ﺩﻳــــﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﻌﻴﲏ
ﲨﻊ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟـﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟـﻘـﺎﺩﺭﻳـﺔ
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بِبِ ْســــــــــ ِم الل ّ ِه َب ِديــــــــنا
َو َحــــــ َم ْدنا ُه ولَ ِّبيـــــــــــنا
نـــت يا ربـِّـي
إلـــــــــهي أ َ
ياس ِّيـــــــــدي كربـي
أزِ ْل َ
َت َكــــــ ّر ْم ياعظــي َم الشـا ْن
ِم ْنـــــــكَ َي ْصـ ُد ُر الإ حسا ْن
َف َثـ َّبــــ ْت ِني علــى ال َّطــــــري ْق
الحقي ْق
إِ ْم َن ْ
ــحنِي ال ِع ْلــــــ َم َ
ــــبو ْد
يا َر ِّبــــــي أَ َ
نت ال َم ْع ُ
الخــلُو ْد
أ ْس ِكـــــــــــنا دا َر ُ
ربّـــي َقد لَ َجـــــأ ُت إ ْ
ليـــك
بيـــــــن َي ْ
ديك
أن ّـي َع ْبــــ ُد
َ
أرجــــو العفـــ َو َو ال ُغ فرا ْن
أدخلنـــــــي جن َة رِضْ وا ْن
نَســــأ ْل َيا َر َّب ال ِعـبـــــــا ْد
ِم ْنكَ نَ ْبلُــــــــــ ُغ ال ُمـــــرا ْد
اَلل ّ ُه َر ِّبـــــــــي َيا ُم ِعــــــي ْن
وانصرنا نصــــــراً مبيــن
ــت ال َق ــــ ِو ُّي ال َق ا ِد ْر
أنــــ َ

٣٧

وعــــــلى أَ ْفضــــاله أثنيــــنا
َوالإ ســـــــ ُم الأعــــظـ ْم اللّ ْه
َولِـ ِّيـي َو ِح ْلــــــــ ُمكَ َح ْسبــي
َوأَلْ ِ
ـــحق ِني بـــــــــــأَ ْه ِل اللّ ْه
َو ِز ْد ِفـــي َق ْلــــــبي الإ يما ْن
َح ْســــــــــــبي أ ْن أَقـو ْل الل ّ ْه
َر بّـــــــي يان ِ ْع ـــــــ َم الرّفيــــــ ْق
َوأَ ْس ِعـــــــ ْدنِي بأَ ْهـــــــ ِل الل ّ ْه
نت َو ِاجــــــــ ُد الوجـــــو ْد
أ َ
َو َي ْص َفـــــى َو ْقــ ُتــــنــا بالل ّ ْه
ْ
عليـك
وح ْســـ ُن اتّـ َكـــــالي
ُ
نــــــت سيــــــــــ ِدي يااللّ ْه
أ َ
والرّ ضــــى طـو َل الزمـا ْن
أحظــــى فـــي لِقــــــا ِء اللّ ْه
نَ ْد ُخـــ ُل َمــ َع أَ ْهــــ ِل ال ِو َدا ْد
ــــن َي ُقـــو ْل اللّ ْه
بحــــــ ِّق َم ْ
َ
يـــن
أُ ْر ُد ْد َكيـــــــــ َد الظّالِ ِم ْ
ِ
رســــــــــول الل ّ ْه
بـ ُم َـحـ َّمـ ْد
الج َّبـــــــا ُر ال َقا ِهـــ ْر
َوأنْ َت َ

إ َقهـــــــــ ْر َع ُد َّونَا ال َغـــا ِد ْر
= َو َصـــ ِّل َر ِّبي َع َلى الهادي
َوالا ٓ ِل أَ ْهـــــــ ِل ِٕالا ْسعــــا ْد

باس ِمــــــــكَ العظــــــي ْم اللّ ْه
ْ
مـَ ــ ْن أتـــى بالإ رشــــــــا ْد
ُهـــ ْم َج ِميعــــــاً أَ ْهــــ ُل الل ّ ْه
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بـــدأت باسمــك يا رحمن
وأسأل من فيض الإ حسان
ي ـ ا رب ـ ي ا ٔ ن ـ ت العال ـــ ي
جد فضلا وارحم حالي
ف ـ ا ٔ رجو رضاك و الجنة
و ا ٔ ت ــ م ـ م سيدي المن ـ ة
ا ٔ س ـ ا ٔ ل بال إ سم العال ــ ي
لا ت ـــ رد س ــ ؤال ــــــــ ي
تكرم يا عظيم الش ـــ ان
شربة من بحر العرفان
بسر الذات ي ـــــ ا ربي
واحجبن ــ ي عن الذنب
وه ـ ذا وق ـ ت التجل ـــــ ي
من عندك ا ٔ رسل ل ـــــ ي
على ال ا ٔبواب ا ٔ نا واقف
من فيوضات المعارف
ي ــــ ا ربي ا ٔ نت القريب
عل ـ ى كل شيء رقيب
ح ـــ ي قيوم س ـــــــ اتر
٣٨

أحــمدك وأرجـــو الغـفـران
القرب والفتح المبين
وفي ـ ك علق ـ ت ا ٔ مال ـ ي
و ا ٔ لحقني بالصالحين
وثبتن ـ ي عل ــ ى السنة
وامنحني حسن اليقين
وبنور وجهك الغالي
واكتبني من المحبوبين
واسقي قلبي الظم ا ٓ ن
ا ٔ كن من ا ٔ هل التمكين
ا ٔ جل عن قلبي الكرب
واجعلني من الذاكرين
ا ٔ قبلت ا ٕ ليك بذل ــ ي
ا ٔ حب ـــــ اب ــ ا مقرب ـ ي ــ ن
طالب منح اللطائف
ا ٔ كن من العارفي ــــــ ن
وسائلك حاشا يخيب
مجيب دعاء السائلين
حن ـ ان للكس ـ ر ج ـ ابر
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عليم ح ــ ل ي م ص ــــ ابر
بسر البسملة والا ٓيات
احفظن ـــ ا من الا ٓفات
نس ا ٔ لك بالنور الساطع
وبم ــ ا سكبت مدامع
امنحنا العفو والسماح
وبلغن ـ ا رب ـــ ي النجاح
وشاف المرضى من الأسقام
ا ٔ فض عليهم ال ٕا نعام
ا ٔ ختم كلامي بالصلاة
و ا ٓل ـــ ه مر الحي ــــــ اة

تعف ـ و عن المذنبي ـ ن
وما فيهن من البركات
واردد كيد الظالمين
والنجم الا ٔعلى اللامع
تطلق سراح المسجونين
وبدل ا ٔ حزاننا ا ٔ فراح
واشرح صدور المسلمين
واصرف عنهم الا ٓ لام
واجعلهم من الشاكرين
على النبي زاهي الصفات
و ص ح ب ه و ا ل ت ـ ــ ا ب ع ي ن
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زمزم كاسك واتمنـــــــــى
عندنـــا السر المصــــــون
ســاروا وســارت الأرواح
يرجـوا الفتح من الفتــاح
عن حبهم مــا مالــــــــــوا
مقصــــــودهم وصــــــــاله
بالإ ســــم الأعظم قــــاموا
وغيره مـــــــــــا رامــــــــوا
لا تزعلــوا من المكتـوب
كل شيء عندنا محبوب
ربك بحــــــالك عـــــــالم
٣٩

واطلب ما شئت منــــا
إليه القلـــــب حــــــــن
أضـــاء لهم مصبــــــاح
والسيـــــر علــــى السنة
وأفنـــــــاهم جمــــــالـــه
ورضــــــــاه والمنــــــــــة
عن وردهم مــانــامــــوا
وفــــــي ليلـــــهم أنــــــه
هو القصد والمطلـوب
مــــا دام الرضـــا علينــا
لا تشغله العـــــــوالـــــم

مــــــــا فــــي غيره راحــم
= لا تـتـعـرض لـلـمـقـــــدور
لا تكن ساخط مقهـــــور
= صــل وسـلـم يـــــــــا ربي
والا ٓ ل مع الصـــحـــــــب

كم أحيـــــــا وكم افنى
كن راضي دوما مسرور
قـــل يــــــا ربــي آمـنـــــا
علــــى مـجـمـع الـحب
تـحـت الـعـبـا أدخـلـنـــا
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اللــــــه يــــا حـــــــي
اللــــــه يــــا حـــــي
يــــــا ذكرين اللــــه
بشراكم برضـــــــاه
اللـــه أعطــــاكـــــم
بالمؤمن سماكـــــم
راضي بكم أحباب
وهيـــــا الا ٔسبــــاب
نــــــوركم أنـــــــوار
وســــركم أظهــــــر
جم ـــــ الكم ساطع
ونــــوركم لامــــــع
ألبسكم ثوب جديد
من بحـــــره المديد
بــــــــسر مولاكــــــم
طلبتــــــم لباكــــــــم
كشـــف لكم أسرار
٤٠

اللــــــــه يــــا حـــي
يــــا حي يـــــا قيوم
أعرضتم عـن سواه
فأنتم حزب اللــــــه
حبـــــــا وولاكــــــم
والقرب مـــن علاه
ولــــــــه طـــــــلاب
أدخلكم في رضاه
وروضكــــــم أزهار
مدد يــــــا أهل الله
وصدركم واســــــع
لا مع من نور اللــه
وعدكــــــم بالمزيد
هـو بحر اللــــــــــــه
بلغتــــــم منـــــــاكم
أدخلكم في حمـاه
وضـــاءت الأقمــار
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وصـــــاحت الأطيار
أخلصتــــم بالسلوك
والمنكر متـــــــــروك
فاللــــــــه ثبتكــــــــم
بالعلــــم مكنكــــــم
فيــا أولى الألبــــاب
فلازمــوا الأبـــــواب
وصل يـــــــــــا ودود
مـــــا دام الـــــوجود

تـشـدو بـذكـر اللــه
فـأصـبـحـتـم مـلـوك
بـعـيـد عـن اللــــــــه
بــالقــرب أكرمكــم
فــلم تخشـوا سـواه
يا معشر الأحبــاب
تحظوا بفضل اللــه
على النبي المحمود
قائــــم بذكر اللــــه
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دير الخمرة يـــا ســاقـي
فيهـــــــا حيـــاة الأرواح
خمرتنــــا فيهـــا الأسرار
سرهــا يجلــــي الأكدار
قم يــــا سـاقي واسقينــا
سر المولــــى حـــامينــــا
قم واشرب منها يا صاح
وامليلــــي ذاك الأقداح
نحن مــن أهل الحضرة
ذكرنــــــــا قـــــائم جهرا
استغرقنـــــــا بالأسحـــار
والدمع منـــــــا جــــاري
خمرنــــا خمر الصفـــاء
٤١

لنشرب خمــــر البــــاقي
هــــي شهدي وتريـــاقي
تسقى في وقت الأسحار
ذكر للحــــي البـــاقـــــي
وذكرنــــــا بمــوالـيـنـــــــا
إلــــــى يـوم التــلاقـــــــي
من المسـا الـى الصباح
كـن مـن أهــل الأذواق
نحن مــن أهل الخمـرة
وقلبنــــا فــــي احتــــراق
ناجينـا المولـــى البــاري
ولـم يـــدر رفــــــاقـــــــي
عــهــدنــــا عـهـد الوفـاء

لمع نجمنــــــــا أضـــــاء
= بالركب الحق يـــا صـــاح
فجرنــــــا نــوره قد لاح
= لاحت لنــــا إشـــــــــارة
كشفت لنـــــــا أســـــرار
= وعلـــــــى النبـــي صلينـا
بدره أضـــــاء علينـــــــــا

ظــهــر مــن الإ شــــــراق
لا تـنـتـظــــر للصــبــــاح
مــــلا ٔ كــل الآفــــــــــاق
أفـصـحــت عـن عـبــارة
هيجـت لـــي أشـــواقــي
ومن أنــواره تــمــلينــــــا
سبحــــان الحـي البـاقـي

)(٦
يـــا سـائلا عن سلوك المريد
خلــق وعفـة مع صبر جميل
وعلــى الإ خلاص لازم دوامـا
ولاتــركــن لـقـيــل وقـــالـــــوا
ولا تـحـل عـن بـــاب ربــك
أقـبـل علـيـه بـنـور صــــــــدق
واثـبـت واسـتـقــم كـمـــا أمر
ولازم العــبــادة مـع الـتـقـوى
وصل دومـــا علـــى الهــادي
وأهدي سلامي إلى النبي وآله

