـد قلت  
 نــن ــه تف ــالم من ــال يل و الك   ق

  

  
    
    

  دعواه قال فامحلْ هوانه ركاهلوى فقلت وهل أن ١(هل عرفت(  

  
  

  
  
  
  
  .الذل: اهلوان ) ١(

   



 
 
 
 
 
 
 

 

 
r 

  
  
  
  
  
  
  



  )٥٩(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر الكامل               القصيدة األوىل
  

٢(برقٍ بانَ من ذاك اللِّوى )١(أوميض(  

  أم ذاك نور املصطفى طـه الـذي  
  يا أيها املختار يـا بـاهي السـىن   
  بعض احملاسنِ منك قد منح الـورى 

  قـد ماذا أقولُ بوصفك البـاهي ف 
  لو أن كلَّ اخللقِ كـانَ مـدحيهم  
وإن أعش قطعاً عن هواك لتما ح  
  أو إنْ أَمت شوقاً بكم يـا منـييت  
ــه  ــامن كفُّ ــك اهللا ي   صــلَّى علي
  واآللِ واَألصحابِ ما ركب سـرى 

  

  أم بــدر متٍّ الح و الليــلُ انطــوى  
  حقاً على عرشِ اجلمالِ قد اسـتوى 
  من ذا الذي للحسنِ مثلُك قد حوى
  أَيصح إثبـات احملاسـنِ للسـوى   
  عجز اللِّسانُ وزالَ من فكري القُوى
  يف كفّة وسناك يف األخرى هـوى 
  يف احلب مسقوماً فذا عـني الـدوا  
  فأنا شهيد احلب يف شـرعِ اهلـوى  
  من عينها جيشاً سقى حىت ارتـوى 

  )٣(حيدو لعيسٍ حنو طيبةَ قـد نـوى  

  
  
  
  
  
  
  .وبابه وعد. ملعاً خفياً ملع: ومض الربق) ١(
  .ما التوى من الرمل: اللوى بكسر الالم املشددة) ٢(
  .لوى: يف نسخة ) ٣(



  )٦٠(           و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر الوافر              القصيدة الثانية
  

  أَعــرت النيــرينِ شــهاب نــورٍ
  فكيف إذا اجنليـت لنـا جهـاراً   

  صــلُ لألشــياِء حقــاًفأنــت األ
  سريت جبسمك املقصـود لـيالً  

فـذاً  )١(وجزت املُسمكات وكنت  
  فموسى قد أُجيـب بلـن تـراين   
  فيا خري اخلالئـقِ أنـت حسـيب   
  وصلْ حبـلَ احملبـة يل عسـى أن   
  عليك صـالةُ ربـي مـا تغنـى    
  وآلـك والصــحابة مـع ســالمٍ  

  

ــرا   ــهما األكــوانُ طُ ــارت من   فن
ــار إذا ــال ع ــكرى ف   األرواح س

ــرا  ــاِء فخ ــذه العلي  ــاك   كف
  فسبحان الـذي بسـناك أسـرى   
  وقد رفع احلجاب و طبـت سـرا  
  وأنت سىن اإللـه رأيـت جهـرا   
  فكــن يل منقــذاً حشــراً ونشــرا
  تكونَ مسـامري دنيـا و أخـرى   

  )٢(هزار أو صـباً هبـت سـحريا   

ــرا   ــداً ونش ــة ن ــوق بطيب   يف
  

  
  
  
  
  
  
  
  .مفعول وهي السموات السبع اسم: املسمكات  )١(
  . أي وقت السحر: سحريا ) ٢(



  )٦١(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر البسيط               القصيدة الثالثة
  

  يا سائق الركـبِ حنـو اهلـامشي إذا   
    لفـىت ـدوقلْ له يا أبـا الزهـراِء ج  

الشجي يرضى عن الصب كرماً) ٢(عساه  
  حلبيب الذي أدنـاه فـوق عـالً   هو ا

  فرداً غدا يف الـورى حسـناً ومرتلـةً   
  أكرم بـه مـن نـيبٍ فهـو رمحتنـا     
  صلوا عليـه مـع اآللِ الكـرامِ فـذا    

  

  وصلت بلّغْ صـاليت والسـالم لـه     
  )١(أضحى معنى بكم قد قاده الولَـه 

لـه   )٣(فيجتين الصبما قد كـان أم  
  لَـه رب الورى و بتاجِ القـربِ كلَّ 

  فذو اجلاللِ على األكـوان فضـله  
  إذ رمحــةً للــورى مــواله أرســله
ــه  ــه اُهللا أنزل ــالة علي ــص الص   ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .التحري من شدة الوجد وبابه طرِب: الوله) ١(
  .احلزين: الشجي) ٢(
  .فيمنح الصب : ويف نسخة) ٣(



  )٦٢(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر الكامل              دة الرابعةالقصي
  

  صب أحبـك ال يطيـب فـؤاده    
   مولَـع ـك مسـتهامحبب كلف  
  هل رمحةٌ للعاشقِ املضـىن الـذي  
   بنظـرة يـا حبيـب عطفاً عليه  
  يا روح روحِ الكون يامن نـوره 
  وحملضِ لطف مجالِ ذاتك سـيدي 

  مسرعاً)٣(أحجز)٢(يامن على الوجناِء
  ي للحبيـبِ حممـد  بلِّغْ سـالم 

  

  حىت بوصـلك يسـتتم مـراده     
  قد غبت عنـه فاقتفـاك رقـاده   

  )١(محلَ الغـرام فقـاده ميقـاده   

  ياخري من عم الـورى إرشـاده  
ــداده ــروزِه و م ــرِ ب ــم ألم   قل
  هذا الوجـود مصـحح إسـناده   
  يطوي الفيـايفَ و الصـبابةُ زاده  
  ال تنتهي طـولَ املـدى أَعـداده   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . سريع الوري: زند ميقاد) ١(
  .العظيمة الوجنتني: الناقة الشديدة ، وقيل : الوجناء) ٢(
  .سار متجهاً حنو احلجاز: أحجز) ٣(



  )٦٣(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر اخلفيف               القصيدة اخلامسة
    

  أسفر الصبح واجنلـى وتـالال  
  العواذلُ نامتوصفا الوقت و 

  وباللُ الغـرامِ قـام ينـادي   
  وبذكرِ احلبيبِ طيبوا نفوسـاً 
  نور قدسٍ منا بأشـرف أرضٍ 

  )١(من اه وِشاحاً الكونَوكسا 

  فعليه الصـالةُ مـع خـريِ آلٍ   
  

  وتبدى احملبـوب يزهـو دالال    
  وكؤوس األكدارِ عادت زالال
  يا أهيلَ اهلوى أجيبـوا بـالال  

  عذولِ بـال ال واطرقوا مسمع ال
  فمحا اجلهلَ والعنا والضـالال 
  وحبا الليلَ من سـناه هـالال  
  وصحابٍ ما الح جنـم و الال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .أدمي عريض يرصع باجلوهر: الوشاح) ١(



  )٦٤(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من حبر الرمل              القصيدة السادسة
  

الدمع الذي قد و ف١(كَفـا كفك(  

ــى ــدر عل ــا ب ــك ي   وأدم عطفَ
ــه منتعشــاً ــروح ب ــلِ ال   واجع
  يا حماةَ العشقِ يف شـرعِ اهلـوى  
  ساحةُ اإلحسـان مـنكم رحبـةٌ   
ــيمين ــن ه ــري مل ــارفعوا أم   ف
  فلم الصد عـن الصـب الـذي   
ــري   ــه وطَ ــغُ من ــىت أبل   فم
    مـا ذُقْتـه مل يـذُق كلُّ عـان  
ــه  ــين يف حب ــذوالً الم ــا ع   ي

ــو رأى طر ــةً ل ــه حمل ــك من   فُ
لفظـةٌ    )٦(إن بدت ـفَتيهمـن ش  

  

  أيها احلـب بوصـلٍ و كَفـى     
  من على أعتـابكم قـد وقَفـا   
  أي عيشٍ من عنـا البعدصـفا  
  ليس حايل عـنكم فيـه خفـا   

 فـاةالع ـعفا  )٢(من هلا غريالض  
  واسألوه هل عن اجلـاين عفـا  

  وعفَـا  )٣(صبره قد حلَّ رمسـاً 
  )٥(صفْصفا )٤(عاًإنَّ دريب صار قا

  مل ينــلْ يف احلــب إال الطَّرفــا
  مل تلُم لو كنت عـدالً منصـفا  
  مل يكن ليالً من الوجـد غفـا  

  )٧(عمها النور عالهـا و طَفـا  

  
  .قَطَر: وكَف) ١(
  .طُالَّب املعروف والواحد عاف: العفاة) ٢(
  .ذهب أثره: وعفا . تراب القرب أو القرب نفسه: بوزن الفَلْس : الرمس) ٣(
  .املستوي من األرض: القاع) ٤(
  .املستوي من األرض ال نبات فيه: الصفصف) ٥(
  .أو بدت: ويف نسخة) ٦(
  .عال ومل يرسب: فوق املاء ءطفا الشي) ٧(



  )٦٥(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين
  
  

ــه حلظــةٌ   أو ســرت مــن مقلتي
  أنا وهلـانُ وماقصـدي سـوى   

اِهللا مـــا فعليـــه صـــلوات  
ــىت ــحبٍ و ف ــى آلٍ و ص   و عل

  

  قليب الكئيب الكَلفـا  )١(كلَّمت  
  طاهرِاألصلِ احلبيبِ املصـطفى 

 ليعاتالساعي ت مالصـفا  )٢(مي  
  إِثْرهم يف القولِ والفعلِ اقتفـى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .و اجلمع كالم و كُلُوم و بابه ضرب. اجلراحة: الكَلْم) ١(
  .و هو من األضداد. ما ارتفع من األرض و ما ابط: عة بوزن القَلْعةالتلْ) ٢(



  )٦٦(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر الكامل              القصيدة السابعة 
  

  )١(الح احلبيب بوجهـه املتـألِّقِ  

  فتباشرت بظهوره مهج الـورى 
  كـلَّ سـعادة لألكوان أهديت  

أخدود  ـتهز ك أم يواقيتخد  
  أعيونُ عنيٍ أم حلاظُك أحـدقت 

ةنجالئحـاً  )٤(يا بارقاً يف ذي الد  
  ما تلك إالهـا الـيت بِجناحهـا   
  ياسيداً طابـت عناصـر أصـله   

  للوجـود وسـره   )٥(أنت اهلَيوىل 
  بامللَّة السمحاِء جئـت موضـحاً  
  وبعثت للـثقلنيِ أعظـم راحـمٍ   

  

  مل يلحـقِ )٢( أُفُق البهـا قمراً ويف  
  والغرب راح مبشـراً للمشـرقِ  
  ياصاحب الوجه املـنريِ املُشـرقِ  

ــار ــقِ )٣(أم جلَّن ــه أروق رون   في
ــقِ فتــرجِسِ املتالن أم ذاك زهــر  

 بسمةُ ثَغرِه النقي الصـايف هلْ تلك  
  حملت إىل األكوان أمجلَ منطـقِ 
  وحلَت مذاقتها لـدى املتـذَوقِ  
  لوالك كـلُّ مكَـون مل يخلَـقِ   
  سبلَ اهلدايـة للشـقي وللتقـي   
  بل أنت للعاصني أشـفق مشـفقِ  

  
  
  
  
  .ملع: تألق الربق) ١(
  .احلُسن: البهاء ) ٢(
  .زهر الرمان: جلنار بضم اجليم و فتح الالم املشددة) ٣(
  .الظُّلمة: الدجنة) ٤(
  .طينة العامل و مادته :الياء اهلَيوىل بفتح اهلاء و ضم) ٥(

  )٦٧(           و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 



  
  

  بعراك كان متسكي و تعلُّقي    يا منحةً يا نعمةً يا رمحةً
فيك ماً عطفاً على من باتقِ    مهيطرهره مل يو لغريِ بابك د  

مرتقى من نورِ اهلداية هإىل    فامنح قربك يرتقي معراجِ فبه  
  وألن يكونَ مع الرفيقِ األسبقِ    حىت يكونَ هواه جك تابعاً
  نفحات عرف شذاك للمستنشقِ    فعليك صلى اهللا مامحلت صبا

  مِ و كلِّ من بصفام متخلِّقِ    مع آلك األطهارِوالصحبِ الكرا
  



  )٦٨(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من جمزوء الرجز              القصيدة الثامنة
  

ــم ــقَّت الك ١(ش( تــب وش  
ــا ــرةٌ ال تعتريهــ   زهــ
 ــن ــاُء لك ــها البطح   أرض
ــد ريب ــا يــ   زرعتهــ
  زهــرةٌ ال مــن نبــات  
   ــن ــمس ولك ــي الش   فهِ
ــناً   ــراُء حس ــي الزه   فهِ
ــا   ــي الثري ــي يانفس وه  
ــاين   ــرِ املع ــن زه م ــي ه  
ــلّى  ــه اُهللا صــ   فعليــ

  

ــد األ    ــرةُ ا ــلِزه   )٢(ثي

ــذُّبولِ  ــام ال ــطُّ أحك   ق
ــولِ ــلَّ الطُّل ــرفت ك   )٣(ش

ــبيلِ  ــن سلس ــربت م   ش
  نبتــت بــني البقــولِ  
ــولِ  ــم اُألف ــذق طع   مل ت
ــالبتولِ  ــدعى ب ت ــي وه  
ــويل  ــئت ق ــا ش ــها م   فب
ــولِ  ــد الرس ــنها ق   غص
ــولِ  ــروعٍ و أُص ــع ف   م

  
  
  
  
  
  
  
)١ (مبرعوم الثمرة: الك.  
  .جمد أصيل:  جمد أثيل أي: يقال: األثيل) ٢(
  .ما شخص من آثار الدار واحدها طَلَل: الطُّلول) ٣(



  )٦٩(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر اخلفيف             : rو قال يف مدح النيب 
  

  يا نسيم األسحارِ بلِّـغْ سـالمي  
  كلّما رمـت أن أنـام فـألقى   
  كدت يف حبـه أصـري مثـاالً   

  

ــؤاديحلبيــبٍ ال   ــثين عــن ف    ين
ــادي ــأى رق ــاً فين ــه الئح   طيفَ
ــادي  ــلُّ ح ــيت ك ــتغىن بقص   ي

  

  
  

  
  
  
  
  

