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ختّال يا  تُــب  بّ  بالحُ ــي  ألــداعِ

ــي لــلــخــطــا مــحــتــال ـكــفِ يـَ

ــــــال ــــــت ـــــــرَك األمْ ــــــــ ات

البتُول و  لِينْ  رسَ المُ تاج  ح  امدَ و 

ـــيـــــــل ـــبِ
الـــقْ رُوحْ 

يع ــفِ ــم بَخلُوق الشّ لكُ ــوا كُ رحُ فَ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ـــمْ ـــــة ال ــا أُمَّ يـَ

رة البشْ زين  ل  المفضّ على  صلوا 

اهللا رســول  ســيدي  ينْ  أعاشــقِ

الحالْ عالُجوا  برضاكم  ه  طَ اوْالدْ  تِي  أسادَ

ــضــالْ االف و  ــودْ  الــجُ ـــاسْ  ن ــا  ي

رة اهْ الطّ ــرة  الــزّهْ فاطمة  اللّــة  عــارْ  في  أنا 

ــي فاطمة دْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

االنْوارْ شارَقْ  رْبِي  العَ بِي 
النْ بَنْتْ 

دارْ  ـــلْ  أهْ يــا  ــمْ  كُ ــدْ قــاصَ جيتْ 

مْ ماكُ لحْ هــــارَبْ  الــضــمــانَــة 

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

األوليّا إمامْ  رْ  األكبَ ادْريسْ  مواليْ  الوالِي  أيا 

ــد اهللا ــب ـــن ع ـــا ب ــــي ي جــــدْ لِ

الحربة

حال ال  الهوى  من  حالِي  االّيَــم  يا 

ــال ــح ــمُ ــتــهــى مـــن ال ــن مـــا تَ

ــــــــــــذا اشــــــحــــــال ه

وحال مُ ر  الوعَ اساللَح  بين  انتَ  و 

الـــنـــــــحـــيـــــــــــل زيّ 

ــع ربِي ــن  حاسَ بمْ ــا  ب مرَحْ ــي  أَهلِ

ــيــاهــا تُــــه بــضْ ــــرّ ـــــتْ غُ الحَ

درة ــى القُ ــي مول بســم الكريم ربِّ

ســواهْ الربَّ  مــن  ــي  الغنِ ــم  ايَ الدّ

رْ االقْوالْ وهَ مْ جُ مة ننظَ عْ الرّحْ احْ واسَ بسم الفتّ

ــالْ ف ــمْ  ــري ــك ال اهللا  أســـم  و 

ــي اقْرا ــيا ســالْ عليها اللِّ ــاحْ كل اشْ هــيّ مفت

ة اللِّي باغِي إيمانه تفضى له سالْمَ

ا يُحشــارْ ــلَ الســعادة غدّ و مع أه

مْ ناكَ نْ اسْ وْ ورها اتْباهى في الكَ نْيا و بدُ ومْ الدّ يا انْجُ

اهللا ــــــولْ  رسُ ــــةْ  ــــاللَ اسْ ـــا  ي

يّة خِ دّ اسْ رْ الدموعْ على الخَ واهَ يا عيونِي كونِي بجْ

ــالهْ احْ ــا  م رْحــة  بالفَ البْكــى  و 

صالمطلع
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الحســنِي  ــبْطْ  السّ ــا  ي اهللا  ــفْ  ضي ــبْ  طالَ

ــاسْ ف ــى  مول ــا  ي ــدْ  قاصَ ــتْ  جي ــك  ل

ـــسْ ــن ادري ــــواليْ ادْريـــــسْ ب أم

هَ طَ مْ  رَّ كَ المْ حفيد  يا  نِي  صارَخْ

الخيرْ أم  ابــنْ  يا  ــارَكْ  ع في  أنا 

الجياللِي ــا  ي هللا  ــة  ــفَ الــعــطْ

السعادَة  و  يْرات  الخَ يعْ  مِ اجْ ريتْ 

ي العالمِ ودْ  جُ الوْ تْ  وْ غَ ازْيارَة  في 

ورْ ــدّ قَ ســيدي  مْ  ــرَّ كَ المْ ــدْ  الماجَ اهللا  ــي  لِّ و 

الكرامْ كْ  بأسالفَ السالم  عبد  ــوالي  مُ يا 

مى الحْ ــخْ  ــامَ ش ــا  ي اكــرمــنــا 

ينَة ــام للمدِ ــي يا احم تابِ
ــدْ اكْ خُ

ــي المدانِ ورْ  ــزُ اتْ ــاسْ  ف أرضْ  ــن  م

هللا يا الورشــان أدي لي ذا الكتاب

ــرو صف ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغ و 

األدابْ و  السرّ  و  البْها  حــازَتْ  للِّي  ولُوا  قُ

بيبْ بُوبْ احْ حْ لْ من مَ فَ زالْ ما اجْ رُوفِي يا الغْ

زينَبْ موالتِـي  رْ  ضَ الحْ ـرايَسْ  اعْ أسلطانة 

وا باين إال افْنِيتْ من حبيبَة دُ هْ وى شَ يا ناسْ الهْ

خى بحبيبُه نْ اللِّي ما اسْ وْ نْ عَ سَ ولُوا اهللا يَحْ قُ

الحربة

الحيّ  ــبْ  ــيْ ــغَ ال ــمْ  ــالَ ع اهللا  بــاســم  ــد  ــبْ نَ

ــداسْ ــقْ ــتَّ ــه ال ــن ل ــمْ الــغــنــي م ايـَ الـــدّ

ونــيــسْ ــه  ل أال  الــمــلــك  ـــول  م

ــبحانُه رازَقْ االعبادْ من انْشــاها سُ

ــى من قالها تســخيرْ ول بســم المُ

ــي االقوالِ ــبْ  طي و  ــاحْ  المفت هــيّ 

ــنّ  م بالســرور  القلــب  ــا  ي ــر  أبْشَ

ي رامِ ــوغِْ امْ ــم ببل ــيّ نعم الكري عل

هاذِي شــمس االفراحْ و الســعادة الحــتْ بالنّور

ــرامْ ــم ال و  ــادَة  ــع ــسّ ال أبْـــــوابْ  ــاحْ  ــت ــفْ مَ

ــة ــمَ ـــوالتِـــي فــاطْ ــةْ مُ ــفَ ــطْ عَ

مامْ هاضْ علينا بيبي يا احْ ــوق احْ شُ

رانِي ــهْ رانَكْ من سَ ــهْ ــوم سَ أنا الي

ــا من تســالْ هيج وحــش األحباب ي

ــره ــر العقــل و الســاكن خب و تحي

ــرْ اللّهــابْ ــوى بالجم ــى مــن شــافْ و انكْ أهْ عل

يبْ عِ اصْ جرحْ  على  كيّ  نِيرْ  المْ قْ  شْ العَ نارْ  من 

بْ هَّ ذَ امْ ولْ  مسقُ عنترِي  يلْ  قِ اسْ يفْ  بسِ رْحْ  جَ

فْ يا من اتْسالْ امْصيبة طْ راقْ من بعد العَ ريتْ الفْ

ومْ اتْصيبُه مُ يعْ الهْ مِ قْ اجْ و اللِّي افنى  بضرّ العشْ

صالمطلع



10

21

22

23

24

25

26

27

28

حبيبة 2 

شمعة الحجاب

زينب الحالفية

غيتة

خديجة

اقي 1 السّ

ربيعية 1

خيـرة

173

179

185

189

197

203

209

217

عنوان القصيدةرقم

يبْ جِ اعْ ــن  زي ــكْ  ــنَ زي الــلِّــي  يــا 

ــة حبيب ــي  تِ راَحْ أَرُوحْ  ــاكْ  برْض ــي  عالجينِ

بُوبْ حْ مَ ي  ــدِ ــنْ عَ ابْــحــالَــكْ  ما 

ــبابِي
ــا اللِّي بالغرامْ شــابْ اشْ أن

ــي ــابِ ــب اسْ ـــان  ك ــــراقْ  الــــفْ و 

ــة  ــيَ ــاهْ ــب ــال ب ـــي  ـــلِ ـــمْ شَ ـــعْ  ـــمَ ـــجْ يَ اهللا 

الحجابْ ــةْ  ــعَ ــمْ شَ ــة  ــزالَ ــغْ ال ة  الظريفَ

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــبانِي في ابْن ما اسْ

ـــبْ ـــنَ ـــــي زي ـــــوالتِ ــــــة مُ اللَّ

ــي مــوالتِ يتة  غِ ــة  ــالّل ل ــوا  ــول ق

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

ة ــة خديجَ ــا البنات لاللَّ ــوا ي ــوا اتْبايْعُ نُوض

ة النتيجَ و  بالزّينْ  صالَتْ  من  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ

تِيقْ  العْ الــرحــيــقْ  كـــاسْ  ــي  ــاقِ أس كــبّ 

ــه ــالحُ اصْ ــــذاكْ  ه للعشيقْ  رادَفْ  و 

الرّاحْ كاسْ  رْ  عمّ رْ  الشفَ صابَغْ  زالِي  اغْ ودْ  بوجُ

ــرْجــاتْ ــفُ ــال ـــلْ ب ـــبَ ــربــيــع اگْ ال

ارُه ــوَّ نُ ــى  عل ــا  اوْقاتْن ــبْ  يْ طَ ــطابُوا  نَسْ ــمْ  قُ

ــارْ ــوت ال و  ــاسْ  ــك ال و  بــالــبْــهــا 

رارِي
بابْ اضْ وى كانْ اتْسالُوا على اسْ أناسْ الهْ

ـــــسْ مــن  ــــي قـــــايَ ــــشــــابْ صــــابْــــنِ ن

ــرة ـــة خــي ـــزال ـــغْ ـــــراقْ ال ــــــوسْ الـــــفْ قُ

الحربة

ــبْ ي عِ اصْ ــبّ  الحُ ــتْ  ري ــي  لِ أهْ ــا  ي

امْصيبَة كلّ  ينْ  قِ العاشْ في  لْ  مَ تَعْ بَّة  حَ المْ و 

ـــرُوبْ ــلّ اكْ نْ ك ــوى مــعــدَ ــهْ و ال

ذابْ وى اعْ و هو يا سيدي ما كيف الفراگْ على أهل الهْ

مــر اللهابْ ــى و هــو الجّ ن هــو الضْ

دابْ ـلْ  ســايـَ ــا  ي جسمي  ــه  ب

يَّة ازْهِ البساطْ  في  مْس  الشَّ تْ  فْ شَ البارَحْ  ليلَةْ 

ــرَبْ ــشْ تَ و  ــاسْ  ــك ال ــبْ  ــكُ ــتْ ك

ــى  عل ــدة  مْ عَ ســيدي  ــا  ان ــا  ي ــال  ق

ــات  البْن ــار  بن ــي  يفِ كِ ــكاوِي  ال ــيقْ  العشِ

فــات  اطْ و  ــارُه  ن خمــدت  ــول  يقُ مهمــا 

ـــــي ـــزّ ادْواحِ ـــغـــرامْ ه ريـــحْ ال

ي ســاحِ ــي  لِ قْ عَ كانْ  بعــد  مــن 

ــوفْ  شُ و  البْها  ــقْ  عــاشَ يا  نَكْ  فْ جَ ضْ  يقَّ

ــه ــنــاحُ ــــالمْ اجْ ــدْ اظْ اجْ مــهّ ــــدّ ــامْ ال ــم اهْ

االبْطاحْ في  باهْ  اخْ ودّگْ  رُه  ساكْ بعْ ضا  الفْ رْ  عمّ

ماتْ بنَسْ ــرْ  ــزهْ ال طيب  فـــاحْ 

انْوارُه بسيفْ  الفضا   ثَوْبْ  رَّقْ  يخَ يمْ  البهِ في 

ــصــارْ ــه االبْ ــيّ ــفْ ضَ ــطَ ــادْ يَــخْ ك

نارِي يّجْ  هَ وقْ  الشُّ نيرانْ  نِي  دَعْ اتْلُومْ  أمن 

زيرَة اغْ طارْ  امْ ال  أو  رْ  هاجَ بحر  يبَرَّدها  ما  نيرانْ 

صالمطلع
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الجارْ قْ  شْ عَ من  افْنِيتْ  إال  باين  وا  ــدُ ــهْ شَ

ـــوا فــيّ جــارِي ـــبُ ــي رَغْ ــلِ ه
ـا أَ يـَ

ــورَة ــقّ الجّ ــلْ بحَ مَ ــي بالرّضــى و يعْ ــمْ ل يَنْعَ

ــرْ ــاجَ ــه ـــاهللا يــا ال ــلْــتَــكْ ب سَ

جارْ نُهْ رى  اجْ كيفْ  فى  الجْ حالَةْ  من  رْ  قصّ

رة جْ الهَ من  الصْ  اخْ اهللا  يكْ  دِ يَهْ

ه يرُ شِ اعْ رسم  جافِي  يا  خافْ  اهللا  من  خافْ 

ــــي نَــبْــرى ــــنِ ـــة زورِي ـــيَ
ـــراضْ ــــوا ل ــــولُ قُ

إزارْ أم  يــا  ــجــارْ  ال على  ــجــارْ  ال عـــارْ  يـــاكْ 

ــــزارُه امْ شـــحّ  الحبيب  مـــال  ادْرى  أمـــا 

ـــارُه ـــخـــب ــــا فــــــادْنِــــــي ب م

رْ ـــــدَ ــي اغْ ــتِ ــعْ ــي ـــا ل ـــه ي ـــتُ ـــفْ ـــدْ وال ـــعْ ب

ــرْ ــفَ الــنْ و  بــالــتِّــيــهْ  ــي  ــنِ ــبْ عــاقَ

ــــورْ خــــــالّنــــــي مــــهــــجُ

ــي  ــفِ ــطْ ـــرة عَ ـــاهْ ــزالِــي الـــطّ ـــولـــوا لــغْ قُ

تيرْ اكْ ــة  أاللَّ التِّيهْ  هــذا  ألغالْيَة  ي  فِ طْ عَ

ـــرة ـــافْ ـــــزالْ ن ــــكْ ألـــــغْ مــــالَ

ـصــارِي ــا زهـــو ابـْ ـــفـــاكْ ي ــيّ اجْ ـــالْ عــل ط

ــالمــة  ــرْ بــالــسْ ــي ـــي س ـــولِ ـــرسُ ــرْ أمْ ــي س

ـــة راوِيَّ ـــدْ ـــعَ ـــل ل ـــــلْ  قُ اهللا  ــظ  ــف ح ـــي  ف

نْزة كَ يا  بوْصالَكْ  وحْ  الرُّ احيِي  و  ي  دِ وَجْ مْ  ارْحَ

الحربة

ــارْ ــي ج ــاحِ ــا ص ـــرامْ ي ـــغْ ــيّ ال ــل ـــارْ ع ج

بارِي اخْ يكْ  طِ يَعْ لُونِي  شــوف 

ــورة وصفُ ــة  ابْرقَّ ــرة  ظاهْ ــيقْ  شِ العْ ة  ســيمَ

ــرْ ــابَ ــصّ ال ــا  ي الشْ  ــي  ــبِ ــلْ قَ ــا  ي

نهارْ كــلّ  تَبْقى  هكذا  ــومْ  ــمُ ــهْ مَ مــالَــكْ 

رة مْ ــارْ حَ ــهْ ن ــى من حــرّ التِّي تصل

تِيرُه اتْبَخْ في  هانِي  نُه  امْحاسْ وى  تَهْ اللِّي  و 

رة مْ حَ نارْ  الغيوانْ  لْ  هَ اقْلُوبْ  في  البْناتْ  بّ  حُ

ــارْ الــنّ ــدْ  ــهْ صَ مــن  ــبْ  ــعَ اصْ و  ــرْ  حَ و  ـــوى  اقْ

ــرارْ بشْ ــه  ميمُ اصْ ــواتْ  اكْ مــن 

ــتْ نـــارُه ــلَ ــعْ ــن اتْـــســـالْ شَ ــا م ــي ي ــبِ ــلْ قَ

ـــضـــرارُه ــي ب ــكِ ــشــت ــــارْ ي ص

الجمر على  مصلي  هو  من  تْ  كُ يَسْ كيفْ 

رْ هْ بالقَ فيه  بــالــلِّــي  وِي  يَــــدْ

ـــورْ ـــضُ ـــن ـــم ـــــرامْ ال بـــــغْ

التِّيهْ  نــارْ  ــتْ  ــرَّكْ حَ ــبّ  ــحُ ال ارْيــــاحْ  مــالْ 

رِيرْ اشْ بحرّها  اگــداتْ  و  قَلْبِي  في  ة  دَ الخامْ

ـــرة ــــاتْ زافْ ــي كــلّ أوْق ـــارْ ف ن

ــارِي ــي اسْ و  ــضــايــا  اعْ ــا  ــرارْه ــشْ ب ــرْقَــتْ  حَ

اللِّي  ـــراقْ  الـــفْ ــةْ  لــيــعَ و  الــبــيــنْ  ــن  م أهْ 

بــيّ ــا  م زادَتْ  و  ــي  ــتِ ــجْ ــهْ مُ ــتْ  ــعَ ــسْ لَ

ة هزّ ـي  رامِ اغْ نارْ  هـزّ  وقْ  الشُّ ارْياحْ  يفْ  اعصِ و 
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ةْ  رَ حضْ في  وى  الهْ أهل  يا  لي  ــرى  اجْ كيفْ 

الغيثْ أم  الــغــزالْ  الــنْــســا  ســلــطــانَــةْ 

ة مَ الواسْ الــعــدرة  الشريفْ  و 

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الــزِّيــنْ  ــلــوكْ  مُ

زِينِي  فْ  وصّ ينْ  بُوسالْفِ ليّ  قالَتْ 

ي اقْماشِ و  نْ  حاسَ المْ قْ  عاشَ يا 

ة يفْ ذاكْ الزِّينْ أَعيشَ وى انْصِ لْتْ لها ما نَقْ قُ

ــي ــاقِ س ـــا  ي ـــــبّ  كُ و  ازهـــــى 

ـــاقْ ــغْ االرم ـــاللْ عــيــدي صــابَ ــي اهْ و اســقِ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

االرماقْ وفَة  بشُ يتْ  وِ
اكْ تِي  أليعْ

ي نِي على ارْفاقِ يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ

زِين كلّ  وم  مُ شْ مَ يا  ن  المحاسَ يب  بطِ فوحي 

خالَكْ كْ  سْ مَ و  بِي  الذهْ اللُّونْ   
ذاكْ عارْ  في  أنا 

ــي  رُوفِ ــي  رُوفِ ــة  التّايْهَ ــي  زالِ لغْ ــوا  ولُ قُ

ــلْ لي الخْ ــى  عل ــي  فِ طْ عَ ــى  الجف ذا  الشْ 

غافْلَة االرْســــامْ  على  ــكْ  مــالَ

يلَة افْضِ زالْ  الغْ البْناتْ  ومْ  مُ أمشْ

يا  ــــكْ  ــــورْتَ صُ ـــالْ  ـــم اجْ ومْ  ـــــــدُ إيْ اهللا 

يلَة افْضِ ــزالْ  ــغْ أل ــاتْ  ــع ــوالْ ال ــبــاحْ  ــصْ مَ

الجيلْ ابْناتْ  تِي  قْ فَ البْها  رَّةْ  دُ يا  زِينَكْ  من 

مالِي ــعــاكْ  امْ حالِي  بُوبَكْ  حْ مَ ي  جِ
عالْ

البتُولْ يــا  ــي  لِ انْــبــى  رْ  ــدْ ــب ال ــوعْ  ــلُ اطْ يــا 

الحربة

بــالَــكْ  ــرْ  حــضَّ ــو  ــزْه ال و  ــنْ  ــزِّي ــال ب ــع  ــوال أل

ـــنْ ريـــتْ ــي شـــايَ ــكِ ــحْ ـــيـــمْ نَ ـــهِ يـــا افْ

مة ترجْ و  ــجــوبــة  اعْ و  ــة  قــصّ

ــي ــالّسِ ـــيّ الــــبــــارَحْ مـــع ج ـــــارَتْ ل ص

سالِي  االريــامْ  بين  الــبــارَحْ  بــتّ 

ي ي ماشِ نا ماجِ رورْ و باتْ كاسْ مَسْ

يشْ اتّنْشا نُه برجِ في ابْساطْ ارْفِيعْ على امْحاسْ

ورْ  ــــرُ الــــسّ ــل  ــي ل ســـيـــدي  ـــا  ي ـــو  ه و 

ـــوقْ ـــبُ ـــغ ال بـــعـــد  ــــه  ــــيــــامُ اخْ دگ 

ــتْ  ــوِي ــي اكْ ــلِّ ــا انـــا ســيــدي أنـــا ال قـــال ي

ــقْ ــايَ ــــوفْ انْـــجـــالِـــي ابْــــزِيــــنْ ف ابْــــشُ

ــرِيــقْ اشْ الخدّ  على  ــالْ  خ ــرْتْ  ــظَ انْ مهما 

حين كل  وح  ايْفُ ارضاك  نسيمْ  و  اسرُور  طاب 

اكمامَك من  يب  بالطِّ يعبَق  و  ارياض  ر  طَّ يعَ و 

في  بلْضاها  ة  ـــدَ واقْ الفگدْ  ــارْ  ــم اجْ ــارْ  ن

ــلْ ي ــوِ ــحْ تَ لها  ــا  م ــي  ــتِ ــجْ ــهْ مُ ــمْ  ــي ــمِ اصْ

ــلَــة ــانْ شــاعْ ــه ــي ــتِّ ـــاحْ ال ـــرْي ب

يلَة طِ طارْ اهْ ورْ و امْ يها ابْحُ فِ ما تَطْ

ــي يــا اليَـــمْ حــالْــتِــي و ســلَّــمْ اتْـــرْكْ  ــنِ دَعْ

ــة ــلَ ــي ــحِ ــــوفْ اللَّــــة انْ يــبْ شُ ــذِ الــتَّــعْ

يلْ أوْحِ ودْ  تعُ و  يَــمْ  االّ يا  بّ  بالحُ اتبلى  قبلْ 

فانِي اجْ ــدا  أب فانِي  اجْ الــنُّــومْ  ــواكْ  اهْ من 

ونْ حُ طْ مَ يفْ  بسِ افْنانِي  بّ  الحُ و  وى  الهْ و 
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ــزالْ ــغ ــو ال ــامُ ــا ط حــــــرّازَكْ ي

ـحــالُــه ـــت ابـْ ـــاري ـــري م ـــمّ ع

ــولْ هُ مدْ ــه  رْكُ نتَ و  ه  ــمُ شْ انْغَ ــي  باقِ ــي  لكنِّ

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ ي يزِ و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

افْضيلة ــنْ  الــمــحــاسَ ـــاللْ  اهْ ــطــانْ  ــلْ أسُ

ــجــالْ ــغْ االن ــابَ ـــي ص ـــزالِ ــا اغْ ي

البالِي فاسْ  بناتْ  على  نَكْ  سْ حُ ببها  لْ  صُ

ــتــولْ ــب ـــنْ ال ـــزِّي ـــــاللْ ال يــا اهْ

ــزْهــو و الــمــرامْ ــت ال ــذا وق ــقْ ه يــا الــعــاشَ

بالنسايَمْ ــرْجــاتْ  الــحَ ـــارْ  ازْه طيبْ  فــاح 

ــمــرامْ ــو و ال ــزهُ ـامْ ال ــلْ بــأيـّ ــبَ الــربــيــع أق

ــمْ النعايَ و  ــراحْ  االف و  ــطْ  البَسْ و  ــا  الهن و 

ــي ــلْ تــرْحــامِ ــقَ ــعْ ــــةْ ال ــا راحَ ـــي ي ـــمِ أرَحْ

ــي ــقــامِ ــاكْ طـــالْ اسْ ــف مــن اجْ

لْيَة مسَ انـــت  و  ـمْ  هــايـَ ــقــى  ــبْ نَ ــفْ  كــي

فاطمة ـــزالْ  ـــغْ ال يــا  ـــــي  رُوفِ

ـــومـــة ـــــــــرامْ فـــطُّ ــــا غْ بــــيّ

ـــامْ ـــلْ الـــطّ ـــواجَ ـــنْ ــــودْ ال سُ

ــامْ طامو ــاجْ االري يبَة ت ــة الوْجِ م ــزالْ فاطَ الغ

ــة مَ ــاسْ فاطْ ــنْ الي صْ ــا غُ ــة ي الكَ ــةْ المْ أرايَ

ه ــي مالمُ لِّيهْ ف ــمْ خَ كْ و االّيَ ــقَ ــي بعاشْ رَفْقِ

الحربة

ــزالْ ــغْ ــو ال ــامُ ــا ط ازَكْ ي ـــــرّ ح

ـــالْ ــه فــي ارْج ــت ابْــحــالُ مــا ري

يلْ انْمِ كالغصن  ــي  ــنِ اتْــرَكْ ــوى  الــهْ ــحْ  ري

عليلة ــنْ  ــحــاسَ الــمْ ــقْ  ــشْ بــعَ اتْ  ــــدّ ال و 

ــيّ صــالْ ــل ـــرامْ ع ـــغ ــر ال ــي أم

ــي اقْتالـِ رادْ  و  ــه  ســيفُ ــرْبْ  ـ للحَ دْ  ــرّ جـ

ــولْ لُ عْ المَ ــبْ  ل القَ ــذابْ  اعْ ــا  ي

زامْ ــدْ  عْ ــرّ ال و  الجو  على  الــنَّــوْ  ـرْقْ  بـَ شــارْ 

مْ ياجَ كهْ ـبــانْ  اتـْ للعيان  ـــــزانْ  االمْ و 

الكــرامْ ــمْ  ري اكْ ــبحانُه  سُ ــى  للمول الحمــد 

ــمْ المراسَ ســايَرْ  ــى  عل ــرات  يْ الخَ ــطْ  باسَ

قْ و نارْ الغرامْ شْ وى و العَ و هو يا سيدي الحبّ والهْ

ــوا قامُ ــا  ضاي اعْ فــي  ــى  الصب ــةْ  حالَ مــن 

ــة ــرُوم ــضْ ــرامْ مَ ـــ ـــ ــغْ نــــارْ ال

ــــامْ ــــولْ االيّ ــا طُ ــي احــشــاي ف

ه هيامُ في  الحالْ  و  حى  نَسْ تارة  يبْ  انْغِ تارَة 

الحمى ــلْ  ــزِيّ بَــغْ ــبَّــرْنِــي  خَ الصبى  انسيم 

ــه ــامُ إيّ على  ــي  ــنِ تْ ــدّ حَ و  الــوْصــالْ  خــبــرْ 
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رور كبّ الكيسانْ قْتْ السّ نادى وَ

هانِي ــرْ  الــخــاطَ بــك  الــلِّــي  يــا 

أمينة بوسالَفْ  اللّة  يا  ورْتَكْ  صُ رْ  ينصَ اهللا 

كنزة ــاتْ  ــع ــوالْ ال ــطــانْ  ــلْ سَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ اهللا 

ــة ــيّ رقّ ــــة  اللّ رفــيــقــتــهــا  و  خــيــتــهــا  و 

ــارْ ــتّ ال ا  ــوْ ي ــدِ ـــ ــفْ نَ ادْرى  ــا  م

النْصارى مع  ِّــي  رب لنا  ي  يفدِ و 

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــارْ ت خْ المُ ــي  النبِ ــى  عل الســالمْ  و  الصــالةْ 

ــرْ ــاهَ الــطَّ البها  ـــاجْ  ت ــد  ــحــمّ مُ سيدنا 

لّى  اتْجَ ــبــاح  والــصّ اللِّيل  ـــالم  اضْ ــابْ  غ

ــارْ ــي االطْ ــةْ  ــمَ ــغْ نَ ــتْ  ــابَ وط نُه  حاسْ بمْ

ــــرْ ــــزّهَ وال رْدْ  الــــــــوَ ريـــــحْ  ــــقْ  ــــبَ اعْ و 

ــارُه ــن دي ــرَم  ـغْ يـَ ــالحْ  الــمْ على  رْد  ــــوَ ال و 

حربة بدون 

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

ــا ــاه ــنّ ــمَ ــتْ ـــتْ نَ ـــنْ كــيــفْ كُ

في  احـــنـــا  و  ــنــا  الــهْ و  ـــرورْ  ـــسّ ـــال ب

ــاسْ ف وادْ  ــي  ف ــوكــيــة  مــلُ ــة  ــبَّ قُ ــلْــبْ  قَ

الحربة

التّيهانْ وَقتْ  بعدْ  بُوبْ  حْ المَ جادْ 

ــلْوانِي سَ ــلْ  اكمَ و  ــي  فَرْحِ طــابْ 

ــا اعلين ــارْ  ي الغْ ــبْ  اذهَ و  ــرورْ  السّ ــتْ  وَقْ ــلْ  بَ اقْ

ــزّة ـــرامْ ه ــمــارْ الـــغْ ــوى هــزّ اجْ ــهْ ـــحْ ال ري

بيَّ دار  ــوقْ  ــشُّ ال و  ــشــايــا  احْ اصميم  فــي 

ــارْ ــبّ ـــ ــجَ ـــمْ ال ـــاسْ ـــدا ب ـــبْ نَ

ي مــع التجارَة ولى رَبْحِ ــمْ المُ و اسْ

كارُه تَدْ و  قُولْ  كل  تاحْ  فْ مَ القايَلْ  ولْ  يقُ ما  يارْ  اخْ

وجهارْ سرّ  لموالنا  دْ  مْ الحَ بْ  واجَ

رْ ضاهَ المْ ســايَــرْ  على  ــرُوهْ  نــشــكُ ـــبْ  واجَ

ضلله  حتّى  وى  الهْ تابَع  من  على  أهْ 

حارْ رُه  أمْ في  و  الهدى  سبيلْ  عن 

ر البْصَ ــس  طــامَ تــايَــه  ابْــقــى  و 

اوْعــارُه حافات  بين  ايقومْ  و  تَر  يَعْ

أكـــــــــــــــبـــــــــــر اهللا 

ــرَة تْ بــاهْ ـــالّ ــسْ حُ ــبَ ــونْ الْ ــكَ ال

ــرْ ــايَ ــص ــرْ األبْ ــســايَ ـــوهْ ب شـــافُ

االسرارْ ليلَةْ  البشايَرْ  لليلة  انْ  مزّ

ــعْ  ــي ــرب ال ـــلْ  ـــصْ فَ ــدي  ــي س يـــا  هـــو  و 

ــــطــــاحْ ــــــوقْ االبْ ــــه فُ ــــولُ ـــــرّ ديُ جَ
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تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  ـــبْ  تُ رْ  بــــادَ