إلـــزم الأدب تبلـــغ مـــا تــــريد
والرضى من الله الباعث الشهيد
مــع الـتـوبـة وإقـبــــــال حـمـيـد
علــــى النفس كن رجلا شديد
هـو الخلاق مـولانــــا الـمــجيد
وقــل يـــا ربـــي اكـتـبـنـي سعيد
وكــن راسـخـــا رجــلا رشــيــد
تكتـــب عنده من جملة العبيد
واسأله الشفــاعة يــوم الــــوعيد
وبـهم أجعلنــا إلهــي كمـا تريد
) (٧

إلهــي يــا إلهــي يــا معيــن يــا حــي يــا قــيــوم يـــا متـــيــــن
يا ملك الملك ربي يا رحيم جـــابر المكسور والقلب الحزين
إلهــي أنت للإ حســان أهل تعطــي تـغـفــر ذنـــوب الـتـائـبـيـن
٤٢

ألـطـف بـنـــا وتـب عـلـينـــا
يــا حــي يـــا قـيوم يــا ساتر
اجبر كسرنا يا إلهي وحسن
ارحم عبدك البـائس الفقير
اقبل تضارعه يا رب وابتهاله
وصـل دومـــا عــلــــى طـــه
وآلــه مــع أصحــابه الكرام

واجـعـلــنا يـــا إلـهــــي شــــاكرين
راحم الضفعاء وآخذ بيد المساكين
أحوالنا وألحقنا بعبادك الصالحين
علــى الأعـتـاب مـنـكســر حـزين
وادخله فــي حـصـنـك الحـصين
المـنـعــــوت بـالصــادق الأمــيــن
أهل التقــــى والنقى أسودا ثابتين
)(٨
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طاب القلب طاب
ربــي يـــا وهــاب
أنـــت يـــا غــزال
مأيس بــالجمــال
يـــا زيــن الملاح
فــاضــت الأفراح
حـبـك يــا غـلــي
ســواك مـــالـــــــي
يــا ســامــي القدر
يــا جــابر كسري
أنـا قـلـبــي يهـواك
وروحـــــي فــداك
أنـــت يـــا غـلـــي
أنــا غـيـرك مــالـي
أنــــــت أمــــلـــــي
٤٣

بوجود الأحباب
اسـتـر عـلـيـنـــــــا
كـــفـــــــاك دلال
فتكـــت فينــــــــا
زالــت الأتــــراح
عـمـت نــادينــا
أزرى بــحــالـــي
يـنـظــر إلـيـنـــــــــا
يـــا نــور الـفـجـــر
فــي كـل حـيـنــا
وعـيـنــي ترعــاك
حــبــك يكفينـــا
أدرى بـحـــالـــي
فـــاحـنـن علينـــا
يا شـــاغل بــالـي
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جـــد بـــوصــالــي
بحبك مشغــوف
يا مقري الضيوف
نـحـن بـحـمــــاك
رشفة من لمـــاك
ارحـم من يهواك
لا يبغــــي ســواك
واصـــل مـحـبـك
امنحنـــي قـربـــك
أنا واقف عالباب
حبيبـــــي ما غاب
فزنــا بـالمقصـــود
ربـي يــــا مـعـبــود
قد نـلـنــا الصـفـــا
والـرب عـفـــــــــــا
واهـدي الـســلام
لــــــخـيـر الأنـــــام
والآل والأصحاب
مـــــا نادى أواب

وتـوصــى فينــــــا
يـا أبـا المعروف
بـحرك يــرويـنــــا
نـرتـجـي رضــاك
بهـــــــا تـحـيـنــــا
عــايش برضـــاك
يـــا ابن الأمينـــــا
ماشي على دربك
إنـــي مـسـكينـــا
ألـتـم الأعـتـــــاب
طـــالـل عــلـينــــا
من زاكي الجدود
من العدا احمينــا
وزال الـجـفــــــــــا
الــهـادي بـارينــا
مـن عند الــعلام
طـــــــه نـــــبـيـنـــا
الوقت بهم طاب
ربـــــي عـــافينــــا
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يــا قـطـب الـزمــان مـــــــــــــــــــا آن الأوان
طـــالــت الـــشــدة كـــل مــــنــــا حـيــــران
= يـــــا رجــــال اللــه يــــــا أحـبــــــــاب اللـــه
٤٤
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بــــــــأسمـــــاء الله
أقـبـلـنـــــــــا عــليك
فـالـمـرجـع إلـيـــك
طـــال الوقت طال
خـطــفـتـنا الأموال
أنت عـالم بالحال
زادت علينا الأثقال
العقل منــــا ذهب
مـا بقى عنا طلب
زادت علينا البلوى
الدنيا عندهم حلوة
من عندك فرج ربي
أنـت مزيح الكرب
وبالرســول توسـلـنــا
واللــــــه إنـــا تــبـنـــا
وصل على الهادي
وأصـحــــابـه العبــاد

دخــلــنـــــا بــأمــــــــــان
أســرى بــيــن يـــديــك
عـامـلـنـــا بــ ٕاحــســـــان
مــا بـقـــــــى مـــجــــال
وكــان يـــــا مـــكــــــان
ما غيرك يصرف هالحال
مــــا بقــــى عنــــا ميزان
خــرجـنـــــا عـن الأدب
إلا رضــــــاء الـرحـمـــن
كـل العــالـم بالسلـــوى
فـازدادوا بـهــا حــرمــان
مـــا فــي غـيـرك مربــي
ومــــزيـــــــل الأحـــــزان
بــــــه ربـــــــي فــاقـبـلـنا
فـــاصرف عنا العدوان
وآلـــــه الأمـــجـــــــــــاد
ومـع قــطــب الــزمـــان
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لــو لا نـقـطـة الـبــــاء
ولا تكــونــــت أرض
= هـي أصـل لـلـتـكـوين
مكتوبة على الجبين
= هـــي نـقـطـة الحب
٤٥

لمــا كــانـت سمـائـي
من الأزل في العمــاء
هـــــي سـر للأمـيـــــن
مـفـتــــــــاح لـلـعـطــاء
هـي جـلاء الــقـلـــــب
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بها تكشف الحجب
عليهــــا الدائرة دارت
نــور أيـنـمـــا ســارت
من قبل الجنة والنـار
منهـا تـبـعـث الأسرار
أهل المحبة قد هاموا
وغـيـــرهـــــا مـــارامـوا
علـيـهـــا دار الـفــلــك
من أعرض عنها هلك
فـيـهــا أســرار الـقرآن
أقبل واكرع يا ظمآن
ربــي يـسـر الأســــرار
لا تـقـطـعـنـا بالأغـيـار

بـالـصـفـــا والـبـهــــــــاء
والعــالم بهــا حــارت
كـوكــب في السمـاء
كــانت علـيـها المدار
والـشـدة والــرخـــــــاء
بـهـــا وعليهــــا قـامــوا
فـهـــــي كنــز الرجــاء
مــن آمــن بـهـــا مـلـك
ويـبـقــى فــي الشقــاء
مـنـهــــا منبع العرفـان
مـن مــورد الشفـــــــاء
ومن لك بالصدق سار
ولا تـحـرمـنــا العطـاء
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حـبــــي وافــانــا
قــــــــد آن الآن
يا ساقي الندمان
أنـا هائم حيران
راحت الأرواح
في شراب الراح
محبوبي حاضر
أخفي المظاهر
يا ساقي العشاق
٤٦

اقـبــل حــيـــانـــا
وانـجـبر كسري
بحبك ولـهــــان
أنـظـر فـي أمري
ذابت الأشبــاح
أفـنـيـنـــــــا الـعمر
إلـيـنـــــا نـــــاظـر
ارتـدى بــــالستر
من خمر الأذواق
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وقـتـنــا قد راق
بذكر المحبوب
وصفا المشروب
يــا نـور الأنـوار
يا حي يا غفار
أنــا قـلـبي هائم
كــل الـعـــوالــم
عليك الـســلام
يا ماحي الظلام

وازدهــر بــدري
أحينــا القلـوب
وكل منــا يدري
ومـظـهر الأسـرار
عـلـيــك سـتـري
لـــســــت بـنـائم
تجري في سري
يــا بـدر الأنــــام
بــلـيـلـة الـقــــدر
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قــم واقصد بــاب الله
وتـوسـل بـنــــور اللــــه
قم بادر واذكر ياصاح
بالذكـر قـلـبـك يـرتـاح
صف النية من الأوهام
فـالـدنـيـا كـلـهـا أحلام
أحــي لـيـلـك بــالـذكر
تـحـظـــى بـذاك الـسـر
أهــل الـلــه قـد فـــازوا
ولـلـدنـيـــا مــا انـحازوا
اذكر ربك ربك التواب
غدا يأتيك الــجــواب
دوما صل على الهادي
٤٧

ودع عنـــك الـملاهــــي
لاتـكـن عـنــه ســـاهــــي
واتـبـع اهـل الـصــــــلاح
تـحـسـب مـن أهـل اللـه
واصـغ لـهــذا الـــكـــلام
مـن أطـبـاعهــا المـلاهي
ســـامـع طـــائـع لـلأمــــر
والــقــــرب مــــن اللــــــه
بــــغـــــيـــــــره مــــــا لاذوا
فــهـــي أم الــدواهـــــــي
كن عاكف على الأبواب
تـكـن مـن أهــل الـجــاه
واطلـــب مـنــه الإ مـــــداد

قـد أتــــــــى لـلإ رشــاد مــرســل مــن عـنـد اللــه
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إمــش يـــا قلبـــي
على منهج حبــي
حبيبــي غـــالـــــي
نــــــوره بــلالـــــي
حـلــــــو الـقـوامــا
أهــدي السلامــــا
يــا قـلـبــي إفـــرح
إيــــــاك تــبــــــرح
يـا شـمـس غيبـي
ســره عــــجـيــب
يا روحي يا روحي
وبــســري بــوحي
بـصـرخ وبـنــادي
مـلـك فـــــــؤادي
أقــــبــــــل وحـيـــا
أمـعــن مـــلــيـــــــا
نـشـــر أنـــــــــواره
تــــــــــلا قــــرآنـــه
سـيـدي يــا ربــي
جد لـــي بالقرب
لا تــقــطــعـــونــي
٤٨

طـــاعة ولبـــــي
بـاهــي المــزية
ســـــره عــالـــي
عـلــــى الـبـريــة
راخــي اللـثـامــا
صـبـح وعـشية
غني لي وامرح
وكـن مـرضــيــا
عـنـدي حبيبي
وأمــره مـخـفـيا
بالملا ٔ صيحي
الحضرة مجلية
حـبـيبي مرادي
بـنـظـــــــره إلـي
بـكـأس الحميـــا
وتــرجم علــــي
أظـهـر أســـراره
بــســــر خـفـيــا
عوني يا حسبي
أكــــن ولـــيـــــا
بـكـم صـلـوني

لا تــحــرمــونــــي
= حــبــــه رمــــانـــي
بـلـحـظـة أحيــاني
= بـالسر الأعــظـــم
إجـعلــنـــي مكرم
= يــا بــدر إطـــلــــع
حـبـيـب يـشـفـــع

مــن الـــعـطـيــة
أفـنــــى جــناني
صرت مـرضـيـا
والـوجه الأكرم
عـبـدا تــــقـيــــا
بـلـيـل والــمــع
بــكــل الـبـريـة
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يــا صـاحب العطـــاء
فضلك علينــــا عظيم
حكمك نافذ بالأقدار
جودك فـــائض مدرار
استرنا في هذي الدار
يـا فـوز مـن لـك سـار
أتـيـنــــاك مـخـلصـيــن
نـــادمـيـن ومــقـبـلـيــن
أنت عـــالم بالأحوال
عندك تحط الأحمال
يا رب امنحنا القبول
وجـهـه عـندك مقبول
يــا رب نـحــن عـبـيـد
اسمك العـالي مجيد
اسقينا كاس الخمرة
٤٩

يـــــا إلـه السمــــــاء
محـي العالم بالماء
معلنـا وبـالأســــــرار
صـبــاحـــا ومـســـاء
وأعف عنــا الأوزار
يرجو كشف الغطاء
من المعاصي تائبين
عـأكــرم الـكـرمــــاء
لغيرك ما في سؤال
ويـقــبــل الـرجــــــاء
بـحـق طه الـرســول
مـنـــور بــالــبــهـــــاء
للرضى نبغى المزيد
زد لـنــــا بــالـعـطــاء
غيبنا بأهل الحضرة
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تكشف لنا المرائي
ونفنى بالمحبة
ونبلغ الشفاء
ونصبح مبصرينا
ونحظى بالفناء
سيدي علام الغيوب
حامينا من الأعداء
سيدي ياحبيب الله
و ا ٔ لبسك الرداء
نخبة من الأحباب
ي ــ نظرون النداء