  اخلفيف من البحر      : rوقال هذين البيتني مبيناً قصده يف مدح النيب 
  

  ما مـدحت الرسـولَ إال ألين  
  رحـيم ـراهلدى و ب فهو مشس  
ــد ريب ــي بعـ   وألين ال أبتغـ

  

ــا     شــكره واجــب علــي وجوب
يـــذيقين التقريبـــا فعســـاه  

ــا  ــفيعاً حبيب ــأً ش ــريه ملج   غ
  

  
  

  
    



  
  
  
  

 
 

 
 
 

  
  
  
  



  )٧٠(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر الكامل              التخميس األول 
  

  )١(يا مـدعي األشـواقِ و اإلضـرامِ     

ــد اآلالمِ  ــي زائ ــت مثل ــل أن   ه
ــلَّ  ــت ك ــوى نادي ــا يف اهل ــامِ أن   إم

  

  
    
    

  واحلُب حبي واهلُيـام هيـامي  الشوق شوقي والغرام غرامي    
  

  

     كـلَّ كآبـة كم يف اهلوى قاسـيت  
ــة ــك كــلُّ قراب ــأتين في   حــىت ن
  جفين فاق كـلَّ سـحابة و سحاب  

  

  
    
    

  والوجد وجدي فوق كلِّ صبابة  ومقام حيب فوق كلِّ مقـامِ   
  

  

ــق     ــا للعاش ــا أن ــدأم   ني فرائ
   عن مـرأى اجلمـالِ فراقـد والغري  

يفَّ فراقــد ٢(يــا الئمــي و احلــب(  
  

  
    
    

  دعوى احملبة يل عليها شاهد دمعي وسهدي يف الدجى وسقامي  
  

  

  فدعِ السوى كم زاد بعـداً قـربهم    
ــاً رــم ــزدك قرب   واجلــأ بطــه ي
ــهم  ــه ال طب ــؤادي حب ــا ف   أحي

  

  
    
    

  سلمى وسعدى حبهم  وحمبيت يف املصطفى وغرامـي  الناس يف  
  

  
  .و اضطرمت أي التهبت. اشتعال النار: الضرام) ١(
  .مجع فَرقد و هو اسم جنم: فراقد ) ٢(



  )٧١(          و آل بيته rيف مدح النيب : املقام الثاين 
  

  من البحر اخلفيف              التخميس الثاين
  

  حب آلِ الرسـولِ حيـىي النفوسـا     
ــا  ــيب أنيس ــرهم لقل ــدا ذك   وغ
  إذ ـم بشـر ابــن مـرمي عيســى   

  

  
    
    

    ملْ تركت مدح ابنِ موسى  واخلصالَ اليت جتمعن فيه:قيل يل  
ــالمٍ     ــريِ ك ــازلٌ خب ــرهم ن   طُه

ــامٍ  ــأنقى عظ ــبهم ب ــرى ح   وس
ــامٍ   ــآي عظ ــراهم ب ــد ذك   بع

  

  
    
    

  إمامٍ  كانَ جرب: قلت مدح ال أستطيعيلُ خادماً ألبيه    
  

  
    



  
  
  
  
  

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٧٣(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  من حبر الرمل                    املوشح األول
  نغمة مل يكن هجري حبييب

  
ــدا  ع ــايل و ــا مجــاالً بوص   ي
  قـارب احلُـب فـؤادي حلظـةً    

  مـا حـلَّ يب   قد كفاين يف اهلوى
   وسوادي مـن فـؤادي مكْلـم  
ــذويل قــائم يف عذلــه     وع

  ال: هب يل اآلنَ قرباً قـال : قلت
قـال  : قلت ال: أدخلين محـاكُم  
  )٤(فزرين يف الكرى: ال قلت: قال

كم  : قلتحسـيب أنَّ يل يف حـب  
اقنعـي ال تقنطـي  : قلت يا نفس  
  

  )١(بعدما عـين تنـاءى و عـدا     

ــد  ــايب و ع ــاه بالتص   )٢(افرم

  فزفريي من ضـمريي صـعدا  
  مـن عيـوين رعـدا   ) ٣(وهتوين

  وغدا صـربي مثـاالً مقعـدا   
  تبغي األبعـدا : وصالً قال:قلت
قعـدا  : قلتم مـاكميف ظلِّ ح  
  من يهوى جيـايف املَرقـدا  :قال

  غَـدا : نسبةً أجنـو ـا قـال   
  املَصـعدا  )٥(ِوعده حق حبـاك 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  .من العدو و هو نوع من الركض: عدا) ١(
  .من االعتداء: عدا) ٢(
  .وبابه ضرب. هتن املطر والدمع أي قطر: يقال. املاطر: اهلَتون بفتح اهلاء) ٣(
  .النعاس و قد كرِي من باب صدي: الكرى) ٤(
  .العطاء: و احلباء. أعطاه: حبوةً حباه حيبوه) ٥(



  )٧٤(          ملوشحات و القدوديف ا: املقام الثالث 
  

  من جمزوء الرمل              املوشح الثاين
  عروض منييت من رمت قربه       

  
 ــهبه ــها ش ــيت أفنت   مجل
ــه ــدي و قرب ــدا بع   وغ
 هــرب ــاغَ ش ينْ ســد   وب
 ــه ــن آب قلب ــىت م   والف
  صــلى ربــه فعليــه  

  

       مذ بـدا مـن غـريِ أيـن  
ــرتني ــداً يف حضـ   واحـ
  ورنــت عــني لعــني  

ــامِ  ــتنيإلمــ   القبلــ
ــني  ــى آلِ احلُسـ   وعلـ

  

  
  
  
  

  



  )٧٥(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  من جمزوء البسيط              املوشح الثالث
  أحلان الشيخ عبد الرمحن الشاغوري           

  
   ـهالعلي الـذات مذ شـاءت  
  علينــا بقبضــة ــتمن  
  مســت ســناها حممــداً  
  ــرزت ــامٍ أب ــال انقس   وب
  خطَّت علـى العـرشِ امسـه    
و آدم ــنيب ــو الــ   وهــ
ــدى   ــلِ و الن ــا ذا التفض   ي
  أمحــد مــي بروضــة  

  

   ــه اخلفي ررــد ــر ال   أن تظه
ــهــها البهي ــورِ طلعت   مــن ن
  ــه األولي ــهم ــه س   وحبت
ــه الربي ــم ــورِه رس ــن ن   م
 ــه ــه القوي دعائم ــت   فزه
ـــهياألرضِ الند يف طينـــة  

  أقدســيه صــلِّ صــالةً 
 ــه ــيضِ الطوي ــه ب ــع آل   م

  
  



  )٧٦(                    يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  عروض يا حيايت و أنت يف ذايت             املوشح الرابع
  الزمة       

  لطَّف الـراح جِـرم كاسـايت   
   يا سقايت مـن أحبـرِ الـذات  

  

    ــذيب ــا م ــو هل   وه
 يل عنــدكم نصــيب  

  

  
    دور  
  ا و الكأس واحلبيب والـراح أن

مل يــدرها يــا صــاح مبعــان  
املصــباح ــاً يف الزجاجــة   رائي
ــكايت ــورِ مش ــى الظه   مث جمل

  

  مجعنــــا اهلــــوى  
ــتوى  ــن اسـ   إال مـ
ــوى  ــد حموِالسـ   بعـ
   ــا تغيــبمــع أ  

  

    دور  
ــوب ــا احملب ــراح أيه   روق ال
  حنتسيها بالـدنِّ أو بـالكوب  
  )١(إمنا القصد أن نرى الشؤبوب

قلــيب بــبعضِ قطــرات روض  
  

  ر ــا أَ د   و علينــــ
  رعلــى أمــرٍ قُــد  
 ردائمــــاً منــــهم  
ــيب ــى خص ــه يبق   من

  

    دور  
    إمنا الكونُ مـن حبـارِ الـذات  
 اللـذَّات فيه فاسبح و غص تر  
  مث قلْ هو يف احملـوِ واإلثبـات  
   أوقـات بـالفتحِ خـري تأت  

  

ــا     ــدفق لنــ   منــ
  وجـــوهر املـــىن  
ــا ــلْ أنــ   وال تقــ

ــن حضــ ــبم   رة احلبي
  

  
  
  

  .الدفعة من املطر: الشؤبوب )١(



  )٧٧(          يف املوشحات و القدود: ث لاملقام الثا
  

  من جمزوء الرمل              املوشح اخلامس
  عروض علموا احملبوب هجري     

  
  من مجالِ الكـون مخـري  
  وهو من أوصـاف بـدري  
 ــناه ــد الح س ــه ق   وج
ــاه ــؤادي لق ــت ف   إن رم

  

ــه صــرفاً حــالال  ذُق   ت  
ــاال ــوى ذاك اجلم ــد ح   ق
  ــرآه ــدا م ــونُ غ   والك
  ــواه ــواك ه ــلْ ه   فاجع

  

    دور  
  أنــا بــالروحِ مســاءُ  
ــاءُ   ــا م ــر أن ــا زه   أن
 ــاه ــى مرق ــروح رق   وال
ســعاهســعى م واجلســم  

  

ــاُء     ــمِ هب ــا باجلس   )١(أن

  تهــت مــن وجــدي دالال
  ــاه ــدا يرع ــب غ   والقل
  نــاهم  لينــالَ بــذاك  

  

  
  
  

    دور  
ــال  ــذوالً الم جه ــا ع   ي
ــتبلى ــدقاً س ص ــم   إن تلُ
  ــواه ــن س ــك ع   بفنائ
 ــاه ــرابِ رض ــربد ش   وب

  

  مغرمــاً قــد نــالَ وصــال  
ــاال  ــب ح ــذوق احل   وت
  نــاِء بقــاهتــأوي  لف  

 ــواه ــؤاد ج ــي الف   )٢(يطف
  

  
  
  

  
  .الشيء املنبث الذي تراه يف البيت من ضوء الشمس: اهلباء )١(
  .احلرقة وشدة الوجد: اجلوى ) ٢(



  )٧٨(            يف موشحات و قدود: املقام الثالث 
  

    دور  
ــدى ــلوات اِهللا تهـ   صـ
  لرســولٍ قــد تبــدى  
ــاه ــالمٍ ال يتنــ   بســ
 ــن وااله ــحبِ و م   والص

  

  مـن مجيـعِ الطيـبِ أَنـدى      
ــالال   ــو الض ــوره ميح   ن
 واآللِ  أُهيـــلِ اجلـــاه  

  مجيــــعِ رجــــالِ اْهللاو
  

  
  
  

  



  )٧٩(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

 من حبر الرمل                  املوشح السادس
  معارضة موشح جادك الغيث       

  
  يا حبيب اهللا يـا مـن قـد مسـا    
  و تباهت فيـك أمـالك السـما   

  

ــدسِ    ــامِ األق ــد املق ــةً عن   رتب
  وازدهى العرش وبيـت املقـدسِ  

  

    دور  
  نصــباجــلَّ مــن أوالك هــذا امل

  خلْقُك القرآنُ طَبعـاً مـن صـبا   
  لست أبغـي يف حيـايت مـذهبا   
  مذ رأى الظلـم هـداك ازمـا   
ــركاً أَدمهــا ش وحمــا اإلســالم  

  

     سـواك خملـوق مل ينلْ مرقـاه  
  بغى مـن عـالكالفضلِ ي ومجيع  
   ـي و غرامـي يف سـناكبح غري  
  وفشا العـدلُ بأقصـى جملـسِ   
ــسِ   ــوره يف األنف ــى ن   وجتلَّ

  

    دور  
    يا نبيـاً قبـلَ خلـقِ الكائنـات  
   بـاتالعطايـا و اهل مفتـاح أنت  
ــات ــي بين ــات غرام ــك آي   في
  هلْ لصبحِ الوصـلِ عـود كرمـا   
ــا  ــىن أمل ــي ملض ــو ال يبق   فه

  

     لألشـياِء أصـلٌ و سـبب أنت  
 جماً و عـربموىل الكلِّ ع أنت  
  من أفْقِ جفـين يف هلـب لَتزن  

  جـرِ كُسـي  إنّ قليب ظلمـةَ اهل 
ــأسِ  ــه مل أَي حوــن ر ــين م   إن

  

    دور  
   احلبيـب يا ندميي قم بنـا حنـو  
  فيهـا العنـدليب يف رياضٍ صاح  

  

  علّنا حنظـى بأوقـات القَبـولْ     
ــولْ  ــه الرس ــنا ط ــتغىن بس   ي

  

  
  



  )٨٠(            يف املوشحات و القدود: املقام الثالث
  

  املختارِ ذي القلـبِ املُنيـب أمحد  
ـ  حقـد مهـا   كفُّه ر كغيـث ب  

  صفوة الرمحنِ مـن عهـد العمـا   
  

  طاهرِ األنسابِ من خريِ األصـولْ   
  موئــلِ العــافني زيــنِ الكُــيسِ
  طيـبِ الــنفسِ زكــي الــنفَسِ 

  

  
  

       دور  
ــامسني ــاق الي   عرفُــه اخلَلْقــي ف
   اجلـبني ضـيف األنـف كوكيب  
 العاشـقني قلوب مذ بدا صاحت  

 ــاب ــا ط ــاً ومل ــاً وكالم   ذوق
  وســرى احلســن بعينيــه كمــا

  

  ــى و أَغــرأ جِيــده البــدري  
 القمـر قد فاق كاملُ األوصاف  
   ـرشيا جاللَ اِهللا هـل هـذا ب  
ــبسِ  ــهبِ القَ كش ــاه حيوم  
  قد سرى احلسن بزهرِ النـرجسِ 

  

  
  
  
  

    دور  
  يف األنـام كم له من معجـزات  

ـ      در التمـام وله قـد قُِسـم الب
ــام ــداٌء و خت   فهــو للرســلِ ابت
  فعليـــه اُهللا صـــلّى كلَّمـــا
ــا  ــحبٍ كُرم ــى آلٍ و ص   وعل

  

  خريها القـرآنُ أعـىي الفصـحا     
ــبحا  ــه س ــا يف راحتي   و احلَص
  و لنا سبلَ اهلـدى قـد وضـحا   
  الح جنــم يف ديــاجي احلنــدسِ
  أسسوا الـدين بـأقوى أُسـسِ   

  

  
  
  
  

  



  )٨١(          يف املوشحات و القدود: لثالث املقام ا
  

  من جمزوء الرمل              املوشح السابع
 

 ــه ــؤوس اهلامشيـ   الكـ
 ــه ــامِ العبوديـ   يف مقـ
وهوىـــالنفسِ األبيـــه  
  البهيـه شاهدوا الشـمس  

  

