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

تطريب القلوب بنفحات من ذكر احملبوب
الوصلة األولى

طبع رمل املاية
-درج-

طويل (هيللة):

والق لنا أذن الفـــؤاد مصيخــــــــــــــة

*

إذا شئت أن تلقى السعادة واملنى

*

فطهر مباء الذكر قلبك جاهــــــــــــــدا

وافر:

*

و ع القول مين واستمع لنصيحيت
وتبلغ ما عنـــه الرجـــال تــولت

بصدق اللجا واغسلـه من كل علة

* * *

أيا من ذكره حيلـو إذا مــــــــــــــــــــا

*

خيام جتمع األحباب فيهـــــــا

*

ويقلقين محام األيك نوحـــــــــــا

*

* * *
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تكرر زاد يف القلب هياما
يذكرني املنازل واخلياما
وفيها يبلغ القلب املرامـا

جمزو الرجز-هيللة:

قالوا إن كنت صادقـــــــــــــــــــــــــــــــا

*

إن يف الليـــل ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رجع للوافر:

* * *

وأيقظ يف الدجا من كان نامــــــــا

*

وناداهــــــــــــــــــــــــــم عبادي التنامـــوا

ينال الوصل من هجر املنامـــــــــــــــــا

*

ب�سيط -هيللة:

وأضلع حنلت كــــــــــــــــادت تقومها

ال تنمهـــــــــــــــــــا ياغــافــــــــــــــــــل

*

وملا شاهدو الساقي جتلـــــــــــــــــــــــــــــى

هلل أجفان عني فيك ســـــــــــــــــــــــــاهرة

فقـــــــــــم الليــل واســـــــــــــــــــــــأل

*

*

شوقا إليك وقلب بالغرام شجــــــ ـــي
من اجلوى كرب احلــــر من العوج

* * *

رمل:

موال

أيها العاشــق معنــى حسننـــــــــــــــــــــــــــا

*

جسدٌ مضنىً وروح يف العَنـــــــــــــــــــــا

*

وفـــــــــــــــــؤادٌ ليــس فيـهِ غــريُنـــــــــــــــــــا

*

فافن إن شئت فنــاءً سرمـــدَا

*

* * *
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مهرنا غــال لــــــمن خيطٌ بنـا
وجفــــونٌ ال تـــذوق الوسنا

وإذا شــــئتَ أدّ الــثمنـــــــا
فالفنا يدنــي إىل ذاك الفِنــَا

ب�سيط:

تغطية  -مهزوز

أخذمت الروح مين يف مالطفـــــــــــــــــــــة

*

نسيت كـــــل طريق كنت أعرفها

خملع ب�سيط -هيللة:

*

فلست أعرف غريا مذ عرفتكم
إال طريقا تؤدينـــي لربعكـــــــم

* * *

يــــــــــــا سعـــد قــوم باهلل فازوا

*

ومل يروا يف الكون سواه

قلبك متع بكــــــأس شربـي

*

طرفـك نــزه مبــا تــــــــراه

يا أخي افـــن تشاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

*

ِ
عـــجـــيـــب
كل ســـــــر

*

ِ
رقـــيـب
ال عـــــــــــــــذول ال

*

فقـــــــــــــــــــــــولـوا يل هنيـــــا

وقال إنـــــــــي لكــــــــــــــــــم حمب

*

زجل:

وجتل يف مشــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــد

*

حــيث الَ ثَمَّ حــــــاســــــــــــــــــد

رب كـــريـــم نعـــم اإلله

ِ
لـــحبيب
أنــس قــــــــــــرب ا

يـــــــا هلــــــــــــــــــــــــا من مَجَالِـــــــــــــــــــي

*

اهلـــــوى قـــــــــــــــــد مــلكنــــــــــــــــــي

*

فهــــــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــرة عينـي

*

وهو مـــــــــــــــــــوالي وحدو

*

وســـــــــــــــــــــــــــرى الـسرليــــــــــا

يبدو يل فيهــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــري

واإلشــــــــــــــارة تقــــــــدنــــــــــــــــــــي

*

إن خلف الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

*

قــد جتلت لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدري

* * *
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حضــــــــــــــــرة قدوسيـــــــــــــــا
وزمــامـــــــــي