مولانا نرجو نظرة
نشرب شراب القرب
نحظى بذياك الأرب
تطيب لي ــ ال ــ ي ــ ن ـ ا
مق ــ ام الع ــ ارفي ـ ن
هذا القصد والمطلوب
مطلع على القلوب
سيدي يارسول الله
فعليك صلى الله
وجعل لك أصحاب
واقفون على الأبواب
)(١٥
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جـود عــلـيـنـا جود
يــــا أهــل العــطــاء
مـكـــون الأكـــوان
حـــنـــــان مــنـــــان
قــد اقــبـلنـا عليك
فالـمـرجع إلـــيـــك
نــاصـر الضــعـيـف
على الدين الحنيف
جمعت الأحبــاب
كـلـهـم عــالــبــاب
فـــــي دخول الدار
٥٠

يـا صاحب الجود
واســع بـلا حـدود
مـقـلـــب الأزمـــان
إلـــــــــه مـــعــبــــود
أسـرى بـيـن يديك
مـــا عندك صدود
بـــالخلــق لـطيــف
ثـبــتـنــا بــلا ردود
بأحسن وقت طاب
وارديـــــــــــن ورود
شـــعــــت الأنـــوار
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دارت الأســــــــرار
صـمـنـــــا وصـلـيـنـا
سـتـــر عــــلــــيـــنـــا
حــلــمــه ظــاهـــــر
لــلكــســــــر جـابــر
أفــق يا مـسـكـيــن
إلــحــق الأمــــيـــن
انظر ربك أعطـاك
وبالـمـسلم سمــاك
لا تــقـــــل مــا فـي
إيــــــاك تــجــافــــي
إغـلــــب الـزمـــــان
راقــب الـرحـــمــن
حــيــانـــــا الحبيب
مــجــيــب قــريــب
فــز بــهـذي الــدار
فــمـــا عـلينــا عــار
ونـصلـي عالرسول
رضـــاه مـــأمـــــول

تــكــلــم الــمــولـود
بـــالحـــب أتـمـلـينـا
الــواحـــــد الـودود
لــلـذنــــــب غــــافـر
شـــاهــد ومــشـهود
فــوقـتـــك ثـــمـيــن
بالدنيا ما في خلود
إيـمـــانـــــا وحـبــاك
أخذ منــك العهـود
بالدنيا كل شيئ في
لا تـكـــن كـــنـــود
وادخــل بـــالأمـــان
بــالعــــلا تـــســــود
بـوصــــاله نـطـيــب
بـالـفـضـــل يـجــود
واتــبـــع الــمــختـار
وقـفـنــا عــــالحدود
ونـرجـــو الـقـبــــول
أفــخـــر الــوجـــــود

)(١٦
قـــــل اللـــــه قـــل اللــــــه لا إلــــــــه إلا الـلــــــــــه
= هذي أوراد الــتــوحــيـــد قــل أللــه يــــــا مـريـــد
أقبل بالشــوق الـشـديـــد واعتصــم بـحبل اللــــه
٥١
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أقـبـل بـــالإ يــمـان الجــد
وكــن واقــفــا عــالـحـــد
فــتـفـتـح لـك الأبـــــواب
لا تـتـعـلـق بـالأسـبـــــاب
واخرج من دار الـغــــرور
يـمـشــي أمـامك النـــــور
إن تسلم من هذي الدار
فـتـكـشـف لـك الأسـرار
كن هائم دومـــا ولهـــان
تلهى عن ذكر الرحمــن
يــا أخــي استنجد باللـــه
واسـتـغـرق بـذكـر الـلــــه
دوما اشـتـغـل بــالأســــرار
كـنـ مـع ربــك الـغــفـــــار
يـــا ربـــي جــودك عـميم
قـــد أقـبـلـنـــا بـــالـتـسليم
سبحـانك ربـــي يـا حـي
أحـيـيـت الـعــالم بالمــي
فــــــهــذا ورد جــــديـــــد
بــذكــــره عــنـــــــا عــيــد
يـــا ربــي فـضـلـك واسع
لــيـــــس لـــــه مــــوانـــــع
يـــا إلــهــي يـــا رحـمـــن
أخـرجـنــا مـن هـالـزمــان
٥٢

وســيــرا مــــــا فـيــه رد
هـــذه حـــدود الــلــــــه
وتجلس مع الأحبــاب
وكـن مـتـصــل بـاللــــه
تكن دائمـــــا مـســـرور
فـتـنـظـر بـنـــور الــلــــــه
فـتـحـشـر مـع الأبــرار
ويـرضــى عليك اللــــه
لا تـنظر إلى الإ نســـان
فـتـغفل عن ذكر اللــــه
تحظى من أفضال الله
فـيـقـبــل عـلـيـك اللــــه
واعـرض عـن الأغـيـــار
تـحـظــى بـأنـوار الـلـــه
وأنـــت رب رحــيــــــم
بـــلا إلــــــه إلا الـلــــــه
يـا قـــائـم بـكـل حــــي
ونـسـبـح بـحمد اللــــه
فــنــبــغـــى منه المـزيد
روحــنــــا تـحـيــــا باللـه
فـيــه كـل الـمـنــــــافـــع
مــحـفوظــا بحفظ الله
وصـلـنـــا دار الأمـــــان
مـــا بـقـــى أخ بـــاللـــه

جـئـنــا بـقـلـب سـلـيــم
بـالـحـب فـزنـــا والـلـــه
والـختم علـى الإ يمــان
نـحـظـــى بـرؤيـة الـلـــه
عـســى هـمـنـــا يـــزول
وآلــــه أهــــل الـــلــــــــه

= نــرجــو عـفــوك يـا حليم
أدخـلـنــــــا دار الـنـعـيـــم
= نــســأل يــا ربــي الأمــان
ونـدخـل جـنـــة رضــوان
= ونـصلــي عـلــى الـرسـول
نـحـظـــى مـنــه بـالـقـبول
)(١٧
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صـلـى عليـك الله
يــا أفـضـل الـرسـل
يـا زهـرة الأكــوان
يـا بـهـجـة الأزمان
يـا فـالـق الإ صبـاح
العـطـر منـك فـاح
يــا فــالـق الــفـجــر
إنــي نـفـذ صبـري
يــــا جـنـة الـقـرب
إفـتـح إليك دربــي
أنـت الأمل يا زين
أضناني والله البين
أحبــابك بـينــادوك
طـلـبـتـهــم لــبـــوك
جمــالكم ســاطـع
أنـت للناس جامع
٥٣

سيدي رســول الله
وكـل خـلـــق الـلـــه
يــا جـنـة الـرضــوان
إنـي مـشتـاق واللــه
يا صاحب المفتاح
بـالخـلد فــاح والله
يـــا زيــنـة الـعــصــر
إرحـم كرمـال اللــه
يــا مسـرى المحبـة
أنـت كـريم والـلــــه
أغلى من نور العين
صعبة الفرقـة واللــه
بـالـحب بـيـنـــاجوك
بدهم رضـاك والله
ونـــــوركــم لامــــع
كـلهم أحبـاب الله

= يــا سـيـدي علمنـا
عــالـسـر أطـلعـنــــا
= يا سيدي واحفظنا
والـلـه قـد تـبـنـــــــا
= صـلــى الإ لـه عـلى
وشــاهـد الـمـولــى

ومن فضلك أكرمنا
يـــا قــادر يـــا اللـــه
مـن الـفـتـن سـلـمنا
إنـك غـفـور والـلــه
مـن سـرى لـلـعـلـى
وحـاز الرضى والله
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عبد القادر بالحضرة
يا سيدي أرجو نظرة
عندك مـنـبـع الأسرار
حـولك طافت أقمار
كـرامــاتـك مشهـورة
والـخمرة المخمــورة
يا سيدي جئنــا زوار
نــبـلـغ أسـرار وأنـــوار
الـمـدد منـك مـأمول
والـعـاقل صار مفتون
حـيـرتـنـي يا سـيـدي
يوم ألقاك يوم عيدي
عبد القادر يامحبوب
أنت للعلـى مطلـوب
ســافرنــا علــى بغداد
الحـب والشــوق زاد
٥٤

لابـس الجبة الخضـرة
تـمـحــو عـنــي الأوزار
مـنـك شـعـت الأنــوار
وصــاحــت الأطـيــــار
بـالـبـر والـمـعـمـــــــورة
حـيـرت لــي أفكــاري
نـأخذ عنـك الأخبـــار
نــكــن مــن الأحــــرار
مـنـه تـنـفـجـر عـيــــون
وصـــاح انـــا محـتـــار
حـقـق لـــي مـواعـيـدي
تـبـعـد عـنــي الأغـيــار
بالخمرة هامت قلوب
بـ ٕاذن مـــن الــجــبــــار
قصدنــا سيد الأمجـاد
وبـــعــــزة الــــبــــــــاري
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وصلنا على السلطان
سقـانـا خمرة عرفـان
سـقـانا خمر الوصال
جــلال ثــم جــمــال
وصلنا إلى المحبوب
إلهــي فك الكــروب
ليس الحب بالأقوال
يـلزمه خرق الجبــال
قـم ونــــاد يا مـجيب
نسأل بالنبي الحبيب
يــــا إلـهـــي أكــرمـنــا
والــلـــه إنـــــا تــبــنـــا
وأفـضــل الـصــلـوات
لـمـحـمــد الـحـبـيـب
والآل والأصــحـــاب
مـــا دعــا بـه الأواب

صاحب القدر والشـان
أدخـلـنـا عـلـــــى الدار
صرنا من أهل الكمال
فـنـيـت فـيـهــا الأعمار
لـتـغـفـر لـنــا الـذنــوب
وخـلصـنــا مـن الـنــــار
ولا لـعـبـة الأطــفـــــال
لـــيـرافـــــق الأبـــــــــرار
واســألــه فــرج قــريب
تـبـعــد عـنــا الـفـجـــار
مـن الـبـلايــا خـلـصـنـا
نــظــف لــنــا الأفـكـار
وأنـمـــــى الـبــركــــات
وإمــــام الـحـضـــــرات
وزمـــرة الأحـــبـــــــاب
وأســـبـــل الأســـتــــــار
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يــا حـبيـب الروح أضنــانـي النـوى
البعد يفـنـيـنــي والـقـرب يـحـيـينــــي
الحـب للأحبـاب القلب فيه طـاب
من يعشق الجمال ويطلب الوصال
تـعــالــى واسـيـنــي وارحـم الأنـيــن
وبـسـرك احـمـيـنــي فـ ٕانـــــي جـنـيــن

يا حبيب
يا حبيب
يا حبيب
يا حبيب

والقـلـب مـجـروح آذانــي الســـوى
والـهـجـر يـزريـنــي ولا أرى فـتــوح
مهمــا جرى عذاب بالسر لا أبـوح
وإن طال المطال يبقى البكا والنوح
بـاللـه لا تـجــافـينـي ف ٕانـي مـجـروح
ذاب العـظـم مـنــي تتركنــي وتـرو ح يا حبيب
٥٥

= أنا بالـي مشغــول وأنـت المـسـؤول
= أنا قلبي ولهان معشعش بالأغصان
والأمـر مـجهـول خـــايف تنســـاني
مـا بقـى آمال خرجت منـي الـروح
= يـا أبـو الـبـركــات ضــاقـت الحيــاة
يا رب يارحمن صل على العدنان

والـحـب طـوانــي والقلب مذبـــوح يا حبيب
مـا بـقـى خـلان إلا حمــام الـدوح
أنـت يــا كـريم فـضـلـك مـمــنــوح
يـــا حــبـيــب يـــا حــبــيــب الـروح
وزادت الآهـــات والــقــدر يــلـــوح يا حبيب
من ســـار للـعـلا بـالـجـسـم والــرو ح يا حبيب
)(٢٠

قـل بسـم اللـه قـل بـسـم الـلـه
تـكـتـب ذاكـر عـبـدا مــــاهــــر
دع الأغــيــــار وادخــل الــدار
خليك مسرور لا تكن مقهـور
لازم الـبــــاب مـع الأحــبـــاب
بحسن الأخلاق تأتي الأرزاق
سـاجد مخلص وكن منصـف
خـلـيـك حـلـيـم قـلـبـك سـليم
يـلـزم خـلـــوات كـذا فـلـــوات
خـلـيـك مـسـكـين دوما حزين
كـعـبـة الـحـب كـعـبـة القـرب
صـل علـى الزين كحيل العين
سيـد الســادات أبـو الـبـركات
ســره ظــــاهــر نــــاهــــي آمـــر
نـور العـيـون شــافـع مـضـمـون
كــافـل ضـمـيـن صـادق أمـيـن
٥٦