  ــلوك ــلَ الس ــدت أه   أرش
 كـــامللوك مرصـــي  
 ــكوك ــهم و الش   زالَ عن
  ــام ــت اللِّث ــي حت   تنجل

  

    دور  
 ــوم ــلَّ قَي ــود ج   الوج

 الحتسـا كــأسِ الشــهود  
 ــود ــك القي ــييت يف ف   ب
  احلـدود عنـد صاحِ قف  

  

    جــاد لنــا باإلجيــاد  
  ــاد ــعاد ع ــنا اإلس   فس
 ــاد ــاد ش ــر اإلرش   مظه
ــدام   و احتســي صــايف املُ

  

    دور  
  نور فجري بعـد هجـري  
  عسر أسري مـر صـربي  
  راق مخري طاب سـكري 
  قائالً يـا أهـلَ عصـري   

  

  صــالح الحيف مســا اإل  
 راح ــراح ــا األفـ   بلقـ
 ــاح ــاح ص ــلُ اإلفص   بلب
 ــام ــذا اإلم ــدوا ه   فاقص

  

    دور  
  صلْ صـالةَ الصـب ريب  
  وعلــى آلٍ و صــحبِ 
ــى غــوث و قطــبِ   وعل
ــربِ  ــبِ ق ــى طال   وعل

  

   ــب ــايب احلبي ــنيب احل   لل
  ــدليب ــىن العن ــا تغ   م
وويلٍّ ومنيــــــــب  
   مـع أزكـى السـالم منك  

  

  



  )٨٢(          شحات و القدوديف املو: املقام الثالث 
  

  من جمزوء الرمل              املوشح الثامن
  

ــكارى   ــوم س ــرى الق   وت
  لكــنِ احملبــوب أرخــى  
  شــاهدوا معــىن رقيقــاً  
  واحتســوا منــه رحيقــاً  

  ملّـا  )٤(لو تـرى يـا صـاحِ    
  لتركـــت األهـــلَ طُـــراً
   سـاقي الـر الـروح و وهبت  
عـــدب شـــاكراً إذ بعـــد  
مأيهـــا الســـاقي تكـــر  

ــقنيها إ ــيبإســ   نَّ قلــ
  هاـــا صـــهباَء بكـــراً

  

ــم ليســوا ســكارى       وه
  ــاه حيــن م ــتارا )١(ع الس  

ــذارى   ــه الع ــلبت في ٢(س(  

ــذارا    الع ــه ــوا في   )٣(خلع

ــاهم دارا ــأس حميــ   كــ
ــانَ دارا  ــذت احلـ   و اختـ
  احِ مــذ بــالراحِ جــارا  
ــارا   ــارِ ج للخم ــرت ص  

ــارا  ــك العق ــقين تل   )٥(واس

ــطبارا   ــها اص ــق عن طمل ي  
ــلُ ال ــاراجتعـ ــلَ ـ   ليـ

  

  
  .الوجه: املُحيا ) ١(
  .الفتاة البِكْر:مجع عذراء باملد وهي: العذَارى بفتح الراء وكسرها) ٢(
و خلع العذارعند الصوفية يكىن به عن عدم . الشعر النابت على الوجه أمام األذن:العذار ) ٣(

كىن به عن التجرد عن الصـفات  و ي. مباالة احملب مبا يفعله مما تقتضيه احملبة و ال يألفه اخللق
  .املذمومة

  .مرخم صاحيب: صاحِ ) ٤(
  .اخلمر: العقار) ٥(



  )٨٣(                    يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

ــاًء ــرفاً خفـ ــا صـ   هاـ
ــي   ــاين و روح ــي رحي   ه
  و هــي للجســمِ قيـــام  
  كنــت تســقيين قُبــيالً  
  أتـــراين اليـــوم أرضـــى
ــر أين   ــى غي ــت أرض   لس

ــ   )٢( ال أدري أَ أُروىم ـثــ
ــد يل   ــومِ أع ــادي الق   ش
ــوراً   ــبِ ن ــاً يف القل   تارك
  بالصــبا غــن لروحـــي  
ــاً  ــم حقـ ــا تعلـ   علَّهـ
ــتحىي  ــىن فـ ــه تفـ   فبـ
ــري   ــالك جت ــرى األف   وت

  

  هاـــا مزجـــاً جهـــارا  
  وـــا العقـــلُ اســـتنارا
ــارا  ــان خمـ ــا كـ   وهلـ

ــه ــغارا )١(من ــات ص   كاس
ــات كبــارا   ــك كاس   من
ــارا   ــك البح ــي تل   أحتس

 ــاراأم أذوق   )٣(االحتضـــ

  ذكــر مــن زار وســارا  
ــارا   ــمِ ن ــاً يف اجلس   تارك

ــنفسِ   )٤(احلصــارا)٣(واشــد لل

ــرارا   أنَّ ِهللا الفـــــــ
  فتــرى الكــونَ اعتبــارا  
ــرارا   وإىل اِهللا القــــــ

  

  
  
  .منها: و يف نسخة) ١(
  .بضم اهلمزة وفتحها: أ أروى ) ٢(
  .وحهاحتضر فالنٌ إذا حضرته مالئكةُ املوت لقبض ر: االحتضار ) ٣(
  .و إىل النفس: و يف نسخة) ٤(
  .نغمتان من أنغام املوسيقى عند العرب: الصبا و احلصار) ٥(



  )٨٤(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  
  من جمزوء الرمل              ملوشح التاسعا

  عروض مذ بدا زاهي اخلدين 
  الزمة     

 نيــب ــتار ال ــت أَس   رفع
ــن   تنجلــي مــن غــريِ أَي

  

ــني  و   الع ــوار ــدت أن   ب
 هــوفي ــا ص ــهدوها ي   فاش

  

    دور  
  أنـــا مـــرآةُ حبـــييب
  عن سـواه نفسـي غـييب   

  

ــييب   ــي ط ــواه روح   يف ه
ــه واطرحــي األشــيا الردي  

  

    دور  
  مذ بـدا يف ذي املشـاهد  
 ــد ــه و حام ــاكراً ل   ش

  

  راكعــاً و ســاجد صــرت  
 ــه ــواين يف اهلُويـ   إذ طـ

  

    دور  
ــائي  ــائي يف لق ــا هن   ي

ــي ــا ض ــائيي   ائي يف مس
  

ــائي     ــائي يف فن ــا بق   ي
  يــا حيــايت األبديــه  

  

    دور  
ــا  ــاقي علين ــلَ الس   أقب
ــا ــينا و ارتوينـ   فاحتسـ

  

  قــدم الكــأس إلينــا    
 ــه ــؤوسِ اهلامشي ــن ك   م

  

  



  )٨٥(                                   يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

    دور  
ــا  ــاغنمِ املعاش ــاحِ ف   ص

  يــب حاشــاحــاش أن خي
  

   أتـاهم عاشـا   )١(كم ميت  
ــهمــن أتــى بصــدقِ الني  

  

  
    دور  

ــي  ــك للتجل ــلِ قلب   أَخ
  والسوى يـا خـلُّ خـلِّ   

  

ــي    ــك للتمل ــلُ عين   واج
ــه العلي ــذات ــن يف ال   واف

  

  
    دور   

  واشربِ الكـأس جهـارا  
ــذارا  ــعِ الع ــم واخل وه  

  

ــارا   ــربِ ع ــر يف الش   ال ت
ــي ــاين األقدسـ   هيف املعـ

  

  
    دور  

ــازلْ  ــرياً للمن ــد س ج  
ــاذلْ  ــولِ ع ــل لق مال ت  

  

ــل    ــج األوائ  ــهج   وانت
إمنـــا اإلصـــغا بليـــه  

  

  
    دور  

  هي كـلُّ الكـلِّ أصـال   
ــب إال  ــذولُ احلُ ــا ع   م

  

ــال     ــذَّالِ فع ــيس للع   ل
ــه ــن ذي العطي ــلٌ م   مرس

  

  
    دور  

ــاللِ  ــلِّ ذا اجل ــم ص   ثُ
ــحبٍ و آلِ ــع ص ــه م   ط

  

ــى    ــالِ عل ــابِ االتص   ب
  ــهمـا حــدا حـادي املطي  

  

  
  
  .كم شجٍ: يف نسخة ) ١(



  )٨٦(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  من القُوما                    املوشح العاشر
  

ــدمانْ   الن ــاقي ــا س   ي
 ــاس ــي الكـ   أدر علـ

  

ــدنانْ    ــقِ ال ــن رائ م  
  فــــإنين ظمــــآنْ

  

  
    دور   

 ــاب ــد ط ــركم ق   فخم
أضــحى قــاب والقــرب  

  ج

   ــاب الوه ــرة   يف حض
  قوســـني يف العيـــانْ

  

  
    دور  

ــى ــهد األمسـ   يف املشـ
ــا ــذات و األمسـ   يف الـ

  

ــا     ــدت أمس ــد ب   لق
  أنــا املعنــى فــانْ  

  

  
    دور  

  شـــربت تريـــاقي 
ــاقي   فـــاين أنـــا بـ

  

ــاقي    ــة الس ــن راح   م
ــوانْ ــه نش ــاحي ب   ص

  

  
    دور  

 ــراح ــروح يف أفـ   الـ
 ــذ دار ــداحمـ   باألقـ

  

   يف أَتـــراح والــنفس  
ــانْ   ــذا احل ــري ه   أم

  

  
  
  



  )٨٧(                                              يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

    دور   
الــــنعلني خبلعــــي  
  نيــب ــاءى ال ــد تن   وق

  

    قد غبت عـن ذا األيـن  
  )١(و نـور بــدري بــانْ 

  

  
    دور   

  سـالف فاشرب الكـاس  
ــرباس ــيا الن ــهد ض   واش

  

    ب عـن اإلحسـاسوغ  
ــار يف األكــوانْ ــد ن   ق

  

  
    دور   

  و صــلِّ يــا ربـــاه  
  بــدا مــن نــورِ اهللاْ  

  

  اهــنيب اَألو ــى الـ   علـ
ــانْ  ــن فك ــر ك   بس

  

  
    دور  

ــار ــه األخيــ   وآلــ
 ــطرار ــار باض ــا س   م

  

  ــرار ــحبه األبـ   وصـ
ــرمحن ــد إىل الـ   عبـ

  

  
  
  
  
  
  :و يف نسخة) ١(

    دور   
  خبلـــــعِ نعلـــــيين
ــيين   ــأى بـ ــد نـ   وقـ

  

ــين     ــن أي ــت ع ــد غب   ق
ــانْ ــدري بـ ــور بـ   ونـ

  

  
  



  )٨٨(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  من جمزوء املتدارك            املوشح احلادي عشر
  عروض زار بعد جفا                 

  
  ــفر ــت الس ــذ نوي   م
رــد ــاين القــ   فرمــ

  

  ١( للحبيـــبِ األغَـــر(  
ــانْ   ــبِ الزم ــد قط   عن

  

  
    دور  

  قلــت يـــا ســـيدي 
ــد ــها األوحــ   للبــ

  

  فخــــذنْ بيــــدي  
ــانْ   زاد يب اهليمــــ

  

  
    دور  

ــاالعتزالْ   قــــال بــ
ــالْ  ــى باالتصـ   حتظـ

  ج

ــالْ    ــوى املتع ــن س   ع
ــانْ   ــديع املع ــن ب   م

  

  
    دور  

  غبنــا عـــن نفســـنا 
  يف طُـــوى قُدســـنا 

  

ــنا   ــنا أنســ   بســ
  الح يل اللَّمعـــــانْ

  

  
    دور  
ــالف ــت املــ   تركــ

  فوجـــدت  علـــى 
  

ــطال    ــد االصـ   قاصـ
ــانْ  ــور العي ــاري ن   ن

  

  
  
  
  
  .األبيض الذي يعلوه بياض يف جبهته: األغر ) ١(



  )٨٩(            يف املوشحات و القدود:املقام الثالث 
  

    دور  
  صــحت يــا منــييت  
  إـــــا بغـــــييت

  

   ــة ــد يل بالرؤيـ   جـ
  خفت مـن لـن تـرانْ   

  

  
    دور  

ــد  ــاين النــ   افأتــ
ــدا ــد بـ ــا قـ   نورنـ

  

ــدى    ــلِ الن ــن أُهي   م
ــانْ   ــه ف ــتكن في   فل

  

  
    دور  

  واطلـــبِ املرتقـــى 
ــا ــن عتقـ ــك مـ   تـ

  

ــا    ــامِ البقــ   ملقــ
ــوانْ ــوى و اهلـ   ِء اهلـ

  

  
    دور  

ــه ــابق يف رتبــ   فــ
  ــه ــت ب ــن أن   وادرِ م

  

   ــدي انتبـــه   مث عبـ
ــانْ ــي اجلَن ــرت ح ص  

  

  
    دور  

فاطمــــأنَّ الفــــؤاد  
ــاد ــه عـ ــر ذاتـ   سـ

  

    ــاد ــاِء البع ــن عن   م
ــانْ ــه ك ــا في ــلَ م   مث

  

  
    دور  

  حضــــرةُ اهلــــامشي
ــمي  ــس واحتشـ   نفـ

  

ــمِ     ــا شـ   )١(حلماهـ

  وارتقـــي يف اجلنـــانْ
  

  
  
)١ (ماقصد: ش.  