ــك  ــلِ ــمَ ال ــــــةْ  راحَ ــى  ــل ع ــمــد  الــحَ هللا 

ـــي ـــانِ ـــربّ ـــورْ الـــشـــريـــف ال ـــصُ ـــن ـــم ال

لطانْ لطان ابنُ السّ ي السّ نْ الزكِ سَ موالي الحَ

ــتْ  قْ ــوَ ـــوزْ ب ــار ف ــه ــنّ ــب ال ــگْ ــي اعْ ــاق أس

ادْواحْ ــن  ــي ب ــا  ــن ــي ــق اسْ و  ــــرورْ  ــــسّ ال

ــة ــحَ ــرّايْ ــة ال ــيّ ــبِ هْ
ــذّ شـــوفْ ال

شــاها اغْ ــلْ  اللّي و  ــروبْ  الغ ــوبْ  ت ــتْ  لَبْسَ

يَّة شِ العْ ــةْ  ــرْجَ فُ ــمْ  ــنَ ــغْ نَ ــمْ  ــدي أنْ ـــبّ  كُ

ــة ــيَ ـــوانْ زاهْ ـــلْ ـــةْ الـــسَّ ســـاعَ

ــا ناي ــابْ امْ ــوبْ ط بُ حْ ــودْ المَ بوجُ

عْ لِيّ ــمَ ة و اسْ كَ ــارَقْ الزَّعْ اط ف و لُوّ نْ هُ ــا مَ أيَ

بّون  بَّة رومْ الطَ حَ ــبْ المْ ــكْ من جانَ تَ حْ و انْصَ

ـــوبْ اط ت ــــــوّ ــــوّ لُ ـــن هُ ـــا م ي

ـــــــــنــــانْ ـــــر الــــعْ قـــــصّ

لسانُه لْ  ـــوَّ طَ و  ه  سُ نَفْ ــه  ــرّاتُ غ الــلِّــي  يــا 

ــنــانْ ةْ الــغْ ــوَّ ــق ــونْ شــيــخْ ب ــكُ ــى ي ــغ و ابْ

ـــرة ـــزّهْ ــة ال ــمَ مـــوالتـــي فــاطْ

تارْ خْ المُ ــتْ  ــنْ بَ يــا  ــولْ  ــبُ الــقْ و  ة  فَ طْ العَ

ــا واي ــدْ بَ جـــودي  ــراء  ــزه ال فاطمة  ــي  ــوالتِ م

عنِّي ــولْ  الــرسُ بَنْتْ  يا  ي  فِ طْ عَ

الحربة

نِيكْ يغْ ما  عن  ي  اهِ السّ يا  وْل  القَ اسمع  افتح 

كْ نامَ امْ مــن  ــيــقْ  اتْــفِ يتِي  بغِ مــا  ــكْ  مــالَ

ــاحْ  ــرْت ــيَــة نَ ــافْ ــرى الــشّ ــي بــالــبُــشْ ــرْنِ ــشَّ بَ

ــي ــانِ ازْم ــيــبْ  يــطِ و  ليلْ  الغْ ــي  ــفِ نَــشْ و 

انْ عالِي و أهل الشّ بارْ ناسْ المْ ي باخْ عِ مْ نَّفْ سَ شَ

عنْ  لنا  ـــدي  اهْ و  ــمْ  ــدي ــان ي علينا  روفْ 

ــاحْ ــب ــمُ ـــدامْ ال ـــم ــشــي ال ــعْ ـــةْ ال ـــرْجَ فُ

ــة ــحَ ـنْــزات القْ ــنْ بــلـَ ــي مــا ب

ــداهــا احْ واالرنــــج  ــالن  الــقــيــقْ ــارْ  ــج اش و 

الحميّة ـــرْبْ  شُ احلى  و  ــوقْ  ــبُ الــغْ ــابْ  ط

ــة ــادي ــنّ ـــة ال ــل الـــروضَ ــي ض ف

ــا بتْناي ــو  هُ للزّ حــكْ  اضْ الزَّهــر  و 

اط تـــوبْ ــــــوّ ـــــن هـــو لـُ أمَ

ــوبْ ــي ــعْ ــبْ ال ــي ـــةْ ع ـــوَّطَ ـــلَ ت

ــــــانْ ــــــه ــــــكْ وَلْ ــــــالَ م

عديانُه بين  النّفس  ــامْ  اوْه في  ايَهْ  التّ يا 

ظمآن ـــفْ  الهَ ــة  بَ ــدْ جَ أرضْ  فــي  ــرِي  ــجْ تَ

ــرى ــــرافْ بُــشْ ــبْ االش ــحِ ــا مُ ي

االفكارْ ـــة  دَوْحَ على  وى  الهْ انْسيمْ  هــبّ 

دايا لحْ ـــرَّبْ  قَ و  ــــانْ  االدْه ــرْ  حــضّ أراوِي 

ــي نِّ عَ ــحْ  ي دِ المْ ــة  ياقُوت ــبْ  تَ تَكْ
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هَ صطفى طَ الوالِي موالي ادريسْ يا حفيد المُ

كْ رســـول اهللا ــدَّ ــجَ ــك ب ــيــلَ ادخِ

ــــسْ ــــواليْ ادْرِي ــا مُ ــكْ ي ــي ــل أنـــا عــــارِي اعْ

رْ ضَ الحْ ــةْ  يــنَ ــدِ امْ لْطانْ  سُ يا 

خْ العريض امَ دْ الشّ دَ موالي ادريس الرضى و المَ

غــيـــــتــنــا هللا  الـــعـــطـــفـــة 

الحساني ـــس  إدري بــن  ـــس  إدري مـــوالي  ــا  ي

حالِي من  ــوفْ  شُ رة  الزهْ ــدْ  وَلْ يا 

ــــــسْ  ـــن ادْري ــــــــسْ ب ــا ادْري ــدن ــي ـــا س ي

ــد اهللا ــب ـــن ع ـــرَّمْ ب ـــكَ ـــدْ الـــمْ ـــمـــاجَ ال

الوالِي ادِريسْ  واليْ  أمُ علِيكْ  عارِي 

لِيّ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ وَلْـــدْ  يا 

مـــــوالي ادْريــــــــسْ اإلمـــــامْ

فــــــيَّ ـــــــظــــــــر  انـْ هللا 

ـــنـــاسْ  ـــكْ ـــن مَ ــــكْ م ــــلَ لْ نــــرَسْ ـــــــوَّ عَ

ــــي ـــــي يـــا وَرْشــــان ـِّ ـــمـــى رَب فـــي احْ

فاسْ في  ــرَة  ــقَ الــفُ على  ــمْ  ــلَّ سَ

ة فاسْ جَ ع من بَهْ باب تَرْجَ وَّل يا ورْشان األحْ عَ

رّ العبّاسي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريــــــــسْ ــــــواليْ  ــــــم ب و 

الحربة

ـــاحْ  ـــتّ ـــف ال اهللا  بــــاســــمْ  ــــتْ  ــــدي اب

ــا ــاه ــص احْ و  ـــقْ  ـــاليَ ـــخ ال ــق  ــل خ ـــن  م

ــبْحانــهْ سُ ــادُه  ــبــ اعْ رازَقْ 

ــسْ ي دِ التَّقْ ــهْ  ل مــن  ــمْ  العظي ــمْ  بأسْ ــدى  نَبْ

األكبَرْ ــمْ  ايَ ــدَّ ال لْكْ  المُ ــولْ  مُ

يا زاير هذا المقام المبروك الساني

ــي الدرانِ ي  الهاشــمِ الكوكــب 

ــك ربــنــا ــل ــم ـــول ال نــحــمــد م

ثــانِــي ــه  ل ال  ــن  م ــاد  ــعــب ال رب  الــواحــد 

ــي ــوالِ احْ ــتْ  ــانَ ازْي الحمد  هللا 

ـــــلَ الــبــيــتْ  ــــــرافْ أهْ ــةْ االش ــبَّ ــحَ ــم ب

ــجــاهْ ال و  الــعــنــايَــة  ـــلْ  أه ــنْ  ــي ــبِ ــيْ ــطَّ ال

ابْحالِي واقْ  االشْ داعِي  ادْعاهْ  من  يا 

يّة اقْوِ برْياحْ  ــارُه  ن هزّ  بّ  الحُ و 

ـــامْ األت ربْ  الــمــولــى  ــمْ  ــاسْ ب

ـــة ـــيّ ــــل خـــفِ ـــــمْ ك ـــــالَ ع

ـــي  ــــراتْ الـــلّ ــــيْ ــــخَ هــــذا وقــــت ال

ــي ــان أم و  اســــــروري  ــــهْ  بِ ـــــــتْ  رْكَ دَ

الــبــاسْ زَالْ  و  ــنْ  ــيْ ــعَ ال ــرت  ق

الكياس ة  ماعَ اجْ مام  حْ يا  بك  با  مرحْ و  الً  أهْ

تَك طابَت بك انْفاسي المْ د على اسْ مْ للّـه الحَ

ـــــمــيــس ـــوة الــخْ ـــحْ ـــي صَ ف
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من أرضْ فاسْ سير أوَرْشانِي بالسالمْ

يسى الوالِي زُورْ الهمامْ سيدي بنعِ

ألسيادِي ــي  ــالمِ اسْ هــاكْ  للرباطْ  ــادِي  غ يا 

ي ــــذِ بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

لــلــزيــارَة جــيــتْ  عيسى  ــن  ب الــهــادِي  ــا  ي

طالَبْ كيفْ  ــودْ  ــصُ الــمــقْ مالْ  بكْ رَدّنِـــي 

العيدْ يـــومْ  شيخي  زَرْتْ  ــدْ  ــمْ ــحَ ال  
ّ
هللا

ــرِيـــنْ مـــــواليْ الـــهـــادِي ـــامْ الـــزّايـْ ـــنّ أغ

مالْ ــرْ الكْ أســيدي بنعيســى بحَ

ــادِي ــكْ اله ــاسْ التّايَ ن كْ ــى مَ مول

حالِي من  تنضرْ  تْ  عيّطْ لك  بنعيسى  يا 

الـــهـــادِي يـــا  هللا  ـــــــغـــارة  االي

عليّ غير  بنعيسى  يــا  ــريــمْ  الــكْ ضيف 

ـــارُه ع ـــدْ  ـــرْفَ يَ ــيَّــدْ  الــجَ و  الـــعـــارْ  ـــذا  ه

االسرارْ حْ  واضَ بنعيسى  يا  غارَة 

ــرة ــظْ بــالــنّ  
ّ
هللا علينا  ــــودْ  جُ

ــــي ــــوالِ ال ــــا  ي  
ّ
هللا غـــــــارَة 

ــنــاسْ ــكْ ــا مــولــى مَ ــا فــي حــمــاكْ ي ــن زاوگْ

بنعيسى آسيدي  كْ  يافَ اضْ جينا 

النّاسْ وادْ  اجْ وهْ  رمُ تايْكَ يفْ  الضِّ و 

الحربة

ــل بالغرامْ رْ نتْمايَ يامس بَتّ ســاهَ

نْ بالِي ــامْ للِّي شــاطَ ق شــايَقْ للمْ

الــعــبــادِي ــومْ  ـجُ انـْ ــي  ــبِ الــنْ آل  ــةْ  ــبَّ ــحَ امْ

ي ــدِّ ي شــــادْ  ــــت  الزال عليها 

يبْ بالبْشــارة ــبْ و طِ ــبْ انْســى التّعْ لْ ــا القَ ي

ــبْ ــواهَ الــمْ جــاتَــكْ  و  االفْـــراحْ  ــهــاتَــكْ  واجْ

يدْ عِ اسْ ـــتْ  وَقْ ــاذا  ه ــدْ  ــري اتْ باللِّي  ــرْ  بــشَّ

ي االســعدِ الرْضــى  ــورْ  بنُ شــمس  ــتْ  لْعَ طَ

ــه الحالْ مــن هــو حــارْ و ضــاقْ ب

ــادِي ــدْ ف اوْجَ وال  ــورْ  و ابْقــى مأسُ

ــي ــاحْ العالِ ــمْ الفتّ ــلْ نَعْ لي ــدى باســمْ الجْ نَبْ

بــادِي كــلّ  ســرّ  المولى  ــمْ  بــاسْ

ــا و هذيّة مــالْ بشــرى لن حــطّ اكْ

ي دارُه ــامْ ســلطانِي هــذِ هــذا مق

ــا مــن األخيارْ رَتْن ــا من فــي حضْ ي

قرا الفُ ــا  صحابْن و  ــة  بَّ حَ المْ ــلْ  اهْ

العالِي الغني  بــأســم  نــبــدا 

ناسْ االجْ خالَقْ  رَبْنا  احْ  الفتّ مْ  نَعْ

ليسة التّغْ احالتْ  و  النْسيمْ  هبّ 

االنـفاسْ بها  تْ  طابـَ االوْقاتْ  هذا 
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ناسْ كْ مَ مولى  امْحمد  أسيدي 

بــنــعــيــســى ــــا  ي ــــــدْ  جُ هللا 

ـــي ـــوالِ ــحــمــد ال ســـيـــدي امْ

الرجالْ لْ  فحَ يا  فْ  طَ اعْ بنعيسى 

بنعيسى ـــادِي  ـــه ال ــا  ي  
ّ
هللا ــة  ــفَ ــعــطْ ال

لْ الفضَ ــخْ  شــامَ يــا  نا  ضايَفْ

ـــــــرْمْ الـــوالِـــي ــــدْ حُ ــــاصَ ق

ــالْ  رج مــع  بنعيسى  ســيــدي 

ــلْ ــمَ ــحْ ال ــدْ  ــگــعَّ ي اهللا  أهـــل 

غيتْنا بنعيسى  الـــهـــادِي  ــا  ي ــاكْ  ــرض ب

باإلحسانْ لْنا  عامْ و  نا  كرَمْ و 

ــــكــــمــــالْ ـــــــبْ ال ـــــــطْ أقُ

ــــا وزْن ــــدُ اتْ ال  بــنــعــيــســى  الـــهـــادِي  يـــا 

ــي ـــن عــيــســى ســلــطــانِ ـــا ب ي

ـــنْ ـــرِي ـــزّايْ ال امــغــنّــمْ  يـــا  هللا  االغـــــارة 

ــلْطانْ السّ بنعيســى  ــيخْ  الشّ أ 

أهللا  اهللا

فــيّ ــرْ  تَنْظَ كْ  ــدَ قاصْ جيـتْ 

أهللا  اهللا

الــوْاليــة شــامــخْ  بنغيسى 

علِيّ دْ  جُ بِي 
بالنْ عليكْ  دَاخلتْ 

الحربة

راسْ سبحانْ من اكرَمْ االقْطابْ و االجْ

ة يسَ مِ اشْ ودْ  جُ الوْ في  رارْ  باسْ

ــي ــالِ ــع ـــدْ ربـــنـــا ال ـــمَ ـــحْ نَ

المتعالْ الحقّ  ــوابْ  االب الفاتحْ 

يبَة جِ العْ رايَمْ  الكْ و  رْ  السّ ــوفْ  اتْــشُ ــمْ  قُ

يْبَة الطّ ــرة  ــضْ الــحَ ــده  ه فــي 

ـــي ـــآلِ ــــفــــى س هــــــذا اكْ

د  جْ المَ قبَّةْ  بــابْ  في  تُه  طْ بسَ

ــلْ الــفــضَ و  ـــودْ  ـــوجُ ال ـــرْ  ْبَـــحْ

نــا ــدْ ــعْ سَ ــدْ  ــعْ سَ اهللا  ــاب  أحــب ــا  ي ــمْ  ــكُ ب

اإليــمــانْ ــوارْ  ــأن ب عيدنا  ى  ضــوّ

ــالْ ـــ ــرّجـــ ـــ ــل ـــــــــــم ل ســـــلّ

دْنــا ــدَ مَ ــن  م ينسقى  ــــدْ  رايَ ــي  ــلّ ال ــا  ي

ــي الغانِ اهللا  بســم  تَحْ  نســتَفْ

ــنْ المعي الحــقّ  ــما  السْ ربّ  و  األرضْ  ربّ 

ــانْ ــرْج مَ و  ــوتْ  ــاقُ ي ــذْ  خ ـــذْ  خُ

يَة النّ ــزْ  ــرِي ــبْ يَ ــلُــوكْ  اسْ فــي 

ــنــايــا ـي امْ ـــابْ لـِ ي ط ـــدِ ـــعْ أسَ

زِيّة ي و نَلْتْ غايَةْ المْ دِ لْ قَصْ مَ و اكْ
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لْ الفضَ ــخْ  شــامَ عيسى  أبــنْ 

بيَّ اعــنــى  و  لِــي  ـــدْ  جُ ــدْ  ــمَّ ــحَ امْ مـــواليْ 

سلطانِي بنعيسى  حازْها  ة  مَّ هَ ها  مْ اعظَ ما 

ــة زِيّ ــة و امْ ــه همّ لُوقُ ــي اخْ ــدْ ف مَّ ــوالي امْحَ مُ

ــة المزيّ و  ــانْ  رْه بالبُ ــازْ  ف ــلْ  الكامَ ــيخْ  الشّ

ــمــامْ الــهْ بنْعيسى  ــدي  أســي

عــــلــــيّ ــــــــــــــدْ  جُ هللا 

ـــاسْ بـــالـــعـــبّ ـــدي  ـــي س ــــا  ي ـــــد  جُ هللا 

الخميس بــاب  عز  رْ  فَ عْ جَ بن  بْتِي  السّ أ 

ـــزولـــي ـــا الـــجَ ـــفـــة ي ـــطْ الـــعَ

الكمالْ ر  بَحْ ليمانْ  سْ بَنْ  مواليْ 

ــوبْ  ــجُ ــحْ ــمَ ــدْ ال ـــلْ ســي ـــروايَ ب

الــوالِــي بنعيسى  ــبْ  ــرْغَ تَ ــمْ  قُ

بُولْ قْ مَ ــت  أن يفْ  للضِّ ــولْ  يــقُ

ــي ــانِ ــرّبّ ــمــام ال ــا الــهْ ــد ي هللا جُ

ــنْ ــي ــرْغِ ــوسَ ــدي ب رْ ســي ـــدَ ـــقْ ـــخْ ال أشـــامَ

هللا علينا  ـــودْ  جُ ــرِيــفْ 
الــشْ ــي  ــلِ اعْ أمـــوالي 

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

الحربة

أوصــلْ ــي  اللِّ ــوى  بالتَّقْ ــلْ  اوْصَ

كيميّة بــالــمــحــبَّــة  االجـــــوادْ  ـــارَة  ـــزْي ل

ــي اإليمانِ ــل  أهْ مــن  ــر  خي ــه  ب اهللا  رادْ  ــي  أللِّ

لِية ــبّ األوّ وامْ مــن حُ ــدْ ــى ال ــه عل لْبُ ــرْ قَ مَّ ايْعَ

ــغــرامْ ــي ريـــحْ ال ــنِ ــصْ كْ غُ ـــرّ ح

ـــيّ ب مــــا  ــــــوَّى  ـــــقَ اتـْ و 

ــالمْ ـــــركْ الــمْ ـــي اتْ ـــنِ ـــمْ االّيَ

ــيّ ل ــــعْ  ــــمَ اسْ و  رْ  ــــــدَ اعْ و 

ابقى  ــن  م ســعــد  ــا  ي ــدي  ســي ــا  ي ــو  ه و 

ــسْ ــابَ ــنْ ح ــي ــمــت ــه ال ـــ ــلّ ــل ال ــبَ فــي ح

ه سُ نَفْ حــابَــس  ــودْ  ــوْج ال ربّ  ــابْ  ب فــي  و 

ـــي ـــول ـــحْ أدْخ ـــاتَ ـــف ـــــا م أيَ

ــالْ ــض األفْ و  الخير  و  ــح  بَ ــرّ ال بـــابْ  ــنْ  م

ــوبْ  ــجُ ــحْ ــمَ ــدْ ال ــا ســي ـــكْ ي ب

العالِي قامْ  المْ بْ  صاحَ مامْ  الهْ

محلُولْ ة  فَ طْ العَ ــابْ  ب ــودْ  يــعُ

الفانِي المتعوب  الجسم  يا  ارتاحْ 

ــنْ ــزِي ــحْ ال ــقْ  ــايَ ــشّ ال بــالــقــلْــبْ  ـــى  ازْه و 

بالجــاهْ ــرْ  فَ تَظْ ــة  حبَّ المْ ــوابْ  ابْ فــي  ــلْ  لَّ اتْدَ

ادْواها النَّفس  و  وارَحْ  الجْ يبْ  اتْصِ

صالمطلع
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تْ في الخطابْ بســم الرّحمان الرحيم المالكْ سبَّقْ

ــبابْ ــمْ امْســبَّبْ االسْ ري الكْ

ــى جتب ــحْ الهــادِي المُ ي دِ ــي لمْ ــي و قادْنِ نِ مْ مــن الْهَ

رابْ ــة الخْ ــى عن دنيَ لَّ حْ و تَخْ ــدَ ــم تَمْ ي قُ ــاهِ يا السّ

ــابْ غ ــالن  ف ــوا  ول إيقُ ــل  قب

ــة الكاتْب ــة  للرّحل ــه  ل ــي  باقِ ــمْ  حدكُ ــرَفْ  يَعْ ــا  م

ولْ في االبوابْ لْ و جُ سْ فات و العقايَدْ و الغَ رَأ الصّ و اقْ

رَفْ الوْضو على الحسابْ و اعْ

بَة بْ و ناقَصْ و شــرُوطْ واجْ ــنَّة و مســتحَ فرضْ و سُ

وابْ لْ فــي الصْ وْ يبْ القَ ــا و تجِ رْن ــرَفْ ما ادْكُ ــى تَعْ حت

االنْجــابْ دُرَّةْ  حْ  ــدَ امْ ــادْ  ع

ــة ــالْ مرتب ــرْ و تن ــت طاهَ ــولْ و أن حْ الرسُ ــدَ ــاشْ تَمْ ب

صطفى سيدْ العرابْ ي زيدْ في صالةْ المُ ــاهِ يا السّ

ــابْ األصح و  اآللْ  ــعْ  جمي و 

ــة بَ واجْ ــقّ  ح ــا  علين و  ــة  انْهايَ ــا  له أالّ  ــالةْ  اصْ
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033

ـــحـــبُـــوبْ ــم الـــمَ ــع ن

ـــوبْ ـــيُ ـــغْ عــــالَــــمْ ال

ــي اكــتــوب ـــه ف ـــفُ وَصْ

ــرْ االنســابْ هَّ طَ نا بســيدنا محمــد  المْ دْ ــعَ ــا سْ أم

االصــالبْ و  االرحــامْ  ــمْ  أكري

ــبى ولنا اسْ ــاء محبوب عقُ ــورْ و احي ــة و نُ مَ ــه رحْ كلّ

الرقابْ ــاكْ  فــكّ محمد  بسيدنا  نا  دْ عَ اسْ أمــا 

لْ و العــذابْ ــوْ مــن شــرّ الهَ

ــة ــبَ الهْ ـــرارْ  بـــاشْ جهنمة  ــرّ  ح ـــرْ  يَـــزْفَ ــاً  ــوم ي

ــاب المجت ــهَ  طَ محمــد  بســيدنا  نا  دْ ــعَ اسْ ــا  أم

ــا ســعد الكهل و الشــباب ي

ــى ينحب ــي  اللّ الممجــودْ  االســياد  ــيد  سّ بوجــود 

رابْ ــتْ الطْ ــر و نالَ ــوب لطريق الخي أخــد عيس القل

االقْطــابْ ــبْ  قُطْ ــا  انجده و 

ــى ــي و مانْب ــنْ خافِ ــا و الكايَ ــلَة و االنبي ســيد الرّسْ

صطفى سيدْ العرابْ ي زيدْ في صالةْ المُ ــاهِ يا السّ

ــابْ األصح و  اآللْ  ــعْ  جمي و 

ــة بَ واجْ ــقّ  ح ــا  علين و  ــة  انْهايَ ــا  له أالّ  ــالةْ  اصْ

بابُه وا به احْ دُ عْ جلّ من سَ

تابُه جْ ــارُه مُ ت شــرفُه و اخْ

تابُه ــكْ اكْ ة و كذلَ ســابْقَ
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ــتجابْ ــيْ عليه و اسْ ــلُه رَبْنا و الْقــى الوَحْ ــا رَسْ لمّ

االقْـــرابْ ـرْ  شايـَ العْ رْ  يَنْــذَ

رَتْبة ــة امْ ب طْ بْ خَ ــم الرســالَة و خطَ وجمعهم خات

ــابْ للحب ــالمْ  االسْ ــنْ  دي شــهر  و  الخــزْرانْ  دارْ  فــي 

وابْ الجْ في  افْصيحْ  بلْسانْ 

بى ه اللِّي اصْ ــرْ و اصبى من قُومُ فَ ة اللِّي اكْ و كفر تمَّ

يْطْ المــزاحْ رابْ مْ حَ ــادَة و هــدَ ــرُه في الزْي و ابْقــى أمْ

ــابْ االرّب و  ــامْ  ن االصْ ــرْ  كسَ و 

بَة و ادعْى االشــجارْ و األحجارْ و جــاتْ لعنده امْخاطْ

ســابْ ارَقْ مالْها احْ ــلَّمْ و اخــوْ ــقْ لُه وسَ رْ انْشَ و البَدْ

ــزابْ االخْ ــلْ  أه بهــا  ــزَّقْ  مَ

ــة يبَ ــة الطّ ــق و يعــمّ طيب ــة مــع الرفي كَّ ــرْ مَ و هجَ

صطفى سيدْ العرابْ ي زيدْ في صالةْ المُ ــاهِ يا السّ

ــابْ األصح و  اآللْ  ــعْ  جمي و 

ــة بَ واجْ ــقّ  ح ــا  علين و  ــة  انْهايَ ــا  له أالّ  ــالةْ  اصْ
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ـــوبْ ـــقـــلُ ـــــــةْ ال راحَ

ــلُــوبْ ــطْ ــــابْ الــمَ ط

ــوبْ ــجُ ــحْ قَــبْــلُــه مَ

ــه رْتابُ ــبْ مَ رات ــوقْ كل امْ فُ

وْكابُه ــعْ كَ لَ ينْ اطْ به و الدّ

جابُه د احْ رْ من بعْ كان و ظهَ
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ـــــــــــوبْ أبـــــــــو أيّ

ـــوبْ ـــرْغُ ـــــازْ الـــمَ ح

ـــروبْ ـــطْ مَ ــى  ــس ام و 

جابُه كانُه  لَمْ لْ  أوصَ يومن 

ــه وابُ بصْ ــقْ  يَّ ضَ ــن  حيـ

ه ــه أدابـُ ــي كفــى لُ و النب

ــرُه ارْكابْ ه هاجْ ــدُ ن ــدى و لعْ ــة بنُورْ الهْ ــتْ طيب طابَ

تابْ ــلْ العْ و حــرَكْ و غــزى أهْ

ــة ــوم المحارْبَ ــعْ ي ــرَكْ كيــف اوْقَ بْ رْ ايْخَ ــدْ ــألْ ب اسْ

ــوا على الحرابْ زْمُ لُوبْ و عَ طْ ــبْ و مَ ــومْ التقاوْا طالَ ي

و قبــض قبضــة مــن الترابْ

ــوهْ وترَبْهــا اقبى ــال شــاهدت الوْجُ و ارْمــى بهــا و ق

مْ الكهابْ ــوْ ارْ و القَ فّ ــونْ الكُ يُ ــم تَبْقــى عين من اعْ ل

صابْ و  اسهى  ما  ــدّ  قَ أالّ 

ــة غالَب االســيادْ  ســارَتْ  باإليغــارة  األبطــالْ  ــر  أم و 

ــابْ الرق ــرْ  يسّ  ً ــدا بَعْ ــرارُه  لقْ ــادْ  ع و  ــارُه  ث ــدى  اف و 

ــه و ســابْ ــل مــن حاربُ و اقت

ــرْكْ نادْبَة ــارْ أهــل الشّ ــرة و ادْي ــة زاهْ ــتْ طيب بْحَ صَ

صطفى ســيدْ العرابْ ي زيدْ في صالةْ المُ ــاهِ يا سّ

ــابْ األصح و  اآللْ  ــعْ  جمي و 

ــة بَ واجْ ــقّ  ح ــا  علين و  ــة  انْهايَ ــا  له أالّ  ــالةْ  اصْ
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ــــــــتْ الــــكــــروبْ زالَ

مـــن فـــي الــمــطــلــوب

ــــع مــغــلــوب ــــرج ي

عن جميع اقرابُه و اصحابُه

ــلْ اخديمْ اركابُه بْري كانْ جَ

ــابُه رَبْةْ نَشّ طــى اضْ أو تَخْ

طْ و يبيس العشــابْ حْ ــتْ النّاسْ له تشــكي بالقَ أتَ

ــامْ و الســحابْ ــع الغي و اطل

بة ل ســاكْ ــامْ و االمطــار  اتْهَ ــة من االيّ ــوْ اتمانيَ نَحْ

ــاسْ الغــرق و اشــتكات بقلَّةْ الســباب أخشــاتْ النّ

االطيابْ طيَّبْ  ــى  ادْع تــمّ 

ــالْ و الربى ــى الجب ــوْ عنهــم و ابقــى عل ــعْ النّ وارْف

ــراجْ ابْطايَحْ الخصابْ ي بحْ تْ االقطــارْ كتْباهِ صبْحَ

ــتْ من سندســي اثْيابْ لَبْسَ

بَة صْ خَ ــة امْ ــعْ كل أرضْ و صارَتْ غضّ ــاتْ اجمي ي و احْ

ــا مــن الرطــابْ ــسْ و قاليده رايَ ــانْ كعْ و النّخــل تب

ــابْ الطن و  نْ  ــدُ ام ازهــاتْ  و 

ــة ب صاعْ كل  ــي  رَبِّ نْ  ــوَّ هَ ــي  النْبِ ةْ  ــوْ دعَ مــن  هــذا 

صطفى سيدْ العرابْ ي زيدْ في صالةْ المُ ــاهِ يا السّ

ــابْ األصح و  اآللْ  ــعْ  جمي و 

ــة بَ واجْ ــقّ  ح ــا  علين و  ــة  انْهايَ ــا  له أالّ  ــالةْ  اصْ
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ـــيُـــوبْ ـــهْ ــه مَ ــلُ ــضْ ف