أوعـى تـغـفـل عـن ذكر اللـه
طــائـع شــاكـر مـخـلص للـه
تـنجو مـن النــار بفضل اللـه
يـأتـيك الـنـور من عنـد اللـه
وكـن حـبـــاب خــاضـع لله
خليك مشتــاق لرضــاء الله
أوعــــى تـحـلـف بـغـيـر اللـه
قــم بـالـتـسـلـيـم شـاكر للـه
فـيـهـا اللـذات بحضـور اللـه
وكـن أمـيـن عـلــى سـر اللـه
انـهـض وضـب واحـرم للــه
جـد الحسنـيـن رسـول اللـه
مـحـيـي الأمـوات بـ ٕاذن الله
أعــظــم نـــاصــر لــديـن الله
راحم حنون رحمة من اللـه
وهـو جـنـيـن حــامــد لـلـــــه

حـــب الـنـبـــي هـو مـذهـبــــي مجلي الكرب وعظيم الجاه
حــمــدا لـلـــه شــكـــرا لــلــــه راحـم ضـعـفــي الـلــه الـلــه
فــهــو ربـــــي غــــافــر ذنــبــــي كــاشف كربي سيدي اللــه
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يـــــا ربـــي احـمـيـنـــي
لا تـــقـطــــع حـــبـــلـــي
إســـمـــك الـــســـتــــار
نـــجــيـــنــــي مـن النـار
راح الــعــمــــــــــر راح
مــــــا احـــد مـــرتــــاح
خـــوفـي من الحساب
أنت المعطي الوهـاب
جـــــــار الزمن جــــــار
الـطـف يــــــــا لأقــدار
قــد ظــهــر الــشــيـــب
مــــــا بـــقـــــــى حـيــاء
زادت الـــــذنــــــــــوب
والــقـلــب مـــغـــلـــوب
أنــــت يـــــــا ربــــــــــي
واصـــرف الـــكـــــرب
بـمـجـمـع الأحـبــــاب
والــوقف بـــالمــحـراب
وأفــضــل الــصــــــــلاة

يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
٥٧

بــلـطــفــك دوايــنــــي
إنــــي مـــســـكـــيـــن
الــطــف يـــا غـــفــــار
من العدا احمـيــنـــي
مـــــــــا فــيـــه مــزاح
مــــــا بــقــــى حــيــن
مــا عـنـدي جــواب
قـــــــادر تـعـفـيـنــــــي
مـــا بقــى لــي جــار
ثـــبّـــت الــــديـــــــــن
مـــا تــبنـا من العيب
إنـــــي مــحــــــــــزون
زادت الـــــــعـــــيوب
شـــراب اسـقـيـنــــــــي
ســــهـــــــل الـــدرب
وبالـــرضــى اكسيني
الذكر معهم طــــاب
قـربـــك يــحــيــنـــــي
أزكـــــى التحيــــــات

جــــــامــع الآيـــــــــات محمد طـــــــــه الأمـــــيـــــــن
مــا أحد منهم غاب
= و الآل والأصـــحـــاب
نـطـــــــق بــالصـــــواب ياسيدي وقــــلــــــب حـــــزين
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ضـــاءت ليــالـــي القمر
وازدهرت لــيــــالــيــنـــــا
الـــورد مـــــال وفــتـــــح
والعــاشق صــاح وافرح
غنــوا يـــا أهل الهـــوى
حـيـث هـجـرنــا السوى
قــلــوبــنــــا قد طـــــابت
دعـيت للحب أجــابت
ادخـلوا الحــان واشربوا
إلـــى الـعـلــيـــاء تـنـسـبوا
إجـمع يــا ربي شملنـــا
وخــذ عـلـيـنـــا عهدنــــا
أحـبـابـي قد أتـى الفرج
بـــمـحـمـــد لـــه عـــرج
بمحمد طـــه الرســـــول
ونـحـمـد ربـنـــــا نـقـول
يـــا نـبـــي سرنا بركابك
إقـبـلنـــا زمرة أحـبــــابك
يا ســادتــي حنوا علينــا
٥٨

والـبـدر فـيـهــــــا أشـتـهـر
وطــــــاب فيهــــــا السهر
والــزهــر فـــــاح وسـبـــح
ما ذاق الطيب من أنكر
فــالـحـب فـيـنـــا انطوى
هـكـذا الـحــب قــهــــــر
عـن الأكــوان غـــــابــت
الـحــــاكم قــــال وأمــــر
غـنــــــوا فــيــه واطــربـــوا
فـيــــه جـلاء الـبـصــــــــر
واجـعـل مـنـك سـعـدنــا
أنـــــا نـجـيــــــب الـقــدر
مـن مولانـا عالـي الدرج
مـن الـجـنـة قطـف الثمر
وبـفـضـلــه نلنـــا القبــول
فـعـهـدنـــا عـهـد الـظـفـر
وواقـفـيـن علـــى بـــابـك
بـالـقلب حبك قد حفـر
مـددنـــا لــكـم أيـديـنــــا

أنـتـــم حـقـــا مــوالــيـنــا
= يـــــــا ســــامـعـيـن الـنـدا
وقـاكم ربــــــي الـــردى
= صــل وسـلــم يــا سـلام
والآل والصحب الكرام

الـطــــالـب منكم يعـتـبــر
روحــــي إلـيـكـم فـــــــدا
ونـجـمـكـم قـد ظــهـــــر
على النبي ماحي الظلام
مـــا غنـــى طير عالشجــر
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يـــا رحـمــن يــــا قــــادر
إرحـم عـبـدك الضـعيف
نـسأل بـالإ سم الأعظــم
تـكشف عنـا مــا تـعلــم
والحلـيـم أصبح حـيـران
تـنـجـيـنـا مـن هـالـزمــان
نـــاديــنــــا بـالأسـحــــار
عطفك حلمك يا باري
أتــيــنــــــا بـالإ فــتــقــــــار
ألـطـف ربـــي بــالأقـدار
أنــــت قـــدرت الأقــدار
عـلـيـهـــا إســم القـهــــــار
يـــا ربـــي لا تـحـرمـنــــا
دنـيـــا أخـرى أسـعـدنـــا
شـرعـنــا نـفــي وإثـبــات
سـر الـمحيـا و الممــات
ربـنــــا مـكـرم عـظــيــــم
٥٩

يــا ظاهر بالمـظــاهر
يـا من للكسر جـابر
نسأل بالوجه الأكرم
يــا عــالـم بالسـرائـر
يصرخ يـا ربـي أمان
فالعـقـل منـا طــائـر
والدمـع منــا جـاري
دارت فـيـنـا الدوائـر
بالـذل والإ نـكـســــار
نور لــــنــــــا البصائر
فــلــيـس مـنـهــا فرار
فـيـهــا حـلـو ومـرائـــر
علـــى حبـك ثـبـتنــا
كــن لـعـيـبـنــا سـاتـر
ديننـا توحيد الذات
بهــا تمحى الكبــائر
ربـنـــا قـــادر حـلـيـم

هـو الأول والآخــــر
يا ربـي أنت الصبور
على المظلوم الحائر
عـلـى روح الكمـال
مـكـرم لـكـل زائــــر

وبــالــخــلائــق رحــيــــم
= يــا ربــي جودك ميسـور
يـــا ربـــي أنـت الـغـيــور
= صـلــــى ربـنــــا العـــالـي
مـحـمـد الـمـفـضــــــــال
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سبحانك ربـي سبحانك
الكـون قــــام بـقـدرتـــك
الملك لأمرك قد سجدا
والـكـل أتــــوا فـردا فـردا
أنت القادر أنت الســاتـر
أنت المحي أنت الغـافر
فـمحمد جـــاء بـــا لأمر
ليحمي الناس من الجمر
والدنـيـا أضحت فرحانة
لـيـحــي قـلـب الـولـهــان
هـذا جـمــالـك يـــا طــه
مـحــســـن رحـــيـــم أواه
يـــا ربــي زده تـفـضـيــلا
نـشـرب معـه سـلـسـبـيـلا
ويــــا حـبـيبـي يــــا نـبـــــــي
مـنـــــــك أنــــــال الأرب
وصــلاة الله لـك تـهـدى
٦٠

جل جلالك جل جمالك
والـكـل يـشـكـر أفـضـالك
من عندك قد جـاء المدد
خضعوا بالقهر لسلطـــانك
أنت البـاطن أنت الظـاهر
أنت الجابر قلب عيـالــك
والـوجـــه يـزهــو كـالـبــدر
وكــان لــيــلـهـم حـــالــك
بـمـن جـــاء بــالإ حـســانـــا
ويـنـقـذ مـن كــان هــالك
نـحــــن بـعـزك نـتـبــاهـــى
فـقـت جـمـيـع الـمـمـالك
واجـعـلـه لـنـــــــا وسـيـلـــة
وبـأمـتــــه ربــــــي بــــــارك
أنـت مـقـصـودي ومطلبـي
إجـعـلـنـي عـالقدم سـالك
مـن مولانـا عـالـي المجد

مــا ســار ركــب وجــــد إلـــى هـاتـيـك الـمـنـاسك
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أقـبـل الـغـــالــــي عـلـينـــا
بـحيـاتك يـــا نـور العين
أنـت الـمـولــى أجــابـك
واكـتبنـــا مـن أحـبــابـك
أنـت جمعت الأحبـاب
كـذاك أولـــي الألـبـــاب
أنت الحب والمحبــوب
من أجلك مشينـا دروب
أنــت عــــــارف بالـلـــــه
حـلـيـــــم مـــكـــــرم أواه
بـجـنـــاح الحـب طرنـــا
يـــا سيـدي لا تحـرمـنــا
بالفـقـر أقـبـلـنــا عـلـيـك
دومــا مـبـسـوطة يديك
نحـن سـرنـا بـركـــابـــك
واقـفـون عـلــى بــابــــك
دخـلـنــــا دار الأمـجــــاد
مامنا عن حبه حاد
كل منا أضحـى فرحـان
نطلب من الله الرضوان
والصلاة علــى الهــادي
٦١

فـرحـنـــا فـيـه وغـنـيـنــا
لا تـشـمـت أعـادينــــا
إفـتـح لـنـــــا أبـوابـــك
شـراب الحب أسقينـا
مـن طلاب وأنـجـاب
والســادة العـــارفـيـن
أنت ساكن بالقـلـوب
طالـت السفـرة علـينـا
مـقرب عظيـم الجــاه
مـن إحســانـك وافينــا
عـلـــى مـسـراك سرنــا
إرض علينـا ورضـيـنــا
سـلـمـنـا الأمر إلـيــك
معـطـي في كل حينا
المـولـى لـنـا جــابــك
أنـت مهدي وهـادينـا
والمـولـى علـينـا جــاد
وضــاءت لـيـــالـيـنـــــا
متجرد عـن الأوطــان
ورضى م ــ والين ــ ا
أبـلـغ منــــه إرشـــادي

فـهــو سـبـب إسـعـــادي أسـعـدنــا دنـيـا ودينـــا
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يـا سـيـدي خـذ بـ ٕايـدي مـغـرم أنــــــا
أسـقـينـي شراب الحـب واجـبـر قلبـي
امـليلـي قلبـي من حبك عيش بقربك
يــا راعــي كـل الـنــاس بـالإ خــــلاص
نـحـن عـيــالك أكـرمـنــا لا تــحـرمـنـا
روحـــي ومــالـــي فـداكـم ما يـنساكم
يا حادي بالله إحدي همت بوجدي
يــــا سـيـدي لا تـنـســـانــي أنــا فــانـي
سلــب مـنـــي فــؤادي هــو مــــــرادي
نــــوره عـلـــي ســـاطع وجهــه لامـــع
مـلا ٔ كـأسه وسـقــانــــي بــالــمـعــانــي
أدنــانــي مـن جـنـــابـه سـاعـي ركــابه
حـبـك أزرى بـحـــالــــي يــــا غزالــــي
غـنـــي بـنـــا نـديــمـــي كــن ســلــيـــم
خـذوا مـنـي يا صـحبـــي روح الحب
إمـــش عـلـــى الـطـريق يــــا رفــيـقــــي
صـــل دومــا يـــــا ربـي عـــــالـمـربـــــي