  )٩٠(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

    دور  
  مـــن يـــرم حزبنـــا
ــا  ــف ربنــ   وخيــ

  

  ويــــذُق شــــربنا  
ــانْ  ــه جنتــ   فلــ

  

  
    دور  

 ــور ــي الص ــلَّى منش   ص
  مــن لــه يف احلجــر  

  

    ــر ــريِ البش ــى خ   عل
ــدمانْ  ــخ القـ   رسـ

  

  
    دور  

  ـــهترت١(وعلـــى ع(  

 هــرت ــازوا يف نصـ   حـ
  

  هــحبت   وذوي صــــ
ــانْ  ــاه و ش ــلَّ ج   ك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .و رهطه األدنون rنسل النيب : العترة ) ١(



  )٩١(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  من جمزوء الرجز              املوشح الثاين عشر
  

  الربيــه ــتقــد عم  
 ــالوي ــيخنا الع ــن ش   ع

  

  ــه ــمس اهلامشيـ   الشـ
 ــه ــة العليـ   ذي اهلمـ

  

  
    دور  

ــربِ ــالعلوي يف الغـ   فـ
 ــب ــىت للح ــدين الف   ي

  

  يسقي سـالف القـربِ    
ــه ــدة جزئيــ   مبــ

  

  
    دور  

  واهلـــامشي يف الشـــرقِ
ــر ــعِ مث الفـ   قِ يف اجلمـ

  

ــقِ     ــا للح ــد قادن   ق
 ــه ــحابه مطويـ   أصـ

  

  
    دور  

ــا ــي حمان ــن يبغ ــا م   ي
ــا   ــوى رمان ــن اهل   حن

  

ــا     ــل أَمان ــلْ تن   أُدخ
ــه ــدي الدرقاويـ   بأيـ

  

  
    دور  

هم تريــــاقشــــراب  
 ــراق ــرهم  إشـ   وسـ

  

   أذواق  ــالُهم   وحـــ
هــي ــفاتهم مرضـ   صـ

  

  
  
  



  )٩٢(        يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

    دور  
ــدا ــوا التوحي ــد أحكم   ق

ــوا ــدا) ١(وأطلقـ   التقييـ
  

ــهودا   ــردوا املَشـ   وأَفـ
ــه ــدموا الغرييـ   وأعـ

  

  
    دور  

ــدسِ ــاَر الق   فاشــرب عق
ــسِ   ــن احل ــتفن ع   ول

  

ــسِ   ــدر األن   يف حــان بِ
 ــه ــع للعبوديـ   وارجـ

  

  
    دور  

  مبرتــــعِ  األذكــــارِ
  وربــــةُ  اَألســــتارِ

  

  تبـــدلِ اَألطـــوارِ   
  نتهـــى األمنيـــه ملُ

  

  
    دور  

إليــك مــته يــا هنــد  
  ــك ــالم علي ــين الس   م

  

    يل يف اَأليـك ت٢(مذ بن(  

 ــه ــرددي التحيـ   فـ
  

  
      

ــرمحنِ  ــةُ الــ   حتيــ
ــان ــلِ الشـ   واآللِ أهـ

  

  ــدنان ــى الع ــي عل   م
  ــهوالصــحبِ بالكلي  

  

  
  
  
  
  ).وهو اهللا تعاىل (أي مل حيصروا احلق ) ١(
  . الشجر الكثري امللتف واحده أيكه: كاألي) ٢(



  )٩٣(            يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  عروض ويل حايل يا ويلي جامن أمان        املوشح الثالث عشر
  

  الزمة
ــالِ ــر الوص ــوا مخ فاحس
جتلَّـــى ذو اجلـــاللِ 

  

  يـــا نـــدمانْ  
ــانْ ــذا احل   يف ه

  

  
    دور   

  كن يف اهلوى يـا صـاحِ  
ــىن ا   ألرواحِويف مغـــ

ــاحِ  ــري راحِ الفتـ   غـ
ــباحِ  ــن األش ــن ع   واف

  

  خـــــالً ويف  
س وفــر   عــ
ــطف   ال تصــ
  كــي تبقــى دانْ 

  

  
  
  

    دور  
ــبِ   مــوت الفــىت يف احلُ
ــربِ  ــاه يف القـ   وفنـ
ــبِ  ــقِ احلُج ــد متزي   عن
 ــرب ــري ال ــرى غ   ال ي

  

   هــو احليــاه  
 بقـــاه عـــني  
  ــراه ــاً ت   روح
ــانْ  ــلُّ ف   والك

  

  
  
  

    ردو  
املئــزر دو اشــد ضفــا  
 ــوثر ــراب الك ــذا ش   ف
   قـد أسـفر عن وجهـه  
 ــر ــن النظـ   ال تغضـ

  

   املشـروب طاب  
 ملى يف الكـوبي  
  ــوب ــا احملب   لن
  أيـــا وهلـــانْ

  

  
  
  

  



  )٩٤(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

    دور  
ــداين ــابِ الت ــف يف ب   ق
نانــد ــولَ ال ــف ح   وطُ

ــرى ذ ــانثـ   اك املكـ
ــان ــزاُء اإلحس ــل ج   ه

  

ــال    ــذ لـ   تـ
ــبال   مقَــــ
ــال  ــي تص   ك
ــانْ   إال اإلحسـ

  

  
  
  

    دور  
  أيــن قتيــلُ النــوى  
ــوى   ــيس اهل ــن قُي   أي
ــوى  ــراح الس ــن طَ   أي

ــوى  ــام اجل ــن كت   )١(أي
  

  كــرتُ الشــجونْ  
ــونْ ــىت ان   الف
ــونْ ــاكي العي   ب
ــوانْ ــن النش   أي

  

  
  
  

    دور  
ــالة ا ــى ص ــوىلأزك   مل

  مـــن دنـــا فتـــدلّى
ــى  ــرب األعل ــاداه ال   ن
ــى   تقــــدم و تملَّــ

  

  ابــى األو   علـ
 ــاب ــان ق   فك
ــاب   زالَ احلجـ
 ــرمحن ــا ال   أن

  

  
  
  

  
  
  
  .احلرقة وشدة الوجد: اجلوى )١(



  )٩٥(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  عروض العذول فايق و رايق          املوشح الرابع عشر
  

  ارفُــق بعاشــقســولُ يــا ر
 ــق ــانُ اخلالئ ــت محس   أن

  

    ال يرى عنـك انفطـام  
  حبـلُ االعتصـام أنت  

  

  
    دور  

ــيين ــريك )١(ع ــر نظ   مل تنظ
  كــلُّ مــن أمســى مســريك
 ــارِف ــاح املع ــت مفت   أن

  

  أيهــا اهلــادي احلبيــب  
 ــب ــا و اِهللا خيي   حاش
  اللطـائف أنت مصـباح  

  

  
  

        مستهام فوساع دج  
    دور  

 ــب ــطَ املواهـ   إِن أرم بسـ
راغــب ــك   هــب لصــبٍ في
هــد ــان عيـ ــت للوهلـ   أنـ

  

  خلِّــي ســواك مل أَجِــد  
 ــواك ل ــت ــازلٍ حت   ن
هــود ــا خيضــر ع   باللِّق

  

  
  

  وجده و اهلُيام  زاد
    دور  

  ــاكف ــاِء ع ــت يف العلي   أن
ــف ــذلِّ واقـ ــا بالـ   و أنـ
  ــاهد ــت ش ــي أن ــا إهل   ي

  

ــد إل   ــهى ا ــك منت   ي
ــديك ــني ي   خاضــعاً ب
 ــد ــرتِ احملام ــنيب ك   لل

  

  
  

صل صاليت والسالم  
  

  .أنا مل أنظر نظريك: يف نسخة ) ١(



  )٩٦(          يف املوشحات و القدود: املقام الثالث 
  

  عروض م تروق دمك مني حيهمك زعالن ليه      املوشح اخلامس عشر
  

  الزمة   
ــن ــك احلس عم  

  

ــلْ   ــن ص ــك م   أَم
  

  عليـه  عطفاً  
  

  ج

  
    دور  
    يا مصطفى أرجـو وصـالك  

 ــك ــيب مثال ــت يف قل   جعل
  ــك ــناك نوال ــامنح ملض   ف
ــه ــنن عليـــ   وامـــ

  

  
    
    
    

    دور  
ــالّ    ــد ه ــة ق ــدر اهلداي   ب

ــالّ    ــلِ الك ــم بالفض   و ع
  عليـــه موالنـــا صـــلّى
ــه  ــلوا عليـــ   صـــ

  

  
    
    
    

    دور  
  ــا رمحــن ــلم ي ــلِّ و س   ص

  نانْعلى الـنيب اهلـادي العـد   
  و اآللِ مــا ســارت ركبــانْ 
ــه   ــوقاً إليـــ   شـــ

  

  
    
    
    

    



  
  

 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٩٨(             يف القصائد املتنوعة : املقام الرابع 
  

   من البحر البسيط              القصيدة األوىل
  

  :م١٩٥٧رفة يف عام وقال هذه األبيات يف أداء فريضة احلج عند مشاهدة الكعبة املش
  

والشجن ولوال الشوق ١(لوال احلنني(  

  يا جريةً قد قَضـينا عنـدكم زمنـاً   
  قد كان قليب لكم فيما مضى سـكناً  
واضطرمت الشوق فقلَّ صربي وزاد  

  ساقين لكـم ) ٣(قد ضمين نعش نسرٍ
  ين حـرمبكم ما ضـم لوال الغرام  
   على أعتـابِ كعبـتكم طريح صب  

  فقري و إال الوعـد يؤنسـين   صلوا ال
  

     ما جاد يل بلقا مـن أبتغـي الـزمن  
 ـننوحيثُ الفضلُ وامل حيثُ الشهود  
  ـكنـلُ والسحالر فغاب مث ارحتلتم  

 احلشا وردائي حولَها الكفـن ٢(نار(  

  عـان ٤(ها إنين عنـدكم(  نهومـرت  
  نـنوالس واملفـروض وقادين الركن  

  )٦(الوسن جفنِه عنونأى )٥(القلىيشكو

  سـنكم حشـأن إذ كلُّ أمرٍ قضاه  
  

  
  
  
  .و بابه طرب. احلزن: الشجن )١(
  .ها هنا الكفن: و يف نسخة) ٢(
  .و يعين به الطائرة) ٣(
  .األسري وبابه مسا: العاين) ٤(
  . قاله يقليه قلى: تقول. البغض: القلى) ٥(
  .النعاس وبابه طرب: الوسن) ٦(



  )٩٩(               يف القصائد املتنوعة : املقام الرابع 
  

  أرضعتموينَ ثدي احلُب من صـغري 
ــةٌ ــام زائل ــاك و اآلث ــوا قبِلن   قول
  وارعوا فؤادي عسى يجين حماسنكم
بهو مشــر صــلْب ــم ــه بك   إميان
ــرتبطٌ   ــولِ اِهللا م ــده برس   وعه
  فصــلِّ ريب عليــه مث عترتــه  

  

   اللَّـنب حاشا عن الروحِ ينأى ذلك  
وجن  والـوطن ةُ القربِ منا الـدار  

   نهالـو حييا ويقوى فـال يغتالـه  
 نـنكذا الس صفو هدومشه عذْب  
   ـنحبـه امل الينثين عنه لـو دارت  

١(ما أُزلفت(  نواـدا ع ٌعدن هلُم)٢(  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . قُربت و أُدنيت: أزلفت) ١(
  .وبابه ضرب. أي أقاموا: عدنوا) ٢(



  )١٠٠(             يف القصائد املتنوعة : املقام الرابع 
  

  من البحر الكامل              القصيدة الثانية
  

  :حممد اهلامشي و رثائه رمحه اهللا تعاىل هذه القصيدة يف مدح العارف باهللا شيخنا ومالذنا الشيخ
  ذكر السلف الصاحل ومدحهم وحث النفس 

  على مالزمة طريقهم رمحهم اهللا 
  عج باحلمى متشـمماً لنسـائمِ  
  وبساكنيه غُديـةً و مسـا هـمِ   
  واقصد هداك اُهللا حـانَ أكـابرٍ  
  وأنلْ فؤادك نشوةً يسـعد ـا  
  فلنعم أرواح حتوم بـذا احلمـى  
  أرواح أعالمٍ قضـت سـاعاا  
ــةٌ  أئم ــه ــة اإلل ــوم مبعرف   ق
  نالوا بنهجِ الشرعِ كـلَّ فضـيلة  

  مِ الـنيب مسـريهم  سلف على قد
  أبداً مآثرهم تنري علـى املـدى  
 هـمج قشعت نم فأخو السعادة  
  هذي طريقهم الكتاب أساسـها 

  

  اررع إليك روضٍ باسـمِ  )١(محلت  
  وحبمــلِ أعــالمِ احملبــة ســاهمِ
  واشرب وقيت اإلمثَ راح أكـارمِ 
  واصعد بروحك يف الفضا حلـوائمِ 

  الـوميض لشـائمِ   ولنعم ذيـاك 
  )٢(ما بني مرشد قومه و مالحـمِ 

ــادمِ ــدا املتق الن ــة ــاموا بتلبي   ق
  وبأحبرِ التحقيـقِ كـلَّ عظـائمِ   
  فالزمهم وغظ الوشـاةَ وراغـمِ  
  سبلَ اهلدى لفىت بصـدقٍ قـادمِ  
  من غريِ أن يصغى للومـة الئـمِ  
ــمِ ةُ الغــرا إذاً فَلَهــا شوالســن  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .نبت طيب الريح: العرار بالفتح) ١(
  . املالصق : املُالحم) ٢(



  )١٠١(            يف القصائد املتنوعة : املقام الرابع 
  

  أوصاف الفقيد وتأسيه بالسلف الصاحل
  

  وأضف هلم علَم الطريقة واهلدى
  فخافـه اِإللـه لقد عرف عبد  

  ه القلـوب بأسـرِها  حرب تعظِّم
 من عـارف من عابد به أكرم  
  صـب متلَّكَـه الغـرام فقلبـه    
 بلفظـة بأن يفوه تدود ولكم  
  لكنــه بالشــرعِ قــام و إِنــه
   ـدمثلُ اجلبـالِ ختالُهـا بِتجم  

  

  ذاك اجلليلَ حممد بن اهلـامشي   
  وعليه أقبلَ بـالفؤاد السـاملِ  

ــا ــيس باملتع ــه إذ ل   ظمِوتجِلُّ
  من قانت من قائمٍ من صـائمِ 
  يف حب ذات اِهللا قلب اهلـائمِ 
  تنيب بسر حقيقـة مـن عـاملِ   
  للسر و األشواقِ أفضلُ كـامتِ 
  ومتر مـر العـارضِ املتـراكمِ   

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  عزوف نفسه عن الدنيا
  نفس له جعلت هواهـا تابعـاً  

  لـذَّاتها  عزفَت عن الدنيا وعن
   لـه متسلِسـلٌ حملمـد نسب  
  قد كانَ غواصاً حبور حقـائقٍ 

  

  هلوى شريعة أمحـد بـتالزمِ    
  عكفت مبحرابِ الصفاِء الدائمِ
  ومعينه مـن حبـرِه املـتالطمِ   
  لينالَ مـاال يسـتباح لعـائمِ   

  

  
  
  

  
  



  )١٠٢(             يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  تعليمهعلمه و 
  بقراءة اإلحياِء أحـىي أَنفُسـاً  
  وقراَءةُ التوحيـد ديدنـه لنـا   
  ال سيما علم األصولِ و مثلُـه 
  علم املعاين و البديعِ مـع البيـا  
من أجلِ هدمِ صروحِ كلِّ ضاللة  
  ومبا تبقَّى مـن علـومٍ عنـده   
  حاشا بأن تلقاه يومـاً فارغـاً  