غـــــرُوبْ و  ــــرة  ــــكْ بُ

ــــوبْ ايْــــتُ رادْ  ـــن  م

ما اخفى في الضيّ و غيْها بُه

يُحســابُوا عجزاتُه  مُ ليس 

به يســأل ربّي فــي متابُه

ــي اســألتَكْ و بجــاهْ اآللْ و االصحــابْ ــي بالنب ــا رَبّ ي

الحجــابْ ــعْ  تَرْفَ ــي  لْبِ قَ عــن 

ــمْ بالمراقْبَة تِيهُ صْ ــامْ مــن خصَّ ــي فــي ازْم و كتُبْنِ

ــنّة و الكتابْ مْ بالسُّ صَ ــي يا كرِيمْ مســتعْ لْنِ و اجعَ

الحســابْ ــومْ  يُ ــي  نِ مْ ارْحَ و 

ــبَة ســانَكْ عند المحاسْ رِي وكن لي بأحْ ــدْ و اقبل عُ

ــرابْ ــة مــن الت ــة معنويّ ــد ذا العرُوسَ ــرّاوي خُ ــا ال ي

جــابْ احْ فــي  للزّهــو  ــرْزاتْ  بَ

بَة جْ حَ ــة امْ عَ لك مــن البدْ باقَةْ الســنّة بســورَةْ المُ

ــي من األدابْ رْبِ هــا قُل له عَ مْ و اللِّي ســالَكْ من انْظَ

مطالَعْ في اشحالْ من كتابْ

بَة ــنْ ســاكْ يْ ــوعْ العَ ــي و دمُ ــامْ و الليالِ ــعْ األيّ و قطَ

انْصــابْ ــال  ب ــي  رانِ نَوْ ــغْ  بْ صَ ــقّ  الحَ ــي  نِّ عَ ــغْ  بَ اصْ و 

ــبابْ ــي في النبِي اسْ يحِ و مدِ

ي مــن حالَةْ الصبى ــقِ شْ رْفُوا عَ نى كيْعَ عْ ــلْ المَ و أه
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ســابْ مْ الحْ وْ ــطْ من غير القَ ــرِي وال انْخالَ ي وَقْ حاضِ

ــاب اللّب هْ  ــوَ رِي يَدْ ي  ــمِ اسْ و 

رْتبة ــي المَ ــي عالِ ــهْ عل ــدْ الفقي ــسْ وَلْ الحــاجْ ادْري

دابْ دْ من الّ شــافْتُه أهْ مَ ــوْرى نَحْ ــبْ فــي ال الَ دارْ الطّ

اعتجــابْ و  ــشْ  في هــيّ  ــا  م

ي أهل النْبى صِ ــقْ ــتْ بنعايَمْ اشــكرْ و سَ دي إالّ التّحْ

تابْ ــي اكْ ــأذن الغنِ ــد ما فــي اللّوحْ ب و اســالمْ اهللا ق

ــبْ اللِّي اذكــى و طابْ ي بالطّ

ــة اتْ جادْب ــدّ ــي بفرقتهــا روحْ ال ــى الرّوضــة اللِّ عل

انتهت القصيدة
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الفــالحْ ــل  أهْ عــالكْ  ــى  ل تَعْ ــفْ  كي

ــالحْ االمْ ــكْ  راتْبَ لمْ رْقــى  تـَ ــفْ  كي

ــا االلمــاحْ ي ــا اضْ ــمْ ي ــفْ يتْوَهَّ كيـ

ــاحْ ت فْ مَ ــوْرى  ال ربْ  ــكْ  لَ عْ جَ ــت  أن

ــاحْ ــورَكْ الوضّ ــودْ نُ ــى الوْجُ ــرْ عل ازْهَ

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

الحبيبْ ـــهَ  طَ أمــحــمــد 

يبْ ــمْ و القطِ ــولْ الخاتَ ــا مُ ي

ــبْ ي ــانْ العجِ ــا مــول البره ي

بُوبْ حْ المَ ي  الزْكِ المختارْ  تْ  نَعْ يا 

لُوبْ المطْ غايَةْ  و  ودْ  المقصُ أنْت 

تُوبْ اكْ كل  في  جا  هَ  طَ يا  تَكْ  نَعْ

ــي الماحِ ــا  ي ــلِينْ  رسَ المُ و  ــا  أنْبيّ

ــي باألبطاحِ ــكْ  جاهَ ــي  نِّ تدَ و 

ي احِ الضّ ــارَقْ  الــشّ ونْ  الكُ ــورْ  نُ يا 

ي صاحِ لَكْ  ألجْ صارْ  و  نْ  وْ الكَ نُورْ  يا 

ي بصالحِ ـــزْتْ  فَ قــالَــتْ  نْيا  الدُّ و 

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــبْ قرِي ــي  ربِّ ــكْ  لَ عْ جَ ــتَ  أنْ

يبْ النجِ و  القصرْ  ــولْ  مُ يا 

الغريبْ االوْصــافْ  و  كل  الشّ
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جــابْ و  ــبْ  ـ خاطَ مــن  األوّل  ــتَ  أن

ابْ كْ و أســم الوهَّ ــمَ ــي أسْ ــت اللِّ أن

األوّابْ ــعْ  الخاشَ ــمْ  نَعْ ــا  ي ــت  أن

ــرابْ الت و  المــا  ــنْ  بي ــا  م ــي  باقِ آدَمْ 

ــاحْ ن و  ــنِينْ  اسْ ــنْ  كمّ ابكــى  مــن 

الحْ ــمْ  والَ العْ فــي  ــورْ  نُ ــكْ  ابْزينَ

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

ــه ــتُ ــوبْ تُ ــي  ــتِ ــلْ ــبَ ق آدَمْ 

ـــورَكْ فــي غــرْتُــهُ ــحْ نُ ــبَ اصْ

ــه تُ لْعْ طَ دْ  تشــاهَ و  ــرْ  تَنْظَ

ــداتْ السّ ســيدْ  ــا  ي ــلْ  انتْقَ ــمّ  ت

ــاتْ الوْف فــي  ألدَمْ  ــرْ  ضَ احْ ةْ  ســاعَ

ــراتْ هْ الطَّ ــمْ  أراحَ ــالْ  ق و  ــاهْ  وَصَّ

ــوراتْ ــدْ فــي ســاللْتُه ي و ابْقــى بَعْ

ــوثْ بْعُ ــا مَ ــكْ ي ــه ب لْبَ ــا طَ عندم

ــوتْ ــهْ مــن الملَكُ ي و المــالكْ اتْجِ

ــوثْ نْعُ ــيْ مَ مــالْ الضّ ــى بكْ يتْالل

ــى لبّ و  ــكْ  للمالَ ـدْ  ــهَّ اشْ و  ــى  بل

تْبَة ــنْ الكَ ــا بي عن ســاقْ العــرشْ م

ــبَة النَّسْ ــرْ  عاطَ ــا  ي ــي  نبِ ــت  نْ كُ

ــة رْبَ بالقُ ــازْ  ف و  ــكْ  ب ــلْ  توسَّ و 

ي النجاحِ بتْمامْ  ــوبَــة  الــتُّ ــالْ  ن

ــي رْ واحِ ــدْ ــه كبَ ــرَقْ فــي جبينُ و اشْ

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــه تُ وْ ه لدعَ بْ ســيدُ و اســتَجَ

ــه ورْتُ صُ ــى  عل ــوحْ  إيْلُ رْ  ــدْ بَ

ــهُ ــتُ زوجْ ــهْ  ــوْجَ ل ــلْ  تــنْــقَ و 

اوْقاتُه طابَتْ  و  أتْ  شَ في  رْ  اظهَ و 

بتْباتُه ــــاهْ  وصّ ـــــورَكْ  نُ عــلــى 

بناتُه ـــرْ  ـــواطَ اعْ ــن  م ــاتْ  ــي ــقْ تَ

حياتُه  في  نانْ  دْ عَ إلى  ــأتْ  شَ من 
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ماحْ يحْ السْ ــمِ كْ شــيبَة اسْ دَّ إلى جَ

ــفاحْ ــرْبْ االسْ ــا قَ ــرْ م هَّ طَ ــودْ امْ مُ عَ

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

بالرجــا ــرْ  فَ اظْ اهللا  ــد  عب

جــا ــرْ  الخي ــانْ  ازْم انْهــارْ  و 

جى الدّ بــرنُــوصْ  ــزَّقْ  ــمَ اتْ و 

ــراجْ ــف ال ــكْ  ــالَ ــم ال رادْ  ــا  فــلــمّ

األزْواجْ ــةْ  باهيّ ــة  أمينَ ــتْ  حمل

مزْعــاجْ لْهــا  لحمَ ــرْشْ  العَ ــزّ  اهتَ و 

ــاجْ لْت المُ ــمْ  راحَ ــا  ي ــوا  قالُ ــمّ  ث

باحْ ــالنْ اصْ ــالْ لهم نعــم الفلق ف ق

ــاحْ ف ــد  ق طيبْهــا  ــة  أمينَ هــادة 

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

ــزُوجْ مْ مَ ــمايَلْ  بالشْ ــورَكْ  نُ ألن 

وا في األرضْ بزُوجْ عُ سْ اجتَمْ مْ رْ و شَ بَدْ

ــزْواجْ ال ــمْ  نَعْ و  ازْواجْ  مــن  لهــا  ــا  ي

ــالحــي الــمْ تـــاجْ  اهللا  عــبــد  إال 

ــباحي االشْ ربّ  ــه  ـظُ فْ حَ ــى  لّ وَ اتـْ و 

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــا ســيدي انْجــى ــكْ ي لَ و ألجْ

ــة ـ ـجَ الباهْ ــة  أميـنَ زوَّجْ  و 

ــة جَ الواهْ ــرة  ضْ الحَ ــرُوقْ  بَبْ

ــة جَ البَهْ ــرْ  عاطَ ــا  ي ــكْ  داتَ ــرْ  هَ تَظْ

افْجــى ــالمْ  الظْ ــه  ب ــي  اللِّ بَبْهــاكْ 

ة جَّ طَ ــكْ  ــاليَ ــمْ ال ــه  لُ ــتْ  ــجَّ طَ و 

جى الحْ و  لْكْ  المُ ولْ  مُ يا  اوْقَعْ  آشْ 

ي اســماحِ و  ارْضــايْ  ــامْ  بتْم ــرْ  بشَّ

ي باحِ مصْ و  ــورِي  نُ دْ  مْ بحَ لَتْ  مْ حَ

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ
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ــدْ ي البْعِ مــع  ــبْ  ري القْ ــرْ  بشَّ

يدْ ــدِ رْحْ اشْ ــورْ مــن الفَ و الحُ

ــدْ ي كتْمِ ــة  الجنَّ ــجارْ  اشْ و 

ـــزْدادْ ـــتَ كَ االســـــرارْ  ــــتْ  زالَ وال 

ــرادْ المُ ــلْ  مْ كَ ــوْالدَة  ال ــةْ  ليلَ فــي 

الميعــادْ ــذا  ل ــيا  آسْ ــرْتْ  حضَ و 

ــــرَّة الــعــبــادْ ــكْ حُ ــاتَ ــع تـــمّ وض

الحْ و  ــانْ  ب ــورْ  نُ شــافَتْ  الشــوفة  و 

ــلْ ابْطاحْ ــرْ و انْبى ألهْ هَ ــامْ اظْ و الشّ

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

رْ ــدْ الفجَ ــي مــن بع و اخالقْتِ

رْ مشــتَهْ ــرْ  شَ عَ ــي  ثانِ فــي 

ــودْ لْمُ ــسْ و الجــانْ و هــوامْ و الجَ أنْ

ــودْ ــى الوْجُ ــناكْ عل ــرَّمْ بسْ ــومْ اتْكَ يُ

ــودْ للمولُ قْ  ــوْ شَ ــكْ  حْ ضَ ــا  رْه زهَ و 

ــرَّة ــغُ رْ ال ـــوَّ ـــنَ ــرْ امْ ــيْ ــخَ ــعْ ال ــي رب

ــرَّة ــقُ ال ــتْ  ــالَ ق ه  ــدُ ـعْ بـَ قــيــلْ  و 

يدْ الســعِ بْرُوكْ  المَ ــلْ  مْ بالحَ

ــدْ ــا ايْزِي والن ــدْ لمُ مْ فــي الحَ

ــحْ فــي المزِيدْ ــا فايَ رْه و عطَ

ة ــدَّ المُ و  ــلْ  مْ الحَ ــامْ  لتْم ــى  حت

دة وَحْ من  حالْ  اشْ الحور  من  جاتْ  و 

ة ــدَ الــنَّــجْ ــبْ  ــا صــاحَ ــمْ ي ــرْيَ مَ و 

ة ــدَّ شَ ــكْ  ــتَ ــرَكْ بْ مــن  تْ  ــــدَ وَجْ وال 

ــي نَواحِ و  ــرْبْ  غَ و  ــرْقْ  الشّ تْ  ــفْ شَ

ــي ادْواحِ و  بهــاضْ  أرضْ  ــرَتْ  هْ ظَ

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

رْ ــهْ شَ فــي  ــن  االثنيْ ــةْ  ليلَ

بَرْ الخْ صحّ  في  الفيلْ  عامْ 
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رْ ــدَ ــلْ البْ ــوِي مت ــكْ يَضْ هَ وَجْ

ــارْ ــنّ ال ــاتْ  ــف اطْ و  البحر  عـــرات 

ــارْ آت ابْقــى  ــا  م ــة  اللِّيلَ تلــك  فــي 

كارْ ــدْ ــه كمــا يُ تْ منُّ طَ ــقْ ــى سَ حت

بارْ ــنْ االحْ ــى فــي خزايَ ي ــتْ يَحْ و جابَ

ــزاحْ ام دُونْ  حــقْ  ــودَكْ  بوْجُ ــوا  لْمُ عَ

ــامْ فــي األرضْ خــرّ و طاحْ ن و كل اصْ

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

رْ دَ القْ عالِي  كْ  ــدَّ جَ ــرَحْ  افْ و 

ــرْ انْحَ ــدْ  الولْ ســابَعْ  فــي  و 

ــرْ البْشَ ــاحْ  مصب محمــد 

بجهارْ له  ــولْ  يــقُ ملَكْ  ــعْ  ــمَ اسْ

ــرارْ اسْ كلّ  ــك  ب ــتْ  نالَ حليمــة  و 

طــارْ بمْ ــا  ابْالدْه ــاتْ  ي احْ و  تْ  دَ ــعْ سَ

ــرَّة السُّ ــعْ  طَ قْ مَ انْضيــف  ــونْ  تُ خْ مَ

ــرَة البُشْ ــبْ  صاحَ ــبْ  لِ طَّ المُ ــد  عب

رَة ــدْ ــقُ ـــقْ ال ـــوَفَّ ــاكْ امْ ــمّ ســمّ ت

ــرة بْ دْ العَ ــه شــاهَ ــوا فــي منامُ قالُ

رْ عطَ كنّ  كْ  ريحَ و  ولْ  حُ كْ مَ

فترَة مالها  سنة  ــفْ  أل ــتْ  كــانَ

رة سْ كَ ابنى  ما  عْ  اتْصدَّ كــداكْ  و 

ــرة ــع عــشْ ــة م ــعَ بْ ــرّ ــات ال ــرف ش

ــرة ــاوْا قَطْ ــا لق ــه فيهــا م مــن دَمّ

ي انْواحِ و  مّ  الهَ ــوالْ  بــهْ ــروا  بَــشْ

ــي ـ االلواحِ ــيرْ  سِ تَـكْ كَ ــرْ  ـسَّ تـكَ و 

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــرْ صَ ينحْ أالّ  ــرْح  الفَ ــك  ب

ــرْ ــي و هــل الفق نِ غْ ــرَمْ مَ اكْ

ــرْ األكــبَ اهللا  مــن  ــقْ  ــي ــوْفِ تَ

ــرْ ــاهَ ــطّ ال محمد  هــذا  ــي  ــمِّ سَ

خــايَــرْ بــالــدْ والتْ  ــكْ  ــاتَ ج ــاً  ــوْم ي

ــواوَرْ انْ و  ــعْ  ارْبِي حــاتْ  اضْ األرضْ  و 
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ــكارْ االب ــى  عل ــادَتْ  ع يّة  دِ ــعْ السّ و 

باحْ ــدا القْ ــكْ من العْ شــاتْ علي و اخْ

ــالحْ اسْ دُونْ  ــالكْ  المْ وا  شــقُّ  ً بعــدا

االرواحْ ـــــةْ  راحَ يــا  ــدْ  ــمَّ أمــحَ

ســيدنا ــا  ي ــي  يـتِ ابْقِ ــمّ  ت

ــا ن ربـْ ــدْ  ـبَ تَعْ ــي  ضحيتِ و 

نا الفْ دارْ  ــكْ  ــنَ زي تــــارَكْ 

ــانْ بالبُرْه مــوالكْ  ــلَكْ  رَسْ ــى  حتّ

ــانْ األوت و  ــامْ  االصن ــل  اهْ ــي  تِ وَدَّعْ

ــلْ االمحانْ ــي فــي رصــادْ هَ تِ دْ و قصَ

انْ المنّ ــا  ــن رَبْ ــولــى  الــمُ ـــازاكْ  ج

ــرانْ ي النّ مــن  ــا  ن دْ انْقَ ــكْ  ب ــنْ  مَ ــا  ي

اإليمــانْ ــةْ  مَ نَعْ ــبَهْ  تشْ ــة  مَ نَعْ ال 

ـــانْ ازْم ــلّ  ك اهللا  صـــالةْ  عليكْ 

ــنْ التالتِي ــرَكْ  مْ عَ فــي  ــي  فتِّ ــى  حت

ــنْ ــي ــد األم عــى مــحــمّ ـدْ ـــتَ تـُ أن

ينْ عِ المْ ــا  ــن ربْ ـــمْ  ايَ ـــدّ ال ــاهللا  ب

ــرْ يتْكاتَ ــرْ  الخي و  ــناء  سْ حَ صــارَتْ 

الالّحــي ــضْ  الباغَ ــوْفْ  خَ ــكْ  رَدَّتَ

ــمْ الفتّاحي ـلِي ــرْ العْ ــ رَكْ بأمَ ــدْ ـ صَ

ــي الماحِ ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــا ن الهْ ــن  بي و  ــزّ  العَ ــن  بي

ــنا ــنْ اسْ رْ و كمّ ــهَ ــنْ اشْ كمّ

ــى ن الغْ جــلّ  ــي  غنِ ــكْ  لْبَ قَ

ــنْ بتَبيي ــلْ  جبْري أوْحــى  ــكْ  علي و 

نِيـنْ ـوْ الكَ ــقْ  خالـَ ــكْ  رَبـَّ وا  بْـدُ ايْعَ

ــنْ ي للدِّ ــوا  هُ توَجْ و  ــوا  عُ رَجْ ــى  حتّ

ــلِينْ رسَ ــد جــازَى المُ ــا ق ــل م بفضْ

بينْ ــورْ مُ ــة لنُ لْمَ ــا مــن الظَّ ن و خرَجْ

ينْ المسلْمِ ــا  ــوه دَرْكُ ــودَكْ  ــوْجُ بَ

ــنْ ــتْ و حي دْ كلّ وَقْ ــدَّ جَ و ســالمْ امْ
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ــورْ االحســانْ ــا نُ ــمْ ي ــو القاسَ ــا أب ي

ــلْطانْ ــا السّ احْ ابْهــاكْ ي ــدّ ــي م ألنِّ

الحْ لّ اصْ ــكُ نْيا ب ــي فــي الدّ نِ عْ مَ و اجْ

ــاحْ رْت ــة انْســيرْ مَ نَّ ــرِي للجَ مــن قَبْ

صاحْ الفْ باأللفــاضْ  الحلة  ــتْ  تَمْ اخْ

الشـــرّاحْ و  نّــفْ  المصَ ـةْ  صنْـعَ

داحْ ــرْ االمْ تي ــن علِي اكْ ــالْ ادْريسْ ب ق

ــبّ انْســيمْ االدْواحْ ــا هَ ــالمْ م و السْ

ينْ صِ نْ احْ صْ لْنِي يا ســيدْ في حُ عَ اجْ

ينْ ــكِ سْ ةْ المَ دَ مْ ــا عُ دْحي ي ــلْ مَ و قب

ــي احِ ــلْ مدَّ ــرْ قُ شَ حْ ــومْ المَ و فــي يُ

ي ــدْ و اجناحِ مْ ــالمْ الحَ ــلّ اعْ فــي ظَ

ي صاحِ ــاجْ تَفْ ــكارِي فــي دب بنــت اف

ي ورْ بَوْضاحِ ــيتْ مع المشــهُ و امشِ

ـــي ـــداحِ امْ ــــرْ  أجَ ــت  ــبَّ ــتَ ي اهللا 

ي ــى الرّوَضة في امســايْ و صباحِ عل

انتهت القصيدة
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الحبيب على  صلّي  اللهم 

يبْ طِ بْ القْ مة صاحَ عين الرّحْ

الصليبْ رْ  سَّ اتْكَ القْ  اخْ يومْ 

األرشــادِي لطريق  الــورى  الموفّق  اهللا  بسم 

ــرادُه م ــى  عل ــتْ  الوَقْ ــولْ  طُ ــورْ  األم رْ  ســخَّ لمْ

ــادِي ب ــي  اللِّ و  ــي  الخافِ ــمْ  عالَ ــمْ  ي دِ القْ األوّل 

ــدادُه ــي بعــد اعْ ــزُولْ و الباقِ ــرْ مــن الّ ي و األخي

ــؤادِي ف و  بلْســانِي  بالشــكر  ــدْ  انزي و  ــدْ  مَ نَحْ

ــددُه م و  باإلســالمْ  و  ــي  بالنبِ شــرّفنا  مــن 

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

االوهادِي ظعْ  اتسْ و  رْ  بالقهْ اإليــوانْ  قّ  انْشَ و 

ــاهْ ارْقادُه ــه و جف ــرْ كســرى و طــالْ همُّ يَّ و تحَ

بَة واجْ ــرْضْ  ف التُه  اصْ من 

بَة قاطْ االرســــالْ  ـــامْ  إم

ــة بَ الخايـْ ــة  الملَّ ــومْ  ـ للقُ
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الرْجــا ــل  حب بهــم  ــعْ  اقْطَ

قّ حــقّ جا ــانْ الحَ ــوا لي عرفُ

بْحْ اقْوى على الدجا نُورْ الصّ

رَّادِي ــوَ لل ــرة  البَحْ ــرَّةْ  غُ ــرْسْ  الفُ ــارْ  ن تْ  ــدَ مْ خَ

اوْهادُه اقْطارْ  في  تَفْ  يَهْ سارْ  بارْ  االخْ نَّبْ  تجَ و 

وادِي العْ تْ  دَ نَكْ و  يحْ  بالصحِ اسطيحْ  مْ  بَرْهُ أخْ

ايفادُه بالرّؤيَة  ه  نْدُ عَ المسيحْ  عبدْ  انْجى  يُومْ 

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

ــادي البّ و  نْ  ــدُ المْ ــى  عل الحْ  اهللا  ــبْ  بي احْ ــورْ  نُ

ــرْ في بالدُه ة و ظهَ حَ ــامْ هــل بطْ حتى رأوْا الشّ

تادِي هْ المُ مْ  نَعْ فيها  القْ  اخْ ليلة  ها  دْ عَ اسْ ما 

عادُه دْ باسْ رُه و سعَ ونْ و فاحْ طيبْ نَشْ طابْ الكُ

االسيادِي بسيَّدْ  المالكْ  و  العينْ  ورْ  حُ وا  فرْحُ

رادُه تَغْ اقْوى  و  ة  فَرْحَ العظيمْ  رْشْ  العَ تَزّ  اهْ و 

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

قْ دَ كى اصْ نْ في ما احْ و الكاهَ

قْ ــه ازْهَ ولْتُ ــلْ من صُ و الباطَ

ــرَقْ اشْ ــنُه  حاسْ بمْ لَّى  تجَ و 
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الوادِي ناسْ  غابُوا  و  تْ  طاحَ رْكْ  الشَّ أهل  أصنامْ 

ي في األرضْ سارْ حتى جاوْا اللِّي عادُوا هذا الشِّ

القْ فــي هادِي ــودْ اخْ ــأن ســيَّدْ الوْجُ ــمْ ب هُ لَمْ اعْ

ــادُوا ب ــه يعْ ــامْ فــي وقتُّ ن ــا وال اصْ ــمْ األنبيّ خاتَ

ــادِي االغي ةْ  ــلْطانـَ سُ ــة  نَ يامْ ــه  ـتُ وضعَ ــا  لمّ

هادُه الكْ اشْ ه و كانَتْ المْ سْ و احمد خالْقُ طَ أعْ

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

ــادِي الــوَقَّ بالنُّورْ  السما  امْصابَحْ  الّتْ  ـــدَ أتْ

ــادُه ــى معت ــا زادْ عل ــلْ انْهــارْ و الضي ــادْ اللِّي ع

دادِي اعْ غيرْ  من  ــوارَقْ  اخْ تُه  ارْضاعْ في  أروينا 

ــة و عليهــا جــادُوا ــة حليمَ ةْ جــاتْ اللّ ســاعَ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

يمْ ــنْ و النْعِ ورْ العي وا حُ فَرْحُ

ريـمْ تْ للكْ دَ ــجْ بَة سَ عْ و الكَ

يـــمْ رْ يبلِيــسْ الرجِ ـدَّ و تـكَ

ــرْ هَ بالجْ ــالكْ  المْ ــوا  قُ نَطْ

طفــى ســيَّدْ البشــرْ صْ المُ

ـرْ بالبْـصَ ــوّ  ـ للجَ ــوَّف  يَتْشَ

ــامْ اإلم ي  ــمِ الهاشْ ــدْ  بمول

قامْ ةْ المْ هَ رْ لجِ ــكْ دْ و شُ مْ حَ

تْ االصنامْ صاحْ و ناحْ و طاحَ

عليهْ وا  ســلْمُ و  يتْ  مِ بالتَّشْ

يهْ ــطْ ايْدِ ــه و باسَ رافَعْ راسُ

انْزِيهْ ارْ  ـــدَ االقْ على  دليلْ 
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49
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64

دْ عَ ي اسْ دْ احليمة بالزّكِ عْ سَ

دْ انْ في انْكَ تْ متلْ الشّ بْحَ صَ

ــدْ مَ ــا احْ ــرْ الوْف ــةْ بَحْ اللَ بجْ

حــايْــرَة بــقــاتْ  و  ــرْقــاتُــه  فَ

ــوْدادِي ال ــةْ  غايَ ــتْ  نالَ و  عنهــا  ــاسْ  ن جــادُوا 

ــزْدادُوا كيَ ــنْ  حاسَ المْ و  هــا  ألرضْ ــه  ب ــتْ  عَ رَجْ

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

زادِي ــرْ امْ رْها و الخي جَ و ابقــى زينْ الزّينْ فــي احْ

ــرادُه بمْ ــرْ  فَ اظْ و  ه  ــدُّ جَ ــدْ  ن لعَ ــه  اتُ ردّ ــى  حت

ادِي ــوّ الجُ ــرْ  بأم ــالكْ  المْ ــهْ  علي اوْحــاوا  ــنْ  حي

ــوهْ و عادُوا تْمُ ــرُوهْ و خَ هْ رُه و طَ ــدْ وا عن صَ ــقُّ شَ

ــادِي سّ ســابْ الحُ رْ تَحْ هَ ــرْ بالجْ بَ عادْ لهــا الخْ

ــادُه سّ وَّى حُ ــعْ اتْقَ ــامْ الرْفِي ق لكن من حــازْ المْ

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

عندها العيشْ  به  بْ  صَ اخْ و 

ة من البْها رُوسَ و امساتْ اعْ

كلّـهــا ــراتْ  بالخي ــازَتْ  ف

رْ مَ بالجْ ــراقْ  الــفْ كواها  و 
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ادِي ــمْ جــدّ ــادَة قايَ ــوقْ و العب ــنْ الشُّ أبْقــى بي

ــه اللِّي قادُه شــاهْ و اهدى ب ــلُوا من اغْ حتى رَسْ

ــوْدادِي ــةْ ال ــالْ انْهايَ ــه و ن بُ ــه و خاطْ ــرى ب اسْ

ــؤادُه ف عــن  ــزَّلْ  نَ المْ ــمْ  العظي ــرْآنْ  القُ ســالْ 

ــة غادِي ــورْ المدينَ ة و ســارْ شُ ــرْ مكَّ جَ ــمّ اهْ ت

جــادُه حْ و تَمْ ــدْ ة بالمَ ــه االنصــارْ شــايْقَ الْقاتُ

الهادِي بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ  على  صلِّي  اللهم 

ه و اوْالدُه حابُه هل الفضلْ و ازْواجُ و اجميع اصْ

ــيادِي فى و بنصــارُه نعم اسْ طَ صْ ــي بالمُ ــا رَبِّ ي

بْدْ افْســادُه ــحْ للعَ لْ الزْمانْ و اصلَ ــوْ ــا هَ فين اكْ

ــادِي ــولْ األب ــتْرَكْ طُ جــابْ سَ ــي احْ ــلْ رَبِّ عَ و اجْ

مْ اللِّي عادُوا ــوْ ــكْ بيننا و بينْ القَ ظَ فْ ــلْ حَ و جعَ
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81