بــــيــــــــــــدو

والـحبيب بيَ حيــــــــــــــــــــــــــــــــدو
أســــــرارا

قــــــــــــــدوسيا

زجل:
جــــن الليل عليــــــــــــــــــــــــــــــــا

*

حتى ظهروا يل كــواكبو

بان حبيبـي ليــــــــــــــــــــــــــا

*

مدى لـي وانــا نراقبـــــو

والطف

ربي

واللي

فيه

وإذا

يرضى

بيـــــــــــــــا

*

النيـــــــــــــــــــــا

*

بيــــــــــــــــا

*

روحي ليه اهديــــــــــــــــــــــا

*

أوفـى

لــــــــــي

يظــــفر

املرغــوب

بالـــمحبــــــــــــــــــوب

عمري فيها ما نطــــــــــــالبو
أنا

لــــو

مـــكــســـوب

* * *

خفيف-هيللة

وابذل الروح فهـي فينــــــــــــــــــــــا قليل

واجعل الفقر شافعا لك ُتغنـــــــــى

*

*

راضيا ال تقل دمي من أحلــه
حبذا االفتقـــــــــــار دينــا وملـــه

* * *

خفيف-قفل

نقط َة الباء كن إن شئتَ متحـــــــــــــو

*

وأردنـــا لنـــا لـــغيـر مــــــــــــــــــــــــراد

*

من أتى بابنـــا قبلنــاه فضـــــــــــــــــــــــال

كـم حمب بعجزه قــد حتلــــــــــــى
هذه سنــة احملبيــن فاســـــــــــــــــــــلك

*

*

*

أو فدع ذكرَ قربنــــــا يا مولــه

تلك عاداتنا ملـــــــــــــن جــاء قبلـــه

والزم البــــاب يف حياء وخجلـــه

نـــال منا الذي يــروم ومثلــه
واترك العاذل اجلهول وعذله

انتهت الوصلة األوىل بفضل اهلل و حسن عونه
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الوصلة الثانية

جمتث-هيللة

طبع اال�ستهالل

اذكره سرا وجهرا

وكن فقريا إليــــــــــــــــه

*

*

تفز بقرب من اهلل

تغنى بذكرك اهلل

* * *

مربعات:
بسم الكريـــم الغــانــي
والصال على العدنــــــــــــــــاني

صاب االمطار اسقانـــــــي

درج

دور 1

نبدا اوزانــــي

قرة االعيـــاني

حتيي القلب الفــانـــي

واروى جنانــي

زهرت به اغصــــاني

وبدا لســـــانــي

عما سكــن فاجنــاني

دور 2

يا من هــــواه دعـــــــــــــــــــاني

لروض املعانـــي

غزل الرقيق الفـــــــــــــــــــاني

بأرض املعاني

احلــــال هز بدانــــــــــــــــــــي

حارت فيـــه اذهانـــــي

* * *
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يف اسنى املقام الساني

به ناســـج حليـانـــــــــــــي

يا بابا
يابابا
يابابا
يابابا
يابابا
يابابا

موال

كامل:
ذكر اإلله به ينال رضـــاه
كم قد مسا بدوامه من خملص

*
*

ويزول عن بصر الفؤاد عماه
فيه فأشرق يف الوجود سناه

* * *

متقارب:

أتاني زماني مبـــا أرتضـــــــــــــــــــــــي

*

ويا ساعة الوصل عودي لنـــــــــــــــــــــــا

*

فباهلل يا دهر ال تنقضـــــــــــــــــــــي
ألن احلبيب علينا رضــــــــــــــــــي

* * *

برولة:

جاد الزمان واستبشر القلب اهلايم

*

انكى احلسود واظفر بالعز الدايـم

*

وحتلى بالسعد حني صاب مناه
واصبح يتبخرت يف ثياب هنــاه

طاب السرور

مــع البـــــدور

بيض النحـــور

اســـق ودور

وانف الـشرور

طـــول الدهور

فاغنم كأس الراح هـــــــــا حبيبك زار

ساعة السلــــوان فـــــــــــــــايدات لعمـــــــــــــــــار
* * *
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ب�سيط:

قل للذي ال مين فيه وعنفنـــــــــــــــــــــي
فاللوم لؤم ومل ميدح به أحــــــــــــــــــد

برولة:

*

*

دعين وشأني وعد عن نصحك السمج

وهل رأيــــت حمبــا بالـغرام هجـــي

* * *

أمن الم ال تزيد فاللـــوم كـــالم العـــــالم
بالغيـــوب يدري حايل
بني يل ما حيليت وما عملــــي وقل لـــي
ما ريت مثلك ســالـــي
* * *

تتمة برولة ال�شيخ احلراق «جاد الزمان»:
وات املليح واعص فاللوم الاليـــــــم

وانشد من اشعارك فاحلسن نغايم

*

*

واعمل فازمـــانك كل ما هتــواه
جنمك صاح صار فصعود مساه

صل الـشراب النكـــــد غـــاب والـــخري صاب
وسروج الفرجات شعشعت األنوار
رشف االكواب مــــع االحبــاب عني الصــواب
وازهى يف ايامك لو تعيش هنار

نظرة فاحلبيب متحي كل جرايم
إذا ما رضى ما تنفــــع عزايـــــــــــم

*

*

* * *
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الرمحــانكريمياللـييرجــــــاه
لو باعمـــال اخلري كلها تلقـــاه

رمل:

قد أسـكرت
كم هلــا مـن نظـرة ٍّ

*

فهي إن ترض علــى حِب هلــــــــــــــــــا

خفيف(قفل):

جهرة أهل اهلوى من كل حـــــي

تأتيه رغما علــى أنــــــــف ال ُّلحَيْ

*

* * *

سفكت يف اهلوى دمي ثم قالت
إن ترد وصلنا فموتك شرط
طهر العني باملدامع سبعا
واخنلع عنك يا خليع غرام

*

*

*

*

يا طفيلي عشقتين أنت أبله
ال ينال الوصال من فيه فضله
من شهود السوى تزل كل عله
ال يكن غري وجهنا لك قبله

انتهت الوصلة الثانية بفضل اهلل و حسن عونه
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الوصلة الثالثة
طبع الر�صد
درج -مهزوز

زجل:

جي نقل لك حكايا
الواليا
أهل
حال
إن يف اخلضر آيا
طريقا
له
كلهم
إنعلــــــــــــمالــــحقيقــــــــــــــــــــــا

مقت�ضب:
احملب
للصادق
ويف حمل القرب
يـرى بعني القلـــــــــــــــــــــب

* وافهم إن كنت تفهم
* ـ حال مصحح حمكـم
املكلم
* ـ والنبــــي
جممــع
عنـــد
* والتفـوا
* ـ نــور وبالـحق يصــدع
***

بالوطر
الفوز
ورد بال صدر
ما غاب عن البصر

*
*
*

عني اليقيـــــــن
قاموا الليـــــــال
رأوا جــهــار

يف كل حني
للواصليــــــــــــــــن
أهل الكمال
هـــم الرجـــــال
واالحتقـــــــــــــــــــــ
باالفتقــــــــــــــــار
ـــــــــار
األنام
حري
سرا له عجائب * قد
ما األمر عنك غائـــــــــــب * لـو كنت ذا مرام
11

***

زجل -ذكر تهامي:-

زجل:

فقري
يا
تريد
مسري
عبيد
أنت
تتخري
وال
ارض
ما يذق من مخرتنا
سلطان يف حضرتنا

*
*
*
*
*

أخطرت أنا واحد النهـــار
وجدهتــــــــــم أهل الغرام
عيوهنــــــــــــــــــــــــم مذبلة
قلتهم ندخل محاكـــم

تعمر اسواق اغراسك
مالك احكام فراسك
حتى تطيب نفاسك
غري من تطيب انفاسوا
ساقي مدور كاسو
يا قوم خطرا
وهم يف حضرا
صفرا
ووجوه
يا ذا الـــــموايل

*
*
*
*

طبع الذيل

قـالوا يل تقبل شرطنـا
تصرب على هذا اهلوى
تصرب على هذا احلديث
تشرب كؤوس احلنظلي
ترجعسبيكــــــــــــــةمنذهب

*
*
*
*
*

***
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والــــشرط

طول
سبعني
واملر
يـا من

غـايل

الليالــــــــــي
ليــــــــــــال
حيــــــــــــــال
عرفنــــــــا

ب�سيط  -هيللة:
لقد رضيت بذيل يف حمبتهم
وهبهم قتلوني يف اهلوى أسفا
وإن جــــــــفوني فال عار على دنـــف