  

  وكذا فتوحات الويلِّ احلـامتي    
  النحو املفيـد لفـاهمِ  والفقه و

  فن القريضِ و علمـه مبعـاجِمِ   
  ن ومنطقٍ هو معولٌ ملخاصـمِ  
  أو شبهة من فاسقٍ أو غاشـمِ  
  جلُّ الدراية وهو أمثلُ حـازمِ  
  عمراحلياةَ بذكرِ باري العـالَمِ  

  

  
  أخالقه ومناظراته  
  باحللمِ واألخالقِ يفضلُ أحنفـاً 

  ـداهن فـىت انَ بنيشت  ةلشـهر  
  بالعفوِ و اإلحسان يسرع مقبالً
  ـةه بنقيصوإذا اجلهولُ أصـاب  
  أو جاَء ذو نقـد لـه بدليلـه   
 ـهللجِنحِ تسمو روح هوخبفض  
  فشهوده للحق أحتفَـه الرضـا  
 لكن مىت الداعي دعا لكريهـة  
  إلفَــه موإذا بـدا يومــاً ينـاد  

  ج

  وجبوده اهلطَّالِ خمجـلُ حـامتِ    
يرى ق مِوفىتالندى من قاس مد  

  ولغيظه تلقاه أسـرع كـاظمِ  
  فوراً يقابلـه بوجـه باسـمِ   
  باحلق يرجِع خصـمه ملسـالمِ  
  عظَماً وال يوماً نـراه بنـاقمِ  
  يف كل ما يبديه أحكم حـاكمِ 
  يف اللّه كانَ مضاؤه كالصـارِمِ 
  ألفيته بـاحلق خـري منـادمِ   

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  )١٠٣(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  
  

  فحديثُه مستعذَب و جليسه مستأنس و نزيلُـه مبغـامنِ     
  ج

  
فقدانـه   علـى  ال حزناً يا قوم  

  ججج

  بــآدمِ  بأمحــد و اللَّحــاق إنَّ  
  

  
   و مناجاة بيانٌ

  يا جريةً قد كان يل من قـربِكم 
  م مكبوتةًقد كنت قبلَ وصالك

ــها ــونَ يف ذيب نتع مــدوت فغ  
  كُمـةٌ و أتيـتفإذا اعترتين غُم  
  فجعلتكم عند الشدائد واألسى
  ولقد صحبتكم سنني عديـدةً 
  قد شابين التقصري و هو مذلـةٌ 
  جفيـه لـواع يكفي بأنّ القلب  
  فاملرُء مع من قد أحب مصـيره 
  التارك الـثقلنيِ الستمسـاكنا  

  ه صـلَّى ربنـا مـع آلـه    فعلي
  وسحائب الرضوان طلُ دائماً
  يا رب أحسن يف لقاك ختامنـا 

  

  شرف املقام و مرتـع مبكـارِمِ    
  روحي ونفسي بالعنـاِء القـامتِ  
  كــاملعتين بفصــائلٍ و حمــائمِ
  أشكو أزلتم يا هـداةُ غَمـائمي  
  مستمسكي ووسائلي ومتـائمي 
  مع اخوة وأنـا كجثّـة نـائمِ   
ــادمِ  ــت بن ــنين واِهللا لس   لك
  من حبكم فهـو الشـفيع آلمثِ  
  هذا الصحيح عن الرسولِ اخلامتِ

  )١(ما لننجو من مغبـة سـادمِ  
  ما قام مجـع والئـمٍ و مـآمتِ   
  بضريحِ مرشدنا نزيـلِ الـراحمِ  
  وخبالصِ اإلحسان جد للنـاظمِ 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

صبن نيِ صاحِ  وجعلتمِ(        مؤرخاًالعحلدي فسبحان العظيمِ الدائ(  
  ٧٧   ١٠٥١   ٢٠١   ٥٢        ه ١٣٨١سنة            

   .النادم وبابه طرب: السادم) ١(



  )١٠٤(             يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر الطويل               القصيدة الثالثة
  

العارف باهللا الشيخ اجلليل أيب العباس أمحد العلوي املستغامني مبوافقـة الشـيخ   هذا رثاء يف 
  .اهلامشي رمحهما اهللا تعاىل

  
  أقدما )٢(باحلتف )١(رأى الدين سهم البنيِ

اإلمــامِ مــدامع علــى ذاك وفاضــت  
حقلبــاً ومهجــةً )٤(فقــر ملــا طــاح  
نركنـه     )٥(فيا ك قـد تعـاظَم جمـد  

  )٦(رض الســرورِ بالقعــاًومــايل أرى أ

  أجاب وقـد أبـدى التـأوه والضـىن    
  وأخرج مـين سـيد القـومِ تـاجهم    
  فذاك أبـو العبـاسِ أمحـد ذو النـدى    
   ـةمييف النـدى كـلَّ د فسلْ عن يديه  
  وكم من ضلولٍ كان يف الكفـرِ سـائراً  
  وكم من أُسارى للنفـوسِ فأصـبحوا  
    لـه بـدت املـبني وملا انتهى الفـتح  

  ج

  ركنــه وــدما )٣(عليــه فأشــفى   
  وحر اجلوى من فقده قـد تضـرما  
ــا  ــه و آدم ــا راح ط ــرح مل   وف

  حومـا  الغربانَ حولَـك فمايل أرى 
  ونور الرىب يف األرضِ حزناً قد ارمتى
ــا  ــدهر يفَّ حتكَّم ــدرِ أنَّ ال   أمل ت
  جليالً ومفضـاالً عظيمـاً معظَّمـا   

  مـا فمن جوده املـزنُ اهلتـونُ تعلَّ  
  وكم من سخاٍء يف الورىمنهما مهى
  دعاه إىل اإلسالمِ نصـحاً فأسـلَما  
  بصحبته يف النـاسِ شـهباً و أجنمـا   
  عليــه املنايــا مــذ رآهــا تبســما

  

  
  .املوت واجلمع حتوف: احلَتف) ٢(   .وبابه باع. الفراق: البني) ١(
  .قطّعوبابه . جرحه: قرحه) ٤( .أشرف عليه: أشفى على الشيء ) ٣(
)٥ ( نةُ: الكالِستر.      )لْقع ) ٦ا ءاألرض القَفْر اليت ال شي: الب.  



  )١٠٥(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  فكيف يهاب احلتف من يرجتي اللِّقـا 
  وقد حلَّ يف نعـشِ انتعـاشِ فـؤاده   
   كـلُّ زمـرة خلفَـه وسار و سارت  

   تثريهـا يف الفيـايف  )١(كأنّ السـوايف 
  ثوى فكوى كـلَّ القلـوبِ تـأثُّراً   
  نــأْ أبــا العبــاسِ لســت مقيــداً
  ففي حمنة التهـذيبِ كنـت متوجـاً   
  لئن غبت عنا كانَ حالُـك حاضـراً  
  ممقـد بأرضِ الغربِ شـهم فمنهم  
ــةةُ البيضــا لكــلِّ ملمهــو العــد  
  ومنهم بأرضِ الشـامِ حـرب مبجـلٌ   

  ـرانكما فقـد   فيا أيهـا احلبحسـب  
  فصرباً على فقد اإلمـامِ مـع الرضـا   
  فال عجـب إن غـاب عنـا فإنـه    
ــه  ــاَء مال ــاَء اِهللا إن ج ــإنَّ قض   ف

  سطرنعيِ الندى فقـد  (فيا صاحِ أرخ 
  

  وحيصد خرياً كان مـن قبـلُ قـدما   
  ومن فوقِ أعنـاقِ اخلالئـقِ خيمـا   

  أعظمـا بِ هلا ضجةٌ كانت من احلـر 
  )٣(د يف اجلو أرزمـا وأنّ الرع) ٢(عجاجاً

  )٤(على فَقده مذحلَّ يف الرمسِ وانكَمـى 
ــا  ــرف أينم ــاك املش يحــولِّ م   ف

  )٥(ويف منحة التقريبِ صـرت متومـا  

  )٦(بكلِّمـا  العـارفونَ  عنـك  بلقد نا
ــا  ــا تعمم ــدام إذا م ــيم و مق   عظ
  هو العمدةُ القُصوى إذا الدهر دمـدما 

ــامشي إذا ا  ــي ه ــي نق ــىتق   نتم
ــلَّما   ــد س ا روةــا يف ذ   متلَّكتم
  حبكمِ إلـه اخللـقِ إذ كـانَ مربمـا    
  لَبدر دعته الشمس لألصـلِ فـانكمى  
  مرد و باري اخللقِ من شـاَء أَعـدما  
  )هوى البدر من عليائه بعـد أنْ مسـا  

  جج

  ١٠١ ٥١ ٧٦  ١١٧  ٩٠  ٢٣٧  ١٢    ١ ٨٤  ٨٦  ١٣٠ ٢٦٩ ه ١٣٥٣سنة    
  .الغبار: العجاج) ٢(   .أذرته: يح الترابسفت الر)١(
  .سترها بالدرع: كمى نفسه) ٤(    .اشتد صوته: أرزم الرعد) ٣(
  . و هي حبةٌ تصنع من الفضة كالدرة. ألبسها التومة: توم الصبية) ٥(
  .أولو السمى: و يف نسخة. أي بكلما أجزم به )٦(



  )١٠٦(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر الطويل              القصيدة الرابعة
  

الشيخ قاسم  هذه القصيدة قد طلب نظمها الشيخ حممد اهلامشي رثاًء لوفاة مفيت الديار العراقية
  .و هو ممن أجازهم الشيخ اهلامشي بالورد اخلاص و العام رمحهما اهللا تعاىل. القيسي رمحه اهللا 

  
ـ    دمععلى قاسمِ القيسي قد ذَرف ال

  ولم ال وقد هدت من الدين ثغـرةٌ 
  ثوى فكوى كلَّ القلـوبِ تـأثراً  
  فلله حرب موضـح كـلَّ غـامضٍ   
ــنٍ مــآثر ــه يف كــلِّ ف   إمــام ل
  قضى عمره يف دعوة اخللقِ للهـدى 

 لقد نصبخفضِ جِنحهيف  األخالق  
  فيا صاحيب سلْ عنه كـلَّ فضـيلة  

  لتقـى تأصلَ فيه العلم و الفضلُ و ا
 ربــه ــةفيـا أيهــا الغــادي لذم  
ــذه  ــداَء فه ــت الن ــاك فلبي   دع

  

  فد١(وعن نعيِه حزناًلقد ص( عالسم  
  عوها الـرطلُّ علينا من نوافـذ٢(ي(  

  غُ واللَّسـعا اللَّـددو عدب ةبلوع  
ســعــه و   وِهللا حبــر للرواســي ب

امم٣(ه(   وقـع له يف كـلِّ ملحمـة  
  من مواعظـه النفـع  فكم عم خلقاً 

  و الرفـع ـدفكان له يف ذلك ا  
 ـرعاحلقيقةُ والش تنبئْك إذا شئت  
  يا أيهـا الفَـرع اآلثار أال فاقتف  
   ـعوال من أْ بقـربٍ ال صـدودن  
  موائد من ترجو ومنحةُ من تـدعو 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .جرسوبابه ضرب و. أعرض: صدف عنه) ١(
      .اخلوف والفزع: الروع) ٢(
  .السيد العظيم اهلمة: اهلُمام) ٣(



  )١٠٧(             يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  
  

ــد صــدقٍ يف نعــيمٍ مؤب مبقعــد  
  أغادرتنــا و الصــرب عنــا مبعــزِلٍ
  فدتك ألوف لو يصح الفدا وهـل 

  تقاطَرت الرضوان سحب عليك من
  

  جبنات   ـعتـا الر ستطابي لْدخ  
 يصفو لنا اجلمـع عسى جبوارِ احلق  
عروال د ــرس قضــاَء اِهللا ت دــر ي  
  والربـع بأجرِ الصربِ أهلـوك وفاز  

  

  
  
  

  



  )١٠٨(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر البسيط               القصيدة اخلامسة
  

  .اء الشيخ املرحوم عمر العيطة بطلب من السيد هاشم العيطةهذه القصيدة يف رث
  

  كفكف دموعاً ودع حزناًوطب خلَدا
  بل ليس يرضيه إال أن تسـري علـى  
  واستجلِ أوصافَه إذ نام عـن عمـرٍ  
 ه كالسيلِ منحـدرذاك الذي وجد  
ــرةً  ــوقاً وميس ــةً ش ــلُ ميمن   ميي
  كم منه دعوةُ حقٍ أرشـدت زمـراً  

  جمِ أي شـئت مـن بطـلٍ   ويف ترا
به بكى الذي تلك الصفاتي فكيف  
   فاروقنا يا غـوثُ يـا عمـر مسي  
  وقد أتيـت مليكـاً كفُّـه هطـلٌ    
  يا وارثَ املصطفى هل عند خالقنـا 
   يف مشـسِ معرفـة يف ظلِّ مغفـرة  
    عنـا بـراضٍ إننـا نفَـر هل أنت  

  

  الذي فُقدا ال يرضيفالدمع واحلزنُ   
  باً أن تعرف األحـدا منهاجه راغ

  قضاه ما بني وعظ للورى وهدى
  يف حب طه و لألغيارِ ما شـهدا 
  وجداً فتحسب منه القلب متقـدا 

  )١(وكم صداها حما راناً بنا وصـدا 

  )٢(إن تبلُه تلق حبراً طافحـاً زبـدا  

  و غريها ليس حيصيها النهى عددا
  فارقتنا و أخذت القلب والكبـدا 

 دااليغلقالذي قَص يف وجه الباب  
  من رتبة لك إال رتبـةُ السـعدا  

  ِمرحمة يف قَعرِ حبرِ ندىسحبيف 
  نقفو إلثرِك نسقي كلَّ مـن وردا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

     .جلى صدأها: صدأ املرآة) ١(
  .الرغوة: الزبد من املاء و البحر) ٢(



  )١٠٩(            يف القصائد املتنوعة: ابع املقام الر
  

  فاسأل لنا احلق عونـاً يف مسـالكنا  
   بكُـم ممغـر يا أهلَ بدرٍ أتـاكم  
 هـوى اً طريحكم صبقد كان يف حب  
 تعـجضوانُ ما سالر همن رب عليه  

  

  يا سيداً كلُّنا يرجـو بـك املَـددا     
  فأكرموا ضيفَكم يا أيهـا الشـهدا  

ـدا  سبتاً كم هاموكم أَح بذكراكُم  
قرىب )١(وت بقطرِندى الرأوصباً هب  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .مجع ورقاء و هي اليت يف لوا بياض إىل سواد: الورق ) ١(