ــبْ صابْرَة و ختُه مــن الحلي

ــرَة عاشْ ــي في المْ كانْ الباهِ

هــا أرضْ و  ــة  المدينَ ــتْ  طابَ

ــا تنْتهــى ــه الصــالةْ م علي

يبُه فــي حالْها الســالمْ انْهِ

ــرْ ــبَ اصْ عنّه  تْ  ــــدْ وجَ وال 

رْ البْدَ من  أعلى  مْ  وْ القَ عند 

ــا األنبي ــلطانْ  سُ ــبْ  بالطيَّ

ــة ــرْ باقْيَ ــولْ الدهْ تَبْقــى طُ

غالْيَة يبْ  طِ و  كْ  سْ المَ فاقْ 
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82

83

84
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88

89

يعــادِي و  ــرْ  بَّ يتْجَ راد  مــن  ــدْ  ي ــا  عنّ ــعْ  اقطَ و 

تمــادُه ــكْ اعْ ــنْ علي ي ــرْ مــن كانْ باليقِ ــا ناصَ ي

ــه اوْالدِي ــي ب فِ ــا نَكْ ــاللْ م ــا دا الجْ ــي ي و ارْزَقْنِ

ــبْ انْكادُه لْ ــمْ يفْجى للقَ ــي دِينِي يا كرِي و اقضِ

ي دِ حمّ ــنِّي مُ ــسْ بن علي سُ جْ ادري ــلْ نَهْ عَ و اجْ

ــعارُه واورادُه ليلْ اشْ بيبَكْ الخْ حْ احْ ــدْ لْ مَ عَ و اجْ

نا فــي الميعادِي ودْ شــفيعْ ــنْ الوْجُ محمــد عي

ــايَقْ لبالدُه ــا اشــتاقْ الشّ ــه م ــى اهللا علي صل

انتهت القصيدة

مالحظة :

و في نص آخر وجدنا حربة مخالفة تقول :

حمدِي مُ ــواليْ  م شفيعنا  على  اهللا  صلى 

ه و اوْالدُه لْ و ازْواجُ لَ الفضَ حابُة أهْ و جميعْ اصْ

اوْالدُه و  د  محمّ النْبِي  على  صلّى  لْ  غافَ يا 



73تصلية 4

4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ــانْ ــوبْ الرّحم بُ حْ ــا مَ ي

ــانْ األعي إنْســانْ  ــا  ي

ــورَكْ كانْ ــي ن ــتَ اللِّ أنْ

االكــوانْ ــه  منُّ ــتْ  كانَ

ــرْ ــزّاهَ ــورْ ال ــنُّ ـــورْ ال ــا نُ ي

ــرة زاهْ األخــرة  و  ــا  ني الدّ ــك  ب مــن  ــا  ي

ــرْ الباهَ الســرّ  ســرّ  ــا  ي

ــرَة طاهْ ــرْفَة  مشَ ــي  اللِّ ــرُّوحْ  ال رُوحْ  ــا  ي

ــرْ ضاهَ ــددَكْ  مَ ــنْ  مَ ــا  ي

ــرة ظاهْ ــة  بايْنَ ــادْ  ب العْ ــى  عل ــرارَكْ  اسْ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــكــانْ ــعْ الــمْ ــي ــا رفِ ي

ــنْ ي العِ كل  ــا  ي اضْ ــا  ي

الــزْمــانْ ــونْ  يــكُ قبل 

ــنْ ــلّ زِي ــرْ ك ــهَ ــشْ اتَّ
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27

28

ــانْ المنّ ــمْ  نَعْ ــمْ  قسّ

ــكْ الكــانْ ــهَ ــوْال وَجْ لَ

دْ مّ محَ يــا  كْ  ــدَ ــوجُ ب

بُودْ عْ المَ سرّ  رْ  اظهَ و 

ولُودْ المُ ـومْ  يـُ نَــبْــدا 

ودْ قُ فْ مَ البْالء  اصبَحْ  و 

مسعودْ هو  من  ــرَحْ  افْ

ودْ اليهُ ــارْ  ــب احْ غيرْ 

ــرْ القاهَ ــال  ق ــأدَّبْ  ات و 

ــرة القاهْ ــه  تُ حجْ و  ــي  بيب احْ ــم  اسْ مــع 

ــرْ حايَ ــة  بالهيب ابْقــى  و 

رى ــتَقّ عــن ما اجْ يمة اشْ ظِ وة العْ ــطْ السّ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

يتْكاتَرْ ــكْ  ــوقَ ــلُ اخْ ـومْ  يـُ

رة وا فــي وقَتْ المداكْ عُ تَمْ دْ اجْ زْنهم بَعْ حَ

ــمْ بــالــبــيــانْ ــلْ ــقَ ــل ل

ــنْ الكاينِي مــن  شــي 

ــودْ الوْجُ هــذا  ــازْ  ف

الرشــيدْ لْقْ  الخَ ــى  عل

ودْ ــعُ دْ السْ ــعْ ســارْ سَ

ــدْ و الرضــى فــي المزي

ودْ ــهُ اشْ الماليكــة  و 

ــدْ العي شــافُوا  ــنْ  حي
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29

30

31
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34
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37
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40
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43

44

ــقّ الحَ ــكْ  ل ــا  والي مُ

ــقْ ــلْ ســارْ ازْهَ و الباطَ

قْ دْ ــي بالصَّ ــا من جيتِ ي

ــورَكْ و اشــرَقْ ــوّى نُ ضَ

قْ ــدَ اصْ ه  دُ عْ سَ اللِّي 

ــقْ توَفَّـ و  ــدْ  ـ ـصَّ تقَ و 

الكافَرْ ــومْ  ــقُ ال كبيرْ  و 

ــا اقْرى ــكْ حــقّ في م ــقْ ب قّ ــكْ و اتحَ رْفَ عَ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

رْ خاسَ ــه  ريُّ ــاقِــي  الــشّ و 

ايَرة ة النّ عَ ــاطْ ــة السّ لْعَ ــكْ الطّ دْ دي حَ اجْ

ــرْ الجماهَ ــي  بَرْتِ اخْ ــومْ  يُ

ــةْ اإلســراء تِي فــي ليلَ ــفْ ــي شَ ــرّ اللِّ بسَ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــــرَقْ اشْ ــــورُه  نُ الحْ 

ــقْ ــه اطري ــا ابْقــى لُ م

ــقْ ــلْ خَ ــانْ  ــم ــإلي ل و 

ــيقْ الغسِ فــي  رْ  ــدَ كبْ

ــقْ ــطَ ــهــادة انْ بــالــشَّ

ــقْ ي ــمْ الصدِ ــفْ نَعْ كي
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ــاكْ ــي ارْق ســبْحانْ اللِّ

الكْ ــي على الفْ ليتِ و اعْ

ــالكْ المْ ــكْ  جاتَ ــاً  يُوم

نْ ابْهاكْ سْ و ازْهاتْ في حُ

ــواكْ تْ مَ ــي  رَبِّ ــرَمْ  اكْ و 

د ارْضاكْ ــي بعْ تِ عْ و ارْجَ

ــارْ ت خْ ــبْ المُ ــا الحبي ي

ــجارْ ــا من جاتَكْ االشْ ي

ــك االحجــارْ ــتْ ل قَ نَطْ

تارْ دْ و اخْ ــهَّ ــدب اشْ وال

رْ ــمْ الجســمْ العاطَ ــا نَعْ ي

رَة ــكْ ناصْ تَ جْ ــالكْ لحَ ــكْ المْ ــا مــن جاتَ ي

ر ــدْ بَ ــزْوة  غ فــي  معــك 

رة ــكْ الحاضْ حابَ بَرْتِي اصْ ــفْ اخْ بْرُوا كي خَ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ــرة ادْعــــاكْ ــضْ لــلــحُ

ــكْ ل حــافْ  البْهــا  و 

لْتْقــاكْ لمَ ـة  قَ شــايـْ

ــكْ في ــرامْ  اغْ و  قْ  ــوْ شَ

طــاكْ اعْ ــي  لَبْتِ طْ ــا  م

لكْ كـــانْ  الــرضــى  و 

ــــوارْ ــــارَقْ األنْ ــا ش ي

ــورْ بالحـضُ ة  ـدَ ســاجْ

ــهــارْ بالجْ ســلمـتْ 

ــورْ جُ دُونْ  ــكْ  ــتَ ــلْ مَ



77تصلية 4

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

كْ ســارْ المــاء من كفَّ

تارْ اكْ جــنُــودْ  ورْواتْ 

عليكْ الصالةْ و السالمْ

ــرامْ الكْ ــكْ  آلَ ــى  عل و 

رَبْ و عجامْ يا ســيدْ اعْ

ـــالمْ ــي االس ــجِ ــنْ أمُ

ــكْ نُرْحــامْ لَّ جيــت لظَ

ــرامْ الكْ ــلّ  ه لكــن 

رْ ساكَ العْ من  تِي  مْ عَ اطْ و 

رة ة شــاكْ دَ خمــس مياةْ جــاتْ معاكْ حامْ

ــرْ جابـَ ــيَّدْ  السّ دارْ  فــي 

يرْ و شــاطْ عنهم كيف رى ــعِ من صاعْ اشْ

رْ اهَ ــقْ الطّ ــيّدْ الخل ــا س ي

ــوْرى ال ــامْ  إم ــا  ي ــكْ  علي اهللا  ــى  صلّ

ـــادَرْ ــي ب ــالجِ ــعْ ــــادَرْ بَ ب

ــرَة ــي عامْ زايْنِ حــى اخْ ــرِي تَضْ سْ ــرْ كَ جبَّ

ــنْ انْهــارْ فــي أرضْ كمَّ

ــــرُورْ ـــانْ لــهــا اسْ ك

وامْ ـــدْ ـــال ـــة ب ـــمَ دايْ

ــمْ ــي ــرْحِ ــرّ ال ــبَ ــال ب

ــرامْ ــكْ ــمْ ال ــري ــا ك ي

ــمْ ي مــن عــدابْ الجحِ

ــامْ ــرِي أت ــهْ ـــوقْ ضَ فُ

ــمْ ي ــدِ ــخْ ـــردْ ال ــا ت م
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رْ القاهَ ليلْ  الجْ ــبْ  ارْغَ و 

األخــرة فــي  و  هــاذي  فــي  ــي  دَنْبِ ــرْ  فَ يَغْ

ــرْ ــواهَ اجْ ـــذْ  خُ راوِي  ــا  ي

ــرة ــرَة زاخْ ــورْ عامْ ــي عنهــا فــي بحُ رصِّ

ـرْ للشــاعَ ادْعُ  ــكْ  يـ وصِ نـُ

ــرة اهْ الطّ مــة  فاطْ اوْالدْ  ــرفة  الشّ ــد  عب

رْ الماهَ ـــسْ  ادْري الــحــاجْ 

رة شــاهْ ــه  تُ جْ حُ ــنْ  حي ــط  ايْعيَّ الزالْ 

انتهت القصيدة
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ــراهْ تَقْ الســالمْ  هــاكْ 
هللاّ ـــوبْ  ـــنُ ت ــي  ــنِّ ع

مــاهْ لحْ ــتْ  لَ وَصْ وإالّ 

ــرْ ــوَّشْ الخاطَ ــوقْ شَ الشُّ

ارْ ــبْ على النّ لْبْ باألشــواقْ حلي و القَ

رْ ساهَ الدْجى  على  نِي  فْ جَ

ارْ ــي گطّ عِ ــنْ و دَمْ ــي في كلّ حي باكِ

رْ حايـَ و  تــايَــهْ  الــبــالْ  و 

ارْ ــدَ ـ قْ مُ راى  وال  ــي  النْبِـ ــةْ  ينَ دِ لمْ

ــه صــابَــرْ ــتُ ــرْقْ ــفَ ـــا ب وأن

ارْ وّ ــزّ ال ــه  ل ــوا  رْجُ خَ ــومْ  يُ ــتْ  لْ هَ انْدْ

ــرْ زايَ ــا  ي الســالمْ  ــاكْ  ه

ــارَقْ االنْوارْ ــي ش رْبِ ــي العَ بِ
ــرْ النْ قب

ــرْ ــهَّ ــطَ ــا زايَــــرْ الــمْ ي

ــرْ ـهَ بالجْ ــه  ـ ازْيارْتـُ و 

ـبَــرْ القْ ذاكْ  ـتْ  ادْرَكْ و 
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يرْ العطِ الســالمْ  ــاذْ  ه

ــكْ و عبيرْ ــا فاحْ مَسْ م

بالخـيـــرْ الفايــزِيـنْ 

ــرْ اهَ ــا الطّ ــولْ ي ــفْ و قُ وقَ

ارْ ــلْ الغفّ لي ــقْ الجْ ــا خل ــا ســيدْ م ي

ــعْ البشــايَرْ ــورْ جمي ــا نُ ي

ــرارْ االب دْ  ســيّ ــا  ي ــا  االنبيّ ــاجْ  ت ــا  ي

رْ الزّاهَ البْهــى  ــبْ  صاحَ يا 

ارْ ــدّ ــبْ ال ري ــالمْ مــن  اغْ ــكْ السْ علي

ــرْ العاطَ ــورَكْ  نُ الحْ  ــا  م

ــارْ ــرْ و عم ـ ــنْ بابَكْ ــى األماميـ و عل

ــرْ زايَ ــا  ي الســالمْ  ــاكْ  ه

ــارَقْ االنْوارْ ــي ش رْبِ ــي العَ بِ
ــرْ النْ قب

ــرْ القاهَ ــمْ  بهُ ــألْ  نسْ

ــدارْ المقْ ــي  عالِ ــمْ  ظَّ عَ المْ بجــاهْ 

ــرْ االكبايَ ــعْ  جمي ــي  حِ يَمْ

ارْ ــدْ النّ هْ ــه مــن صَ لُ ضْ ــا بفَ يرْن و يجِ

ــرُورْ ــبْ ــمَ ال يــا  عليكْ 

ورْ و على االصحابْ البْدُ

ــورْ النُّ ــل  أهْ ســاداتْنا 
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ــارْ ــص االبْ ـــيْ  ضَ زُورْ 

ــرارْ سْ المَ البْهــى  ذاتْ 

ــبْ االوْطارْ ي ــمْ طِ و اغنَ

ــرْ الحاشَ مــع  ــوا  ونُ انكُ و 

ــارْ خت ــرانْ المُ ــنْ مــن جي رِي و الحاضْ

ــرْ حاضَ و  ــبْ  غايَ ا  ــوْ ي عِ نَدْ

فارْ ــمْ االســتغْ نَ ــةْ نَغْ هَ واجْ ــدْ لمْ عن

ــرْ زايَ ــا  ي الســالمْ  ــاكْ  ه

ــارَقْ االنْوارْ ــي ش رْبِ ــي العَ بِ
ــرْ النْ قب

زايَرْ المْ ـــزُورْ  ت ــدى  اغْ و 

ــي االوْطــارْ ضِ ــامْ و تَقْ ق ــعْ للمْ و ارْجَ

رْ شاكَ و  دْ  حامَ ــرُجْ  اخْ و 

ــزّ الجــارْ ــزةْ ع مْ نا حَ ــامْ ســيدْ ق المْ

ــرْ ــا الــقــاهَ ــن ــــدْ رَبْ أسَ

ــارْ فّ ــدْ الكُ نْ ــازَمْ جُ ــدْ ه جَ ــمْ األمْ نَعْ

ــابَــرْ ــدْ الــصّ ــيَّ ــوَّ الــسّ ه

ــوزارْ كيُ ــي  للِّ ــامْ  ق المْ فــي  زُورْ  و 

ــرّة ــبــاحْ كــل حُ ــصْ مَ

ــرة ـنــا الــزهْ ــوالتـْ مُ

ــرّة سَ ــةْ المْ فــي انْهايَ
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ـــرّة غُ أرضْ  كْ  ــــذِ ه

ــرى يَبْ ــلْ  لي العْ فيهــا 

ــرة ضْ حَ كلّ  ــتْ  فاقَ

ــا علين ــلْ  بَ اقْ ــوا  قالُ

ــا فين ــوثْ  بْعُ المَ ــا  ي

ــرْ زايَ ــا  ي الســالمْ  ــاكْ  ه

ــارَقْ االنْوارْ ــي ش رْبِ ــي العَ بِ
ــرْ النْ قب

ــرْ هاجَ نا  ــفيعْ اشْ لهــا 

حابْ و نســيبُه في الغارْ لُه و األصْ بأهْ

ســافَرْ مْ  ــدَ بالقْ ــاهْ  مع و 

ــيطْ باالبْصــارْ و تَنْشِ ــطُ ــى و نشْ زهَّ

بـــادَرْ ــو  ه ــن  م كـــلْ  و 

تارْ ــا يخْ ــارْ م ت ــه و اخْ قْ بايْعُ ــدْ بالصّ

البْشــايَرْ ــنْ  زي ــلْ  ادخَ و 

ــارْ النّجّ ــاتْ  بن ابْهــاهْ  وا  ــدُ جْ مَ و 

ــرْ زايَ ــا  ي الســالمْ  ــاكْ  ه

ــارَقْ االنْوارْ ــي ش رْبِ ــي العَ بِ
ــرْ النْ قب

رْ ـــوَّ ــــا اتْـــنُ ــن زارْه م

ـــرْ فَ تنغْ ـه  مُ جـرايـْ و 

صــرْ ــسْ يَحْ ــرْ لي بالسّ

نْيا الدّ مــن  رْ  الــبْــدَ

ــة ــزيّ ــمْ ــال ــي ب ــتِ جــي
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علينا رْ  ــكْ الشّ ــبْ  واجَ

ــادَرْ الغن ــنْ  نِي ومْ المُ و 

ــارْ اآلت ــوا  تَبْعُ و  ذاكْ  ــدْ  بَعْ ــرُوا  هاجْ

ــرْ واطَ العْ ــوسْ  النْفُ ــاسْ  ن

ــزْبْ االيثارْ ــزْزُوهْ بحِ ينْ و عَ ــروا الدِّ نَصْ

ــرْ الغافَــ ســألَتْ  ــمْ  بهُ

ارْ ــي النّ ــةْ تَبْرَدْ لِ ــي ألرْضْ طيبَ شِ نَمْ

ــرْ نايـَ المْ ذوكْ  ــوتْ  ـ انفُ و 

دارْ ــي كل اكْ جِ ــةْ تَفْ ــمْ منَوْعَ و انعايَ

ــرْ واطَ لَگْ ــن  بي ــيرْ  انْسِ و 

ــرَّةْ االبْصــارْ ــة قُ ينَ دِ دْ المْ  و انْشــاهَ

ــرْ ـ النَّايـَ ــا  ي بالضْ ــي  تَرْمِ

ــارْ التم ــدْ  اليَ بقْ ــلْ  النْخَ ــسْ  عرايَ و 

ــرْ واهَ اجْ ــظْ  أَلحافَ هــاكْ 

ــعارْ مْ االشْ ــبْ نّاظَ لْ اللبِي ــغْ مــن شُ

رْ الماهَ ــي  علِ ــن  ب ــسْ  ادْري

ــة كل نْهــارْ ــى الرُّوضَ نا عل و ســالمْ

يّة شِ العْ و  بحْ  الصّ في 
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رْ نابـَ المْ ـــوقْ  فُ مــقــامْ 

يبْ يُوعادُوا االشــجارْ صِ ــازَهْ الخْ المن

انتهت القصيدة
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ــوى ال حالْ ــي من الهْ ــا االّيَمْ حالِ ي

وحالْ ــرْ مُ ــاللَحْ الوْعَ ــتَ بين اسْ و انْ

لْ البْهــا بوْصالْ ــا فَزْتِي مــن كامَ م

ولْ يمْ كل فصُ دِ دْ القْ هْ و تبَّتْ في العَ

ــزاحْ يبطــالْ ــي فــي المْ ــتَ باقِ و انْ

ولْ ــر مبطُ ــابْ يندمَ من شــابْ وال ت

ــودْ خاتَمْ االرْســالْ ــنْ الجُ ي ــودْ بعِ ل

ــولْ زلْ مرسُ تْ في ســيرَةْ الهْ ال َتَبْعَ

ــالْ ــا ختّ ــبْ ي ــبّ تُ ــي بالحُ ألداعِ

ــلِينْ و البتُولْ رسَ ــاجْ المُ حْ ت و امدَ

ــي ــالّلِ م يــا  هللا  ـــعْ  ــرْجَ تـَ مــا 

خالِي الحمامْ  ــوفْ  خُ من  رَكْ  فَكْ

ــي ــلّ والِ ــازْ ك يــحْ الــلِّــي ف ــدِ بَــمْ

حالْ ــا تَنْتهــى مــن المُ م

ــلْ النْـحيــ زيّ 

صالْ ه  فُ طْ بعَ ــذي  ال متل 

ــلْ ي وصِ ابْقــى  و 

الْ ــوى عطّ ونْ للهْ مســجُ

ــلْ ي بطِ ــه  ـلُ فَعْ

الحْ و سالْ ي على االصْ و ابكِ

سيـلْ حى اكْ تَضْ

ــا محتالْ ــي للخط فِ يَكْ

ــلْ بِيـــ
القْ رُوحْ 

ــي ــاللِ ــا اتْ ــاكْ م ــف ــكْ يَ

ــي خالـِ ــلْ  يــ الرْحِ واشْ 

ــي لِ ادْوى  ــه  ـبْـتُـ ـحَ بمْ

حالْ اشْ هــذا 

ــصــالْ افْ ال  و 

األبــطــالْ بين 

ي االكسالْ و الْغِ

تالْ األمْ ــرَك  اتـْ

ــاللْ الــحْ روح 

خالْ الدْ لْ  ــغْ شُ

ــه االحــــوالْ ل
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ــالّلْ م ــا  ي ــوزْ  اتْفُ ــه  لُ وَصْ عــن  الزَمْ 

لُولْ  تَلْ الضْ في عسى يُومْ االطاللْ امْ

بيبْ هامْ و جالْ دْ اللِّي بالحْ ــعْ يا سَ

ونْ دْ في تناهْ طيبْ السجُ و اصبَحْ يَنْشَ

ــولْ لالنتقــالْ ــل الرْحُ ــضْ قب و تيَقَّ

ولْ كر مســقُ و اترَكْ زاجْ القلب بالدّ

ــالْ ــرْ األم ــه و قصَّ نُ فْ ــضْ جَ و تيَقَّ

ولْ ــنْ بالمعمُ ريقْ اليمي و افتح الطْ

ــالْ ــا ختّ ــبْ ي ــبّ تُ ــي بالحُ ألداعِ

ــلِينْ و البتُولْ رسَ ــاجْ المُ حْ ت و امدَ

ــي الكمالِ و  ــودْ  الجُ ــنْ  عي ــقْ  شْ عَ

ــي مالِ ــتْ  لْ عمَ رِي  ــعْ شَ ــتْ  بالبي

ــي احمالِ ــه  بْتُــ حَ بمْ ــرْ  ــ ـمَّ نعَ و 

ه كما ضمــن الغزالْ نْ ســيدُ مَ يَضْ

ــرِي ايْزُولْ مي دْ من اضْ غيهــابْ النَّكْ

اللْ ــي تَعْ ــة تكونْ لِ فَ ــوزْ بعطْ و انفُ

لُولْ ســى بحْ ــى و نكْ ــي يتْجلَّ مِ نَجْ

اللْ بْ االطْ ــدَ ــواحْ من انْ تَنْ

ــلْ ـلي ــه اضْ تُ تَحْ

جالْ واهْ اخْ و اكساهْ من اهْ

ــلْ ــي فــانِــي اوْجِ

ي عنّكْ كلّ قيل و قالْ و الغِ

الســقيـلْ جــلّ 

مــالْ ــا يُهْ ــلْ كلّ م و اهمَ

ــلْ ميـ الكْ ــوّ  ه

ــا محتالْ ــي للخط فِ يَكْ

ــلْ بيـــ القْ رُوحْ 

المالِي ــا  ــوْف ال ــرْ  ــحْ بَ

ــي ــوالِ ــة امْ مْ ــدَ فــي اخْ

ــمــالِــي احْ ــدْ  ــشــاهَ ن و 

ــزالْ اجْ ــنْ  ي واثْقِ ــودْ  بعهُ

ــزِيــلْ ــيْ اجْ بَــضَ

اتْ مــن العاللْ ــدّ ــرَى ال تَبْ

ــلْ ـلي الجْ ســرّ 

ــاللْ اضْ هو  ما 

الــوْجــالْ بينْ 

ــالْ االتق حــطّ 

مالْ اشْ ي  الْغِ و 

تالْ األمْ ــرَك  اتـْ

ــبْ الكمالْ قُطْ

العمــالْ ــمْ  نَعْ

ــالْ م و  ــدِي  بَنْ

زالْ ــولْ  ــ انقُ و 

ــاللْ الهْ ــل  مت
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تعالْ ةْ المُ مْ ــوبْ رحَ بُ حْ من حبّ المَ

ولْ عُ فْ يثْ و المَ ادَقْ في الحدِ نعمْ الصّ

حالْ في احشايا قبل الصيامْ دُونْ امْ

ولْ يت بالمرْحُ دِ من جرّبْ فيهم الحْ

ــالْ ــا ختّ ــبْ ي ــبّ تُ ــي بالحُ ألداعِ

ــلِينْ و البتُولْ رسَ ــاجْ المُ حْ ت و امدَ

ــي ــي ادْهــى لِ ــواهْ جوارْحِ ــرْ اهْ أمي

جــى انْجالِي رْتْ في الدْ ــا ســاهَ و م

لي ـــة  ـــفَ واقْ ـــــام  االيّ ــي  لــكــنِ

ــالْ بتنف ــزْتْ  فَ و  ــة  يبَ لطِّ ــتْ  لْ أوْصَ

ــولْ فُ حْ ــمْ المَ ري ــوبْ الكْ ــرْنِي تُ بشّ

قالْ ودْ دُونْ امْ يسْ على الوْجُ رْتْ انْمِ سَ

ولْ قُ ــلّ العْ ا الســرّ غيرْ ه رِيوْ ــا يَدْ م

الْ ــدّ ــونْ للعُ ــة تكُ ــت الحلّ و اختَمْ

ولْ دُ جْ ــرى مَ رْبِي على التّ ــرَكْ بَضَ يُتْ

نْضالْ ــونْ له حَ ه تكُ لْقُ ــدِي في حَ هَ

ولْ نضُ و اغشى عن حالُه و سارْ كالمْ

الْ نْ الشــعّ يْمِ ــوره المهَ نُ

ــلْ ي افْعِ ــه  ـبُّ حُ

التَّنْحــالْ أهــل  ــي  نِ رِيوْ يَدْ

ــيــلْ ـــومْ الــرحِ يُ

ــا محتالْ ــي للخط فِ يَكْ

ــلْ تِيـــ القْ رُوحْ 

ــي لِ اســهى  ــري  خبي و 

جالِي ســـارْ  ــيــلْ  الــلّ و 

ــي ــا اخفــى ل قــت م حقّ

االنفالْ بْ  صاحَ قامْ  امْ في 

ــلْ ارْفِي ــي  ـمِ نَظْ

ــالْ عقّ عــن  ــتْ  ي خفِ وال 

ــلْ ي النْقِ صــحّ 

األندالْ ــعْ  قاطَ صمصــامْ 

يلْ دِ ــي اسْ شِ غْ مَ

ضالْ من الّ خشى هلّ التّفْ

ــلْ ي ــي انْضِ لِ جْ مَ

االفْعــالْ ــنْ  زي

حــالْ كل  فــي 

تالْ األمْ ــرَك  اتـْ

ــي ادْهيلْ كم ل

ــلْ ي جِ اخْ ــا  وأن

ــلْ في اغْ ــي  باقِ

ــالْ ــتْ ف ي و الْقِ

ــالْ ـقـ اتـْ دون 

دال اخْ ــي  اللِّ و 

انضالْ ــه  لُ قْ عَ
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48
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دالْ هــاتْ اگْ ــن الدّ ــا يزْهــى لُه بي م

ولْ دُ ه اعْ قالْ الحــاجْ ادْريسْ و الفاضُ

تْ اقْوالْ وزْ ما جحــدَ ــدُ ن رِي للگَ مْ عَ

ولْ ــي رادْ العيبْ فــي طرِيقْ القُ و اللِّ

رْتالْ ــة هَ ــضْ على كلّ مهتفَ ري و اعْ

ــا ابْتُولْ يعْ للوْغى ما أن أمرُوا اشــجِ

الْ ــدّ ب و  ــنْ  خايَ كانْ  مــن 

ــلْ ي دِ الجْ ــي  تَنْفِ

ــوالْ نْ المَ ذا  تبَّعــت  إالّ 

ــلْ ويـ اطْ ــرِي  بَحْ

تالْ ــا نَوْى بقْ رْبْ م في الحَ

ــلْ تِيــ الخْ دُونْ 

ــدالْ االب ــن  بي

والْ الحْ ذا  فــي 

ــالْ ت القْ ــومْ  يُ

انتهت القصيدة

10 : يقال كذلك : “... روح القتيل“.
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ــعْ ربِي ــنْ  حاسَ بمْ ــا  ب مرحْ ــي  لِ َهْ أ

يعْ ــرْ والبْدِ ــودْ بالسّ ــلْ على الوْجُ بَ اگْ

طيعْ ه اسْ هُ لدْ بوَجْ رُوسْ جا من الخُ عَ

يعْ ــوتْ اللمِ ــب بالياق هَ ــاجْ مــن الذّ ت

يعْ مِ ــادْ اجْ ب تُه على العْ رَامْ ــتْ اكْ قّ حَ

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

وا ــرْحُ ــمْ و انْشَ لْكُ ــوا كُ فَرْحُ

وا حُ دْ وا و مَ ــدُ وا و نَشْ ــدُ َتْوَحّ أ

ــوا ــمْ قَرْحُ اكُ دَ فــي هــذا اعْ

ــوبْ لُ ــلْ القْ ــنْ داخَ ــمْ مَ لّكُ ــو كُ قُولُ

ــوبْ بُ حْ المَ ــوقْ  لُ بَخْ ــا  بَ رْحْ مَ ــالً  أهْ

تُوبْ كْ ــمْ اهللا مَ ه و اسْ ــمُ من جا آسْ

وبْ جُ لّ احْ ــماواتْ و كُ ــكْ السّ اليَ و امْ

ــوبْ يُ الغْ ــمْ  عالَ انْشــاها  ــه  لُ ألَجْ

ــاهــا ــي ــضْ ــــه ب تُ ــــرّ ــــــتْ غُ الحَ

ــا يَــتْــبــاهــى ــه ــبْ ــلْ ال ــايَ ــم ــشْ ب

ــا ــداه اشْ ـــاحْ  ف علِيه  ــوَة  ــسْ كَ

ــبــاهــا ـــرَارْ اسْ ـــولْ بـــاألسْ ـــقُ اعْ

ــة ــزاه ــــومْ انْ ــــلّ يُ ـــبْ كُ ـــوْجَ تَ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ي الماحِ ــولْ  الــرّسُ ــةْ  ُمَّ أ يا 