*
*
*

وإن دعيت به من اجملانني
فاملوت يف حبهم واهلل حيييين
بباهبم قام يف أحـــوال مسكني

مثلث
زار حبييب بعدما جفا
صفا
خباطرو
وتيقنت
والوفا
بالصدق
وجذبين
واظهر لـي سر ما خفـــــــــــــــــــــــــا

*
*
*
*

وتبدد
حني
واقلع
عـين

بغا
عن
يف

كربـي
قربي
حجـيب
جـذبـي

***

طبع الع�شاق

بـرولـة:
نلت مـا نـويت

مدا يل وأنا مهجـور

وســـــــري عين مستـــور

هلل يا صــاح انظـــــــــــــــــــر
عين قد خفيت

لـما رأيـت حبــي
*

*

*

وأنــــــــا احلــبيـــــــــــــــب
وهـو قـريـــــــــــــــــــــــــب

ذا األمـر العجـيـــــــــــب

ومشسـي مـين تطلــع
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وذاتــي رأيت

وأنـا ما دريت

هذا احملبوب إذا ارضـــى

*

يرضــــــى كل شي

واللي يهري وصالـــــــــــــــو

*

ذاتـو يطوي طـــــــــي

وعلى جهـات دايــــــــــــم

*

ما يبقــــــــــــى لـوري

أنا من هويت

وخـمري مـين شـريت

وعـين رويـت

***

زجل  -هيللة:
بـان لـي
غــريي
إن جتـال
تـمال
إال ذال
وصايل
هـجري

فمـتى مـا
وحتـولـت
من يطق
إال قـلبا
ما اهلـوى
فشفــــائي
وعـــذابي

*

وجتل يف مشـاهد

*

*
*
*
*
*
*

يا أخي افن تشاهد

*

حيث الم حـاسد

*

يـا هلــا من جمـايل

يبـدو يل فيهـا سري

*

*

***
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البشريا
زالــــت
يف صــفة روحانيا
نور وجه احلبيب
اجمليب
بالقريب
طبييب
داوني يا
مين ليا
والوصــال
ويح نفـسي الشجيا
كل سر عـجيب
أنس قرب احلبيب
ال عذول ال رقيب
قـدوسيـا
حـضرة
هنيـا
فقولـو لـي

خفيف:
مذ عرفت اإلله مل أر غريا * وكذا الغري عندما ممنوع
مذ جتمعت ما خشيت افرتاقا * وأنا اليوم واصل جمموع

خفيف  -قفل:

ليس للغري إن ظهرت وجود
كل من رام أن يرى ظاهرا غيــ
يا سنا الكل إن شهدناك يوما
إن للناس كل عام لعيــد

*
*
*
*

وإذا ما بطنت أنت فريد
ـرك أو باطنا فعندي بعيد
فهو يوم من الزمان سعيد
ـن وكل وقت لنا بك عيد

انتهت الوصلة السماعية الثالثة حبمد اهلل وحسن عونه
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الوصلة الرابعة

طبعا املاية وال�سيكة
درج مهزوز

مقت�ضب:
جل
ما

آج

سبعة

تر

املعاني

*

وافــــهمنــــي

جل

تكون

جواري

*

نــصـف

تنطق

هم

األواني

الدراري

وجنمة املشـــــــــــــــــــــــــــــرتي
والسر
ما

خملع ب�سيط:

تنطق

يف

املعاني

األواني

*
*
*
*

إال مبــــــــا ســــــــكــــــــن
الــشمس

مـع

لك

الــخرب

جنـــوم

أخــــر

والــــقمـر

والقــــــلب صــــار مكــــان

إال مبــــــا ســــــــــــكــــــن

* * *

يامن غدا يف الفؤاد ساكن
إني غريب من املســاكني

�رسيع:

*

يــــــا

فــــالن

*
*

عن حبك القلب ما سكن

وأنت يل األهل والسكن

* * *

أوحشت مذ غبت مجيع لورى * إال أنا مذ غبت أوحشتين

سكنت يف قلبــي ومـــا ينبغــــي * يقـــــال للســـاكـــن أوحشتنــي
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موال

كامل:

ياقلب أنت وعدتين يف حبهم * صربا فحاذر أن تضيق وتضجرا

إن الغرام هو احلياة فمت به * صبا فحقك أن متوت وتعذرا
قل للذين تقدموا قبلي ومن * بعدي ومن أضحى ألشجاني يرى
عين خذوا ويل امسعوا وبي اقتدوا * وحتدثوا بصبابيت بني الــــــــورى
* * *

تغطية

مربعات:

مسعوا لقويل قلت وانا معربد * يف مشييت نتمايح من حايل
الكريم جاد علينا والوقت ساعد * والكاس

فايض

يدفق

مايل

سيد ارسول اسقاني كأسو رواني * الرب الكريم اعطاني يابابا
من مخرة الفرداني هبــــا روانــــي * شاهدت مـــــايلو ثـــانـــي يــابــابــا
* * *

مو�شح:
جـــاد بالوصـــال

حبييب وحمبوبـي

علــى كل حــال

أشـرقت شــمـــوس

عنـــدمـــا

ظهــــــــر

بلطــائــف األسرار

عـــــــــــربة

الــصـــور
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خصين وأدنــانـــي

وجــــاد

شـــاهدت اجلمال

بالــنظــر

وبلغت مرغوبــي

حـــاال ومقـــال

راحيت ورحيانـــــــــــــــي

شُغ َل ســري بيـه

قد تركت ما دونـي

بنظـــــرتـــي إليــه

وأنـا فيــه أفنــــــــــــــــــي

وبـــــــــــــه أتــــــيــه

غبتُ عن ظــالل

ثوب

وكساني حمبوبي

االتــصال

* * *

رمـل:

يا هلا من حس ِن ٍ
مشس أشرقتْ

نسخــَـتْ آيتهـــا آيَ الـــســـــــــــــوى

*

*

مل يكن فــــي جوهـــــــــا واهلل فَيْ

إذ سرت من لَطفها يف كل شيْ

* * *

مو�شح – هيللة:

 -دور - 1

أشرقت يف مســـــــــاها

وبدت فـي عالهـــــــــــــــــا

ليس ينكر سنــاهــــا

فــي صـــــــدور الرجــــال

كيـــف ختفــــــى احلقيقــــا

*

لـــــــــم تــرقــط تغـرب

*

إال جاهل أو حمجوب

*

ومشـــــوسهـــــا تشــعشــع

*
*
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لــقـلب كل موهـــــــوب
ثـــــــم تــطــــوى وترفـــع

		

		

		

رد بالك يا مطبــوع

حتى نسقيك ونرويك

*

*

واستمع لكـــــــــالمـــــي

من كيوس الــــكرام

ونربيك يف حِجري

*

حتى تبلغ مقــامــــــــــــــــي

كيــــــف ختفـــى احلقيقـــــــا

*

ومشـــوسهــــــا تشـعــشــــع

تــرى مــــا لــــــــم تــرى قط

*

وتشــــاهــــــــد وتــســـمــع

 دور - 2اهلل كان والباقــــــــــــــي اهلل

*

من حيقـــق األشيــــــــــــــــــــــــا

*

كــــــيف ختفــــى احلقيقـــا

*

واش ما تنظر بعينــــــــــــــك

وال فــــــــــــي الــــــــــــملك غري

*

به صــــــــــــــــدر وبـــه أمـر

*

ويشـاهـــــــــــــــــد ويــسمـــــــــع

أنا مطبوع يف قولـــــــــــــي

*

وأديب يف مقـــالـــــــــــــــي

إن كان آش تعرفونــــــــــــــي

*

كـــيف ختفـــــــى الــــحقيقـا

*

يــــــــراهـــا الـــكل واحـــد

وفـــقري ومــــــــــــــربـــــــــــــــــي
أنــــــا باهلل أنــــطــــــــــــــــــــــــــق

كلهـــــــــــــــــا عنــــد نــظـــر
ومشـــــــــــــــــوسهــا تشـــعشــع

*

ملعــــــــــــــــــــانــي الرجـــــــــال

*

ومــــــــــــن اهلل أســـمــــــــــــــــــع

سلمــــــــــــــــــــــوا يل يف حايل

ومشـــوسهـــــــــــــــــا تشـــعشـــع

انتهى الربنامج املبارك بفضل اهلل وحسن عونه
إعداد وتنسيق :حممد التهامي احلراق

إنشاد جمموعة الذاكرين
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