  )١١٠(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من جمزوء الرمل              القصيدة السادسة
  

  .اء الشيخ املرحوم عمر عيطة أيضاًهذه القصيدة يف رث
  

  يا سحاب العفو فاهطلْ
ــدما أن  ــا بع   فارقون
   ـي عليـهبيا صـبا ه  
ــا ــه إلين ــي من   وامحل
ــان إين ــا العرف ــا أب   ي
  أشتكي بثِّـي وحـزين  
ــي ــك من ــإىل روح   ف
ــامٍ ــات عظ ــع حتي   م
ــا ــتحِ أغثْن ــر الف   عم
قــامليــا ملــك يف الع  

  

    األحبـه واسقِ يل قـرب  
ــهأضــرموا  ــار احملب   ن

ــه ــين ترب ــي ع   والثم
 ـهرب من يعرف عرف  
ــه قلب ــارق ــرم ف   مغ
  قُربـه للذي قد نلـت  
  وصـبه أبعثُ الشـوق  
  طيبـه يا ابـن باتطي  
  ـهو قطب ـديا أخا ا  
  هـهبش األضـداد حتذر  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١١١(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف              القصيدة السابعة
  

  وقال مؤرخاً وفاة السيد اجلليل عبد ايد حممد رمحه اهللا و كان من أكـابر علمـاء دومـا   
  :ه ١٣٩٢وأفاضلها و كانت وفاته حسب التاريخ 

  
  حممـد يـدا نسى عبدكيف ي  
  كانَ يف الفقه والقَريضِ ضـليعاً 

ـ    ذات فـذٌّ وبعلمِ الصفات و ال
  فهو كالبحرِ منه تجىن الـآليل 
  يا حمباً أحببـت ربـاً كرميـاً   

  أرخـت الرمحن واىل( فإليك  
  

   دســنأمســى الفضــائلِ ت وإليـه  
   دشـهاخلـطِّ ن يف صـناعة وله  
   دفْـرم للحـق وهو للسـائرين  
 ـدالن قيعب هردمن و روض وهو  
   الشـك يف النعـيمِ خملَّـد أنت  

  )ت حياً وطبت يف اللَّحد مرقَدطب
  

  
  
  
  
  

   ٣٤٤  ٧٣  ٩٠ ٤١٧  ١٩  ٤١١       ٣٨  ه ١٣٩٢سنة        



  )١١٢(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف              القصيدة الثامنة
  

  :و قال مؤرخاً وفاة السيد عبد اهلادي اخلطيب رمحه اهللا
  
  ن عبد اهلادي اخلطيب لفـذٌ إ

  كان مسحاً و حافظاً وكرميـاً 
وصف عن أي يغنيه فيه وصف  
  فاصطباراً آلَ اخلطيبِ لخطبٍ
خــأر ــه ف ــنةُ اِإلل هــذه س  

  

  هامشي منه يفـيض الكمـالُ    
  هكذا بالتقى تكـونُ الرجـالُ  
  عملٌ صاحلٌ و كسـب حـاللُ  
  حلّ فيكم فاملوت أمر جـاللُ 

  )شيٍء عدا الرؤوف خيالُ كلُّ(
  

  
  
  
  

   ٦٤١  ٣١٨  ٧٥ ٣١١  ٥٠         ه ١٣٩٥ سنة          



  )١١٣(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف              القصيدة التاسعة
  

  :و قال هذه األبيات مؤرخاً وفاة بدرية روح رمحها اهللا
  

ـ    ه ضـرحياً ضمخي رمحةَ اإلل
  قدميـةُ عهـد نفس حلَّت فيه  

  ريب بـاقٍ ( قلت فيها مؤرخاً 
  

  واإلحســان بــأريجِ الغفــران  
ــان ــالمِ واإلمي ــالتزامِ اإلس   ب
نــانبعــايل اجل بدريــة روح(  

  
  

  
  

  ١٣٥   ١١٣   ٦١٦  ٢١٤        ١٠٣  ٢١٢  ه ١٣٩٣ سنة  



  )١١٤(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف              القصيدة العاشرة
  

  :بن السيد فؤاد حمفوظ و قال مؤرخاً والدة السيد نوفل
  

  مســح الــدهر بــاملىن وتفضــلْ
  ومهى البسطُ فوق بسط التـهاين 
  ورقيق النسـيمِ هـب بـروضٍ   
  قـد هـز شقالع همذ هز زاروه  
  واألزاهري من ندى القَطرِ تزهـو 

ــدامى ــدامٍ  والن ــابقت ملُ   تس
ــنيٍ   بكــؤوسٍ مــن لؤلــؤٍ وجلَ
ــاةً ــرميم حي ــنح ال ــف مت   قرقَ

  األكوابِ الحت ظُهوراً بطونمن 
  حنتسيها علـى املنـارة جهـراً   
  وغدونا نسـتنظر البـدر حـىت   
   لطـف وتبدى من فـوقِ بانـة  
  وتــــداىن برقــــة و داللٍ
  مجع اللطـف و الرقـائق حـىت   
  يا فؤاداً حمفوظُـه لـوح قلـيب   

  

  ومحيا الزمـان بشـراً لَّـلْ     
  وسرير السرور نـوراً تكلَّـلْ  
  رنح الغصن و القدود وميـلْ 
  ج والعندليب للغيـد عنـدلْ  
  ترقُب البدر حني يبدو فتخجلْ
ــلْ ــديهم يتنقَّ   ولنــا مــن أي
  راحها من مسا ألسـت تنـزلْ  
  كعقيقٍ سلسالُها قد تسلْسـلْ 

ـ     ي أولْوهي للدن آخـر و ه
  )١(فباللُ الكؤوسِ قام فحيعـلْ 

  أسفر البدر عن مجالٍ مكمـلْ 
  فانثىن نيـر الظـالمِ وهـرولْ   

 الثغرِباسم  أهدبأكحلْ الطرف  
  كبر احلسن مـذ رآه وهلّـلْ  
  لك فيه الغرام حقـاً تسـجلْ  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .نادى حي على: حيعل ) ١(



  )١١٥(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  
  

   دائمـاً كـلَّ وقـت اللّه دفامح  
  نلت من فضـله غالمـاً زكيـاً   
    عمـيم مـن يديـه فلك البِـر  

  

  وزمـزِم بعجـبٍ  ( حي تارخيَه 
  

  حيــثُ أوالك مــا تــروم وتســألْ  
  من كرميٍ مـن سـيد مـن مبجـلْ    

ــدــه ا ــلْ و ل ــالك تأث مــن ع  
ــلْ  ــة نوفَ ــاً بطلع ــاً مرحب   )مرحب

  

  ١١٦   ٥١١   ٢٥١  ٢٥١         ٧٧   ١٠٠ه    ١٣٥٦سنة   

  



  )١١٦(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر البسيط            القصيدة احلادية عشر
  

  .هذه القصيدة بطلب من األوالد مبناسبة عيد األم
  

  الكـون يبـدينا  بك اإلله هلـذا  
 ـقَميف األشهرِ التسعِ محلٌ كلُّه س  
  كم تنجبني كرميـاً كفُّـه هطـلٌ   
  )١(يا أم كم تسهرين الليلَ من أرقٍ

  وأدمع منك طولَ الليـلِ سـائلةٌ  
  هذي ميينك قد كانت وِ سـادتنا 
  إن جاَءنا اخلري طبعاً تفـرحني لنـا  
  أو نابنا الشر تلفني الضحى غَلَسـاً 

  حثَّنا الشرع أن نبغي الرضا أبداً قد
  ـهأمجع اهلدى و املىن و اخلـري بك  

  

  يا أم مع ذوقـك اآلالم واهلُونـا    
  تلفينه بعد وضعِ احلمـلِ نِسـرينا  
  وتخرجني فىت يهـوى امليادينـا  
  والدر من ثديك اهلـامي يغـذِّينا  
  إن شاكنا الشوك يف إحدى أيادينا

 للن سـراكي نينا  وتلكـدهـدينِ ت  
  والبِشر من ثغرِك الضحاك يحيينـا 
  فأنت أكرم من أضحى يواسـينا 
  يا أم منك عسى موالك يرضـينا 
  فإن عققنا ففـي ويـلٍ مهاوينـا   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  .وبابه طرِب. السهر: األرق)١(



  )١١٧(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف            القصيدة الثانية عشر
  

وهـي يف العـدوان   . ١٩٤٥هذه القصيدة ألقيت يف املؤمتر العمايل يف اجلامعة السورية عام 
و   الفرنسي الصراح على بالدنا و يف موقعة ميسلون و الثورة السورية و اإلضراب اخلمسيين

  .كيف كان اجلالء
  

ـ    تارِشعشعت من وراِء ذاك الس
ــم الهع ــالبني   وأضــاءت للط
ــا ــة ملّ ــدس اجلهال نونــأى ح  
  وأفاق العمالُ مـن مرقـد الـذ   
ــوا فلب اجلهــاد مسعــوا داعــي  
  نفروا يـوم ميسـلونَ خفافـا   
  لريدوا العـدو عـن جنـة األر   
  كم رأينا منهم على األرضِ صرعى
  صربهم يف القتالِ صـرب كـرامٍ  

ــدو مب ــن الع ــدها أعل ــاًعن   ين
ــدابٍ ــى بانت ــه أت ــاً أن   زاعم
  دخلَ الدار وقت ماحـلَّ فيهـا  
  يف ربوعٍ خضـرٍ وظـلٍ ظَليـل   
  صحح القصد بـاحتاللٍ عمـيمٍ  

  

  موجةُ النورِ من سـما األفكـارِ    
  منهج الرشـد دونَ أي اغتـرارِ  
  ظهر احلـق مثـلَ رأْد النـهارِ   
  لِّ محاةً لكـنهم كالضـواري  

  ألوعـارِ ومشوا للسـهولِ و ا 
ــارِ   ــارِ و البت ــاالً بالن   وثق
  ضِ بأزهارها وطيـبِ الثِّمـارِ  
  ودماً منهم على األرضِ جـاري 
  فعلُهم يف الدفاعِ فعـلُ خيـارِ  
ــارِ ــن األنص ــا م ــه جاءن   أن
  وهو زعم عن احلقيقـة عـاري  
ــلَ دارِ  ــوق أمج ــا تف   ورآه
  وهواٍء طلـقٍ وصـوت هـزارِ   
ــرارِ  ــها األح ــتبِداً بأهل   مس

  

  



  )١١٨(            يف القصائد املتنوعة: ام الرابع املق
  

  فرق اجلمع شتت الشملَ حـىت 
  ولَكَم يف السجون والنفيِ أبـدى 
   حبـق النفـوس عندها ثـارت  
   تتالقى األبطالُ مـن كـلِّ فَـج  
  سيما الغوطـةُ الـيت يف رباهـا   
  وظالم الكهـوف قـد أ لفـو   
  وأزيز الرصـاصِ قـد عشـقوه   

ــاةٌ  ــم أب ــوا أ ــيمٍ برهن   لض
  كم بِقاعٍ من قبلُ خضرٍغدت يف
  وقعةُ املـرتِلِ الـيت لـو تراهـا    
  وتراهم عند الفـرارِ سـكارى  
  قرروا الفتك باألهـايل انتقامـاً  
  أحرقوا أكثـر األمـاكنِ حـىت   
  نا يف بيـوتنقموا من شـيوخ  

  

  كـلُّ قطــرٍ لــه نظــام إداري   
  من قـرارٍ يتلـوه شـر قَـرارِ    
   و مـن ثـو من ثـورة ارِحي  

  يف السويدا شـبت إىل عكّـارِ  
  قد أوى كـلُّ ضـيغمٍ مغـوارِ   
  ه يرقُبونَ العـدو يف األسـحارِ  
ــارِ  ــماعِ لألوت ــذ الس   كلذي
  قد أتاهم مـن معتـد غَـدارِ   

  أو جلَّنــارِ )١(أُرجــوان ختتــالُ
ــالفرارِ   حينمــا الذت العــدا ب
  من كُؤوسِ املنون ال من عقـارِ 

  لثّـارِ رافعني األصـوات يـا لَ  
  عاد بنيانهـا كجـرف هـارِ   
  شــيدت للصــالة و األذكــارِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد الساحة اليت أرضه تنطق عن شـربِها دم األبـرارِ    
  

  
 ـتو أحي للنفسِ صانت كم فتاة  
  يف سبيلِ اجلهـاد كـلُّ عنـاءٍ   

  

  لسـوارِ بالتخلي عن قُرطها و ا  
  وعذابٍ عـذب وكـلُّ مـرارِ   

  

  
  
  
  .تز: يف نسخة) ١(

  



  )١١٩(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  كلُّ هذا مل يـثْنِ منـهم قنـاةً   
   نـدداخـلَ م وأحالوا اجلهـاد  
  كيف ينسى إضراب مخسني يوماً

  

  بل مشوا مـع مشـيئة األقـدارِ     
ــارِ  ــالقوي اجلب ــتعينني ب   مس
  وســواه والضــرب باألحجــارِ

  

  
  

  ما لديهم سوى احلجارة واخلصم أتاهم جبيشه اجلَـرارِ   
  

  
  كم لديـه دبابـةٌ قـد رمتـهم    
  تنثين و احلجـار ترمـى عليهـا   
  كم محلنا لللحد يف كـلِّ يـومٍ  
  يف ــارٍ كــم قــاتلوا و بليــلٍ
  و استماتوا حىت دميرتيـل نـادى  
ـ     اًمث عاد العمالُ للكسـبِ عيش
  ـرِ قَـرنشمن ع أسسوا االحتاد  
ــمٍ ــاطٌ بعل   عمــلٌ رمــزهم من
  وعلى ذلك الشـعارِ اسـتقاموا  
  فهم األبعدون عن كـلِّ حـزبٍ  
  قصدهم عيشهم يكـون رغيـداً  
   عامـلُ النسـيجِ و بـان منهم  
  كلُّهم يعملونَ للشـعبِ خـرياً  
  حاش حاشا مادام عصر األمـاين 

  

ــدرارِ   ــا امل ــن ثغره   جبحــيمٍ م
  بليس عنـد رمـي اجلمـارِ   مثلَ إ

  مـن شـبابٍ وكُهـلٍ وصـغارِ    
  كم أجـادوا حراسـةَ التجـارِ   
  قدكفى قد كفى القتالُ اجلـاري 
  بقلـــوبٍ كرميـــة صـــبارِ
ــارِ  ــوق باإلجه ــالبني احلق   ط
ــارِ  ــان لألوط ــلِ األوط   وبني
ــارِ  ــزاب لألغي ــاركني األح   ت
  مثلِ حزبِ الـيمنيِ أو كاليسـارِ  