ــي رَاحِ ةْ  ــوَ بنَشْ ــوا  ايْلُ اتْمَ و 

ــي لّ انْوَاحِ وا فــي كُ ــدُ و تْنَكْ

بِي مَسْ ــــدْ  وَاحَ ـــلّ  كُ ــلْ  ــيَّ ــقِ اعْ

ــرْبِــي ــي الــعَ ــكِّ ــي الــمَ ــمِ الــهــاشْ

ــي بِ الرَّحْ ــانْ  ن الجْ و  ــرْشْ  العَ فــي 

ـــي ربّ نْ  ــــــوَّ كَ و  انْـــشـــا  مـــا  و 

انْبِي ــلّ  كُ عن  دْ  العاهَ ــدى  اخْ و 
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ــعْ ي ــه ايْطِ ــه ل ــاقْ مــن ادْرَكْ وقْتُ يت مِ

ــرِيعْ التَّشْ ــكامْ  احْ و  ــه  اماتُ ــعْ  تَّبَ و 

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

ة مَ الرّحْ ــنْ  يْ عَ ــوقْ  لُ اخْ ا  ــذَ هَ

ــة األمّ ــامْ  إم ــدَى  الهْ ــورْ  نُ

ة لْمَ اتْ الظّ ــودُه افْجَ لُ في موْ

ــهْ بِ ــا  والنَ مُ ــا  ن رَمْ اكْ مــن  ــودُه  لُ وْ مَ

ــى اهللا عليهْ لّ لّ انْبِي صَ ــلْ كُ بَ مــن قَ

يهْ يَرْضِ ألنه  يكتاب  يُــومْ  تَبْ  اكْ و 

ــهْ بِ دْ  ــهّ شَ ــي  لَلِّ ــهُ  ت نّ جَ ــلْ  عَ اجْ و 

يعادِيهْ ــانْ  ك لَــلِّــي  دَارْ  ــارْ  ــنَّ ال و 

ــيعْ اوْسِ ــنْ  دِي ــه  دِين ــا  رَبَّنَ ــلْ  عَ اجْ و 

ــامْ ارْفيعْ ق ــالْ امْ ا ن ــدْ أمَّ ــى بَعْ وسَ مُ

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

ــة ــالْ الرّفْعَ ــدْ ن موســى بَعْ

ة ــعَ بتَسْ ــواحْ  االل طــاهْ  اعْ

انــداهــا و  ـــه  تُ ـــوْ ادْعَ ــرْ  ــصَ ــنْ يَ و 

فاها اصْ ــنْ  ــسْ حُ و  ــه  ــتُ ــجّ حُ و 

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ــي كِّ المَ ــولْ  الرسُ ــدْ  مَّ حَ مُ

ي لْكِ رُوسْ الفُ سْ البْها عْ مْ شَ

ي ــكِ سْ بِيرْ الْمَ ــمْ العْ و تْنَسَّ

مْ القاسَ ــو  أبْ األنْــبِــيَــا  ــانْ  ــلْــطَ سُ

ــمْ ايَ ــدَّ ال ــرْ  ــيْ خَ ـــلّ  كُ ــاهْ  ــط اعْ و 

ــمْ الجرايَ ــل  أهْ فــي  ه  عُ ــفَّ يشَ و 

ــأتَــمْ مَ و  طا  الخْ فــي  عـــاشْ  لــو 

ــمْ ــايَ ـــونْ صـــايَـــمْ ق ـــكُ ــــوْ يُ ألُ

ــصــاهــا ـــالمْ اعْ ـــألسْ ــة ل ــمَ ــعْ نَ

ـــه ــــــا طَ ــــــنَ ــــــــــألْ رَبَّ اسْ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ــه المُ كْ و  ــي  نِ الغْ بَرْســالَةْ 

ه كامُ ــه و احْ جُ ناهْ رَاتْ امْ ــوْ تَ
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ــمْ ادْعَى لِي ــرَاهْ الكْ مــا قْ هْ مَ

ــا كرِيمْ وحــدتْ فــي األلوَاحْ ــالْ ي فق

ــالحْ بَصْ ــتْ  رْجَ خَ ــا  م ــرْ  ي خَ ــيَّ  هِ

ــالحْ بَسْ ــزِي  تَغْ و  ــوبْ  بالكتُ ــنْ  تأَمَّ

ــة المــالحْ نَّ ــاسْ الجَ ــابْ ن ــسْ تِيّ تَلْبَ

باحْ ــا مثلْ النحلْ فــي الجّ ورْه دُ و صْ

يعْ ــمِ السَّ ــبْ  ي جِ الْمْ ــرَّبْ  ال ــالْ  فق

ــيعْ يْنْ التَّوْسِ ــدْ عَ مَ َحْ ــةْ أ ُمَّ ــذا أ كْ هَ

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

ســألْتَكْ رَبِّي  ــالْ  ق وســى  مُ

ـلْتَكْ فَضَّ ــا  ــن رَبّ ــالْ  ــق فَ

ــا آتِــيــتَــكْ ـــدّ م ــلْ حَ ــبَ اقْ

مــانْ ــوبْ الرّحْ بُ حْ ــي مَ ــةْ الزّكِ ُمَّ ــا أ ي

رانْ مْ ــن عَ وســى ب ــى مُ تْب جْ هــذ الْمُ

ــانْ ن دْ عَ ــنْ  بَ ــرْ  فَخْ ــي  بِ النّ ــةْ  اللَ بَجْ

ــانْ دْ هذا الشّ مَّ حَ ــفْ مَ ي من حــازْ كِ

ما و أرْضْ و انْسْ مع الجانْ في أهل السّ

ــه قامُ ــزّ امْ ــه و عَ رْمُ مــن كَ

ــة ــومَ ــرْحُ ـــة مَ ـــرّفَ ـــشَ ــــة امْ أُمَّ

ــة ــومَ ــوْسُ ــنْ الــرّضــى مَ ــاسَ ــحَ بَــمْ

ة لُومَ ــبَــلْ  تَــقْ ــسْ  ــيْ لِ ــقّ  الــحَ فــي 

ــة ــومَ ــيُ ــقْ ــا مَ ــه ــنْ ـــرُوطْ دِي ـــشْ بَ

ــة ــومَ ــوْسُ ــالة مَ ــةْ الــصّ فــي ســاعَ

ــا ــراه ـــاتْ ي ـــي ـــاألشْ ــيــرْ ب ـصِ بـَ

ــا ــواله مُ و  ــلْ  ــايَ ــض ــفَ ال ــرْ  ـحْ بـَ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

التهامِي ــةْ  َمَّ أ ــنْ  مَ حى  نَضْ

ي ــامِ يتَكْ المقامْ السَّ طِ و اعْ

ي انْعامِ و  ــي  تِ يّ طَ اعْ رْ  ــكُ اشْ

ــة ـمَ النَّـعْ ذا  عــن  اهللا  ــدْ  ـ ــمَ احْ

ـــة األُمّ ذا  ــن  م ـــونْ  ـــكُ ِيْ إ ــى  ــغَ ابْ

مى اسْ و  ـرَقَّــى  اتـْ ـــنْ  مَ ــلْ  ــضَ افْ

ة مّ الهَ هــذا  ــف  ــيْ كِ ــالْ  نـَ ــن  م

الحمــى صاحــب  الشــفيع  إال 
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ــعْ نِي ــفْ امْ هْ ــمْ و الْكَ ظَّ عَ ابْجــاهْ المْ

ــعْ ــيقْ اوْلِي شِ لْ اعْ ــكُ ــولْ ب يُ جــر الدّ

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

ــودُه بَوْجُ ــي  شِ لّ  كُ دْ  ــعَ يَسْ

ودُه ــدُ اجْ ــدّ  كيْمَ كانْ  مــن 

ــودُه لُ وْ ــى اوْفــى و جــا مَ تّ حَ

رَة ــتَهْ شْ بَاحْ في الليلَة المَ ــدْ الصّ نْ عَ

يرى ـــزُوجْ  بْ ــهْ  ي ــدِّ ايْ باسطْ  زَادْ  و 

رة بَشْ في  ـــه  رَاسُ لُو  لَلْعْ ـــعْ  رافَ

ــرَة ــزهَ رّةْ بــنــي ال ـــــدُ ــه لْ ــيّ ــنِ اهْ

ــرَا امْ ــلْ  كُ تْ  وَلْـــدَ ما  يْد  سِ تْ  وَلْـــدَ

ــرِيعْ اسْ ــلْ  بْري جَ اهللا  ــرْ  بأَمْ ــزَلْ  انْ

ــيعْ التّسِ ــألتْ  امْ و  ــرَتْ  مّ عَ ــودْ  نُ جْ و 

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

عالِي ــلّ المْ ــالكْ هَ جاتْ المْ

ــارَحْ ســالِي ــه ف نْ ب ــوْ و الْكَ

ــي اتْاللِ ــالكْ  الفْ ــحْ  امْصابَ

تَتْنَهى ــا  م ــــــرَارْ  األَسْ ــعْ  ــمْ جَ

ــعــاهــا ــه يــمــيــل امْ ــلُ ــايَ ــم ــشْ ب

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

دْ مْ الحامَ بْ الكمــالْ نعْ قُطْ

ــدْ ــزَّايَ ال دَادْ  الــــوْ و  بالنُّورْ 

دْ قالُوا ســاجَ ــفْ  ي كِ خــالقْ 

ـــا ــفْ ارْوِيـــنَ ــي ــلْ كِ ــي ــفِ ـــامْ ال ع

ينَة كِ السَّ مــع  ما  السّ ــوّ  ــجَ ال

تَــبْــيِــيــنــة و  ايْـــمـــايَـــرْ  ــــدِي  هَ

ــة ــنَ ــي َمِ ــســا أ ــنّ ــةْ ال ــانَ ــطَ ــلْ سُ

ــا ــنَ ــي ــبِ ـــا نَ ـــي ـــبِ نْ
ــمْ األَ خـــاتـَ

ــالهــا اعْ و  ــمــا  الــسَّ ـــاليَـــكْ  امْ و 

اقْضاهــا و  مــى  الحْ أرْضْ  مــن 

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ــزُورُه تْ ــبْ  بِي لَلْحْ ــمْ  ي ظِ تَعْ

رُورُه سْ نْ  عَ كْ  ضاحَ رُوحْ  شْ مَ

ــمْ نُورُه الَ وَ ــوَى على العْ و اضْ
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ادِي دَ ايَعْ بَعْ ــوَ ينْ تَلْتْ اسْ َمِ ــبْ لَألْ جَّ حَ

ــيادِي الكْ هذا ســيدْ األسْ ــلْ الفْ ألهْ

ــادِي ب ــوْتْ هــذا شــافَعْ العْ هــذا الغَ

ــرَادِي المْ ــى  عل ــة  نّ لَلْجَ ــه  ب زَادْ  و 

رْ تُمّ عادِي ضَ ســاهْ باالبْيَضْ و اخْ و اكْ

ــعْ تَرْوِي فــي  ــه  رَاقُ فْ مــن  ــا  ه دْ يَوْجَ

يعْ ــطِ َلبِيْتْ اسْ ــورْ ا ــادْ مــن نُّ ــدا ع تِي

يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

ه ــدُّ جَ ــه  نُّ عَ ــبّ  انْكَ ــمّ  تَ

ه دُ ــلْ قَصْ مَ ــه و اكْ ــرَحْ ب و افْ

ه ــدُ نْ لعَ جــاتْ  عــاتْ  رَضّ لَمْ

ــرْ بِي اكْ دْ  ــعْ سَ دْ  ــعْ بْسَ ــازَتْ  ف وال 

نِيـرْ الَمْ ـلْ  ـمَّ كَ المْ رْ  بالبْـدَ والَّتْ 

يرْ ــاضْ الْخِ ها بِهْ و ف و اقْوَى فــي أرْضْ

يرْ هِ مْ التَّطْ ــوْ رُه يَ ــدْ ــقْ صَ ــى انْشَ تَّ حَ

يرْ هِ اشْ ــزّ  عَ فــي  ه  ــدُّ ــجَ لْ رَدَّاتـــه 

ــنِيعْ لْ اشْ وْ رَاقُه في هَ نْ افْ ــاتْ مَ و ابْق

ــعْ ي ــبْ اوْجِ لْ ــا لهــا قَ اكْ بَنْتْهَ ــدَ و كْ

ــــهْ ايــنــادِي ـــه وســــارْ بِ ـــعُ رَفْ

ــتــادِي ــهْ ـــيـــبْ الــمُ هـــد الـــطِّ

ــادِي ــه ـــولْ ال ـــرّسُ ــدْ ال ــمَّ ــحَ مُ

دَادِي بَــــــوْ بُـــه  شـــرّ و  ــه  ــمُ ــعْ طَ

ــادِي ــي ــغ ـــةْ ال ـــيَ ـــوا نـــاصِ ـــمُّ لَ

عاها مَ ــالمْ  ــم ال ــي  ف ــدّ  ـحَ الـْ و 

ــناها اسْ ــرقْ  شَ ودْ  ــعُ السّ سْ  ــمْ شَ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ــلْْ  بَّ يقَ و  ــة  رَحْ بَفْ ــي  يَبْكِ

لَّلْ يَتْهَ مالْها  اجْ تْسابَحْ  أمّ 

ــزَلْ نْ للمَ ارْمــة  عَ ــوقْ  بالشُّ

ــة يَّ ــدِ ــعْ ــسَّ ــــة ال ــرْ الَلَّ ــي ــن غِ م

ــة ــيَّ ــمِ ــي ــكِ ال ـــةْ  ـــايَ غ وَدَّاتْ 

ــة ازْهـــــيّ ــوبْ  ــلُ ــقْ ال و  األرْضْ  و 

ــة ي ـضِ القْ ــه  ــلُ ألجْ ـشــاتْ  اخْ و 

بالنِّيّـة ــه  ــتُ ــصّ قَ ـــكـــاتْ  احْ و 

ـــوَاهـــا اهْ ازْدَادْ  ــا  ــهَ ــبّ حُ ــن  م

ــعــاهــا امْ دْ  ـــالَ ـــبْ ال ــي  ف ــي  ــلّ ال و 
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يعْ ــفِ ــوقْ الشّ لُ ــمْ بَخْ لْكُ ــوا كُ رْحُ فَ

رَاقُه ــقْ بَفْ ي ما كانْ مــن ايْطِ

اقُه ــرْ بارْمَ دْ مــن انْظَ ــعَ يَسْ

ــه رَاقُ ــلْ احْ فــى بالوَصْ و اطْ

ــبْ اهللا بِي ــاحْ احْ ب لّ مَصْ ــاحْ كُ ب مَصْ

ــلْ اهللا لِي ــنْ البهــا و الكمــالْ اخْ يْ عَ

اهللا ــقْ  ــلْ خَ بِها  ــمــامْ  الــتْ ــتْ  ــالَ ن

اهللا صــالة  ــتْ  الوْقَ ــولْ  طُ ــهْ  علِي

اهللا انصارْ  و  االصــحــابْ  و  األَلْ  و 

أهللا ــا  ي ســالْتَكْ  ــمْ  هُ قّ ابْحَ ــي  رَبِّ

يعْ طِ ــبْ مُ ــكْ تايَ لَ ضْ ــي بفَ ــلْ لِ عَ اجْ

يعْ يقْ الشفِ بِيبَكْ في الضِّ لِّي احْ عَ و اجْ

يعْ ــدْ التَّرْصِ ــدْ خُ ي صِ ــظْ القْ ــا حافَ ي

ــنْ اهــل التَّنْوِيعْ ــى بِي ــسْ بن عل ادْرِي

يعْ البْقِ ــةْ  ــرْبَ تُ ــلْ  ــبَّ انْــقَ ــي  ــوقِ شُ

ــه ـــرّفْ طَ ـــشَ ــــــةْ الـــمْ ــــا أُمَّ يَ

ــي التَّاقِ ــوبْ  لُ القْ ــوبْ  بُ حْ مَ

في ابْهــاهْ الشــريف الرَّاقِي

ــاقِي دَادْ السَّ ــوْ ــقاهْ بال و اسْ

رَة ضْ الحَ ــسْ  ــمْ شَ ارْ  ــــوَ األَنْ نُـــورْ 

ارَة الـــــدَّ ــرّ  ـــ سَ األرْوَاحْ  رُوحْ 

ـــرّة ـــمْ طُ ـــعـــوالَ ــــرِيــــفْ ال اشْ

رَة ـــدْ ـــقُ ـــالْ ال ـــالمْ عـــاد ق ـــسّ ال

ــرَة ــبْ ــة كُ ــمَ ــعْ ــنَ ــن فـــــازُوا بْ م

ـــرَة ـــزهْ ال الــبــتُــولْ  ـــقّ  ـــحَ بْ و 

لَنْـجاها ـــــودْهــا  قُ ــسْ  ــفْ ــنَّ ال و 

ــطــاهــا اخْ ـــالمْ  ـــألسْ ل ــر  ــفَ اغ و 

ناها عْ مَ ـــــرَزْ  اطْ لــمــن  ــــي  ادْعِ

الفـقـاهة و  ـــــرَافْ  األَشْ ــدْ  ــبْ عَ

ـــداها ـمّ طيــبْــها و اشْ ــشَ و انـْ

انتهت القصيدة
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درة ــى القُ ــي مول ــم ربِّ بســم الكري

ــرة هْ جَ و  ســرّ  ــبْ  واهَ المْ ــطْ  الباسَ

ــرى الكب النّعمــة  بهــذا  شــرّفْنا 

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

صلوا على الرســول العربي

ةْ قَلْبِي دى و امراحَ عيْنْ الهْ

ــي ربِّ ــه  حبُّ و  شــرْفُه  مــن 

ــرة ـ ضْ الحَ ــتْ  طابـَ ــالقْ  ـ اخْ ــةْ  ليل

ر في مصرة امْ و اظهْ رْ في  الشّ حتى ظهَ

رى سْ ــقّ بني كَ وا األصنام و انْشَ طاحُ

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

ســواهْ الربَّ  مــن  ــي  نِ الغْ ــمْ  ايَ الدّ

عطاهْ في  لْ  يبْخَ ال  من  ريمْ  الكْ مْ  نَعْ

ــد هللاّ ــمْ ــقّ الــحَ ـــالمْ ح ديــنْ االس

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

نْ طيبَة ينْ ســاكَ ــقِ يا عاشْ

ــة ــواهْ اتْعيب ــي مــن اهْ داتِ

ــة و اعطــاهْ البْهــا و الهيبَ

ابهاهْ و  اجماله  ــورْ  نُ والحْ  ــوى  اضْ

لَة شــافَتْ لســرّ اهللا ــاسْ كامْ و النّ

ــزْ ســواه تْ و المــاء عَ ــدَ مْ ــارْ خَ و النّ

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ
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ها مْ ظَ اعْ ــا  م ــالدُه  مي ليلة 

رْهــا اقْدَ ــل  لي الجْ ــمْ  ظَّ عَ

لْها فضّ القــدر  ــة  ليل عــن 

ــي عشــرة انِ ــة التّ ــاحْ ليل ب ــد اصْ عن

ــرى القُ أمّ  فــي  ــبْ  الحبي ــالقْ  اخْ

ــرى ات و  ــزوره  ن جــاتْ  ــنْ  األمي مــع 

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

أمينة ــــه  أمُّ ــدت  ــع س

ــا علن يكــون  فضلهــا  و 

انْبينا ــتْ  ــعَ رَضّ ــي  ــلِّ ال

ـــرى بُشْ نالَتْ  ــرَّفْ  شَ المْ ــةْ  بـرضاعَ

ورة ــنْ الصُّ ــه زي ليبُ مــا اوْفــى احْ هْ مَ

ــامْ الصحراء ــاوْا مالهــم في اوْه يرع

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

ــل شــقّ لُه عــن قلْبُه جبري

ــه ربُّ ــبْ  واهَ بالمْ ــالهْ  ام و 

ليلة تَلها  امْ مــا  ليلة 

تيلة امْ ــه  ل ليس  ــمْ  ظي تعْ

افضيلة و  ــة  مَ امْعظْ هــيّ 

ــاه ارْويناهْ ــع األوّل كيف اروين مــن ربي

لملقاهْ أتَــــتْ  ــكْ  ــالئِ ــمْ ال تـــمّ 

راهْ اللِّي  سعدات  صورتُه  جابْ  احْ في 

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

ــة زِيَّ ــا فــي كل امْ رْه و افْخُ

ـريّة الزهْ ـــنْ  ـحاسَ المْ داتْ 

يّة ــعدِ احليمة النْســا السّ

ــاهْ نّ تتمَ ــي  باللِّ ــها  عيشْ ــبْ  ي إيطِ

خــاهْ و  ــومْ  صُ عْ المَ ــومْ  يُ داتْ  ــرَجْ  اخْ

لْ و الجاهْ ــلّ الفضَ رابْ ه كعادات العْ

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

مة ــه بالنعْ ــلُه و ختْمُ غسْ

لْمْ و الرّضى و الحكمة بالعَ
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عْ و في الرجى لمصر به و ارْجَ

ــه من شــايَنْ اوْقَعْ و جرى خافَتْ علي

رة و ابْقاتْ باالشــواق في أشدّ الحسْ

ــرة عشْ رْ  ــدَ ابْ كانْ  ــا  ربْن ــوبْ  محبُ

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

ه ـــغْ شــدُّ ـــلَ ــا ابْ ــم ــهْ مَ

ه ــدُ ــرْ بلْ ــرُه اهللا و انْصَ نَصْ

وا ــدُ حْ جَ و  ــوهْ  كذبـ ــي  اللِّ

رة جْ الهَ ــدَ  بــعْ ــمْ  بــهُ حــالْ  ــا  أم

رة مْ سيفْ النَّصْ صحّ الصحيحْ و اخدَ

تْرة الفَ بعد  ــي  ربِّ ــنْ  دي ــحْ  ــبَ اصْ و 

ــرة ل زين البشْ ــى المفضّ صلوا عل

ــي إالهِ ــا  ي و  ــي  خالْقِ ــا  ي

ــي الباهِ الرّســول  محمــد 

ي الهِ ــتْ فــي المْ ً كانَ بعــدا

ة همَّ فــي  المرضعــة  مــع 

ــواهْ مت ــغْ  ابْلَ و  ه  جــدُّ ــه  ب تْ  ــدَ قَصْ

شه و اضماهْ رَقْ من  وَحْ لْبْ إينَحْ و القَ

باهْ ــادَة من حــالْ اصْ ب ولْ بالعْ مشــغُ

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

دْ ــرُه الواحَ اوْحــى عليه و أم

ــدْ عانَ امْ كلّ  ــه  ب ــرْ  اقْهَ و 

دْ يادَنْ لهم في كلّ امْشــاهَ

رْ و ســواهْ ــوا اقْنُوتهــم فــي بدْ طاحُ

عــاداهْ للِّي  ــة  ــولَ صُ ــاتْ  ــق ابْ وال 

وراه و  ــه  بين و  ــره  طهـ و  ــره  نصـ

اهللا رســول  سيدي  ــيــنْ  ــقِ أعــاشْ

ــهَ ــى طَ ــي و ســلَّمْ عل لِّ صَ

بهداهــا ــه  ألمتُ جــا  مــن 

ــتْ للهــدى و احياهــا عَ رَجْ
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يــرى أالّ  حـــيّ  ــا  ي عليه  ــي  صــلِّ

ــرَة العتـ ــلْ  مقي تْ  ــأَلـْ اسْ ــم  بهُ

ــرة ضْ الحَ ــعْ  أَجمي مْ  ــألتكُ اسْ هللا 

ــرة الــزّهْ احْ  ـــدّ م علي  بــن  ـــسْ  ادري

رة جْ الشّ ضلّ  في  اليمامْ  دْ  غــرّ ما 

و على األصحابْ و على من اتْبَعْ ارْضاه

ــي نــرضــاهْ ــلِّ ــا لــالفــعــالْ ال ــدن اهْ

اهْ ــزَلْ و صفّ ــزَلْ ذا الغ ــوا لمــن اغْ ادْعُ

اهللا رضــوانْ  عنهــم  ــنْ  ري اهْ الطّ و 

ــداهْ رْ في اشْ طَّ ــمْ ازْهارُه و تعَ و اتْنَسَّ

انتهت القصيدة
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االقْوالْ رْ  وهَ جُ مْ  ننظَ مة  الرّحْ عْ  واسَ احْ  الفتّ بسم 

ــمْ فالْ و أســم اهللا الكري

ــرا ــي اقْ ــيا ســالْ عليهــا اللِّ ــاحْ كل اشْ هــيّ مفت

ــى هــل بســرها و مالْ ــا حت ــرَبْ كيســانْ خمره أشْ

و ازهد في جميعْ كل مالْ

ــرة اتْ طاهْ ــدّ ــرْ و ال ــي عامَ ــبّ رَبِّ ــه بحُ لْبُ ــحْ قَ و اصبَ

اللْ الهْ على  وْقِي  شَ من  نسلَّمْ  و  وامْ  بالدْ لِّي  نْصَ و 

االرســالْ ــمْ  خاتَ محمــد 

ــوْرى ــبْ ال ــمْ كواكَ لْ ــلْ الحَ ــيادْنا ه ــه اسْ ــى آلُ و عل

والْ ــا مــن االهْ ــفْ بن ــا و لطَ ن مْ ــا ارْحَ ــم ريْن مــن بهُ

ــضْ االوْحالْ ســبحانُه ناقَ

ــا و األخرة نْي ــرَبْ في الدّ ــة ليهم نَهْ رْمَ ــم حُ لْهُ و جعَ

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ودْ و االفضالْ ــاسْ الجُ يا ن

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن
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ــهَ طَ اوْالدْ  ـــي  أســـادَتِ

دواها مــع  ــي  دات ــوا  عُ مْ جَ

ــاقها اتْ من اشْ و اتْريع الدّ

ــي ــالِ ـــوا مـــن ح ـــوف شُ

ــي ــالِ ــأم ـــرْ ب ـــفَ ـــظْ نَ

ــي ــالِ س ــــي  لِّ ــــوَ انْ و 

العاللْ مــن  ــرى  ــبْ نَ ــي  بــاغِ طــه  اوْالدْ  ــي  ــادَتِ أس

وفُوا حالِي في غيرْ حالْ شُ

ــرة الحايْ ــي  روحِ ــى  تْهن ــي  صارْخونِ و  ــارِي  ع وا  ــدُ رَفْ

فضــالْ ــا  ي ــتْ  جي ــمْ  لحماكُ ــه  طَ أوالدْ  أســادَتِي 

ــالْ أنّ بالرضــى  ــي  قَبْلُونِ

ــرة ـ الزّاهْ ــا  الدنـي ــومْ  جُ انـْ و  ــا  الوف و  ــدْ  ـجْ المَ أدارْ 

انْكالْ مــايْــرى  ــمْ  كُ ــدْ قــاصَ ــهَ  طَ اوْالدْ  ــي  أســادَتِ

الغــزالْ و  ــرْ  ي البعِ ــنْ  اليَ

ــرة ــا أهــل الرّحمــة النّاشْ ــم ي ــامْ جدكُ ــوا لمق رْب هَ

صــالْ ــانْ  ــزْم ال هــذا  عنِّي  ــهَ  طَ اوْالدْ  ــي  ــادَتِ أس

عْ من العيونْ ســالْ مْ و الدّ

ــرة ــي يزهى بالمباشْ ــوا مــن جــاء لبابكــم باغِ مُ رحَ

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ودْ و االفضالْ ــاسْ الجُ يا ن

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن
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ــي اآللْ ــم هل النب ــا و انْت ــا و الوْف ــمْ أهــل الصف أنْتُ

ركــم حــق ذا الجــاللْ طهَّ

رة الباهْ ــرارُه  اسْ سنْ  حُ العطيّة  كامل  اعطاكم 

الجمــالْ درّةْ  القرشــية  الشــريفة  اوْالدْ  ــم  أنت

االفعــالْ ــة  زين الكريمــة 

القاصــرة ــة  الحـوريّ ــول  البت فاطمــة  ــي  مـوالتـِ

ــرَّفْ ســيد الرجالْ شَ ــا المْ قــي ليلة عرســها دْعاه

ــالْ ق و  عمهــا  ــن  ب دع  و 

رة ــدْ حي لْ  ــمَ اشْ مــع  اجْ و  النّســلْ  ــبْ  طيَّ اللهــم 

يمْ ليلة فاقَتْ عن سايَرْ الليالِي دها يا فهِ ــعَ يا  ما سْ

الهاللْ و  ــمس  الشّ رَتْقاتْ 

ترى كما  رّيّة  الدّ في  احبيبُه  ادْعــى  رَبِّــي  اقبل  و 

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ودْ و االفضالْ ــاسْ الجُ يا ن

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن
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ــمْ دواكُ ــال  ب ــداوِي  إيْ أشْ 

مْ ي و اغنايا في ارْضاكُ رَبْحِ

ــد في حماكم قَبْلونِي عب

ــي ــالِ ــمــع ـــا أهــــل ال ي

مـــالِـــي راسْ  هــــو 

لي ــــدى   م مْ  ــــدَ ــــخْ نَ
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طاب بطيب النبي شداكم