اسقيني كأسا مجيدي فيه المنى
أنـت عــارف مربـي زاهي السنـا
أمـــا ترحم محبك ظهره انحنى
مــا أحد أنت نــاسـي فـي كوننـا
بـــرضــــاك جـمـلـنـــــا تـحـنـنــــــا
من دخل في حماكم نال المنى
واقف علــى حدي ذقت العنــــا
أنـت صــاحـب أمـانــي مهيمنـــا
أرجــو مـنـه الإ مـداد والأمـــــانـــا
كــم سـكـبـنــا مدامع نبغي الفنـا
أنــعـش روحـي وحيـاتـي وماجنا
وألـزمـنــي مـحـرابه وصلــي دنـــا
أنت مالـي ورسمالي فيك الهنا
واشـرح حـــال القديم واذكر لنا
قـــــائـم فـيـه بـالـجـــد تــفـنـنـــــــا
وكـن مـخـلـص حـقـيـقــي بحبنا
وآله و الـصـحـب والـطـف بـنــــا
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ادخـــل حـــمــــانــــا تــلــق الأمــانـا بــالـوصل تحظى يصفى الزمانا
= سـلــم إلــيــنـــــا حـقـك عـلـيـنــــــــا بـالـعــز يـكــرم مــن قـد أتــانــــا
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صــافـــي ووافــي بـلا خــــــــــلاف
ادخــل الـحـضـرة فـي ضـو القمـرة
كـنـز الـمـعـــارف فـيـه الـلـطـــائـف
بـابـنـــا مـفـتـــوح سـرنــــا مـعـروف
من شراب القوم يجلى عنك النوم
فـي عـلـم التـوحيـد تـرقـى للـتـفريد
قـد أتـى الـخطـاب لأولي الألباب
من بحر الأقدار فــاضت الأســـرار
إشرب الشراب من فيض الوهــاب
مـبتـهـل قـــــائم نــــادي يــا دائـــم
أقـبـل يـــــا أواب لازم الأبـــــــواب
بـفـتـح الفـتـاح طـابــــت الأفـــراح
إشرب معنا الكاس ولازم الأنفاس
يـا أهل الصلاح نجمكـم قد لاح
عـاشق ومشتاق في بــاب الخلاق
سرك يـــا ربـــي ســـاري فــي قلبـي
أنــت يــا مــلــيــم مــعــتــل زنــيـــم
مـسـراك بــاطل مـعـطـــل عــــاطــل
صـل يــــــا بـديـع طــــه الـشـفـيـــع

أوعـــى تـجـــافــي وكـن أمـيـنــا
واشـرب الـخـمـرة مـن أيــادينــا
أيـهــــا الـعـــارف أقـبــل إلـيـنــــا
عـدد الـحـروف قـــام مـسـرانـــا
لا تـكـن مـحـروم مـن مـعـالـيـنـا
يـأتيك المزيد رضى ورضـوانـــا
نـجمـــهم مــا غــاب في علينـا
فــاز من قد ســار دنيــا ودينــــا
والـزم المـحـراب فـارغ عـريـانـا
رحمــن وراحـم نـرجو الغفرانــــا
حــان فـتـح الـبــــاب آن الأوان
مــا بــقـــى مـزاح مـجـدد جـانـا
ما عليك باس المولـى حـامينـا
من شرب المباح طاب ساقينـا
ولتكن ذواق مخلـص فــنيـــانــا
يـبـغـيـلـه جـذبـه فـيـهـــا تحينـــا
غـدا بـالـحـمـيـم تبقى مرضـانــا
مـنـتقـد حـــامل مـــا فــي مـيزانا
والصـحـب جـمـيـع أهل العرفانا
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رب يــــــا ذا الــجـلال بالرضـــى جمل حالي
أنـت ربـنــــا الـمـعـبـود لا تــخـيــب ســؤالــي
= حـقـق لـنــا الـعـبـديــــة صـفـيـنـــــا لـك الـنـيـة
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فـأفـعـــالـك مـرضـــيـــة
يــا خــالــــق الأكـــوان
يـــــا دلـيـــل الـحـيــران
أغــن قـلـبــي بالتوحيد
هـذا شـهـرنـا المجيــد
إلـهـــي مــالـــي سـواك
ومحـتمـي فـي حمـاك
يـــا ربــي أنـت الدليـل
في بابك خاضع ذليل
يــا ربـي سـرك عـظـيـم
كـبـيـر جـودك عــمـيـم
عـجـل لـنـــا بـالـفــــرج
بـمـن إلـيـك عــــــــرج
هــو الـحـبـيـب الـغـالي
صـانـه عــالـي الجلال
يـــا مـغـيـثــــا لـلـعـبـــاد
الـطـف بـنا في المعاد
أنـا الـمـكـسـور الحـائر
نــــور لـنـــــا الــبـصـــائر
أكـرمنـا بـدار الـخـلـود
أنـت الـمـكـرم الـودود
واغـفـر لـنـا مـا مـضـى
بـالـنـبــي الـمـرتـضــى
والـصلاة على الهادي
٦٤

بـالـتـقـوى أصلح بالي
يـــــــا مـزيـل الأحــزان
أنـــا ســـــواك مــــالــي
واكـتبني عندك سعيد
حـقـق فـيـه آمــالـــــــي
إرحـم عبدا قد أتــاك
وبـسـرك الـعــــــالــــــي
لـعـبـد واقـع دخـيـــــل
ألـحـقـه بـالـــــمــوالــي
وأنـت رب كــــــــــريم
فـــي حـبـك اشـتـغـال
يـــا عــالـــي بـلا درج
طـه بـاهـي الـجـمــــال
مـظـهـر الـنـور الـعـالـي
وأعـطــاه الــكــمــــــال
يــــا هـــاديـنـــا لـلـرشاد
واسـتـر سـوء الـفـعـــال
وغـيـرك مـالـي نــــاصر
وأخـرجـنا من الضلال
بـلـغـنـا ذاك الـمقصود
أكـرمـنــا بـالـــوصــــال
والـطـف فـيـنـا بـالـقضا
أصـلـح لـنــا الأحــوال
أتـــانـــا بـــالإ رشـــــــــاد

شـفـيـعـــــا بــالــمــيعـاد يـومـــــا مــا فـي جـدال
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يـا عـظـيـم الذات
أغـثـنــي بـــــنـظـرة
مـظـهـر الـجـمــال
لا يــقــبــل مثـــال
يــا سيدي لـبـيـك
فالـمـرجـع إلـيـــك
نــورك الــظـــاهـــر
فــالـقـلـــب حـــائر
فالـنــور يـســــــري
قــد تـــاه فــكــري
لا نــشـهـد ســـواه
لا نــرجـــــــــو إلاه
قـصـدنـــا الـسـبـيل
فـنـبـغــى الـدلـيـــل
فـالـعــاشق محتــار
مــــا عـلـيـــه عـــار
فــي ظـلام الـلـيـل
شـوقـه هـد الحيل
عـــاشـق ولـهـــــان
عـطشـــان ظمــآن
قـلـبـي كـن منيب
٦٥

يـا عالي الصفات
تـجـلـــي هـالـحـياة
بـاطـن الـجــــلال
مـجـمـع الآيـــات
قـد وفـدنــا عليك
بالمحيا والممات
يـجـلــي المظــاهر
فـيـرجـــو الـثـبــات
والـمــــاء يــجــري
بــذي المكرمـات
فـي القلب معنــاه
لـدفــع الـمهمـات
لـنشـفــي الـغـلـيـل
لـتـلك الحضرات
يـرجـو قرب الدار
هـايم بالسـاحات
دمعه يجري سيل
يـرجـو الـمـرئيـات
يـطلب الإ حسـان
وارد بـحـر الذات
مـن رب مـجـيب
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فـيــه الـسـعــادات
ونــــاد بـالأفـــراح
أزرى بـالـظـلمات
لـقـلـبـك طـبـيــب
غـــــافــر الـــزلات
بـرضـــى أسـيادي
وزالــــت الآفــات
جـــودك يـرويـنــــا
لا تقطع العادات
زادنـــــا احـتـــــرام
وأزكى الــصـــــلاة

تحظــى بـالتقريب
قـلــب كـن مرتاح
فالـعـطـــــر فــــواح
إفـرح يـالـحـبـيــب
قـريــب مـجـيـــب
بـشـر الـحـــــــادي
حـصــــــل مـرادي
حـبـك يـكـفـيـنـــا
بـسـرك احـمـيـنــــا
شـغـفـنـــا بـــالغرام
على النبي السلام
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يـا إلـهــي يــا عظيم
والـنـعيم في رضـاك
أنـت ربنـــا الـســلام
قـديـــم بــاقــي دوام
قد أنزل في رمضان
وهو مرضي للرحمن
يــا ربــي بـشـهـرنـــــا
واغـفـر لـنـــــا ذنـبـنـــا
فـيـــه لـيـلـــة الـقـــدر
فـيـه انـبـــلاج الفجر
يـــا مـولانا يـا معبود
٦٦

أدخـلـنـــا دار الـنـعـيــم
يـمـنـح لـقـلـب سـلـيم
كـلامــك أعظم كلام
مـنـزل من رب رحيـم
فـيــه يـنــدل الحـيـران
وفـيــه الفضل العميــم
يـسـر لـنــــا أمـرنــــــــــا
في هذا الشهر العظيم
فـيــه ظـهــــور الـبــــدر
مـفـضـل شـهـر كــريم
يـــا ظـــاهرا بالوجـــود
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إمـنحنـا سر الشهـود
قـد سـلـكنـا الطريقة
مـع عـلـــوم دقـيـقــــة
يـــا ربــي نحن تبنـــا
بالـمـحـبـة أغـرقــنــــا
إرحم عبدك يا غفور
قـائم يدعو بالديجور
يــا ربـنـا يـا غـفــــــار
امـح عـنـنـــــا الأوزار
يـــا رب زدنـا أنـــوار
صـفـيـنا من الأكدار
دخلنــا عـلــى الإ لــه
رؤوف مـكــــرم أواه
توسلنـا بالـصـديـــــق
لـلـنـبـــي نـعـم الرفيق
بـأهل البيت ألحقنــا
وعــالإ يمــان ثـبـتـنــــا
صـل وسـلـم يـا ربي
والا ٓل ثـم الـصـحب

قـد أتـيـنـــا بـالـتـسـليـم
أوصـلـنــــــا لـلـحـقـيـقة
نـدخـل فيهـا بالتعظيم
فــي رضـــاك أدخلـنــا
واغـسل الفعل الذميم
عالبعد ما عنده صبور
لـرب مــعــطــي حـليم
يــا عـزيـز يــا قـهـــــــــار
إنــك رحـيــــم عـلـيــم
سلمنا من هذي الدار
إنـك مـهـيـمـن حكيم
بـالـنـبـي عـظيم الجاه
مـن أخـلاقــه الـتـسليم
قـلـبـــه نــاعـم رقـيــــق
وفــي جنــات الـنـعـيـم
وبـالـمـحـبة أسـعـدنــــا
وعـالـصراط المستقيم
عـلـى مـزيـح الـكــرب
أهـل العـلــى والتكريــم

)(٣١
يـا خـالـة عـبـي الـجـرة حـتــى نـطـفـي هالجمرة
يـلـلا نـفـلـــح ونــــزرع نـجـعـل الأرض خضـرة
= وتـنـبـت فـيـهـا الأزهار وعـلـيـهـا تـغي الا ٔطيــار
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هـيـا نـقـطـف الأثـمــار
عـطـره دومــــــا فـــواح
يحلو لك شرب الراح
هـيـا أدخـلـوا الـبـستـان
أزهـار ولـولـو ومـرجـان
يــا زراع الـبـســــــاتـيـن
حـتـى يـعـرق الـجـبـيـن
إزرع لـي عصفر وبهار
بـكرة بتفيض الأنـهــار
حـقلتنــا نـبـتـت أزهــار
حـقـلـتـنـا لمعـت أنـوار
فـيـهــا زقـزق العصفـور
قـم وانـتـبـه يــا غـنـدور
حـقـلـتـنـا يـا أبـو الخيـر
قم وانهض لازم السير
حـقـلـتـنـا يـا نـور العين
أقـبـل وانـتـشـق يـا زين
والـصـلاة عـلـى الـنـبـي
حـبـه دينـي ومـذهـبــي