  رارِحتت ظـلِّ الدسـتورِ باسـتق   
ــارِ   كالنج ادــد ــوه احل   وأخ
  أمن العدلِ تـركُهم والـذراري  
  عصرنا حتت ظلِّ سامي الفَخـارِ 

  

  
  
  



  )١٢٠(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  فـذ ساملِ القلبِ طاهرِ الكـف  
  ال زال فينـا  )٢(والرئيس الثـاينُّ 

  مشهراً من صالبة العزمِ سـيفاً 
  يجلـى ) ٣(سيما عاهلُ الـوزارة 

 بلُ تلـقكالبحر إن ت فهو حرب  
  وهو ما بني امسـه و املسـمى  
  يا والة األمورِ فالشعب مـنكم 

  

  مؤسس معمـاري ) ١(هو شكري  
  رافعـاً للجهــاد أعلــى منــارِ 
  لــذوي االعتــدا واالســتعمارِ
ــارِ   بنعــوت اإلجــاللِ واإلكب
ــارِ ــت يف نث ــمِ نظِّم   درر العل

ــيالِ و اخلَ  ــز للس ــارِرام   طّ
  طالب نصـره علـى األشـرارِ   

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .شكري القوتلي) ١(
  .سعد اهللا اجلابري) ٢(
  .فارس اخلوري) ٣(



  )١٢١(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر الكامل            القصيدة الثالثة عشر
  

  :وقال عند جالء الفرنسيني عن سوريا
  

١(ِاجلالِء خالصةُ األعيـاد  يوم(  

  يوم أغر به لقـد نلنـا املـىن   
  فعناهم عنـا نـأى ال رجعـةٌ   

وهو حمرر الشعب سرال ي م٢(ل(  

  يا شعب سوريا املناضلَ دائمـاً 
  حـدةأتى لالنطـالق لو عيد  
  حـدةقٍ ألمشـلِ ويا كلَّ منطل  
  أمويــةٌ  غــراُء عباســيةٌ  

  

  الضـاد ذكراه تبهج كلَّ أهـلِ    
   بـزوالِ االسـتعمارِ واإلفسـاد  
  شرى لكـلِّ فـؤادالب وانسابت  
 من ذي احتاللٍ طالَ واسـتبداد  
   ـادـرارةَ احلُسقيـت مو رأبش  
 ــاد ــت جبه ــة إن حقِّقَ عربي  
  مكانـةَ األجـداد هالّ استعدت  
  علـى األسـياد ها سادتلدفبع  

  

  
  
  
  
  
  
  

  انةٌ مبحاسن اإلسالم يعذُب لُها للصـادي وحضارةٌ مزد  
  

  
ــتبدادهم  ــيني باس   إنّ الفرنس
  عن ظلمهم وعتوهم وجحيمهم

  الشبابِ وشردوا منملئوا السجونَ 
  فلذاك كلُّ الشعبِ هب جماهداً

  

   باألحقـاد متوج جعلوا القلوب  
  من شئت سلْ من رائحٍ أو غادي

  بعـاد أهلَ النهى بـالطَّرد و اإل 
ــيبِ و األوالد و الش ــبابه   بش

  

  
  
  

  
  

  .أي األعياد الوطنية) ١(
  .يف حتريره: و يف نسخة) ٢(



  )١٢٢(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  سلْ ميسلونَ وأرضها عن شربِها
  و الثورةُ السوريةُ احلمراُء هـلْ 
  كانَ التسلُّح عنـدها إميانهـا  

  مضرباً املناضلُلشعب ا غداولَكَم 
  متربصني بـه الـدوائر كلَّهـا   
  فإذا رأوا علْجاً و لو متسـلِّحاً 
  بدقيقـة نونـهم كأس وسقَوه  
  ملا رأى األعداُء ما قد حـلَّ يف 
  حىت إذا طاشت لذاك عقـولُهم 
  ومشوا لـسِ أمـة يرمونـه   
  علـيهم هذا الفعلَ عـاد لكن  

  وافالرعب حلَّ قلـوبهم ملـا رأ  
  علموا بأنّ جنـاتهم ترحـالُهم  

  يا غاصبني َألرضكم)١(هيا ارحلوا
  هي أرضنا من قبلِ نشأة أصلكم

  

   استشـهاد ماِء بأشرفأصفى الد  
 فُها لدى األشـهادمواق هلَتج  
  بــاِهللا واحلــقِ املُــبنيِ البــادي
  ومطالباً جبـالِء كـلِّ معـادي   
  يف مهجعٍ أو حمفـلٍ أو نـادي  

  ه حبالــةَ الصــيادألقَــوا عليــ
علــى ميعــاد ــهعم همفكــأن  
نــادــوا بكــلِّ عهم هبأفــراد  
   تـادو ع وا بكـلِّ ذخـريةجز  
األوغــاد هم وفظاظــةجبحــيم  
ــاد ــار باملرص ــؤمِ واجلب   بالش
  األضـداد من مجلـة حلفاَءهم  
 ــراد ــاجلمعِ واألف ــلَّلوا ب   فتس
لألحفــاد ــدا وذروا تــراب  

  مـن اآلسـاد   قد شادها رتـلٌ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  .فترحلوا : و يف نسخة ) ١(



  )١٢٣(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من حبر الرمل            القصيدة الرابعة عشر
  

  :وقال يف الوحدة مع مصر و بناء اجلمهورية العربية املتحدة
  

  دهر لنـا و ابتسـما  أشرق ال
  وزها الشعب ابتهاجاً وسـما 

  

ــي    ــاله السندس ــى حب   وجتلّ
  يف عـرسِ ) ٢(مثلَ املها )١(رافالً

  

  
    دور  

قد دا ال يزهو وبنت كيف  
   مجهوريـةٌ منـها اتقـد تلك  
 و قـد ها للغربِ قد هدشأو  
  فستنمو و سـتقوى كلّمـا  
  ونرى األعالم صارت علَمـا 

  

  )٣(ت ،من يعربٍ طارفُهـا ولد  

  نــار حــق مــؤمن عارفُهــا
  )٤(سهمها عني العـدا طارفُهـا  

ــسِ لألس ــق ــرع آب   عــاد ف
  واحداً فـوق مجيـعِ األرؤسِ  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  . جر ذيله و تبختر يف سريه فهو رافل: رفلَ رفالً و رفوالً و رفالناً) ١(
  .البقر الوحشي: املها) ٢(
  .أصلها من الطارف و التالد :طارفها) ٣(
  .أي جارحها: طارفها) ٤(



  )١٢٤(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

    دور  
ــه   مــنكم نبغــي زوالَ العقب
   العقبـه تبتغي منـا امـتالك  
بهوهي هلكى من مذاقِ املسغ  
ــا ــا لُقَم ــا واجعلوه   مزقوه
  خلِّصوا أوطانَ معراجِ السـما 

  

    إسـرائيلُ بنـت ـعِ  هياخلُض  
  واتساعاً يف اجلهـات األربـعِ  
ــفْدعِ ــقِ الض ــو كنقي   مث تعل
ــرسِ  ــرب يف املفت ــذئابِ ال   ل
  وادخلوا حمراب بيت املقـدسِ 

  

  
  
  
  

    دور  
ــد األملُ  ــربِ ج   إنّ يف املغ
  روابيـه دم كم سقى تـرب  
  الغوثُ عسـى ينهـدم منكم  
  وعمانٌ قد أفاضـت قَسـما  

  سـكندرونَ اضـطرما  ولواُء ا
  

  وعلى الوحـدة عقْـد األمـلِ     
  طاهر مـن أنفُـسٍ مل تبخـلِ   
  صرح حمتلٍّ أتـى يف جحفَـلِ  
  أا مـن نصـرِها مل تيـأسِ   
  قـائالً عـن أُمـه مل يحــبسِ   

  

  
  
  
  

    دور  
 ينِ جاَء اخلَلَـفالد يا صالح  
  السـلف داعماً ما قد بنـاه  
  ليس يغويه الغـىن والتـرف  
ــا   ــرئباً معلم ــراه مش   فت
  ولتوحيد لنـا قـد رسـما   

  

ــالظَفَرِ     ــتيقناً ب ــائراً مس   ث
  ومبيداً ما أتـى مـن خطـرِ   
  بل لغيث الشعبِ مثـلُ املطـرِ  
  خلالصِ األرضِ مـن خمـتلسِ  
  من خليجِ العربِ حىت األطلسِ

  

  
  
  
  

  



  )١٢٥(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

   من البحر اخلفيف            دة اخلامسة عشرالقصي

  
  . وقال هذه القصيدة مبناسبة عيد اجلالء عن بور سعيد بعد العدوان الثالثي

  
ر من فحوصِ الزمانمص خرجت  
  واستحقت شـهادةً و احترامـاً  
  مل تكن أسطر الفحـوصِ بـأقال  
  لغةُ الفحـصِ خطَّهـا حلفـاءٌ   
  فتلقى شـعب الكنانـة فحصـاً   

فانربى يكتب   حبـرف السـطور  
  ــعيدورِسياهلــا وقعــةً لب  
  عن لظاها اسألوا رجالَ املظـال 

  

     االمتحـان طـأةبنجاحٍ مـن و  
   نـانو ج هجـةالزما كـلَّ م  
 ــنان ــدفعٍ و س مب ــن   مٍ ولك
   الـنريان لفظها كـان ألسـن  
 ــدان ــة املي مويف ح ــات   بثب
ـــرانه النيـــدادم ذهـــيب  
   عـن معاقـلِ اإلميـان جنمت  
  وا مـن احلـدثانجالذين ن ت  

  

  
  

  
  
  
  

  
  هل رأَوا غري ضيغمٍ شهر السيف بكف خضابها أُرجواين  

  

  
  فكأنّ الـدفاع كـأس اعتـزازٍ   
  أدهش الكونَ هولُهـا يف حبـارٍ  
   بانـدحارِ كـلِّ عـدو وانتهت  

  مـن زمـنٍ كـا   أي عيد أجلُّ 
  يــوم عيــد وفرحــة بانتصــارٍ

  

     هـوان كـأس وكأنّ اهلجـوم  
 ــان نلٍ و عــه ــالعٍ و أس   وق
   كاإلنسـان خائنٍ فهـو لـيس  
   عـن األوطـان نَ اجلالُء بـه  
ــدوان الع ــادة ــرٍ لق ــوم قه   ي

  

  
  

  
  

  



  )١٢٦(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر اخلفيف            القصيدة السادسة عشر
  

  :مطالباً بوحدة الصف يف قراع االستعمار و بقاياه وقال هذه األبيات
  

  حطِّمِ القيد و احتـد ال تبـالِ  
  يف اجتماعٍ ويف اقتصاد ويف كُلِّ
  سيما وحـدةُ الثقافـة منـها   

  

  وحدةُ العـربِ غايـةُ اآلمـالِ     
  جمالٍ يف السـلْمِ أو يف النضـالِ  
  يتجلّى للعـربِ كـلُّ كمـالِ   

  ج

  
  

  األبطـالِ  )١(د اد عن أسالفنا قادة الوغى نصطَفيها من تال  
  

  
ــدوٍ ــلُّ ع ــهار ك ــذا ين   فبه
  أيها الكادحونَ يف وطن الضـا 
  أنتم لألوطان ركـن ارتكـازٍ  
  حقِّقوا باحتادكم كـلَّ شـيءٍ  
  وأزيلوا تلك احلـواجز حـىت  
  إا من صنيعة الغـربِ حقـاً  
  فأميطوا أذاهـم عـن ربـوعٍ   

  يـا مل يزل عندنا هلم مـن بقا 
  كافحوا كلَّ من تجرثَم منـهم 

  

ــاحتاللِ   ــا ب ــامثٍ يف ربوعن   ج
  د فهيــا ســرياً ألوجِ الكمــالِ
  وضمانٌ من عاديـات الليـايل  
  جاَء يف جِكم علـى اإلمجـالِ  
ــالِ  ــرد أي اتص ــنى للف   يتس

  )٢(حني جاثوا يف الدارِكلَّ خاللِ

  طاهرات من رِجس كلِّ ضـاللِ 
  للدعايات يف رجـوعِ احـتاللِ  
ــالِ  ــالَء باستئص ــوا اجل   وأمت

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .احلرب فيها من الصوت و اجلَلَبة: الوغى) ١(
  .واجلمع خالل. الفُرجة بني الشيئني: اخلَلَل) ٢(



  )١٢٧(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  فينـا  أحـدثَ  االستعمار إمنا
  

  لِانفصـا  ثغور يف صفوف لنا  
  

  يا نضالَ األسود يا شرف اد فحطِّم ما مثَّ من أغـاللِ   
  يا ديار الرشيد يا كعبةَ العلمِ عرين األسود واألشـبالِ 

  

  
    

  ال متيلـوا حنـو القطيعـة إنــا   
  و مليكـاً  )١(يا بين الضاد سوقةً

  وحدوا صفَّكم ومجوا نفوسـاً 
ــاد ــانكم باحت ــوا أوط جمث ز  

  

  رعنا مـرارةَ االنفصـالِ  قد ج  
  ورئيساً هـالّ مسعـتم مقـايل   
  واجعلوا احلق فوق كلَّ منـال 
  بعده وحـدةٌ كمثـلِ اجلبـال   

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .ضد امللك: السوقة ) ١(



  )١٢٨(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من الدوبيت                  القصيدة السابعة عشر
  

  .بة قدوم وفد احتاد نقابات العمال املصريوقال مبناس
  

حيــه ــراتني أهــالً بوجــوه  
  ــه ــا بتحي ــتم حلين   إن أقبل

  
ــه ــا غــدت تواق   أرواح مجيعن
رياقــهإذا مل جتــتين ت فــالعيش  

  
  يا من بقوى صـفوفهم أُحتفْنـا  
  هل كانَ لنا يوم به قـد خفْنـا  

  
  الزمالُء يف ازدهـارِ املهنـه حنن  

  طـانُ نفتـديها كجنـه   ثُم األو
  

 ــوأم ــقي ت ــداينُّ للدمش احلَم  
  فـذلك يـألَم يمإن حلَّ به ض  

  