ــنُه ابْهاكم ا بمحاسْ ضــوّ

نِي اعْطاكم نعم الحقّ الغْ

ـي ــوالـِ بــغْ اعـــبـــق  و 

ـــي ـــاللِ رْ إي ـــــدْ ـــــبَ ك

ــي ــالِ ــع ـــمـــقـــامْ ال ال

الجمــالْ ــنْ  بمحاسَ ــى  يتجلّ نوركــم  ــرَقْ  يشْ الزالْ 

ازْوالْ ــال  ب ــا  الدني ــولْ  طُ

رة ــونْ ناظْ ــرّ و بحــر ظاهــر للعيُ فــي شــرق و غربْ ب

ــي مــن الضــاللْ ــا ربِّ هللا الحمــد و الشــكر خرّجن

ركْ على القلوب زالْ و الشّ

ــرى ــا اسْ ــاسْ الوْف ــا ن ــا ي ــددْ ســركم فين ســعت م

حالْ ــا ابْقــى اكْ ه م ــمْ برجُ ــدى اتْبَسَّ بكم تغــر الهْ

وامْ طالْ ــدْ و الفرحْ على ال

ــومْ عاطــرة ــرُه بنسُ ــقْ زه ــوانْ عابَ ــحْ روْضْ الكْ بَ اصْ

النْوالْ و  الحسانْ  لْ  هَ يا  دتْ  عْ سَ االقطارْ  جمع  بكم 

ازْاللْ ــا  يّاه امْ ــاتْ  اصف و 

ــرة عام بَّتكــم  بمحَ والّتْ  ــنْ  ومنِي المُ ــوبْ  قلُ و 

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ــودْ و الفضالْ يا ناسْ الجُ

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن



103في مدح آل البيت

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

د اللِّي خمرُه هواكم ــعْ سَ

ي اللِّي ابغاكم و اضحى يَبْغِ

يحشارْ في األخرة معاكم

ــي ــالِ ــم بـــالـــكـــاسْ ال

ــي ــالِ غ ــه  ــحــســبُ ي و 

ــى تـــالِـــي ــق ــب مــــا ي

ــتْ الرجالْ ــيادِي نالَ ــتْ اسْ ــا هــل البي بمحبّتكــم ي

ــاتْ االقطــابْ و البدالْ رتب

ــرى ب ال  ــلْ  العلِي ــه  قلب ابغاكــم  ــا  م ــي  اللِّ اهللا  و 

بْ يســهالْ اعَ بَّتكم يا هلّ البيت اســيادِي الصّ بمحَ

ــعْ االقفــال و اتْحــلّ اجمي

ــرة اي ــواب الحضــرة النّ ــح الرضــى و اب ــم امفات أنت

المصالْ من  احلى  اقْ  العشّ عند  الفواهْ  في  رْكم  دكَ

ــا في الحــال و المقالْ و أن

ــدِي هو البيع و الشــرا يحكم عن ــي امدِ ــولْ حياتِ طُ

لْ االدخالْ وأنا اللِّي أمير حبّكم ســاكن اللِّي في دواخَ

انْصــالْ ــال  ب ــي  داتِ جــرّحْ 

رة ــن ســاهْ عْ و العي ــرّ ــمْ كنضَّ ي ــي فــي البهِ نِ و ترَكْ

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ودْ و االفضالْ ــاسْ الجُ يا ن

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن
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ــدْ في اتناكم رْ و نزِي ــهَ نَسْ

عاكم امْ ي  جوارْحِ و  لِي  قْ عَ

انْساكم ال  اتْ  الدّ سلطانْ 

ــي ــالِ ب ـــرْ  ـــحـــضَّ ان و 

ـــمْ بــالــعــالِــي ـــسَ نَـــقْ

لِـــــــــــي يـــزهـــى  وال 

البالْ أهل  بين  نْكم  امْحاسَ بزِينْ  اللغى  في  نَتْحلّى 

الحمــالْ ــرْ  مَّ انْعَ ــتْ  الزَلْ

ــرة زافْ ــوقْ  الشّ ــرانْ  ني اتناكــم  شــرقة  ــلُوعِي  بسْ

ــبّ و الوْصالْ ــتْ الرّوحْ فــي حياتِي عنكــم اللّ بْسَ حَ

قــالْ ــتْ المْ تَبَّ ــاسْ امْ ب تَحْ

ــبْ لســيادُه و الخــالقْ صابَرة ــا كسَ ــدْ و كلّ م العبْ

مْ  في الوجود من الّ يخدَمكم صادَقْ االفعالْ دَ آشْ يخْ

النعــالْ ــةْ  تربَ ــلْ  بَّ يقَ و 

رة خاسْ ك  الشَ افعالُه  و  الفضى  على  بْنِي  مَ ه  ساسُ

االنــجــالْ طامس  ــواكــم  يَــهْ الّ  مــن  ــوى  يــهْ آشْ 

يحشــارْ مع أهل الشمالْ

ــه بهواكــم ديمــا مخمــرّة ــي اجوارحُ ســعدت اللِّ

ــالْ الح ــوا  عالج ــم  برضاك ــه  طَ اوْالدْ  ــادَتِي  أس

ودْ و االفضالْ ــاسْ الجُ يا ن

رة اهْ الطّ ــرة  ــزّهْ ال فاطمة  ـة  اللـّ عــارْ  فــي  ــا  أن
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يوْنِي بماكم ــقِ ي تَسْ رْضِ غَ

ــروا لواكــم ــيّ اتنَشْ و عل

ــا عندِي ســواكم ــي م ألنِّ

لي ــى  ــحــل تَ ـــوة  ـــقْ سَ

ــي ـــدِي يــوْفــى لِ ـــصْ قَ

ــــي ـــي الــدنــيــا والِ ف

حْ لي فــي قبيــح االفعالْ ــمَ ــا يَسْ ــب ربْن بكــم نطلَ

ــى الســؤالْ ــي عل و يتَبَّتْنِ

رة ــرافْ حاضْ ــا االشْ ــبْ بركتكم ي ي ــرِي انْصِ ــة قب ليل

اختَمــت الديباجْ ذا القصيدة بغزَلْ صافِي من الخبالْ

و الْفاظْ امْضى من النبالْ

ــلْ غايَرة ــاتْ الجي رة مــن  زينهــا المكمــولْ و بن ــدْ عَ

رْ ناسْ التّشبيه و االمثالْ ــحَ بنت القلب السليم تَسْ

و جميع اللِّي اصغى و جالْ

بفضــل اهللا مــن شــرح صــدري بالحكمــة العامرة

ــي محمــد نشــر الحالل ــول مــن حبيب نرجــى القب

االبطــالْ ــارس  ف ــي  بعل و 

ــه جــارْ احداهــم ليــس ينعــرى و مــن اوْالده و زوجتُ

ــن علي ما شــارَتْ االنجالْ و ســالم اهللا مــن ادريس ب

ــالْ ي امْ بســرْها  طــواتْ  و 

ــرة حايَ ات  ــدّ ال روح  بهــا  افْراقهــا  الرّوضــة  ــى  عل و 

انتهت القصيدة
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ة اللِّي باغِي إيمانه تفضى له ســالْمَ

ــة التّام ــة  المحبَّ االشــرافْ  ــبْ  إحَ

ايْمة ارْ الدّ ــدّ ينْجــى فــي القيامة و ال

ــب و المئاتمة ن ــرْ الدّ ــا كتي ــرَبْ ي اهْ

ــي فاطمة ــدْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

الزُّهــرة ــبْ  الحبي ــتْ  أبنْ

ــرَّة ـــولْ الــحُ ــتْ األص ــنْ أبَ

ــرة بالنَّـظْ هــا  خــصْ اهللا 

مة ــة حاكْ بُوب حْ هيّ مــن فصلهــا مَ

الســما و  األرض  ترضــى  ارْضــاتْ  إال 

بَّتْهــا الالّزْمة حَ ــة من بحــور امْ نقطَ

ــاقمة  ــجْ القلُوبْ السّ ــا يعالَ ده و مدَ

يُحشارْ ا  غــدّ السعادة  أهــلَ  مع  و 

ــيارْ ــونْ عبدهم مــن قَلْبُه و اسْ و يكُ

دارْ ــرْ اكْ ــبْ الحــالْ بغي يَّ ــشْ طَ و يعي

ارْ ــدّ ال ــابْ  ب ــزَمْ  الْ و  ــي  الزْكِ ــتْ  لبَنْ

ــارَقْ االنْوارْ رْبِي ش ــي العَ بِ
ــتْ النْ بَنْ

ــرْ ــاشْ تَبْقــى زاهَ ــتْ ب رَب اهْ

رْ اهَ يعْ الطّ بضعة من الشفِ

رْ تخصيصْ فُوقْ فهم الخاطَ

ــار ــا تخت ــلْ م عَ ــا تَفْ مــن كانْ عبده

ارْ بْهــا غضــب اهللا الجبّ ضَ و مــن اغْ

يقْ و طرد االكدارْ شِ ي كربْ العْ اتْفاجِ

ــارْ ــولْ النّ ــدْ مــن ادخُ بْ ــي العَ و ينْجِ
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ــي فاطمة ــدْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

ــرة ــومْ الحسْ يَنْجــى في يُ

ــرَة صــفْ ه  يـــدُّ ــونْ  ــكُ ت او 

رة ــجْ لَّقْ في ذا الشَّ اللِّي اتْعَ

روجْ الفاخمة ــدْ ــروا و ماليَكْ بال اتْبَشْ

مة ه عنّه كل المخاصْ ــصْ خالْقُ لَّ يخَ

ة مَ الرّاحْ نينَة  الحْ ــة  فيفَ اعْ ة  الْطيفَ

العالَمة ة  يهَ الفقِ ــة  النْبيهَ لوجيبَة 

ــي فاطمة ــدْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

رة ما كيفها فــي الوْجودْ امْ

را ــث للِّي يقْ جاء في الحدي

رة ضْ ــناء و من هلّ الحَ حسْ

مــة فاطْ ــاألذن  ب ــا  نبين اها  ســمّ

ارْمَة رة الضّ مْ ارْ الحَ ها على النّ مْ افْطَ

ة مَ زاحْ ــثْ و المْ ــومْ البَعْ ــمّ ابْكاتْ يُ ت

ــة ادْمَ ــوم النّ ـــ ــادِي للقُ ــادى مـن و ن

ــة النّاعمة ن ور الجَّ وز لقصُ ــدُ ــى ت حت

ــارَقْ االنْوارْ رْبِي ش ــي العَ بِ
ــتْ النْ بَنْ

رْ ــتجَ من جــا لضلها و اسْ

ي عاتَرْ و من االعمــالْ خاطِ

ــه ســعيدْ له ابشــايَرْ رْفُ عَ

ــارْ ث اكْ ــونْ  ادْيُ ــه  علي تكــون  ــو  أل

ــارْ االقم ــة  لْعَ طَ ة  الشــريفَ ــه  لوَجْ

االســــرار بجميع  ــــا  وَده اهللا 

ــدارْ ــم ال اهللا  و  ــهــا  ــبْ حُ ــى  ــل اعْ

ــارَقْ االنْوارْ رْبِي ش ــي العَ بِ
ــتْ النْ بَنْ

رْ ــحْ ظاهَ هــذا القــول واضَ

ــرْ واتَ امْ شــهير  فضلهــا  و 

رْ واهَ ومْ اجْ ســا انْجُ ناسْ الكْ

ــارْ ــســتّ ال ــمْ  ــري ــك ال اهللا  ـــأذن  ب

دارْ ــمْ  بهُ ــي  ولِّ ــا  والدْه ــمْ  افطَ و 

ــرارْ ــة في ضيفة و اشْ ل ــاسْ ذاهْ و النّ

ــوا االبصــارْ ــفْ غضّ ــلْ الموق ــا ه أي

ــارْ خت المُ بنــت  الزّهــرة  فاطمــة 
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ــي فاطمة ــدْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

رة ضْ الخَ للقـصورْ  وزْ  ــدُ اتْ

ــرة بـكْ ألــف  يـنْ  ــبْعِ بسَ

ـــرة شْ العَ و  وآلـهــا  هــيّ 

ونْ لعبدها حما و في داكْ النهــارْ اتْكُ

ة مَ اتْكونْ له شــفيع و منيعــة و راحْ

ــا رايْمة ــكْ في الدني سَ ــد كانت نَفْ ق

ة مَ يُونَكْ ســاجْ وعْ اعْ تْ ادْمُ و ما فاضَ

ــا الجازْمــة ــن فيهــا بالنب هــذا الظّ

ــي فاطمة ــدْ موالتِ ــتْ قاصَ ــا جي أن

ــدرة القُ ــه  ل وافْقــة  ــي  اللِّ

ــرَة اكْ دونْ  حيّهــا  مْ  ــدْ يخَ

ــرّة مُ ســاعة  وقْ  ــدُ ي ــال  إيْ

داوْمة ــرّ امْ حَ ــه ســوايَعْ امْ ــى لُ تَحل

مــوالي محمد من صهــد الحاطمة

داوْمــة ــه الصــالة مــن اهللا امْ اعلي

ــمة ــوكْ النّاسْ تْ ازْهارْ بلمسُ ما فاحَ

ــة ــدْ تامّ ــالْ منشــدْ اقْصايَ ــا ق و م

ــارَقْ االنْوارْ رْبِي ش ــي العَ بِ
ــتْ النْ بَنْ

ــرْ ايَ ــفْ النّ ــرْقْ الخطي كالب

رْ ــمْ العاطَ ــورْ النعي مــن حُ

ــرْ البْصايَ هــل  امْ  ــدّ الخُ و 

االوزارْ ــل  محمّ ــولْ  الجهُ ــمْ  الظالَ

ــارْ ج ـــا  ـــداي احْ ــن  ك ــي  ــولِ ــقُ ت و 

هارْ بجْ ــتِــنِــي  حْ مــدَ و  ــي  ــتِ رَّيْ ــدُ ل

ــا صارْ ســينْ و م ــةْ الحُ مــن موصيبَ

ــارْ ــزّخّ ال البحرْ  اوْفـــاكْ  مــا  ــذا  ه

ــارَقْ االنْوارْ رْبِي ش ــي العَ بِ
ــتْ النْ بَنْ

إبـــادَرْ الــيُــومْ  لبابْها 

ــرْ ــبْ الحاشَ ــهْ الحبي الوَجْ

ــة صابَرْ حبَّ ــى المْ ابْقى عل

قــدارْ ــعْ المُ ــولْ ارْفِي ــنْ الرسُ امَ الضّ

ارْ ــا حضّ ــمْ أهــل بيته ي ي يَنْجــى اخدِ

االبــرارْ االصــحــابْ  و  اآللْ  على  و 

ــهــزارْ ال و  ــرِي  ــگــمْ ال دْ  ـــرّ غ مــا  و 

ادْيارْ و  محافَلْ  في  علي  بن  الدريسْ 
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مة النّاعْ باالصواتْ  يقْ  العشِ يتْحلّى 

ــعارْ ــة قايَمْ باشْ بَّ حَ ــى المْ ــي عل باقِ
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مْ ــناكَ نْ اسْ وْ ورها اتْباهى في الكَ نْيا و بدُ ومْ الدّ  يا انْجُ

اهللا ـــــولْ  رسُ ــةْ  ـــاللـَ اسْ يــا 

م ياكُ ــة الحْ اضْ الّتْ فــي وزانْ من تَمّ وسْ اتْجَ ــمُ يا اشْ

راهْ ــه  ــنُ ــيْ ــعَ اب ــن  ــوم م ـــلّ  ك

مْ ــلْ اعالكُ ــن ادْريسْ هــو أصْ مْ مــن محمــد ب ســرّكُ

مــاهْ احْ فــي  ــا  لْن عَ يَجْ ــا  رَبْن

مْ رَة ماكُ ــدْ رْ بالقُ هَّ طَ ــددُه العريضْ جــا امْ من بحرْ مَ

ــاهْ ف بصْ ــرْ  جَّ اتْفَ بُوهــاللْ  فــي 

مْ تْواكُ تْ مَ رْمَ نايَة كَ ــدْ و العْ جْ بالرْضــى و الرّافَة و المَ

اهللا ــن  مـــ ــزّ  ــ العَ و  ــلْ  ـ ضَ الفْ

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

ــي مامِ بدْ ــمْ  كُ دْ قاصَ ــتْ  ــةجي مَ الرَّحْ ــنْ  عي ســاللَةْ  ــا  ي
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ــامِي السّ الجاهْ  حابْ  اصْ يا 

ي تْســامِ ــحْ مَ ــمْ واضَ نوركُ

ي ــالحْ العلمِ ــت اصْ ــا اوْري ي

ي ــرْ العامِ ــه غي لُ هْ ــا ايْجَ م

ي امِ الطّ ــرْ  كالبَحْ مْ  ــرّكُ سَ

ــة األمّ هــذا  ــبْ  واكَ اكْ ــا  ي

ة لْمَ ــا ظَ ني ــا ترَكْ فــي الدّ م

ــة تمَّ مــن  ــه  لُّ كُ ــحْ  الربَ و 

مى يظ من قَلْبُه اعْ ي  ابْغِ شِ

مى ــرُبْ منُّه ما يظْ من يشْ

عْ  و تبُوسْ اتْراكمْ ضَ لُوكْ تَخْ لُوكْ اللِّي جمعْ المْ يا المْ

ــالهْ ببْ ــرْ  يبْشَ ــمْ  كُ ضْ ابْغَ مــن 

مْ طاكُ ريفْ اعْ مْ مواليْ عبد اهللا الشرِيفْ التَّصْ كُ جدّ

ــاهللا ــه ب لـُ ــــالْ قُـــوْ ـــــومْ ق يُ

مْ عاكُ يرْ السر امْ بيرْ و صغِ اوي اكْ وِّي و الضَّ أوْالدْنا اتْضَ

ي سيفْ في قَلْبْ اغشاهْ ابْحالْ شِ

مْ عْ لبهاكُ ــعْ األرضْ و الســما تَتْواضَ ي رْ و جمِ ــرّ و بحَ ب

اهللا ــلْ  ـضْ بفَ ــنّ  ــ الجَ و  ــسْ  األنْ

مْ ــة جــاتْ بمــا يَرْضاكُ لَ يَصْ ــة امْ يَّ دِ مَّ حَ ــلْطنَة مُ سُ

اهللا عبد  ـــواليْ  مُ مــن  وارْتَــــة 

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لَحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ



113في مدح آل دار الضمانة

ــي أباكم ــرْ شــكّ و عل ــرة بغي ــة الزهْ مَ ــمْ فاطْ كُ أمّ

ـــبـــادْ اهللا ــرْ اعْ ـــمْ خــي كُ ـــدْ جَ

مْ ــرْ أعطاكُ ميعْ الخي مْ و اجْ د مــن وَدْكُ ســيدنا محمّ

هْ ــرة عـــالّ ــظْ ــنّ ــال ــمْ ب ــكُ ــاهْ ج

مْ فاكُ بْرُه ما يَخْ مْ خَ كُ ــدْ جدّ نْ بْحْ لعَ دْ الصّ ــومْ جا بعْ يُ

ـــدُ اهللا ـــبْ َعَ ــــمْ أ ــه قُ ـــال ل ق

مْ ــا في ارْضاكُ لَكْ للعبادْ ارْضاي ــطْ رَجْ كْ و بسَ ــدّ يدّ مَ

ـــنـــاهْ ــــالْ امْ مـــن قــبــلــهــا ن

مْ مْ و ابغاكُ لْكُ مْ و رجَ كُ ارْ اللِّي باسْ يدْ ــوفْ النّ ما ايْشُ

ــاهْ لْن عَ أجْ مــالْ  لكْ ــمْ  دارَكُ فــي 

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لَحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

مْ ناكُ ــفْ بمْ لَّ مْ و تكَ كُ دْ فــى لجَ طَ صْ ــالْ المُ ذا ق كْ هَ

طــاهْ اعْ ــدْ  َهْ العـ و  ــة  الظـمانَ

031
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دْ الحامِي هْ وفْ الصَّ ما ايْشُ

ــي قامِ ــزّ امْ ــمْ مــن عَ دارْكُ

ــي األنامِ ــعْ  ي مِ بجْ ــة  رْمَ حُ

ــة مَ دْ بالخَ ــمْ  رَّبْكُ اتْقَ مــن 

ــة همّ عليهــا  ــزُولْ  تْ ــا  م

ة تمّ ــعْ  ــمَ ــجْ اتَّ ــابْ  ــرْك ال
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064

ــي باقْدامِ ــي  شِ نَمْ ــرى  ياتْ

ــي رامِ امْ ــوزْ  انْحُ وزّانْ  فــي 

ــقامِي ــزُولْ اسْ فــي وزّانْ إيْ

ة تمّ نَـــرْبَـــحْ  و  لــــوزّانْ 

ــة مَ الرّحْ ــمّ  اتْعَ وزّانْ  فــي 

مة ــبْ النَّعْ ي فــي وازّانْ اتْطِ

مْ ناكُ عْ مْ مَ دَ اليَقْ تَخْ بْ و جاتْ لخْ بَحْ قُطْ ه و اصْ لفُ خَ

ــضــاهْ ــدّ افْ ــي ش ــلِّ ــرادْ ال ــجْ ك

مْ واكُ مْ بهْ يفْ تَتْزاحَ قِ رْ اسْ لوْ اتْرى األركابْ على ظهْ

ناهْ بضْ ي  كِ يَشْ ـــدْ  واحَ ــلّ  كُ

مْ ودْ ارْضاكُ عى جُ ة تَسْ بَة و النّاسْ طايْفَ عْ ولْ هيّ الكَ أتقُ

ــة هللا ــوبَ ــصُ ــنْ ــا مَ ــه ــوفْ ــفُ اكْ

مْ ناكُ عْ رْ في مَ وقْ الخيرْ والدواء و ظاهَ بَحْ سُ في وزّانْ اصْ

جــاه مــن  ــحْ  يَرْبَ ــبْ  ناقَ المْ فــي 

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لَحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

مْ ــناكُ اللْ اسْ ــنْ هو مواليْ عبد اهللا بن ابراهيمْ اهْ وايَ

واالهْ لــمــن  ودْ  ـــدُ ـــمْ مَ ضـــلّ 

مْ داكُ رُه طيبْ اشْ تُه سيدي محمد فاحْ من زَهْ ليفْ اخْ

ــوالهْ ــشــى م ــي يَــخْ ــنِّ كـــانْ سُ
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التُـهامِي ــواليْ  مُ أبْــجــاهْ 

ــي ــي و أمامِ لْفِ ــوفْها خَ انْشُ

ي ــي و اجســامِ ــيادِي دَرْعِ اسْ

ة مَ ة قَسْ فَ طْ ونْ لِّي في العَ اتْكُ

ة مَ النَّقْ من  وظْ  فُ حْ مَ يشْ  انْعِ

ة مَ دْ صَ رِي  مْ عَ شى  نَخْ ليسْ 

مْ ــا أتاكُ ــالف متلْ م ــيرْةْ االسْ ــمْ و قايَمْ تابَعْ سِ صايَ

ـــلْ عـــابَـــدْ اهللا ــخْ كـــامَ ــي ش

مْ فى مرّاتْ باألبصارْ و تسبَّبْ في عالكُ طَ صْ دْ المُ شاهَ

هْ ـــالّ حَ ــوارُه  بـــانـْ ــي  ــبِ ــنْ ال و 

مْ بْ االقْطــابْ من اتْرقّى به الْواكُ لْفْ التُهامِي قُطْ خَ

ــاهْ صب حــالْ  فــي  ــالْ  ن ــا  م ــالْ  ن

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لَحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

مْ رَّضْ لوْفاكُ تْعَ بْ مَ يَّبْ النْسَ يَّبْ الطَّ بجاهْ مواليْ الطّ

خــاهْ ــبْ  راتَ المْ فــي  ــفْ  لَّ خَ مــن 

مْ تُه أسادَتِي نَرْجاكُ رْبِي برَكْ يخْ ســيدْ الحاجْ العَ الشِّ

ارْجــاهْ ينْ  ــكِ سْ للمَ ــوا  لُ ـمْ اتْكَ

مْ  واكُ لْبْ اهْ يرْ و اسرى في القَ غِ نْتْ زَرْتُه وأنا صبِي اصْ كُ

ــاهْ ابهْ ــرْتْ  انْظَ و  تُه  ــفْ شَ ــنْ  حي
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مْ شــرَّفْ انْظامِي كُ ديحْ بَمْ

ي األسامِ رْ  كُ نَدْ ةْ  ســاعَ في 

تامِي ــكْ اخْ سْ ــفْ المَ اليَ اخْ

ة مَ رْ نَسْ بَّتْ على الخاطَ و هَ

ة مَ كْ نُه حَ مْ مْ في ظَ كلّ آسَ

ــة لْمَ ــرّ الكَ ــنْ ابْسَ ي القايْمِ

مْ داكُ امْ اعْ لْ هزّ حَ ه ســيدي عبد الســالمْ الفْ دُ عادْ بَعْ

مــاهْ ــة فــي احْ وظَ فُ حْ ــة مَ نْجَ طَ

مْ ماكُ لْ دارْ الضمانَة هارَبْ لَحْ مْ يا أهْ كُ دْ جيتْ قاصَ

هللا ــي  بْلُــونِــ قَ ــمْ  ـــودكُ بجُ

مْ باحْ وَقْتنا سامِي عمرْ ارْضاكُ رْبِي مَصْ وينْ ســيدْ العَ

ــاهْ ــع ــهْ امْ ــي ـــرَةْ أب ـــظْ ســـرّ نَ

مْ ناكُ عْ نْتَرْ غابَ في مَ خَ ــرْ محمد المْ مامْ العاشَ و الهْ

ـــلْ هللا ـــوَسَّ ـــتْ ــه نَ ــتُ ــرْكْ ــب ب

مْ وا مــن جاكُ رْمُ ــولْ اتْكَ ــا آلْ الرسُ ــرة ي ــنْ الزُّهْ ــا ابْ ي

اهللا ـــــولْ  رسُ ــــهَ  طَ بـــجـــاهْ 

مْ واكُ ــرى بَدْ اللِي تَبْ ــة اعْ الْحَ ــرَة الصّ ــا بالنَّظْ لُون عامُ

ــــوابْ اهللا ــودْ ابْ ــجُ ــل ال ــا أه ي

مْ رارْ ارضاكُ رِي اسْ دْ ببصْ لَّة انْشاهَ نْدْ اتْمامْ الحُ يتْ عَ ابْغِ

اهللا ــاء  ش إنْ  ــي  ــغِ نَــبْ كــيــفْ 



117في مدح آل دار الضمانة

099

100

مْ شاكُ ه يغْ المْ من الحاجْ ادْريسْ بن علي بنسيمُ السْ

اهللا بحمد  ــومْ  ــتُ مــخْ ـــالمْ  اسْ

انتهت القصيدة
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014

يّة ــخِ دّ اسْ رْ الدموعْ على الخَ واهَ ــا عيونِي كونِي بجْ ي

الهْ ــا احْ رْحة م و البْكــى بالفَ

ريّة جْ ضاها مَ مة بفْ جَ مْ ــجارْ و ليلي ها عينْ جَ ها اشْ

اعــالهْ ــا  م ــرْ  خيب ــلْ  جب ــا  ه

ــة يّ نَبَوِ ــةْ  ريحَ منهــا  ــقْ  بَ تَعْ ــرة  ضْ الخَ ــة  بَّ القُ ــا  ه

والَهْ مــا  و  د  جَ سْ المَ هــا 

ــوْ تريّة ــي للضّ ــولْ الليالِ ــتْ طُ ة الزالَ ــمَ شــمّ النّسْ

دْ و حماهْ ــحْ الســيّ فــي ضري

كْ مســبيّة ناحْ و روحَ ــأدّبْ خافَضْ الجْ عْ مت زيدْ خاضَ

مــوالهْ مقابَلْ  ــيــفْ  ــوْصِ كَ

ا ــرْ األنبيّ ــا ســاللَةْ خي ــكْ و قولْ ي لِ ــى المَ ســلَّمْ عل
هللاْ ــه  رْمُ اتْكَ ــدْ  بْ العَ هــذا 

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــدْ لِ ج
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إدريـــسْ مــوالنا  سيـدنا 

ــة العيسْ ــه واقْفَ ــدْ بابُ عن

ليمْ نفيسْ ريمْ احْ دْ اكْ ســيّ

اهللا عبد  بــن  مْ  ــرّ ــمــكَ ال

ــلْ هــو موالهْ ــتْ الفضَ حي

ــه جاهْ ــلْ جاهُ ــنْ مت ال تضَ

زيّة ــل المْ ــنْ هــو أصْ ــل جــاهْ و جــاهْ اليَ ــنْ مت ال تضَ

الهْ اعْ مــن  ــي  عالِ المْ ــعْ  جمي

ــة تربَّ و  ــرْ  كتَّ ــه  ب ــي  تِ دْ قصَ ــي  اللِّ ــحْ  صالَ كل 

ـــواهْ سِ ــذا  ــهَ ب ــيــسْ  تــقِ ال 

يّة ضِ حْ ي من شــجرة مَ ــمِ ــي هاشْ نورْ محمد القرشِ

ــواهْ تْ مَ ــرَفْ  يَعْ ــدْ  واحَ كل 

ــة يَّ ــلْ العطِ ــهْ كامَ ــد اهللا الوْجَ ه ســيدي عب ــدُ والْ

لبْهــاهْ ــعْ  ضَ يَخْ رْ  ــدَ البْ ــنّ  كَ

ريّة ــرافْ من غيرُه فــي الدُّ مــالْ باالشْ بْ بالكْ ــا تْلقَّ م

كفاهْ ــرافْ  االشْ هــذا  ــاهْ  كف

ــيْنِيَّة سَ لْ من حُ يَصَّ ــنِي امْ سَ رْ حَ ــحَّ شَ ــبْ المْ هَ الذَّ

ــه و ابّاهْ جــا شــريفْ مــن أُمُّ

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــدْ لِ ج
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يَّة وِ فَ طَ صْ زُونْ و االخــالق المُ خْ ــرْ المَ فــي البها و السّ