فــي لـيـلـة فـيهــا القمرة
فـيـه الفسـتـق والـتـفــاح
بـالـبـســـط والــمــســـرة
واقـطـفـوا خـوخ ورمـان
فـيـه الـبـيـضة والحمــرة
إزرع لــــي زيتون وتيـن
تـأخـذ بـعـدهـا الأجــرة
لا تخلــي قلبك محتـار
يـمـلا الـوادي والـبـحـرة
حـقـلـتـنــا فـيـهـا الأثمار
تـشـتـهـي مـنـهـا نـظـــره
فـيـهــــــا رفـرف الزرزور
لا تـكـن سـاهـي بالمرة
فـوقـهــــــــا غـرد الـطـيــر
أدخـل صـافـي للحضرة
فـيـهـــا الـورد عـالـصفين
واجلس في ظل الشجره
هـو قـصـدي ومـطـلـبـي
حـبـيـبـي أبــو الـزهــــراء
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بـنـظـرة لـيـلـى تـحـيـنـي ومـن لـمـاهـا تـرويـنـــي
عـلـى بـعــادك لا أصبر بـاللـه لـيـلـى ارحـمـيـني
= ليلــى عـشت بالـدلال عن حبك قلبي ما مال
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ليلــى فـقـت بالـجـمال
سلب عقلي من راسي
حـسـدونـي جـلاســــي
لـيـلــى جـمـعـت أسرار
والملا ٔ فيك قـد حــــار
لـيـلـى مصباحك أضاء
نــوره عـــم الـفـضــــــاء
أنــا بـحــبـــك ولــهــان
أنـا مـن جـودك ظـمآن
لـيـلى حبـك مش قليل
قـلـبــي من حبك عليل
عــواذل لا تـلـــومــونـي
أنـصـفـوا واعــذرونــــي

حـنـى بـقربك داويـنــي
أنت روحــي وأنفاســي
بـالـجـفـــا لا تـرمـيـنـــي
حـولـك طـافـت أقـمـار
فـــي حـمـــاك آويـنــــــي
بـيـن الأرض والـسـمـاء
مــن أنـوارك آتــيــنــــــي
بـوصـلـك أنـا طـمـعـان
مـن أفـضـالـك مـديـنـي
فـي حسنك تاه الدليل
كــاد حـبـك يـزريــنـــــي
هــــي ضــيـــاء لـعـيـوني
بـذكــرهــــا عــلــلـونــــي
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قـم أدخـل عـالـجيلاني
لا تـحـد عـن بـــــابــــه
سـيـدي يــا جـيـلانــــي
وبـسـرك أبـو صـــالــــح
أنـت سـيـفـك قـاطـــــع
ومـن كــان يـمــــــانـــع
فـمن يـدخـــل حـمــاك
فـيـبـقــى مـن أســــــراك
أبــو صــالـح سـيـــــدي
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واطـلـب منه الأمـانـي
فـهـو بــاب الـرحـمــن
يــا قـطـب يا صمداني
هـزمـت الـضــشـمــاني
فــاتـح كـل الـمـوانـــع
فـيـردى بـالـخـــــــذلان
ويـــنـــظـــــــر لـعـــلاك
فــي مـجــال الأمـانـي
راعــــــي لــلــمـــريــــد
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عـــلـــى كـل العـدوان
أنـت قـطـب لـلـزمــان
أمــــــــــــــــا آن الأوان
تحظى بكل الممالك
ربــــي مـنـه حـمــانــــي
تـبـلـغ مـنـه مــــا تـريد
كــــن بــحــبــه فــانــي
عـلـى الـنبـي الحـبيـب
وفــــاح بـالـريـحــــــان

يــده مـن حـــــــديــــــد
أبـو مـحـمـد يا سلطان
كل منا أضحى حيران
بــادر أدخل يـا سـالـك
فـالـبـعـد لـيـل حــــالـك
فـأدخــل وكــن مــــريد
وكـــن لــــه مـــا يـريـــد
صـلـى ربـنــا الـمجيب
مـا مـال غصن رطيـب
)(٣٤
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اللــه الـحــــي الـقــــيوم
يـــا إلــهــي يــا مـجيب
يــــا لـطــيــف الـلـطـفــا
فـعـنـك صــح الــوفـــــا
يـا قـريـبـــا فـــي عــلاك
يــا مـكـرم لـمـن أتـــاك
يــا مـالـكـــا لـلـقـلــوب
لا تجعل منا محجوب
أنـا عـبـدك الـحــــــائـــر
مـطـلـع عــالــسـرائـــــــر
يا جابر قلب المكسور
إقـبـل عـبـدك يـا غـفـور
أتـيـتــــك يـــــا كـفـيـــل
٧٠

ومــعــيــن لـلـمـظــلــــــوم
لا تـجـعـل فـيـنـا مـحروم
أنـت حـسـبــــي وكـفــى
يــا جـابر قلب المحموم
يــا كـريـمــا فـي عـطــاك
لا يـخـشـى فيك الملوم
يـــا ســـاتـرا لـلـعـيــــــوب
واسقينا الشرب المختوم
وأنـــــــــت رب ســــــاتــر
وأنــت الـحــــــي الـقـيوم
يـا رب البيـت المعمــور
مـذنـب لـسـت مـعـصـوم
يـــا نـعـم الـرب الـجـليل
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أنـت لـقـلـبــــــي دلـيــل
داويــنـــي أنـا مـجـروح
مـتـــى يـأتـيـنـي الـفـتوح
إلــهــــي أنـــا غـريـــــب
إرحــم قـلـبــي اللهيـب
يــا إلــهــي يــا مـجـيب
أنـت عـظـيـم رقــيـــــب
ربـي بـالإ سـم الـعـظـيـم
فـأســأل قـلـبــــا سـلـيـم
والـعـالـم كـلـه فـــــانــي
أنــت واحــــــد لا ثاني
والحاسد يبقى غضبان
ولا يـســعـــه مــكـــــان
يــا ربــي زيد الــصــلاة
مـن أتـى بـالـمـعـجزات

أمـرك نـــافــذ مـحـتــــــوم
فـي لـيـلــي هائم مطروح
فـيــه الـمـقـــام الـمـعـلـوم
وأنـــت مـنــــــي قـــريــب
إرحـم الـســر الـمـكـتــوم
إجـعـل لـي فـرج قـريـب
وأنــت مـحـي الـمـعـدوم
ربــي بـالـوجـه الـكـريـــم
يــقـيــنـــي شـــر الـسـموم
وسـلـمـــوا الأمـــــــــانـــــة
وغــــــيـــــرك لا يـــــــدوم
لــيــلــه ونـهـــاره حـيــران
والـقـلـب مـنـه مـسـمــوم
عـلـى كــامـل الـصـفـات
مــن لاذ بـــه مـــرحـــــوم

)(٣٥
ســـــــــــلام ســـــــــــــلام
ســــــــــــلام مـــبـــعـــوث
= يـــا إمـــام الـــحــضـــــرة
نـــورك ظـــاهـر جــهـــرة
= فـــأنـــــت مـــــولانــــــــــا
رضــــــانــــــا وحــمــانــــا
= بـشــراكــم أحــبـــابــــــي
٧١

ســـــــــــلام ســــــــــلام
مـــــــن ذاك الإ مــــــام
أرجـــو مـنــك نـظـــرة
كــبــدر الــــتـــمـــــــام
عـلـى حـبـك مسرانــا
مــولانـــــا الــســــــلام
بــشــراكـــم غـيـــابــي
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بـشــراكــم أصـحــــابــي
بـالـحــضــرة اجــتــمعـنــا
ولــــــــه أنــــــــبــــــــنــــــــا
فــالـحـضـرة الـمـرغـوبــة
مـعـشـوقــة ومـحـبــوبــــة
حــضــرتــنــا مــرضــيـــــة
مــــا مــــنـــهــــــا أذيــــــة
هــــي نـــــور تـــســامـت
لــــلـــعـــــوالــــم تـــراءت
يــــا أحـــبــــابـــي أقـبـلـوا
واطلبوا وأجملوا
ه ـ ي ا ٔ م الم ـ ح ــ امد
ن ـ ور ل ـ ك ـ ل ش ــ اهد
منها شعت الا ٔنوار
يـــا فــوز مـــن لــــها زار
مــن ذاق وصـــــــالـــهــا
وســمــع أخـــــبـــارهـــــا
يــا سـالـك قم واجـتـهـد
يــا هـنـــاه مــن ســعـــــد
فـالـركــب أدلــج وســار
والحادي يكشف أسرار
ثــــم طــفــنــــا ولــبــيــنـا
أسـبـــل الـسـتــــر عــلـيـنا
وشــربـــنــــا مــن زمــــزم
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بـحـفــظ الــــزمــــــــام
وبـالـلــه تــحــقــقــنـــا
وبــلــغــنـــا الــمــــــرام
لـلـقـلـــب مــطــلـــوبة
لـــــكـــــــل الأنــــــــام
ســامــيـــة وعـــالـــيـــة
لـــــمـــــن بـــهـــا هـام
هــي روح تــــعـــالـت
فجرها يجلـي الظلام
فــي حـمــاهـا أدخلوا
فيرجى منها الإ كرام
يرجى منها المقاصد
مشهودة على الدوام
منها تبعث ال ا ٔسرار
ونــــال بــهــا احــتـرام
واجــتـــلـــى أنـــوارهـا
مــا طــاب لــه مـنـــام
وعـلــــى الـلـه اعـتـمد
ونــال ذاك الــمــقـــام
مـقـصوده تلك الديار
أمـيـنـــا بـيـت الـحـــرام
وبــالــحـجــر صــلـيـنـا
ذو الـجلال والإ كـرام
كـل مـنـا أصبح يعلم
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مــا فــي غــيــره يــرحــم
هــو ربــنــــــا الــعــظــيــم
وبـالـخـلائـــق عــلــيـــــم
أنــــا بــحــبــــه هـــــائــم
عــالــعــهــســد أنـا قـائـم
ربـي صل علـى الرسول
والآل كــــــــذا الـــبـتــول
وارض عـن الـجـيــلانـي
ورثــنــــي وحــبــــانــــــي

الـخلائق عند الزحـام
هــو مــولانــا الـكـريم
قــادر يـحـيــي العظام
وفــي عــنــدي عـلائـم
حــاشــا بحبـي أضـام
أنـلـنــا مـنـــه الــقــبول
والصحب ماطير حام
هوـ صـاحـب زمـانـي
حـيـنـمــا كـنـت غـلام
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يــــا رســــول الـلـــه يــــا غـــوث الـــورى
أنــــت ســـر الـذات أنــت الـمـرتـضـــــى
زادك الــلــــــه عـــزا وجــــاهــــا ورفـعـــــة
إنــي أتـيـتـك يا سيدي بالشوق منكسـرا
مـن بـحر جـودك ارويـنـــي إنـــي عـطـش
أما تسمح لي أن أكون في الجوار قريبا
فأنـت الوسيلة ولك الفضيلة عند خالقنـ ا
يــا رسـول اللـه حبـك أضـحـــى مذهبي
جـــزاك اللــــه خـيـــرا فـداك أمـــي أبـــي
صـلـــى وسـلــــم إلـهـنــــا العالـي العظيم

حــبــــك فـــي الـقـلــب كـالـغـيــث جـرى
أنــت حـبـيـــب الــقــلــــب حـقـا لا مــــرا
وفضلك على أهل السماء وما فوق الثرى
أنــظـــر إلــي فـالـشـــوق زائــد كـمــا تـرى
أو بـنـظـرة يــا سـيـدي ولــو فــي الـكـــرى
لــــجــنـــــابـك الأعـلــــى وغـيـــرك لا أرى
فـــأرسـلــــك لـلـخـلائـــــق عـن أمـره معبرا
فــ ٕان قـلـبــي وجـسـمــي هـواك قـد انـبـرى
يـا حـبيبـا بنـورك أخجلت الشمس والقمر
عليـك يـا خيـر خلـق اللـه وخيـر من صبر
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هـيــا يــا احـبــابــي هـيـا نـشرب كأس الحميـا
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من المسا إلى الصبـاح
جـيـنــا لـنـزورك يـا زيـن
يا منسوب من الجدين
حـيـنـمـــا كـنـت جنيـن
وثـبـتــك بـالـتـمـكـيــــن
جـعـلــــك لــه حـبـيــب
علــى الـخـلائـق رقيـب
سـبـحـــــانـــك يا مولانا
وبـلـغـنـــــــا مــنـــــانـــــــا
رب عـظـيــــم قــــــــادر
فـي جـمـيـع الـمـظــاهر
عــالـنـبــي أنــزل آيــات
وأعــطـــاه الإ شـــــارات
يــا إلـهـــي يـــا حـلـيـــم
إمـنـحـنـا الـعـلم القديـم
تــوب عـلـيـنــا يـا تـوا ب
واقـفـيـن عـلى الأبـواب
طـه يا عـظـيــم الـشــان
يــا تـالـي سـور الـقــرآن
سـيـدي أنــا عــالـبـــاب
مـنـتـظـر مـنــك جــواب
يـــا إلـهــــي يـــا غــيـــور
أنا مـن فضـلـك مسرور
بـالـرضــى أنـا فـرحـــان
٧٤