   ـهلدغِ احلي بعد الترياق فهي  
  قد كانَ ملن يلوذُ فيكم حيـه 

  
  اقهسـب و يف سـبيله للمجد  

أشداقه رفاغ و اخلصم ١(عار(  

  
  الويلُ ملن بـاحلق مل ينصـفْنا  

فْنـا حاشا أبداً و اِهللا ما أرج  
  

هلُ فننكم بسواعدنا التصنيع  
 ـهنج حىت تبقى على البسيطة  

  
  أَو أَم أَغـادر واملرتلُ واحـد  
  لَّـمعت هذا الشـعور من واقعه  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  .مجع شدق و هو جانب الفم: األشداق ) ١(



  )١٢٩(            املتنوعةيف القصائد : املقام الرابع 
  
  

كان الشيخ يعمل يف النسيج و أراد أرباب العمل إنقاص أجور عماهلم فقابلهم نقباء العمال 
العمل فلم يعدلوا بل قال  طالبني منهم العدول عن إنقاص أجورهم خشية إضراب العمال عن

فرجـع  . هاإن أنتم أضربتم عن العمل متوتون جوعاً أما حنن لدينا أموال نصرف من: بعضهم
النقباء و اجتمع العمال واستشاروا الشيخ ، فأجام ببيتني فتحمسوا و أضربوا فعند ذلـك  

  :فقال. رجع أرباب العمل عن إنقاص األجور و رجع العمال إىل أعماهلم
  

  يهددين أين إذا صـرت مضـرِباً  
  املـىن  ملوت بعـده أبلـغُ   حناناً

  

  اجلوعِ املربحِ والعطَـش  أموت من  
وال أمسع  شالقولَ البذَيَء ويب طَـر  

  

  
  



  )١٣٠(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من جمزوء الكامل          : و قال هذين البيتني يف الشتاء
  

ــتاَء ــةٌ إنَّ الشــ   ثقيلــ
  اســتمتاعنا  لكــن ــا  

  

ــا    ــا و برودهـ   يف بردهـ
  ورودهـــابغـــذائها و

  
  

  
  
  
  من حبر الرجز            :قال ملغزاً يف مسرقندو
  

لبلدة يف الشرقِ ما اسم تهز  
ــره ــب آخ ــذوقِ حمب   لل

  

  للخلـــقِ مقتلَـــةٌ أولُـــه  
ــالفَرقِ يف راؤهو ــطه ك سو  

  
  

  
  
  



  )١٣١(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر الوافر            :وقال يف اختيار الزوجة
  

بجٍ وروــز ــاً م   مجــيالً وجه
ــد ــه وبع ــاً لقائ ــرياً وقت   يس

  

ــه   ــأَةٌ و آفتـ ــه خمبـ   بفيـ
ــراه ــدماً ت ــه مدم ــاً و إي   آه

  
  

  
  
  
  
  

  من البحر الطويل  :تاناً التفت أغصانه وأينع محلهاوقال هذين البيتني عندما دخل بس
  

  مهلِّـلِ  قالـت بوجـه   قائلةو
  فأيك الصفا يا صاحِ أينع محلُها

  

  باملَنـادلِ  املـىن  أمازجك تعالَ  
  يف األذان صوت العنادلِ وأوغَلَ

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  )١٣٢(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

  من البحر املتدارك        :أحد أصدقائه إلخالفه وعده وقال معاتباً
  

  فـىت  تعـذيب  لكـم  وزأجي
  بتعـديلٍ  عشـاه  قد صـلى 

  

  تاتـاً مـا   بالوعدب  أخلـف  
  لذلك جاَء و قـد أنصـف  و

  
  

  
  
  
  
  

وقال عندما ناوله أحد الرفاق وردة صفراء و مشهور عند الناس أن الرجل إذا تقدم يف السن 
  يلمن البحر الطو        :فقال رداً على ذلك. اصفرت ورقته : يقال 

  
نـا   أحأل إىل صفْر الـورد  

  أمتع أنظاري ببدري إذا بـدا 
  

ــر شــبيهةُ أشــفاقٍ   شبــلِ ت   باللي
بالوجد تمعين ه واملَيل وإن غاب  

  
  
  
  
  
  



  )١٣٣(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  
  ن جمزوء الرجزم        :قال مقتبساً من آية يف كتاب اهللا عز وجلو
  

ــب ــد خاط ــه اُهللا ق   ط
ــئ ــادي نبـ   أين عبـ

  

  الكــرمي الــنيب هــو  
ــا ــور أن ــرحيم الغف   ال

  
  

  
  
  
  من حبر الرمل    :قال عندما دعاه الشيخ حممد سعيد الربهاين رمحه اهللا إىل الرتول يف احلضرةو
  

علي ساحل مذ بـدا  غلب  
  للـورى  تبدى فؤادي لوو

  

  ــت ــه فتراَءي ــالورعِ ل   ب
طافحــاً بــالطمعِ لــرأَوه  

  
  

  
  
  
  
  
  



  )١٣٤(            يف القصائد املتنوعة: املقام الرابع 
  

لشيخ طاملا مشى يف حاجته وقال خممساً هذا البيت عندما رد أحد أصدقائه حاجةً له وكان ا
  من البحر الطويل                :من قبل

  
  يف طي زماناً جزت ـها  هقضيتالس  

  ومل أك يف حاجات قومي كمن سها
ـرِ  يف وملا حيايت شاخها  العمـنس  

  

  
    
    

  ومن مل جيد ماًء تيمم بـالتربِ  تيممتكم ملا فقدت أويل النها
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ١      تقدمي

  ٤      تعريف بالناظم
   ٩  

  ١٠  قسم القصائد  
  ١١  من البحر الطويل  هناك وال كيفا تراءت و ال أيناً  القصيدة األوىل
  ١٤  من البحر البسيط  العلَمِمن ورا  الح لعيينكالشمسِ  القصيدة الثانية
  ١٨  من البحر الوافر  نسيمات احلمى هبي على من   القصيدة الثالثة
  ٢٠  البسيط من البحر  نور تألأل المشس والقمر  القصيدة الرابعة

  ٢١  من البحر البسيط  يا واحداً يف بديعِ احلسنِ مل يزلِ  القصيدة اخلامسة
  ٢٢  من البحر الوافر  سكرنا يف الغرامِ بغريِ مخرٍ  القصيدة السادسة
  ٢٣  من البحر الكامل  عن اجلمالِ األقدسِ كشف اللِّثام  القصيدة السابعة
  ٢٤  من البحر الطويل  بدهبع ميثلْ كيف شاَء دعوه  القصيدة الثامنة

  ٢٥  من حبر الرمل  ياندمي األتراح عنا زالت  القصيدة التاسعة
  ٢٧  من البحر البسيط  أطلعةُ البدرِمنها الكونُ مشراق  القصيدة العاشرة

  ٢٩  من جمزوء الرجز  المين عذولٍ من كم  القصيدة احلادية عشر
  ٣٠  من البحر اخلفيف  آمن  أنت مكر البطون ياقلب  القصيدة الثانية عشر
  ٣٢  من البحر املتدارك  فرقَده أشرق قد وجه  القصيدة الثالثة عشر
  ٣٥  من البحر اخلفيف  رجالُ يف هواك العقلَ ترك  القصيدة الرابعة عشر

  ٣٦  من البحر اخلفيف  فؤادي تكويه نار جفائك دع  القصيدة اخلامسة عشر
  ٣٨  من البحر الكامل  جاب عن اجلمالِ الباقيكشف احل  القصيدة السادسة عشر

  ٣٩  من البحر الطويل  وإين وإن القيت يف احلُب ماترى  أبيات
  ٣٩  من البحر اخلفيف  محلِ العقلَ عجزه و أرحه  أبيات



  ٤٠  من حبر الرمل  علنا و حبيبٍ مذ تبدى  أبيات
  ٤٠  من جمزوء الرمل  الدوايل مخر تكن إن  أبيات

  ٤١  اميسقسم التخ  
  ٤٢  من البحر اخلفيف  هوِيناه قبله اختذْ وجه من  التخميس األول
  ٤٤  من البحر الطويل  سدل الستر فما تصنع العشاق إن  التخميس الثاين
  ٤٥  من البحر الطويل  حجره املتيم به ضلَّ مجالٌ  التخميس الثالث
  ٤٦  لكاملمن جمزوء ا  مقلتي  بِعادك أدمى  التخميس الرابع

  ٤٧  من البحر الطويل  يكثر تقَلُّب وجهي يف مسا احلُب  اخلامس التخميس
  ٤٩  من البحر الوافر  أُبنا إىل معراجِ قدسِ الذات  التخميس السادس
  ٥١  من البحر البسيط  من غاب حمبوبه ال السهد ينفعه  التخميس السابع
  ٥٢  من البحر الكامل  ش انطوىاُهللا نور العرشِ والعر  التخميس الثامن
  ٥٥  من البحر اخلفيف  ماس يف الروضِ مزرياً أفنانه  التخميس التاسع

 r  ٥٨  
  ٥٩  من البحر الكامل  أوميض برقٍ بانَ من ذاك اللِّوى  القصيدة األوىل
  ٦٠  لبحر الوافرمن ا  أَعرت النيرينِ شهاب نورٍ  القصيدة الثانية
  ٦١  من البحر البسيط  يا سائق الركبِ حنو اهلامشي إذا  القصيدة الثالثة
  ٦٢  من البحر الكامل  صب أحبك ال يطيب فؤاده   القصيدة الرابعة

  ٦٣  من البحر اخلفيف  أسفر الصبح واجنلى وتالال  القصيدة اخلامسة
  ٦٤  من حبر الرمل  كَفاو قد كفكف الدمع الذي  القصيدة السادسة
  ٦٦  من البحر الكامل  املتألِّقِ احلبيب بوجه الح  القصيدة السابعة
  ٦٨  من جمزوء الرجز  شقَّت الكم و شبت   القصيدة الثامنة

  ٦٩  من البحر اخلفيف  يا نسيم األسحارِ بلِّغْ سالمي  أبيات
  ٦٩  اخلفيف من البحر  ألين إال الرسولَ ما مدحت  أبيات

  ٧٠  من البحر الكامل  اإلضرامِ األشواقِ و يا مدعي  التخميس األول
  ٧١  من البحر اخلفيف  النفوسا حب آلِ الرسولِ حيىي  التخميس الثاين



   ٧٢  
  ٧٣  من حبر الرمل  و عدا يا مجاالً  بوصايل  املوشح األول
  ٧٤  من جمزوء الرمل  هبهش أفنتها مجليت  املوشح الثاين
  ٧٥  من جمزوء البسيط  العليه الذات مذ شاءت  املوشح الثالث
  ٧٦    كاسايت جِرم الراح لطَّف  املوشح الرابع
  ٧٧  من جمزوء الرمل  الكون مخري مجالِ من  املوشح اخلامس
  ٧٩  من حبر الرمل  مسا قد اهللا يا من يا حبيب  املوشح السادس
  ٨١  من جمزوء الرمل  اهلامشيه الكؤوس    املوشح السابع
  ٨٢  من جمزوء الرمل  سكارى وترى القوم  املوشح الثامن
  ٨٤  من جمزوء الرمل  البني رفعت أَستار  املوشح التاسع
  ٨٦  من القُوما  الندمانْ  يا ساقي  املوشح العاشر

  ٨٨  من جمزوء املتدارك  السفر نويت مذ  املوشح احلادي عشر
  ٩١  من جمزوء الرجز  الربيه  عمت قد  شح الثاين عشراملو

  ٩٣    الوصالِ  مخر فاحسوا  املوشح الثالث عشر
  ٩٥    ارفُق بعاشق  يا رسولُ  املوشح الرابع عشر

  ٩٦    عمك احلسن  املوشح اخلامس عشر
   ٩٧  

  ٩٨  من البحر البسيط  وق والشجنلوال احلنني ولوال الش  القصيدة األوىل
  ١٠٠  من البحر الكامل  لنسائمِ  متشمماً عج باحلمى  القصيدة الثانية
  ١٠٤  من البحر الطويل  رأى الدين سهم البنيِ احلتف قدما  القصيدة الثالثة
  ١٠٦  من البحر الطويل  على قاسمِ القيسي قد ذَرف الدمع   القصيدة الرابعة

  ١٠٨  من البحر البسيط  كفكف دموعاً ودع حزناًوطب خلَدا  قصيدة اخلامسةال
  ١١٠  من جمزوء الرمل  يا سحاب العفو فاهطلْ  القصيدة السادسة
  ١١١  من البحر اخلفيف  كيف ينسى عبد ايد حممد  القصيدة السابعة
  ١١٢  فمن البحر اخلفي  عبد اهلادي اخلطيب لفذٌ إن  القصيدة الثامنة



  ١١٣  من البحر اخلفيف  اإلله ضرحياً ضمخي رمحةَ  القصيدة التاسعة
  ١١٤  من البحر اخلفيف  و تفضلْ الدهر باملىن مسح  القصيدة العاشرة

  ١١٦  من البحر البسيط  الكون يبدينا هلذا اإلله بك  القصيدة احلادية عشر
  ١١٧  من البحر اخلفيف  شعشعت من وراِء ذاك الستارِ  القصيدة الثانية عشر
  ١٢١  من البحر الكامل  يوم اجلالِء خالصةُ األعياد  القصيدة الثالثة عشر
  ١٢٣  من حبر الرمل  الدهر لنا و ابتسما أشرق  القصيدة الرابعة عشر

  ١٢٥  من البحر اخلفيف  خرجت مصر من فحوصِ الزمان  القصيدة اخلامسة عشر
  ١٢٦  من البحر اخلفيف  د و احتد ال تبالِالقي حطِّمِ  القصيدة السادسة عشر
  ١٢٨  من الدوبيت  حيه نيرات بوجوه أهالً  القصيدة السابعة عشر

  ١٣٠  من جمزوء الكامل  ثقيلةٌ  إنَّ الشتاَء  أبيات
  ١٣٠  من حبر الرجز  زهت يف الشرقِ ما اسم لبلدة  أبيات
  ١٣١  وافرمن البحر ال  مجيالً  وجهاً مزوجٍ ورب  أبيات
  ١٣١  من البحر الطويل  مهلِّلِ  قالت بوجه و قائلة  أبيات
  ١٣٢  من البحر املتدارك  فىت  تعذيب لكم أجيوز  أبيات
  ١٣٢  من البحر الطويل  إىل صفْر الورد ألا أحن  أبيات
  ١٣٣  من جمزوء الرجز  طه  اُهللا قد خاطب  أبيات
  ١٣٣  ر الرملمن حب  مذ بدا غلب احلس علي  أبيات
  ١٣٤  من البحر الطويل  السها قضيت زماناًجزت يف طيه  أبيات

 