مـعـاهْ األدابْ  و  الحــيا  و 

ــنْ هيّ  حاسَ ة الزّهراء و المْ مَ ــاللَةْ موالتي فاطْ في اسْ

اهللا انْشاهْ  كيفْ  الفضلْ  و 

يَّة ــالْ قطعِ ــلْ ألْهــا ما ق ــا على وجــه األرضْ امتي م

ــا تَلْقاهْ رَكْ م مْ ــمْ عُ هُ وْضْ و عَ

ــة ــةْ القيمــة مدنيّ ــة رفيعَ فوظَ حْ ــة مَ فيــك ياقوت

جــاتْ مــن الحجــازْ و مغناهْ

ــة األرضي و  الســماوِيّة  ــة  النّعمَ ــبابْ  اسْ ــمْ  بْهُ حُ

ــاهْ اغن ــرْ  الفقي ــدْ  يَوْجَ ــه  في

رشــيّة رة القُ ــا اللِّي ضاقْ عليه الحــالْ ها اوْالدْ الزهْ ي

ــاهْ ن امْ و  ــرْ  ايَ الزّ ــرُورْ  اسْ ــا  ه

لِّيَّة ــبْ عُ ــد النبي في مراتَ ــلطانْ ادريس حفي ها السّ

ــنْ لمــن جــاهْ ي ــطْ الكفِّ باسَ

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

رفين جــا شــريفْ مــن الطَّ

ــرَفينْ الشَّ ــلْ  كامَ حــازْ 

ينْ سِ ــنْ و الحُ شابهْ الحسَ

ونْ ــلْ و البْطُ ــرْ األصْ أمْطهَّ

نُونْ كْ ــرْ مَ وْهَ ــه جَ ــا بحالُ م

خزُونْ في البْها و الســرّ المَ
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060

061

062
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065

ــلْطانْ بن السلطانْ يا السّ

ســانْ الحْ فاضْ  ــرُه  بْ قَ عند 

ــرّوحْ و ريحانْ ــكْ ال طــابْ ب

ــى للغن ــنْ  ي الكفِّ ــطْ  باسَ

نى ــعْ المُ ــاهْ جمي فــي حم

ــة الجنَّ ــاضْ  ارْي مــن  روضْ 

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــودْ لِ ج

ــكْ الكميّة ــكْ دي ــونْ اتباهــى و صلْ لي ــل زرهُ ــا جب ي

ــوز اهللا ن ــز مــن اكْ فيــك كن

ــة علِّيّ مرتبَتْـهــا  ــة  غالَي ــة  ياقُـوت مــن  يالهــا 

ــاقــوت اســنــاهْ ــي فــاقــت ال

ــة العبّاســية وْل ــه مــن الدّ بْتُ ــدْ بمحَ ــرّ بهــا راشْ ب

أواهْ و  الغــرب  لهــاد  وجــا 

ــه و هنِيّة ــرى ل يدْ بُشْ ــعِ ه اسْ دُ رْدِي ســعْ ــامْ الوَ الهم

اخــالهْ و  كرســيهْ  عــن  ــامْ  ق

ــة لْبِيّ ــة قَ بَّ حَ ــه بمْ ــى و بايْعُ ــت أول ــسْ أن ــالْ ألدري ق

ارْضــاهْ بعــد  ــزة  كن ــه  زَوْجُ

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــدْ لِ ج
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082

ــة المحبّ قْ  ــدْ صَ هكــذا 

ــة ــرْبَ ــقُ ال ودادْ  هــكــذا 

ــسْ و ارْبى رايَ ــازْ فــي الحْ ف

ــبْ بي ــي الحْ فــي اوْالدْ النْبِ

ــبْ ــالّمْ الغي ــرْ ع ــفْ أمَ كي

لْقْ انْسيبْ رافْ للخَ عادْ االشْ

لْقْ أنْســيبْ فازْ بالســعادَة أبديَّة ــرافْ للخَ ــادْ االشْ ع

ــاهْ لــبّ و  نــــاداهْ  الـــرَّبْـــحْ  و 

ســاوِي سندســيّة رِبْ و عادْ البَسْ اكْ غْ ــفْ فازْ المَ كي

و الرْضــى بعــد األيّامْ كســاهْ

ــة عربيّ ــوارَمْ  بصْ ــرْ  األكب ــسْ  إدري مــواليْ  ــره  طهّ

ــاهْ صفّ ــة  قريب ســنين  فــي 

ــادْ و اصماعِي مبنِيّة ب دْ لعْ ــسْ والّتْ مســاجَ و الكنايَ

اهللا تــوحــيــدْ  و  لـــألوْقـــاتْ 

وِي بالعجمية ــدْ ــتْ وال بقــى مــن ي لَ ــسْ بَطْ و النْواقَ

محــاهْ لإلســالمْ   ــالمْ  الظْ و 

ة كانْتْ في حجابْ النّقمة مخفيّة مَ شوفْ في هذا النّعْ

ــاهْ وات ه  دُ ســعْ بهــا  ــا  غربن

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــدْ لِ ج
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ــاهْ ه وات دُ ــعْ ــا بهــا سَ رْبن غَ

ــاهْ ي ــق احْ ــتْ و الحَ كانْ ميَّ

يْراتْ أعطاهْ ــوف هذا الخَ شُ

ــة نَزْلَتْ فيه مَ ةْ الرّحْ ســاعَ

ــهْ باني و  ــارْ  خت المُ ــي  بالنب

ــه الوْجيـ ــبابْ  االسْ ــا  رَبْن

ــة يَّ دِ حمَّ مُ ــة  الفَ الخْ ــادَتْ  ع و  ــنْ  ي الدِّ أركانْ  شــيَّدْ 

دى فــي األرضْ ألْواهْ دْ الهْ هْ مَ

وفِيَّة ــه و المشــايَخْ الصّ تُ ــاء من برْكْ ــتْ العالم فاضَ

ــرِي ماهْ ــحْ يَجْ بَ ــرْ اصْ كل خي

ــة ــا عــن هــذ المزيَّ ــرة جــازاكْ رَبْن ــظْ الزهْ ي ــا حفِ ي

ــهْ و ترْضاهْ ي ــا تَبْغِ فــي كل م

ــيَّة رشِ ة العَ مَّ بْ الوفى و الهَ رَة يا صاحَ يا شــريقْ الغُ

ــداهْ اهْ اهللا  ــقْ  لْ الخَ ذا  ــكْ  ب

ــة قْ الني ــنْ صــدْ ي ــوبْ للدِّ لُ ــي رَدّ القْ ــامْ اللِّ ــا اإلم ي

اهللا ـــدّ  ج ــى  ــل ع ـــبْ  ـــايَ ت

يَّة هْ رعِ ــدَّ ــةْ يَ ــا فــي قَبْضَ ن ــي ملوكْ ــك اللِّ ــا المال ي

اهللا ــد  عب ــن  ب ــا  ي ــي  ل ــدْ  جُ

ــا ــامْ األوليّ ــرْ إم ــسْ األكبَ ــواليْ ادْري ــي م ــا الوالِ أي

ــد اهللا ــن عب ــا ب ــي ي ــدْ لِ ج
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ودْ ــلْ الجُ حَ ــا مَ ــي ي جــدْ ل

ودْ ــدُ ــا شــريفْ األب و الجْ ي

ودْ ســدُ المَ بَلْ  الحْ هذا  حلّ 

األمجــادْ ــة  رامَ الكُ ــرَّةْ  غُ

ينْ و األرشــادْ ــا ســراجَ الدِّ ي

ــرادْ ــة بــالــمُ ــمَّ ـــرّجْ الــغُ ف

ــة الزّكيَّ ــسْ  النَّفْ ــامْ  م بالهْ ــرادْ  بالمُ ــة  مَّ الغُ ــرّجْ  ف

الجاهْ ــاسْ  ن ــكْ  وتَ أخّ بســايَرْ 

مْ بالحالَة مرضية ــلْمانْ دارْكُ ــدْ سَ بحقّ ســيدي راشَ

ــاهْ ــي ــــرَة دُن ــي األخ ـــاعْ ف ب

مريّة كْ إدريسْ من مشــى مشــيَّة عُ ليفــة وَلْدَ و الخْ

هللا ــادُه  ــه ج و  ــتُــه  عــيــشْ

ــرّة  الــحُ نعمْ  ــنــوزْ  الــكْ ـــلْ  آصَ ــزة  ــنْ كَ األمّ  ــقّ  ح

اضماهْ طــالْ  ــي  لْبِ قَ ــي  غيتْنِ

سْ مابِيّ ــرِي نفَّ رِي كلّ صب رْتْ فــي أمْ رِي حَ دْ ضــاقْ صَ

اهللا بفضلْ  ــورْ  مُ غْ مَ ــشْ  نعي

ــة النُّورانيّة بَّ ــة القُ ــه قبالَ ــطْ كفُّ ــا الســايَلْ باسَ ه

أبْهاهْ ولْ  مُ كْ المَ المقامْ  في 

بيَّة لْ في سطارَة ذَهْ احَ هْ للسّ رْبوزْ مواجَ ها شريفْ الدَّ

ــراهْ ــبْ مــن يقْ جَ هــا يَعْ خطْ
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ــة حضريّة ــه خصــة كبَنت فــي خميس اغزال قبالتُ

ــا زالْ ضماهْ من اشــرب ما ه

ــرْ فيّ ــه و نظَ ــي بمــا تمنِّيتُ نِ ــن الرســول كرَمْ ــا ب ي

ــكْ ضيفْ اهللا ــتْ في بابَ وقْفَ

اعة مقضيّة تِي في هذا السّ علْ حاجْ يا بن الرّسول اجْ

اهللا ــد  عن ــدارَكْ  مقْ بجــاهْ 

بح و العشــيّة ــددْ منكم في الصّ يا بن الرّســول المَ

ــي يرجاهْ ــن عل ــسْ ب ــا ادري ه

انتهت القصيدة
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داسْ ــه التَّقْ ــمْ الغني من ل ايَ ــبْ الحيّ الدّ يْ ــد باســم اهللا عالَمْ الغَ نَبْ

ــيــسْ ون لــه  أال  ــمــلــك  ال ـــول  م

ــادْ من انْشــاها ــبحانُه رازَقْ االعب سُ

ناسْ ــدى كل اجْ ــة لَبْ ــه العامّ تُ مْ ــه الحمــد أالّ ينْتهــى عن جــل ارْحَ ل

ــسْ النحي مــن  نَنجــى  ه  ــدُ مْ بحَ و 

ــي بمناها القِ ــكر تلتقــى اخْ و بالشّ

نايَةْ آدَمْ شمس البها عظيمْ الجاهْ بن الياسْ تارْ من اضْ ــبْحانْ من اخْ سُ

العبيــس الموقــف  فــي  شــافعنا 

نعم المخصوص بالفضايل و اتناها

ــرافْ النّاسْ ــي و على ءالُه أهــل التنا جل اشْ ــه صــالةْ الغنِي الباقِ علي

ــسْ القني ــرّجْ  المسَ ــر  األمي ــى  عل و 

ــقاها اسْ ــبّ  بالحُ ــومْ  قُ اهللا  ــي  ولِّ

راسْ طابْ و البْدالْ و سايَرْ االجْ ــرارُه على القْ من ســادْ و ارتْقى و فاقْ بأسْ

يسْ ــمِ الشْ ــازَعْ  الن رْ  ــدْ البَ ــمْ  نَعْ

ماها بْ في اسْ واكَ ورْ و الكْ ي البْدُ فِ يخْ
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دْ يا مولى فاسْ بْطْ الحسنِي لك جيتْ قاصَ طالَبْ ضيفْ اهللا يا السّ

أمـــــواليْ ادْريـــــسْ بــن ادريــــسْ

هَ ــرَّمْ طَ كَ ــد المْ ــا حفي ــي ي نِ صارَخْ

ــزة و العبّاسْ مْ ــولْ  و بحَ ــرْ عمّ الرسُ فَ عْ ــباطْ و جَ ــهَ و االسْ ــلْ بطَ ادْخي

ــيــسْ ــكِ ــا نَــلْــقــى اعْ ــي م ــنِ ــمَ اضْ

ماها ــتْ النْبِي الزهــرة و احْ ةْ بن رْمَ حُ

يظْ و بموالتِي كنزة و بن امشيشْ و مولى مكناسْ فِ و بجارَكْ ســيدي احْ

ــوِيسْ ــاضْ عــن اسْ ــا مــن بحركْ ف ي

ياها ــاحْ اضْ ــي بمــاكْ ترت ي داتِ ــقِ اسْ

ــكْ ما نلقى باسْ فَ طْ لّ عَ نِي بجُ رَمْ ــكْ تَكْ رْمَ تْ في حُ ــانْ زَگْ ةْ االعي رّ ــا قُ ي

الخميسْ بـــابْ  مــولــى  ــةْ  ــرْمَ حُ

ــرى من داها ضايا تبْ ــرِي اعْ سْ ــرْ كَ جبَّ

ــه أوناسْ ــبْ كيفي مال رِي ــزّ اللِّي اغْ ــة يا ع ــم و الوالي يا ســيحون العل

ــي في الدجــى و جيسْ رْفِ شــوف لطَ

تَمْ من شــواقُه و الْضاها لْبْ اهْ و القَ

ــتْ نَترجى ليس قطعت إيّاسْ كْ الزَلْ فَ طْ رْبْنا و لعَ ــلْطانْ غَ ــفْ يا سُ طَ أعْ

ــسْ طي كل  و  ــة  أمنيّ ارضــاكْ  فــي 

ــكْ ترتقــى فــي معالهــا ــي ب و درَجِ
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دْ يا مولى فاسْ بْطْ الحسنِي لك جيتْ قاصَ طالَبْ ضيفْ اهللا يا السّ

أمـــــواليْ ادْريـــــسْ بــن ادريــــسْ

هَ ــرَّمْ طَ كَ ــد المْ ــا حفي ــي ي نِ صارَخْ

عاكْ معطاكْ بغير اقْياسْ ــوطْ لمن اسْ بْسُ يْفْ يا الكفّ المَ امْ الضّ يا كرّ

ــسْ ــه  اكبي ــي جــاكْ فــي حلت و اللِّ

ــاتْ مــن تعبْ اشــقاها ن ــه اهْ إال داتُ

ــوارْ انْفاسْ ــرُه بنْ ياةْ زَهْ ــبْ الحْ ــي طي ي ه فاحْ بنســيمْ يَحْ ــا مــن رُوضُ ي

اليْبِيسْ ــرْسْ  ــغَ ال ــكْ  ب ــمْ  ــعَ يَــنْ

ــداها ــقْ بشْ بَ ــبْ تَعْ ــورْ دون رَيْ و الزُّه

ياسْ قْ ــبْ الغيْهــابْ دورْ المَ واكَ ــه اكْ ــى في الســما دارَتْ ب لّ ــا بدرْ تجَ ي

الغليسْ الــحــالَــكْ  بــه  ــوى  اض و 

ياها ــوارَكْ بضْ ي انْ ــمِ ــورْ الهاشْ من ن

نْداسْ فيهم في الحَ ــت الهاللْ تَخْ و اصــالحْ النجومْ خافِي بجمالَكْ و أن

ــسْ لي اجْ ــه  قبتُ فــي  ــلْطانْ  سُ ــا  ي

ــكْ االســرار و بهــاكْ اتْباها ــتْ ب حافَ

عــاسْ دْ مَ ــدْ  لَّ قَ ــزارة  الغْ ــت  لَيْ ــبْ  ي الطَّ ــرّ  البَ ــا  ي االســرار  ــمْ  حاتَ ــا  ي

ــسْ نِي حري ــواكْ فــي ســاكْ ــرْ اهْ أمي

ــه فــي المهــاجْ دارَتْ مأواها و ابطالُ

034

035

036

037

038

039

040

041
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045

046
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048

049

050
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دْ يا مولى فاسْ بْطْ الحسنِي لك جيتْ قاصَ طالَبْ ضيفْ اهللا يا السّ

أمـــــواليْ ادْريـــــسْ بــن ادريــــسْ

هَ ــرَّمْ طَ كَ ــد المْ ــا حفي ــي ي نِ صارَخْ

السْ رْ الغْ ه يســحَ نْعُ ــا بصَ رْبْن ــدْ مثْلُه في غَ قامْ ال وَجْ ــكْ امْ ــا من الّ ل ي

ــسْ ــري ــه اعْ ــرْ مــن عـــادْ لُ ــبَّ ــجَ يَــتْ

ــا ــمْ ببْهاه ــةْ النْعي نَّ ــة مــن جَ روضَ

بِيّة في الباسْ يأَةْ حسْ هَ رُوسة امْ ة متلْ اعْ عَ رْتْ شــمْ بّة انْظَ في بابْ القُ

ــيــسْ اتْــمِ أرضْ  جــل  بــانْــســايَــمْ 

ــنْ من راها حاسَ ــبِي بالزِّينْ و المْ تَسْ

ي االكباسْ ــة فــي أمامها تزهي االبصارْ بشــمايَلْ البهــا و تفاجِ بّ و القُ

ــسْ اجلي قلبهــا  فــي  كانْ  ــي  للِّ

ياها ــرْقَتْ بضْ كشمس من ارْكامْ شَ

ماتْ انْجومْ الكبرى لشــخاسْ ــبَهْ عضْ صابَحْ تَشْ ــاجْ و المْ ــاتْ اوْه بتْريَ

أوقيــسْ نــــورها  بمشاعــلها 

ــن اتْراها جــل االنجــالْ منها حي تَخْ

اسْ حْ و قّ ــرْ واضَ ي من خالَصْ الموبَّ رْجــة و حياطِ عَ ــبِي امْ و اخوامِي تَسْ

كــيــسْ ــــــوالْ  امْ ــهــا  ــصْ خــلّ ال 

ــوفْ انْزاهــة ــنْ للشُّ ي و اتخــارَمْ رايقِ
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087

دْ يا مولى فاسْ بْطْ الحسنِي لك جيتْ قاصَ طالَبْ ضيفْ اهللا يا السّ

أمـــــواليْ ادْريـــــسْ بــن ادريــــسْ

هَ ــرَّمْ طَ كَ ــد المْ ــا حفي ــي ي نِ صارَخْ

راسْ تْ ما بينْ اغْ راشْ فتْحَ ي اعْ كِ يجة نَحْ كْ الرفيع ابْهِ قامَ و زرابِي في امْ

ــسْ ــوُعــهــا اســري ــنْ ــمْ ت ــراجَ ــتْ ب

ــا واتاه ــجْ  الباهَ ازْواقْهــا  مــالْ  اكْ و 

نْ في ضيّ و عسعاسْ يُونْ و المرمة كّ هى العْ رِي فيه تَفْ زهْ ي و المْ و القرطِ

ــسْ انْعي نُه  ســاكْ مــن  ضــوا  إيْنَهْ

موالها ــدْ  كــتــوحَّ اهللا  ــادْ  ــب ع و 

ه نَبْراسْ ــبْهُ ــا ما شَ ــلْ كتاجْ بضي لّ كَ ــقْ امْ ورْ بالوري ــلْ مشــمُ مَ حْ و المَ

كــعــرِيــسْ إيْـــبـــانْ  رْبُــــوزْ  الــــدَ و 

ضاها رة حضاتُه و احْ ــوة باهْ سْ في كَ

ناسْ ــرْزَتْ بين اعْ بَنْتْ فــي حالةْ الصبى بَ ــا كتْبايَعْ كَ ــة ببْهاه صَّ و الخَ

السريسْ ــجْ  الــبــاهَ ــودْ  ــرْمُ ــقَ ال و 

ــة ما اعالها ــورْ على القبّ فُوقُه جام

ناسْ نة و التّجْ عْ ــو اجتمعوا الحبارْ هلّ النظــامْ و المَ ــة الكالمْ ل و انْهايَ

ــسْ النفي ــحْ  الواضَ ــدرّ  ال ــاسْ  ن

ــلْ و انباهــة ــامْ بعقَ ــوا المق فُ الَ وَصْ
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دْ يا مولى فاسْ بْطْ الحسنِي لك جيتْ قاصَ طالَبْ ضيفْ اهللا يا السّ

أمـــــواليْ ادْريـــــسْ بــن ادريــــسْ

هَ ــرَّمْ طَ كَ ــد المْ ــا حفي ــي ي نِ صارَخْ

السْ ــمايْ اهللا و لخْ بَيرْ قْبَتَكْ في اقوالُه و احجابها اسْ ــي تَعْ صِ مــن يَحْ

ــسْ نِي الدْ و  ــانْ  ي عْ المَ ــنْ  يْ عَ مــن 

ــرِيفْ من ابْناها ــةْ رَبِّي على الشْ مَ رَحْ

واسْ يدْ و داعْ الوَسْ كْ السعِ قامَ ودْ الرّبْ في امْ أشْ رى من الّ خاضْ في سجُ

ــسْ ري ــى ابْقــى احْ ول ــنْ المُ وفــي دي

زارْ الغنِي و اخطاها ــوْ رْ لي في ال فَ يَغْ

لِّي بين النّاسْ ــانْ و يصَ كْ حتى إيْب قامَ رْ في امْ جَ ــبْ الفْ أشْ رى مــن الّ راقَ

ــسْ النقي الفعــلْ  مــن  ــوبْ  يتُ و 

ــه و هواها سُ ــة و نَفْ ــلْ بالفاني مَ يَهْ

رارة و ماسْ ــاحْ بالمْ لُه و ب كْ و ســرى في دواخْ دامَ رُه امْ مّ أشْ رى مــن الّ خَ

يسْ كنمِ ـــواكْ  بـــهْ أنـــا  ــفْ  كــي

باها ــة في الخبيرْ مــن حرّ اصْ حبّ المْ

ــرْ االنفاسْ لِّي عن عاطَ رُه و صَ ــكْ دْ اهللا و شُ ــة بجــلْ حمْ لّ ــتْ الحُ تَمْ اخْ

يسْ القِ و  ــاجْ  ــتّ ال و  ــتــامْ  الــخْ ذا 

لْ اتْناها بَة و هَ بَّة في األرضْ قاطْ حَ المْ
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ياسْ و  الزهر  فاحْ  ما  سالمنا  علي  بن  ادْريسْ  ي  كِ الدْ لْ  قَوْ أراوِي  هاكْ 

ــسْ ــري ــعْ ال ــنَــيَــةْ  اصْ للشرفا 

طــه الشــفاعة  ــبْ  صاحَ محمــد 
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انتهت القصيدة
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ليلْ ــيخْ اعْ ــا الشّ ــا أنا ي ــي ه داوِينِ

ليلْ فْ اجْ طْ ــي بعَ نِي وَقْتِ دْ و يســعَ

يلْ عِ يْ اشْ لَّى بضَ ــي تتجَ وسِ و شمُ

ولى من قالها تسخيرْ بســم المُ

في نقطتها حكمة وســرّ اكبيرْ

ــيرْ وصــالةْ اهللا على النبي البَشِ

و على اآلل و االصحابْ ناسْ الخيرْ

بهــم ســألْتَكْ يا ســيدنا األميرْ

ــنْ أم الخيرْ ــا اب ــي عارَكْ ي أنا ف

ــارَكْ يا نعــم الهمامْ في ع

ــا ســيدي بالمرامْ ــرْ ي فَ نَظْ

واكْ من الســقامْ ــدْ ــرى ب نَبْ

ــبْ االقوالِي ــاحْ و طي هــيّ المفت

قامها عالِي ــرة امْ ــومْ اكتي و اعلُ

ــامْ االرســالِي ــونْ إم عــروسْ الكَ

اســيُوفْ اهللا اصحــابْ االفعالِي

ـي ــاللـِ اعْ و  واكْ  بدْ ضرِّي  داوِي 

ــي الجياللِ ــا  ي هللا  ــة  فَ العطْ

ــرامْ ــعْ الكْ مي أســلطانْ اجْ

ــامْ ــي و الوْه والِ ــوحْ اهْ و نلُ

ي باالنْســامْ ــوحْ ارْياضِ و يفُ
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ــي التَّكديرْ ــلْتَكْ بالبَدوِي افْجِ سَ

يرْ هِ وْتْ اشْ و بســيدي ابْراهيمْ غَ

ســيرْ التَّعْ نْ  ــوَّ هَ ــزى  يَعْ ــا  بأب و 

ــيرْ ــنْ و أهلَ السِّ ديَ ــوْتْ أبامْ الغَ

ــرْ غي ــيّ  عل ــي  الرّفاعِ ــقّ  بحَ و 

ــنْ أم الخيرْ ــا اب ــي عارَكْ ي أنا ف

ــا ســيدي باالبرارْ ــلْتَكْ ي سَ

االضــرارْ ــكْ  الجَ بعْ داوِي 

ــتْ جــارْ ــادَرْ الوَقْ ــد الق أعب

يرْ مِ ريصْ في غايَةْ التَّشْ و الوَقْت احْ

بيرْ وة بكاسْ اكْ قْ وَة من وراء سَ قْ سَ

يرْ ــه انْظِ ــسْ ل ال ســيَّما مــن لي

قيرْ ــلْ احْ ربة ادْلي ــه الغُ ــبْ ب تَلْعَ

ــرْ  ي تجِ ــونْ  اتْكُ ــيّ  ل أســلطانِي 

و بسيدي أحمد بحر الوْفا المالِي

ــي ــرْ جالِ هَ ــوقِي ســرُّه اظْ سُ الدّ

ــمْ اوْحالِي ــدْ يا نَعــمْ الرّاحَ و انْقَ

الِي الغزّ الحاجْ  ي  كِ الدّ اإلمامْ  و 

قالِي ــكايا ليــك و امْ تْ اشْ ارْفَعْ

ــي الجياللِ ــا  ي هللا  ــة  فَ العطْ

ــارْ االخي أهــل  اهللا  رجــالْ 

ي الغيارْ جِ فْ عطفة  تَفْ طَ و اعْ

ــبْ و انْهارْ لَ ــفْ اللِّيل اغْ كي

ــي الِ ي االســالمْ األوَّلْ و التّ ــقِ يَسْ

ــي هو فــي ازْمانّا ســالِي ألنْ اللِّ

ــي والِ ــه  ادْنِيْتُ فــي  ه  ــدُ نْ عَ وال 

ــنْ االطفالِي ــا بي رَة م لَعــبْ الكُ

ــا و انْصالِي ــزِّي و حماي ــت ع و أن

ــرُورْ ضْ مَ ــي  اليْلِ بعْ ــي  نِ تَتْرَكْ ال 

ورْ هُ قْ نِينْ على صبِي مَ ةْ الحْ فَ طْ عَ

ورْ ــدُ ــرارْ ايْ ــرْ بالمْ مَّ عَ ــكاسْ امْ و ال
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رُومْ كْ ــوْرى مَ ــن ال حى بي ــى نَضْ حت

لُومْ عْ ايَلْ المَ ــونْ الصّ رشُ بجاهْ الطَّ

ــومْ قُ ــومْ  قُ الــرجــالْ  به  ــرُجْ  ــخْ تَ

وبْ ة و مجدُ الْكَ ة السّ و عطاوْا البيعَ

وبْ متعُ هكذا  نَبْقى  ما  ي  رْضِ غَ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ــنْ أم الخيرْ ــا اب ــي عارَكْ ي أنا ف

وامْ ــدْ ال ــولْ  طُ ــزِّي  عَ ــتَ  أنْ

ــالمْ ــو اعْ َب كْ أ ــدَّ ــلْ ي عَ و اجْ

وامْ ــولْ الدْ ــرَّكْ طُ ــي سَ نَبْغِ

حاشــى نَنْظامْ وال انْخــافْ الغيرْ

نيرْ ــدر المْ ــى فُوقْ الب ل ــامْ اعْ ق أمْ

ــرْ ي ــاذاكْ الملــك القدِ ــا مــن ن ي

يرْ تِي في وسط الدِّ بَحْ لْتِي و اصْ و دخَ

يرْ دِ رّة البيضا مع التَّقْ ــدّ و على ال

ــنْ أم الخيرْ ــا اب ــي عارَكْ ي أنا ف

رة و بأهل  االبوابْ بأهل الحضْ

ــوابْ ابْ ــرْ  للخي ــي  ل ــحْ  أفْتَ

ــي الجيالنِ ــا  ي هللا  ــة  فَ العطْ

ــقْ االقْوامْ ري ــكْ نســلَكْ اطْ ب

مامْ سامِي تَفْجى الغْ فُوقْ اجْ

و انْشــالِي في انْهارْ اللّطامْ

ــكْ العالِي قامَ ــا في ضــلّ امْ و أن

ــي عالِ ــوق الزُّحــلْ بمْ ــى فُ ل و اعْ

ــي ــا الجياللِ ــرة ي ضْ ــلْ للحُ أدْخُ

دّ و اتْوالِي ــوَ ــعْ اتْ مْ ــلْطانْ الجَ سُ

ــي انْجالِ ــرَّةْ  قُ ــا  ي ــت  قُلْ كمــا 

ــي الجيالنِ ــا  ي هللا  ــة  فَ العطْ

ــابْ ــكْ الرّق وا ل ــدُّ ــي م و اللِّ

ــبابْ ــلْ لي الرجا اسْ عَ و اجْ



في مدح الجياللي بوعالم 138

47

48

49

50

51

52

53

54

االربـــابْ ربّ  ــيَّ  ف ـــبْ  ارْغَ

يرْ ــهِ تِيرْ اشْ ــي اكْ ــددَكْ هو اللِّ مَ

ــرْ اكتيرْ رَكْ برْضاكْ خي ــدْ ــى نَ حت

الخديرْ و  بــألــيــاس  ـــوالي  أم

و حبيبكْ مــن جانا ابْشــيرْ نديرْ

كيرْ و ســالمْ اهللا على أهــل التَّدْ

يرْ رَّدْ في ظل االغصــانْ الطِّ ــا غَ م

ــاجْ االقطابْ ــا ت ــرَّمْ ي و اتْكَ

ــي مالِ احْ ــرْ  عمَّ ــادَرْ  الق ــد  بْ أعَ

و اللِّي نطلَبْ في الحينْ يعطى لِي

االرســالِي ــع  جمي و  ــا  األنبيّ و 

ــي لِ ــرة و الحســنين و بعَ و الزهْ

ــسْ الهاللِي ــد الحاجْ ادري من عن

والِي ــبْ بغْ ي ــمْ كيفْ الطِّ و تنَسَّ

سانْ انْتُوبْ سيني من تُوبْ الحْ و اكْ

انتهت القصيدة
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رامِي ــوغِْ امْ ــم ببل ــنّ عليّ نعــم الكري ــا القلب بالســرور م ــر ي أبْشَ