بــــحــــلات مـرضـيــة
يــا طـه يــا نـور العيـن
كـريـــــم بــالـعـطـيـــــة
فـأنــت صــادق أميــن
والأخــــلاق الـعــلـــيـة
مولانا الحي المجيب
وأفـعــــالـه قـهــريــــــــة
لا تـخــيــــب رجـانـــا
وأجـــزل الــعــطـيـــــــة
يـنــظـــر للعبد الصـابر
قــائـم بـالـمـلـكــيــــــة
خـصــه بــالمعجـزات
وفـهـمــــه الــقـضـيــــة
أنــت بـحـــالــي عليـم
وثـبـتـنـا عــالصــوفـيـــــة
وهـيــئ لـنـا الأسـباب
تـبـنـا وأصـلحـنــا الـنـيه
يـا رحمــة من المنان
بـالســر والــجــهــريـــة
ومـــلازم الــجـــنــــاب
يـرضـي النفس الأبيــة
ياجابر قلب المكسور
إصـرف عنـي الأذيـــة
ثـبـتـنـي على الإ يمــان

مـن أفضـالـك مـرويــة
لا تـرمـيـنـا بـالصــدود
يــــا خـــالـق الـبــريــــة
يــــا مـنـزل الـقـــــــرآن
والأهــــل والـذريــــــــة

إسـقـينـي شربة إحسـان
= أنـت أخـذت الـعـهـــود
أنـت ربـنـــــا الـمـعـــبود
= يـــا ربــي يـــا رحــمـــن
صـل عـلـــى الــعدنـــان
)(٣٨
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أمـــان أمــــان أمـــان
احــفــظـنـــي يــا ربي
سـلـمـنـــي يــــا ربــي
واغمسني في الحب
بـالـلـطــف عــامـلنـي
بـفـضـلـك أدخـلـنــي
إلـهــــي يـا مـجـيــب
أكـــن بــه نــجــيــب
أنـت رب جـلـيــــــل
واقــــــــــع دخـيـــــــل
أنـــا عـبـد ضـعـيــف
عـلى الدين الحنيف
يـــا حــي يـــا قـيـــوم
مـا فـي أحد محـروم
يــــا ســامـع دعــانـــا
بـلـغـنــــــــا الأمـــانــــا
يــا مـحـي الأمــوات
٧٥

مــن غــدر الــزمـــــان
مــن شـــر الـخـــــلان
إكـشـف عنـي كربـي
ونجنـي من البهـتــان
إحـمـيـنـي وأسـعـدنـي
بـالـعـفــو والـغـفــــران
لا تـحـرمـنـا الحبيـب
مـعـيـنـــــي عـالـزمــان
أنـــــا عــبـــــد ذلـيـــل
فـي بــاب الـسـلـطـان
أنـت رب لــطــيـــف
ثـبـت منـي الأركــان
مـعـيـــن لـلـمـظـلــــوم
جـودك عم الأكــوان
فــحــقـــــق رجـــانــــا
بـالختم على الإ يمان
سـلمنـي من الآفـات

عـلـى مـدى الـحـيـاة
= إلـهـــــي يــــــــا ودود
إرمـيـــه بــالـصــــدود
= عـلـيـــــك بـالـواشـــي
لـلـعـرض نـبــــاشــــي
= فـصــــل يـــا سـمـيــع
أدخـلـنـــي يــا بـديـع

خـالـي مـن الأحــزان
إصرف عني الحسود
إجــزيـــه بـالـحـرمــان
بــالـغـيـبـــــة مــا شــي
مــطـــــول الـلـســـــان
عـلــى النبي الشفيـع
بـالأمـن والإ يـمـــــــان

)(٣٩

=
=
=
=
=
=
=

يـا حـبـيـبـــي لا تـنساني
إحـفـظ عـنـدك الـعـهـود
كـم أنــادي يـــا حـبيـب
هـل خـلقـت لـلتعذيــب
سـلـب عقلـي وفـــؤادي
لا تـشـمـت الأعـــــادي
صـرت بـحـبـي مـحـتـار
يـتقلـب حسب الأقـدار
فـهـمـنــي سـر الـحـيــــاة
أسـراره كـلـهـــا آيـــــات
أخـذ عـقـلـي من راسي
حـجـبـنـــي عـن الـنـــاس
سـيـرنـي مـع الـهـــــــوى
حـبــــــي لـروحــــــي دوا
مــا كـفـتـنــا هــالـحـيـــاة
٧٦

قـلـبــــي بـحـبــك فـانـي
هـذي عـنـــدك أمــانـــي
لـم أرى لي من مجيب
لا وربـــــي الـرحـمــــــن
لـم أبـلــغ مـنــــه مرادي
حـاشـا تـخـسـر مـيـزانـي
لا يـعــرف لــه قــــــــرار
وسـلـــــوكــــه ربـــانـــــي
أطـلـعـنـي عـالـمـطويات
هــو صـــاحـــب زمـانـي
وطـيـــب لــي أنـفــاسـي
وشـيــد لـي الـمـبـــانـــي
حـتــى هـجـرت السوى
نـشـرنـــــي وطــــوانــــــي
تـواعـدنــا بعد الممـات

نـحـيا في أعلى الجنات
= نرتع في تلك الروضات
مـحـمــد عـظـيـم الذات
= عـلـيــــك صـــلاة الـلــــه
والأهــل أحـبــــاب الـلــه

فـــي راح وريـــحـــــــان
مع صاحب المعجزات
والـصـحــب والـخــلان
يــا سيدي رسـول الـلــه
وسـيـدي الـجـيـلانــــــي
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يا لله يا سيدي قلبك حنن نورك البـاهـي واللـه بجنـن
أرجو وصالك والله الليلة
أنـا بـحـبــك قـلـبــي دايــب حـبك جنني فيه عجــايب
ليلي ونهاري ودمعي سيلا
إرحم محبك قلبك راحــم وجهك الزاهي دوما باسم
لماك الصافي سلسبيلا
قلبي بحبك أضحى حائــر باللـه حبيبي لاتكون جائر
عدني بوصلك لو قليلا
أنـت مـرآتــي أنـت ذاتـــــي أنـت أنـيـسـي بـالـخلـوات
راعي محبك مالو حيله
يــا أحـبـابـــي هـيـــا هنـونـي وبـالـلـقــا دوم بـشـرونــــي
يا ناس حبيبي عينه كحيلة
شـاغـلـنــي ومـشـغـول عـني أنـا حـبــــه صـــــار فـنـــــي
عن حبه لست أميلا
يـا سـالـبــا عـقـلــي وروحي بـالـلـقــا داو لــي جـروحــي
أفعالك كلها جميلة
زارنـي الـمـحـبوب عـشـيـه صـارت لـيـلـتــي جـلـيـــــة
٧٧

زدنا ياربي منك فضيلة
لا تنكـروا أشواقــي وحـبـي وأنـا عـلـــى ذاك الــــدرب
مولع بهواك ليلى
زده يــا رب بـالصــلــــوات وعـمـــه فـضـلا بـالبركات
محمد قوي الحيلا
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أبـدأ بـســم الـرحـمـــــــن
وأذكــــره واشــكـــــــــــره
هــو الألـــــه الــعــظـيـــــم
بـكــــل شـــئ عـلـيــــــــم
واصــلـــــي عـلــى نـبـيـنـا
أرســـل رحـمـــة الـيـنـــــا
أوصـيــكم يــا اخـوانــــي
وطــاعـة الـرحـمـــــــــــــن
خـلـــــو قـلـبـــكم مرتـاح
والـدمــع دومــا سـيـــــاح
لا تغضب خليك راضي
انـس الاتـي والمـاضــي
يـا اخــي عـــامل الـلـــــه
تـبـقــى دومــا فـي حمـاه
شـرعـنــا شـرع شـريـــف
مـددنــــا مـن الـلـطــيــف
لا تـغـتـروا بـهـــا لـحـيــاة
٧٨

واحـمـــد ربـي المنــان
عـلـــى طــول الــزمـــان
وبـخـلـقـــــه رحـيــــــــم
اسمه مـــــــــلا ٔ الاكوان
للأســــــــلام هـــاديـنـــا
يـهـديـنــا بـالـقــــــــــران
بـالـتـقــوى والاحـسـان
وبـحـفــظ الأمـــــانـــــة
والـطـلــب من الفتــاح
مـن خـشـيـــة الـديـــان
فـالـعمـر كلـه مـاضـــي
ولا تـقـرب الـعـصـيــان
تـحـظـى دومـا برضــاه
لا يـقـرب لـك جـانــي
ديـنـنـــا ديـن حـنـيـــف
واحـد مـا لـــه ثـانــــــي
طـالـمـــا بـعــدا مـمـات
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كـل مـن عـلـيـهـا فـاني
مـا سـمـع الا الـقـلـيـل
الا رضــى الـرحـمـــــن
بـالـدنـيـــا مـا في امــان
فـلا تـكـــن غـفــــــلان
واحـفــظ البيت الحرام
كـدا بـاقــــــي الـبـلــدان
عــلـى كامل الصفات
والـكـــــلام الـربـــــانــي

فـالـدنـيــا كـلـهــا افـــات
تـكـلـمـنـا وجـبـنـا دلـيـــل
والـلــــه مــا فــي سـبـيـــل
هـز وغـربــل يــا غـربـــال
مـصـيـرهـا الــى الــــزوال
يــا ربــي عـز الاســــــلام
وزده بـــــــــالاحــتــــــــرام
وافـضــل الـصـلـــــــــوات
مــن أتــى بـالـمـعـجـزات
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كـلـمــا نــاح الـحـمــام
شـربـت كأس الـمــدام
زارني طـيـف الحبيــب
فـي عينـه سـر عجيــب
قـال لـي صـبــر جـمـيل
هـات من عنـدك دليـل
قـال فـي شـرع الهـو ٰ
ى
حـتـــي تـهـجـر السـو ٰ
ى
شـرعـنــا هـجـر الوجود
قائم على نهج الشهود
غـائـب عـن قـيـل وقال
سـوى أسـرار الـوصــال
فـالـمـراد دأبـه الـرضــــا
٧٩

هـــاج بـــي الـغـــــــــرام
عـلـــه يـبـري الـسـقــــام
زاد فـي قـلـبــي لـهـيـب
تـقـتــل مـن فـيــه هـــام
قـلــت لـه أنــا قـتـيـــــل
إن هـذا مـــــش حـــرام
جـــرحــنـــا مــا لــه دوا
هـذا مـنـتـهــي الـكــلام
لا يـبـقــى ٰ لـك وجـــود
راسـخ حـافــظ زمـــــام
مـا عنـدك بـاقي مجال
واهـجـر مـن شان ولام
مـهـمـــا تـعرض للقضـا
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غـائـبـاً عـمــا مـضــــــى ٰ
ويللـي ما عنده حبيب
كـان فـي الجنة غريب
سـمـعـنـا هذا الخطاب
مـا بـقـي عـنـا جـــواب
اقـصر عذلك يا عذول
حـسـد غـيـبـه وخـمـول
وصـــــل يــــــــا ربــنـــــا
مـحـمـد سـامـي الـسـنـا

خارج من تلك الزحام
فـمـا لـه مـن نـصـيـــب
لا يـذوق الإ حـتــــــــرام
حتـي القلب منه طاب
إلا تـسـلـيــم لـلـســـلام
كـلامـك كـلـه فـضـول
لـسـت مـن قـوم كــرام
عـلــى ٰ جــامـع شـمـلـنـا
والآل عـلـــــــى الـدوام
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قـلـبـــي بـحـبــك دايــب
أنــت إمــام الـحـضــــــرة
جــاء الإ ذن بــــالــــكـلام
نـحـن أبـنـــــاء الـســـــلام
بـأســـرار الـلـــــه قــمــــنــا
أتـفـرقــنــا واجــتــمـعــنــــا
بـفـضـلـك يـــا مــولانـــــا
فـتــح ورضــــــا وأمـــانــــا
لـمـا نـادانـا الـحـبــيـــــب
قــال فـلـيـدن الـقـريـــــب
كـشــف لـنـــا الـمـرائـــي
فـقـنــا أهـــــل الــسـمــــاء
فـرحـنــــا هـمـنــــــا بـالـلـه
٨٠

يـــا جــامــع الـحـبـايـب
تـقـضـى الـرغــــائـــــــب
مــا بــقــــى فـيــه مــلام
تـــروى عـنــا الـمـذاهب
عـــلـــــــى حـبــه سـرنــا
نـلـنـا أعـلـى الـمـراتـــب
قــد بــلــغــنـــا مـنـــانـــــا
تـعـفـو مـن جاءك تائب
قـمـنــا لــه بـالـتـرحـيـب
ولا أحــد مــنــا خـائب
وعــدنـــا بــالـعـطـــــــــاء
وضــاءت الــكـــواكـب
ولا أحــد مـنــــا لاهـــي
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غـبــنــــا عـن الـمـلاهـــي
حـبـــــي حـيـــــاة الأرواح
والـقـلـب مـمـلـوء جـراح
ظـهـرت لـنـا الـكـرامـات
فـفـنـيـنــا بـسـر الــــــذات
مـن سـار عـلــــى سـيــرنـا
وأطــــــــــاع أمـــــرنـــــــــا
بـادر وادخـل في الطريق
نـادينـا فـي وقت الضيـق
لا تـكـن كـبـعـض الناس
ما فـي عنـدهم إحســاس
بـالـظـنـون دومـا غـرقـــان
خايض في بحر الحرمان
فـالـمـلـتـفـت لايـصــــــل
إنــــــــــه لا يـــكــتــمـــــل
خــذها مـنـــي نـصـيـحـة
تـنـجـو مـن الـفـضـيـحــة
بـلـطـفــك ربــي عـامـلـنـا
عـلــــــــى حـبـــك ثـبـتـنـا
وصــــــل عـلــــى الـنـبـــي
وعــلــــمـــنــــــــي الأدب

والـقــلــــب مـنـا دايــــب
كــم مـتـيـــم فـيـه سـاح
عن السوى صار غايب
فـي الأرض والسمـوات
وأمـطـــرت ســحـائـــب
وشــرب مــن خــمــرنــا
نــهــــب لــه الـمـواهـب
تـكن من أهل التحقيـق
تـــرى مــنـــا الـعـجـائـب
داخـل فـيـهم الوسـواس
مـحـروميـن الـمـشــارب
تـــارك أوراد الـرحـمـــن
بـالـمـشـرق والـمـغـارب
يـبـقــى دومــا مـنـفـصـل
بــيــــن آت وذاهـــــــب
خـلـي نفسك صريـحـة
بـالـحـشـر تـبـقـى نـائب
مـن الـرضـا لا تـحـرمـنـا
وادفــع عـنــا المصائـب
قـــــوي فـيـــــه شــعــبــي
وصــــــــلاة الــرغـــائــب
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دارت كـــــؤس الـــطـــــــرب لــــمــــــا بـلـغـت مـنيتي مني
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والـعـقـــــل مـنــي قــد شـــرد
أوشـدوا اوخـيـــــا بالــنــــــوى
ولـكـــل عـبــد مــانـــــــــــوى
يـــــــا زائـــقــيــــن الـهــــــوى
والــقــلـــب مـنــــي إنـكـــوى
فــ ٕانـــي ســكــران صـــاحـــي
وقــد عــرفـــت صــــالــحــــي
أكــرم بــــعـــبـــــد الـقــــــــادر
والــحــــب هــو الـحـــكــــــم
أتـــت نـفــحـــات الـقـدسـيـة
ســـاقـــي الـعـطـــاش مــرويــة
يــا حـبـابـي قـد حـان الحيـن
والــشـــوق فــــــاض عــلـيـنــا
يــا حــادي بـلـــغ ســلامـــــي
فــقــــد سـقـيـــت حـمــــامــي
أنـا هائـم وحدي في الكـون
وأنــا أســأل لـحـــالـتــي كـون
ظــهــــر مــن واشــتـــهـــــــــــر
والـمــســــــك فــاح وازدهــر
شــربــنـا من كأس السـاقـــي
ولا يــخــشــــى الــفـــــــــراق
يا ســاقــي الــراح اسـقـيـنـــي
زاد شـــوقـــــي وحــنــيــنـــــي
عـن حـبه لـسـت أحـــــــول

لـمـا أنـجـلـى فـي الحضرتي
بـذكـر مـن فـلــــق الـنــــوي
فــــــافـهـم صـريح عـبــاراتـي
أنــتــــم لــرائـــســـــــــــــي دوا
وتـغـيـرت حـــــالـــــتــــــــــــي
وإنــه شــيــــخ الــمـــــاحـــــي
والـشــيـــخ ســري الـســاري
وخــلـــي قـلــبــــــــك سـالــم
وقــد فــنــيـــــت بــذاتـــــــــي
مـن خــــالــق نــور الأزلـيـــــة
مـنــهم ضــــــــأت مــرأتــــــي
قــــد ســلـــمــنـــــا للأمـيـنــــي
وانجــلــت مـنـهــا ظـلـمــاتــي
وأوصـل لــهـم كــــلامـــــــــي
إن لــم تــدركـــو حــالــتــــي
ولايـعــرف لـشـكـلـي لــــون
والـكـل يــعـــرف حــــــالــــي
وصــــار فــيــــهــم يــعـتـبـــــــر
مــــنـــــه ظـــهــــر كـــرامــتــي
ومــا بـقــــى فـيــــه بـــــاقـــــي
وارتــفــعـــــت رايــــاتـــــــــــي
أنـــا ولـهـــــان داويــنــــــــــــي
والــحـــب صــــار حــيـــاتــي
ولايـبـقـــى عـنــدي مـلــــول
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مـن عندكم نرجـوا القبــول
مـتـى يـظــهـــــر لــي بــدري
فــهـــــــذا مــنــــه مـن يـدري
حــبــــيــبـــــي لالا تـنـســانـي
أنـــــا حـــقـــقـــــت الـحــــان
فـعـبـــد الـقـــادر مــحـــــمــي
ســيـــفــــه مـشــهـــر عــالـــي
عـبــــد الـقــــادر حـلــــونــــي
هــو صــمـــد روحـــــــانــــــي
عــبـــد الـقــــــادر يــا حـــاوي
قـلـبـــه لـلـعـلــــــم حــــــــاوي
عــبــــد الـقـــادر يـا نـورانــــي
صـلاة الـلــــه عــلــى روحـي
والــبــــــدر فــــــي الــســـمــاء
والـســلامـي عـلــى الـهــادي
والـصــحــبــي منصورة حالي
وإنــــي عــلـــى الـنـقـد قــادر
وفـي الـحـضـرة دومـا حاضر
فـهـــذا الـسـلـطــان اشـتــهـــر
والـحــب فــي قـلـبــ ـــ ـي حـضــــــر
والصلاة المرضية على خير البرية

نــاظــر مـنـكـم جـوابــاتــــــي
ويـكــون بـالـمـــلا ٔ فـخـــــري
وتــظــهــــر مـنـــــه حـــالـتـــي
أنــــا والـلــــــــــه ولـــهـــــــــان
وصـيــت صــافــي صـفـاتــي
عـلـــــــى الأعـــداء قـــــــــوي
تـظــهــــر مـنـــه الـمــعــــــات
فـــــهــو قــطــــب ربـــانـــــــي
وقــد اتــتـــــه حــــــالـــتـــــــي
ذكــره لــلــمـريـديـن مـداوي
أنــت روح حــيـــــــــاتـــــــــي
يـــــا قـــــاهــر لـلـعـدوانــــــــي
ومـــن روحــي إلـــى روحــي
يـوحــي إلــى مـلاء حـيــاتــي
وآل الـبـيــــت الـكـــامـــــــــل
وهـــذا مـن كـــــرامـــــاتــــــــه
وشـيــخــنــــا عـبـــد الـقــــادر
إنــــه سـيــــــد الــســــــــادات
وبا لبـــــاطـن قـد ظــهر
وضــ ا ٔ ت مــنــه حــالــتـــي
والا ٓل وكل الذرية والأصحاب الكمالي
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قصيدة التبرك الميمونة
أبـدؤهــا بـقــــول بـســــم الـلــه
وأحــمــــد الإ لـــه ذا الــجــلال
ثــم الـصــلاة والـســـلام مــنـــا
طـريـقــة الـتـبـرك الـمـيـمـــونـــة
فـ ٕان رأيـتــم مـن أتـاكـم يـدعي
وقــــد أحــل حـرمــــة ضـــلالا
قـولـوا لــه إن حـــرم الـتـبـركـــا
إن اقتسام الشعري يا مـمـاري
وقـسـمـة الأظـفـار أيضـا تسنـد
وجـبـة الـنـبـــي سـل أســمــــاءا
هــاك دلـيــلا مـن أبــي أيـــوب
أنـعـم بـه ردا عـلــى مـن أنـكرا
فـمـسـلــم أولاهـمــا رواهـــــــــا
وأحـمد روى الحديث الثانـي
وخــالــد لـلـجيش في قلنســوة
ومـا لـذي حـرك فـيــه الـقـلـقـا
لأن فـي الطيات شعرات النبي
ومـسـح أحـمـد لـرأس حـنـظلة
مـن جــاءه والــخـــد مـنـه وارم
بـركــــة الـنـبـــي طــاب عـرفــه
الـطـبـرانــــــي روى وأحـــمـــــد
وثـــابـــت قــد كـرر الـتـقـبـيــلا

تـنــزه الــرحــمــن عـن أشـبــــــاه
لـفـضــلــــه بــالـهــدى والـنـــوال
عـلـــــــى نـبـــي لـلـفــلاح سـنـــا
فــي ذاك أهــل الـعـلـم يـتـبـعـونـه
بـأنــه غـيـــر الـهـدى لــم يـتـبـــع
مــن جـهـلــه أو حـــرم الـحـلالا
بـأثـــر الـنـبـــــي زاد شـــــركـــــــــا
رواه مــســلــم كــذا الــبـخــاري
صـحـيـحــة كـمــا رواها أحمـد
أمـا رأت فــي مـائـهــا الـشـفـــاءا
يــمـس بـالخـد ثـرى المـحـبوب
جـئـت رسول الله ليس الحجرا
صـحـيـحـة الإ سناد عـن مولاهـا
رد الـصحــابــي علــى مـــروانــي
قــال اطـلـبــوا ســبـب ذك ما هو
وإذ أتـــــوا بــهـــــا رأوهــا خـلـقـا
وذاك في اليرموك يروي البيهقي
بـكـفــه وداعــيـــا بــالـخـيــــر لـه
بـمـسـحـة يـعـود وهـــو ســـالـــم
مــوضـــع كـفـــه فـكـيـف كـفـه
مــطــــولا عـن الـثـقـات يـسـنـد
يــدا وعــيـــنـــا رأت الــرســــــولا
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وأنـــس عـن مـثـل ذاك ما زجر
يــا إخـوتـي مـن فـضـلـه تبركوا
أجـــــازه نـبـيـنــــــا الـــمـــعــظـم
فـ ٕانـه أخـو الـجـهــول في الغبـا
نـظـمـتــــهــــا مـرشــدة عــزيــزة

مـجـوزا روى أبــو يـعـلـى الأثـــر
تـمـسـكــوا بـهـديـه لا تـتـركـــوا
فـفـتـشـوا عـن ذيـل مـن يـحـــرم
ومـثـلـه يـأبـى الـكـريـم يـصـحـبـا
أكـرم بهـا في الخير من أرجوزة

)(٤٦
قصيدة المجلس
أيــــا جمع الكرام الحاضرينا
ويا من أحرزوا قبســات سبق
بخير طريقة بـانت وشـــاعت
بـدور تـمــامهــا لـمـعت بنـور
هـنـيـئـا نـلـتـم أعـلـــى المـزايـا
وبـوأكــم إلـه الـخـلــق مـنـهــا
طـريـقـة خير قطب زاد فخرا
بعبد القـــادر الجيلــي يسمى
فبشراكم بما قد حزتموه لقد
فـأعطــاكم إلـه الـخلق فضلا
وأتــاكم من الحسنـــات عدا
وأمـطـر ربـنـــا فـيـكم سحـابـا
وكيف وقد أتيتم واجـتـمـعتم
فقوموا بالدعــاء واخلصـوا له
وكونـوا ذاكـريـن لـه وفـوهوا

ويا حزب الأفــاضل أجمعينــا
من المولى على طول السنينا
لـدى القوم الكرام الصالحينا
غــدا بـيـن الــبــرية مـسـتـبـيـنـا
بها ودخلتم الحصن الحصينا
مـقـامـا سـامـيـا أضحى مكينا
غـدا فـــي أرض بـغـداد فـيـنــا
غدا فــي الكـرام الكـامـلـيـنـــا
أمــسكتــم الـحـبــل الـمـتـيـنــا
وزاد قـلـوبـكم نــورا مـبـيـنـــــا
كعد خطاكم وقضى الشؤونا
بـوابل فضله أضحـــى سنونـــا
لميعـــاد بـه قـروا عــيـــونــــــــا
وعـنـد تـمـــامـه قـولــوا آمـيـنــا
بـحـمـد اللــه رب الـعـــالمينـا
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