ــور بالنّ الحــتْ  الســعادة  و  ــراحْ  االف شــمس  ــاذِي  ه

ي الحامِ دْ  هْ الصّ من  النْجا  ظلّ  في  ألنَّكْ  لزمانْ  كلْفة  تحمل  ال 

ــكْ دُورْ قامَ ــرْ بمْ ــوادْ دايَ ــفْ الجْ طْ كيــف اتْخــافْ و عَ

الهامِي للخيرْ  حينْ  كل  رَّضْ  اتْعَ و  رْ  واطَ الخْ سايَرْ  من  رَكْ  دْ صَ فرَّغْ 

مســرُورْ ــارَحْ  ف حــى  تَضْ مــالْ  الكْ رجــالْ  ــارَةْ  بزْي

ي امِ السّ قامْ  للمْ الخمولْ  بعدْ  بها  ترْقى  رامْ  الكْ مدد  من  ة  فَ رَشْ

ــورْ ــفْ منصُ ــكْ واقَ ــا اعالمَ ن ــدْ فــي الهْ أيَّ ومْ امْ ــدُ و ت

ي األنامِ رِيفْ  الشْ الجانَبْ  في  حبّة  المْ و  قْ  دْ بالصَّ كْ  دَ هْ عَ دْ  جدَّ

زورْ و  الخــدودْ  غْ  ــرّ م و  مــى  الحْ داكْ  فــي  ــرَّعْ  تضَ و 

ي العالمِ ودْ  الوْجُ وْتْ  غَ ازْيارَة  في  السعادَة  و  يْرات  الخَ يعْ  مِ اجْ ريتْ 

ورْ ـــدّ قَ ســيــدي  ــرَّمْ  ــكَ ــمْ ال ــدْ  الــمــاجَ اهللا  ــي  لِّ و 
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ــامْ المق اشــريفْ  ورْ  ــدّ قَ ســيدي 

مــامْ ــانْ و اهْ ــع الشّ ــلطانْ ارفي سُ

مامْ ــتْ اكْ مــن شــجرَة لهــا طابَ

ــــالمْ اإلس تْ  ــــدَ ــــعْ سَ دُرَّة 

دامْ الفضــلْ  ــاسْ  مكن فــي  بهــا 

تضــامْ ــسْ  لي ديمــا  ــة  روسَ حْ مَ

رة ضْ ظيمْ بين اقْطابْ الحُ جاهه اعْ

ــرة الزُّهْ أوْالدْ  ــولْ  الرسُ آلْ  مــن 

رة تَلْها شــجَ شــجرة ما عــالتْ امْ

ــرة ــر و الرّحمة و البُشْ هــيّ الخي

حاتْ من ادباجْ الحفظْ في نظرة و اضْ

ــرى اسْ ــام  اإلم هــذا  ســرّ  فيهــا 

امِي السّ ر  بالسّ االكوانْ  جمع  على  فاضْ  سانْها  احْ نِيَّة  سَ حَ رة  شجَ

ورْ مُ عْ ــتْ المَ ــما و البَيْ ــتْ فُوقْ السّ لْعَ ــماتْ و طَ و اسْ

ي روقْهــا بسلســبيلْ الرّحمــة والبقى بهــا ضامِ ــلْ اعْ بْرِي ــقى جَ اسْ

ــورْ ــرة و شــداها منشُ طْ ــتْ خضــراء معَ عَ ــى رَجْ حت

ها العابَقْ بنْسامِي يبْ افْروعْ ــرى بطِ مامْ بن ادريسْ اسْ من محمد الهْ

ورْ ــل الطُّ ــخى من جب ــه السْ ــادْ ب ــمْ و ع ل ــلْ العْ بَ لَجْ

ــي ــاهْ العامِ دْ متن ــة فاطمــة الزهــرة و شــاهَ ــورْ اللَّ ــة نُ ــى تمّ لَّ اتْجَ

نْتورْ ورْ المَ ــدّ ن كال ــرافْ فــي الحصْ ــحْ داكْ االشْ و اصبَ

ــي األنعامِ ــامْ  تم مــن  ــاسْ  ن كْ مَ ــةْ  لمدينَ ــرة  زاهَ دُرَّة  ــه  منُّ ــتْ  لَ وَصْ

ورْ لْ المشــكُ عْ ــدى و الفَ ــاس الهْ ــا ن تْ بضياه دَ ــعْ سَ

ي العالمِ ودْ  الوْجُ وْتْ  غَ ازْيارَة  في  السعادَة  و  يْرات  الخَ يعْ  مِ اجْ ريتْ 

ورْ ـــدّ قَ ســيــدي  ــرَّمْ  ــكَ ــمْ ال ــدْ  الــمــاجَ اهللا  ــي  لِّ و 



141في مدح قدور العلمي

رُه طامِي ــة بَحْ ة البالْغَ جَّ ــمْ الحُ ــةْ رَبِّي الســابْغة هده نَعْ م هده نَعْ

ــورْ هــ مْ الجَ ــن  بي ــحْ  صابَ كالمْ ــوحْ  اتْلُ والّتْ  ــى  حت

المتْسامِي بالكمالْ  األرضْ  ملوكْ  ه  رْمُ حُ بابْ  عند  تْ  عَ ضْ خَ من  هذا 

ـــدورْ اصْ رجـــالْ  تُه  بايَعْ و  تِــيَّــة  ــوْ الــغَ ـــالِ  نَ مــن 

ــي األدامِ هذا  قلُوبْ  بمعرفاتُه  ياتْ  احْ من  بُوبْ  حْ المَ نعم  هذا 

ورْ ــرُه مشــهُ بْ ــارَفْ خَ ــرات و المع يْ ــة و الخَ مَ بالحكْ

ي المِ نْ اغْ ــوْ ــانْ و الكَ ــالْ الزم ــه لق مالُ ــاحْ بكْ ــه و ب والُ ــو صــرَّحْ بحْ ل

ورْ صُ ــوكْ و محْ ــي مملُ تِ ــي و قبَضْ فِّ ــودْ فــي كَ و الوجُ

ي المِ لُه تحت اعْ مى عبد القادَرْ في الزْمانْ دَخْ عْ الحْ ي واسَ أنا العلمِ

ــورْ جُ وال  ظلمْ  ال  ــبْ  صــاحَ و  مريدْ  شى  يخْ ما 

ي العالمِ ودْ  الوْجُ وْتْ  غَ ازْيارَة  في  السعادَة  و  يْرات  الخَ يعْ  مِ اجْ ريتْ 

ورْ ـــدّ قَ ســيــدي  ــرَّمْ  ــكَ ــمْ ال ــدْ  الــمــاجَ اهللا  ــي  لِّ و 

متْعامِي و  يلْ  اغفِ ه  دُ قاصْ عن  هو  ما  جا  إال  ائلة  السّ وطْ  مبسُ ه  فُّ كَ

ورْ مُ غْ ولْ و مَ ــودْ بالرضــى مشــمُ ــولْ إيعُ ــه مقبُ ضيفُ
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ــاهْ يُرْحامْ م خــل تحــت احْ مــن يدْ

ــالمْ العْ ممــدوحْ  دْ  ســيّ ــه  ألن

مامْ ــه ســرب الغْ ــلْ من كفُّ يَخجَ

ــا و األخــرة ــه فــي الدني ــوزْ ب و يفُ

ــرة بالنَّظْ ــي  يغن ــى  الغن يســير 

ــتْ في مرّة ي ــن اكريمْ ايغِ ريمْ ب اكْ
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ـــامْ ـــولْ األيّ ــدتْــنــا طُ ــمْ ــت عُ أن

ــقامْ اسْ ــه  الجُ اعْ دُونْ  ــرى  يبْ ــا  م

ــامْ ي اخْ ــمْ  ماكُ احْ ــدْ  عن ــا  رَبْن اضْ

ــرة ــة و النَّصْ ــزّ و الهبَ ــت الع و أن

كْ يبرى ــقامْ دونْ عالجَ واشْ من اسْ

ــرة ب ــلّ المْ ــودْ و ه ــلّ الجُ ــم ه أنت

ي المِ اكْ ديقْ  تَصْ السليم  بالعقل  رك  تَدْ تُه  روضْ و  ه  قامُ امْ في  لْ  أتأمَّ

ــورْ ينُ و  ــعْ  يلْمَ ــه  ريحُ اضْ ــى  عل ــاء  األولي ــور  نُ ــا  ه

ي وامِ ــزّ اخْ ــى بابْهــا مــن العَ ــد عل ــانْ الخل ن رُوضــة كأنهــا مــن اجْ

الديجــورْ فــي  ــه  متل القمــر  و  سْ  ــمْ الشَّ ــتْ  بَ جْ حَ

ــقامِي بّ اسْ ة طُ دَ ــة الواجْ رْخَ ــة داتْ الصّ ورْ واللّة خديجَ ــدُّ ســيدي ق

ــورْ الحُ ــاجْ  ت ــة  الهمّ ــةْ  ارفيعَ ريمــة  الكْ الحليمــة 

ــي ــقيقها ينصــره و يحامِ ــيّ اهللا اشْ قامهــا لول ــلْ بمْ مــن يتوسَّ

عْ و ابقــى مضــرور ــا شــفنا حــدّ ابْجاههــا اتْشــفَّ م

ي العالمِ ودْ  الوْجُ وْتْ  غَ ازْيارَة  في  السعادَة  و  يْرات  الخَ يعْ  مِ اجْ ريتْ 

ورْ ـــدّ قَ ســيــدي  ــرَّمْ  ــكَ ــمْ ال ــدْ  الــمــاجَ اهللا  ــي  لِّ و 

مامِي ــرْ تدْ ــولْ و انْظَ لْنِي بالقبُ ــي عامَ رْمِ ــي و حُ نايْتِ ورْ اعْ ســيدي قدُّ

ــرورْ المب آل  ــا  ي حيكــم  ــد  عن ــة  دمَّ ــتْ  ضاعَ ــا  م

ي وأمامِ ي  لْفِ خَ ونْ  يكُ عايا  امْ ارْضاكْ  و  هيبْتَكْ  يتْ  ابْغِ ورْ  قدُّ سيدي 

مســتُورْ ــمْ  نعَّ امْ ــه  ب ــشْ  انْعي شــمالِي  و  ــي  ينِ إيمِ
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ــي ــانْ ايّامِ ــي و تزْي ــي درجاتِ لِّ ــبْ مــن انْشــاكْ إيْعَ ورْ ارْغَ ــدُّ ســيدي ق

ــورْ ــمْ بتغُ ــا متبَسَّ ــةْ الصف ــرْ فــي غايَ ــودْ الدهْ و يعُ

ي امِ خدُّ من  أنت  لي  قول  ثمّ  رَّمْ  اتكَ و  ودْ  اجُ و  ي  اعطِ و  ارْضى  و  مْ  أنعَ

ــع األمورْ ــرْ و الرْضى فــي جمي ي ــر الخِ كْ غي ــدَ نْ ــا عَ م

ي رامِ الكْ غايَة  الجاهْ  ل  أهْ الفَكْ  اسْ و  ة  خديجَ باللّة  عليكْ  لْتْ  داخَ

ورْ ــكْ مدكُ ــوبْ فــي بالَ حــى بالقلُ ــي نَضْ بْ ل ــتجَ اسْ

ي احْ الرســول التهامِ ــدّ ــن علي م دحْ مــن ادريسْ ب ــلْ هــذا المَ و تقبَّ

ــورْ النشُ ــومْ  ي ــافَعْ  الشّ ــا  الوْف بحــرْ  ــهَ  طَ كْ  جــدّ

ــرِي و انْظامِي ــه نَتْ ــرْ ما طابْ في ــالةْ اهللا و الســالمْ العاطَ ــه اصْ علي

ــورْ اطيُ ــاتْ  غنّ و  ــارْ  االزْه ــتْ  فاحَ ــا  م ــه  آل ــى  عل و 

انتهت القصيدة
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المــرامْ و  ــعادَة  السّ ــوابْ  أبْ ــاحْ  ت فْ مَ

ــرَبْ و العجامْ ــيدْ العْ ــولْ اهللا سِ بَنْتْ رَسُ

اغــالمْ يــف  اوصِ وكــنْ  ــا  ألوْالدْه ــأدّبْ  َتْ أ

ــفْ و أمامْ لْ ــي خَ ــةْ النب ــرْ فــي دُريَّ ي و الخِ

ــمْ ــلْ هــذا العل بْ ــي مــن قَ ــمْ رَبِّ رْهُ هّ طَ

الكرامْ كْ  بأسالفَ السالم  عبد  والي  مُ يا 

رْمْ ــكْ يَنْكَ كْ الشَ ــدَ مــن قَصْ

مْ ــدَ يَنْعْ ــا  م ــضْ  فايَ ــرَكْ  ي خِ

ــزَمْ ــتْ بالعْ ي ــوتْ اتْغِ ــتَ غَ وانْ

ــلْ االيَّامْ بْ ــرْ مــن قَ ــزْت السّ ــي حَ ــتَ الّ َنْ أ

امْ وَ ــبْعْ اعْ فى من سَ بْتِي و انْت بالخْ دَ و اجْ

امْ وَ ــرَة بقْ لّ الحضْ ــقْ هَ رِي تِي اطْ ــلَكْ و اسْ

ــلْهامْ سَ ــو  أبُ ــلْ  الفحَ و  ــدْ  يَزي ــي  بِ
أَ كَ

ة مَ فاطْ ــي  ــوالتِ مُ ــةْ  ــفَ ــطْ عَ

لْ األرْضْ و الســما ــع أهْ ي و جمِ

ــة امَّ التّ ــة  ـمَ بالنَّعْ ــرْ  ـفَ ظْ تـَ

ــورْ الــمــكــارْمــة ــح هــمــا ب

ــة ــامَّ ــة الْــعَ ــمَ ــرّحْ ــــرُوعْ ال فُ

ــى م خْ الحْ ــا شــامَ ــا ي اكرمن

رِيمْ ــن اكْ ــمْ ب رِي ــرْعْ اكْ ــكْ فَ النّ

ــمْ ي مِ ــرْ الطّ اجْ البَحْ ــوَ ــاتْ امْ ف

ــيمْ الرّحِ ــرّ  ــبَ ال اإلمــــامْ 

ة مَ فاخْ ــة  ــبَ رَتْ ـــي  ـــتِ وَادْرَكْ

ة مَ ظّ عَ امْ ــا  لْي العُ اتْ  ــذَّ ال فــي 

ـة ـمَ سْ لـْ المطَ اهللاْ  ــنُــوزْ  كُ

ة ــقْ هايْمَ و امْشــايَخْ فــي الحَ
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امْ دَّ ــرْ القُ ي ــوزْ و الخِ رْفُوا الفَ ــي عَ ذُوكْ اللِّ

ــزَامْ ــدّ احْ ــدْ شَ ــال كل واحَ رِجــالْ و اجب

الكرامْ كْ  بأسالفَ السالم  عبد  والي  مُ يا 

امْ دَ ــا اخْ ف ــعْ اللّي بالصّ ي مِ اجْ

لَمْ ــبْ في اللُّوحْ القْ تَ يفْ اكْ كِ

ــمْ ــا قْسَ ــوالَهْ م ــمْ م و اقْسَ

ــبْ االقْطابْ يا غــوتْ األنامْ ــكْ يا قُطْ تْلَ مَ

بْ العالمْ ــي صاحَ بِ ودَكْ موصــولْ بالنّ عمُ

رْ الهمامْ هَّ طَ ــيدي امْشيشْ المْ أنْتَ بن سِ

رْ مــن صــامْ و قامْ ــن ســيدي بُوبْكَ هــو ب

قامْ ــى عالِي المْ رْتَضَ لِي المُ ــيدِي عْ بن سِ

مْ دْ بن ســالَّ يســى الماجَ ــرْمْ بن عِ ــن حُ اب

الكرامْ كْ  بأسالفَ السالم  عبد  والي  مُ يا 

ــمْ خَ الفْ ــمْ  نَعْ رَ  ــدَ يْ حَ ــن  اب

ــمْ نّكُ مَ ــر  أمي ادريــس  ــن  اب

مْ ــوالي ادريس مــن قَدَ ــن مُ اب

ــة عايْمَ ارْ  ــوَ األنْ فــي  ــرَارْ  اسْ و 

ــة صايْمَ ــارْ  الغي ــى  ل عَ ــه  رُوحُ

ــى م خْ الحْ ــا شــامَ ــا ي اكرمن

يمْ دِ ــهُ اخْ ــودْ ل هذا الكــونْ يعُ

ــلِــيــمْ ــحْ الــعْ ــاتَ ــف ــأمــر ال ب

يمْ دْ أهلْ الجــاهْ العظِ ــعْ يا سَ

ة ــلّمَ سَ ــبَة المْ ــولْ النّسْ ــا مُ ي

ــة ـمَ نَظّ مْ هْ  ــدُ قْ عَ ــرْ  واهَ اجْ و 

ما ذاكْ اللِّي ببْالتُه اســمى و كْ

ــة مَ نايـْ ــادْ  العـب ــونْ  ـيُ اعْ و 

ـة ـمَ ناعْ ــاتْ  األوْق بــه  مـن 

......... رَة  ــدْ ــعُ ال ـــزْوار  مَ بــن 

ــى م خْ الحْ ــا شــامَ ــا ي اكرمن

ــمْ لِي ــن ســيدي محمــد الحْ ب

ورْ في القديم هُ شْ قّ المَ في الحَ

ــيمْ ــا اوْسِ رَبْنَ جــازْ لغَ مــن الحْ
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وامْ وصْ و العْ صُ ــدْ الخْ ن رُوفْ عَ عْ الباقِي مَ

يامْ يرْ اغْ ى من غِ حَ سْ الضّ مْ تْلْ شَ بَة مَ نَسْ

ــى األمامْ يتْ عل ــه الْقِ تُ ــزَلْ مــن برَكْ و يَنْ

امْ ــكَّ الحُ ــوكْ  الملُ ــه  اللْتُ لَجْ قْ  ــدَ تْبَنْ و 

ــالمْ ــرَاسْ األعْ طــابْ وجْْ ــا بَقْ ن ــا زاوَگْ نَ أحْ

المْ ــاحْ الظّ ب ــيشْ مَصْ ــيلَتْنا بن مْشِ وَسِ

الكرامْ كْ  بأسالفَ السالم  عبد  والي  مُ يا 

ــمْ هَ ــا يَنْفْ ــرَكْ م ــا مــن أمْ ي

مْ ــي انْظَ ــهُ  اللّ نْ ــغْ  مَ آشْ  ابْلَ

ــمْ انْعَ إال  ي  ــاخِ السَّ لكــنْ 

امْ دَّ ــرَمْ ذا الخُ ــيشْ و اكْ لْنا يا بن امْشِ عامَ

ــا يُظامْ يمْ جارَكْ م ظِ ــولْ الجــاهْ العْ يا مُ

امْ ي بأقْدَ ــا يْوَاصله شــقِ ــرَكْ م بْ ــا من قَ ي

لَمْ بَلْ العَ فــى لجْ كْ بالصّ نْدَ ــي جا عَ و اللِّ

كْ لِي األيَّامْ حَ لَبْتْ اللِّي انْشاكْ تَضْ بِكْ اطْ

المْ ــمْ الكْ لِي ناظَ ــن عْ ــك ادْرِيسْ ب ــغْ ب يَبْلَ

العمــى ــى  عل ِالّ  إ ــى  فَ يَخْ ــا  م

مــى ــوعْ و الضّ ــزُولْ الجُ ِيْ ــه إ ب

ة مَ باسْ األزْهـــارْ  ــوحْ  ــفُ اتْ و 

ــة ــمَ لِّـــي األســــودْ واجْ وتْـــوَ

ـة مَ ســاجْ ــوعْ  مُ بَدْ ــا  بْن ارْغَ و 

ة مَ ــقْ سَ المْ ــة  المعرفَ ــنْ  رُكْ

ــى م خْ الحْ ــا شــامَ ــا ي اكرمن

يمْ هِ الفْ ــلْ  العاقَ ــهْ  فِي گــزْ  يَعْ

يمْ كِ فا احْ لْ الصّ لُوْ كانْ من أهْ

ــيــمْ ــمِ ــرْ الــعْ ــو كــالــمــطَ ه

ة ــوسْ ظالْمَ عْ في انْفُ ــفّ و اتْشَ

ــة المأَتْمَ فــي  ــا  م ــغْ  يَبْلَ ــو  أل

ــة ــــــرْوِي مــحــاتْــمَ ـــذا امَ ه

ــة مَ زَاحْ المْ ــومْ  يُ ــه  لُ عْ  ــفَ تَشْ

ــة دَايْــمَ ــيــراتْ  الــخِ ــودْ  ــعُ اتْ و 

ة مَ فاطْ ــي  ــوالتِ مُ ــة  ــفَ ــطْ عَ
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علينا هاضْ  مامْ  احْ يا  بيبي  احْ وق  شُ

أوْهينة الخالگْ  و  اجْ  الدّ ولْ  طُ باكي 

ــة الزِّينَ ارْ  ــدَّ ال و  ــقْ  ي قِ العْ ــرْ  اكَ الدّ و 

صينَة ــة الحْ يبَ ــةْ الطّ ــرْ طيبَ اكَ و الدّ

ــمْ بنا ــي العالَ ــنْ ســألْتَكْ بالغنِ اليَ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

ــلْ طيبة ــامْ تَوْصَ م ــا وَلْدْ الحْ لْ ي ــوَّ عَ

ــة اقْريبَ ــامْ  ايّ فــي  ــدِي  نْ عَ ــي  لِّ توَ و 

لْ غيبة ــوَّ ــي وال اتْطَ قْ من حالِ ــفَ اشْ

الوْجيبَة ــة  يبَ الطّ ــة  طيبَ ــكْ  بَ جْ اتْعَ

زينَة رَفْ باين النّفس باالشــواقْ احْ تَعْ

ينا ــوفْ الشّ جابَكْ الكتابْ ما اتْشُ احْ

رانِي ــهْ رانَكْ من سَ ــهْ ــوم سَ ــا الي أن

جانِي وقْ و االسْ ما و بين الشُّ بين الظْ

ادْهانِي يسْ  الطِّ و  والِي  العْ مع  گبَة  عُ

ــرْ هانِي نــت فيهــا بالخاطَ انْهــارْ كُ

ــا وَرْشــانِي ــي ي تابِ لْ اتْســيرْ بكْ ــوَّ عَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

تابِي ــي بكْ شِ ــالمة تَمْ ــزَمْ بالسْ و اعْ

طابِي تابِي و اخْ وابْ اكْ يبْ لِي اجْ و اتْجِ

ذابِي ــو اهْ لْ يا زَهْ ــنْ تَوْصَ ــداكْ حي نْ عَ

ذابِي لْ المگامْ و نَبْقــى في اعْ ــوَّ و تطَ

ــي نيرانِ ــرَّدْ  بَ و  ــوعْ  الرجُ فــي  ــرَعْ  اسْ

مانِي ــقّ الرّحْ فالَةْ الحَ ــتَ فــي اكْ و انْ
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ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

وْلى مْ المَ ظْ نَعْ فْ ا في حَ ذَّ كْ غَ رُوجَ اخْ

ــى لَ ضْ ــسْ و الرجــالْ الفُ ــا إدري والن مُ

بْلَة ــورْ القَ ــابْ افْتُوحْ شُ ــنْ ب رَجْ ع اخْ

للّى الْ من سبُو و تهَ سّ فُوتْ على العَ

يَلْقــاكْ الصفاحْ و الشــعابْ ايمينة

بْ النْهارْ من العوينَة گْ ربْ في عُ و اشْ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

رِي ينْ و النْخيلَة و اسْ يْن الطِّ لَّفْ عَ خَ

رِي لُه يا گمْ ــورْ بُوحْ يسْ الگُ مِ من الخْ

ــرِي بَكْ لهــا  ــرُوحْ  اتْ للقســارِيَّة 

ــرِي ــرَّةْ بَصْ ــامْ قُ م ــلْطانْ الهْ زُورْ السُّ

ــا ــفْ لين طَ ــه برْجــالْ يَعْ ــل لُ و توَسَّ

رْ و ســكينة قْ لُبْ ضيفْ اهللا بالوَ و اطْ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

ــي المدانِ ــزُورْ  اتْ ــاسْ  ف أرضْ  ــن  م

ــزُورْ الولِي ــرْ بعد اتْ لُوعْ الفجَ فــي اطْ

ــاسْ البالِي ةْ ف جَ نِينْ فــي بَهْ ــاكْ السّ

ــبُو و أنْتَ فارَحْ سالِي بْ على اسْ هَّ سَ

الِي يَبْ في الثلتْ التّ هِ رْ على السْ دَّ حَ

رْبانِي ــرى شــرّ العَ ــفّ الجناحْ و اقْ خَ

ــنْ في االوْطانِي ي نْيَة بعين الطِّ كَ المْ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

يامْ ايْســارة ميسْ و اترَكْ الخْ فُوقْ الخْ

دْ فــي الغــارة ــدّ ــمْ جَ ــه تَ ــرْعْ في اسَ

ــي مــكارة ــلْ لبْنِ ــا تَوْصَ ه مــن بعدْ

ــبْ ازْيارة ــمْ طي ســيدي بوبكر و اغنَ

ــي األمانِ فــي  ــازة  لت ــرُوحْ  اتْ ــه  منُّ

ــي ــة و البُرْهان لرْجالْهــا أهــل الهيبَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 



151الورشان 1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

يَّة بْحِ ــازَة اوكيدْ فــي صَ ــرَجْ من ت اخْ

ا يّ ــه و اتهَ ــل لُ ــوزْ توصَّ ــاشْ ادْراعْ اللُّ ب

ا رْ واليّ ــدَ خْ القْ صينِي شــامَ ــا الحْ ه

ســاليّا ــاذْ االوْطــانْ لَمْ ــلْ مــن ه ارْحَ

ــفْ ادرينا واطْ كي مــن المســادِي للغْ

بالْ متينة ــي اجْ رَة وشِ ــكْ سَ نُّه لَمْ مَ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

ــرَة ثي اكْ ــارْ  ادْي هكــذا  ــعْ  طَ تَقْ ثمــة 

ــيرَة لُو و السِّ دْ فــي العْ دَّ ــوزَرْ جَ مــن تُ

نيرَة ــسْ المْ رابل لْ لطْ ــسْ وصَّ من گابَ

ســيرَة ــونْ كل اعْ ــي اتْهُ زُورْ البَرْنُوصِ

ــه أرْوِينا ــاسْ الوْفا علي ــوا النّ من قالُ

ــة ــرْ و التَّبْيين بي ســيرْ الكْ ــل التَّفْ مث

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

زى ــامْ ال تَتْزَهْ م ــا احْ ة ي راطَ مــن مَصْ

زَّةْ دْ حَ ــا اتْشــاهَ ــد م مــن بنغــازِي زي

ــا ــبَرْ مايَ ــي لَشْ كِ ــرابْ نَحْ ــوِي اتْ اطْ

ــا ــبْ الوْاليَ حْ صاحَ ســامَ ــزُورْ بالمْ و ت

ــا ادْعايَ ــلْ  يقبَ ــمْ  ري الكْ ــمْ  ابْجاهُ

ــا الوْصايَ ــغْ  صي ــلِّي  سَ امْ إال  منهــا 

ــي ببْيانِ ــا  خالْده ســيدنا  وادْ  ــا  ه

بلْســانِي ــفْ  نوصَ و  ــا  ه دْ انْعَ شــالّ 

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

حارِي دْ اصْ ــوفْ عادْ توزَرْ مــن بعَ و تشُ

ــارِي بشّ ــا  ي ــسْ  لگابَ ــلْ  تَوْصَ ــى  حتّ

ة و أنت ســارِي ــراطَ لْ ابْالدْ مَسْ و ادخُ

شيخْ الشــيُوخْ ســيدي رزُّوقْ القارِي

ــي ــلّ البُلْدانِ ــوا و امْشــاوْا  لجُ اتْأَلْفُ

ــانِي كامْ السّ نصيحته و شــرحْ الحْ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

ــكْ في بنْغازِي تَكْ نَوْصي ــلْ راحْ عَ و اجْ

رْ على القزازِي ضَ ــزَلْ في جبلْ االخْ و ان
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زَّة ــادْ و هَ ــرْ وادْ في احم ــعْ السّ و اقطَ

زَّة ــلْ في هَ لَ ــي مع الحْ ــوتْ ابْيارْ عل فُ

والْ ارْزِينة و ارْفاقْ على االبْساطْ و االحْ

كْ ســينة عَ طْ بانْ ما تقَ من ادْيارْ الرّهْ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

لْ راحَ وتْ امْ ــا اتْفُ يَبْقى لك من بعد م

لْ احَ ــط ذاكْ السّ و ردْ ماهْ و گيم الشّ

ايَلْ الصّ ــامْ  م االهْ الحســينْ  ــا  موالن

ــلْ الفضايَ ــه  ازْيارْتُ مــن  رَكْ  ــدْ تَ زُورْ 

ةْ األســرَة النَّبوية واللّه سكينَة دَوْحَ

لينا ــالمِي لمن ايْسالْ اعْ اعطف بسْ

ينَة ــام للمدِ ــا احم ــي ي تابِ
ــدْ اكْ خُ

بابِي ــزّ احْ ــزَلْ فــي دارْ الشــريفْ ع أنْ

حابِي ــارْ اصْ ي ي اخْ كِ ســيدي عمر الذْ

تابِي ــرْ اكْ ــرُه بأمْ بْ ــاْلَكْ خَ ــي سَ و اللّ

ــي ــي العربِ ــابْ للنبِ ــلْتي بكت و ارْسَ

گازِي ــازَلْ لحْ ن ــكْ فــي امْ ــي ايْنَزْلَ اللِّ

ازِي ــوّ الف و  ــامْ  للشّ ــارْ  البْي مــن 

ــي بانِ ــدارْ الرّهْ ــدْ ل مــن االبْســاطْ زي

ــي العربانِ ــزّ  ع ــة  اللباب ــى  عل لْ  ــوَّ عَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

ــور النيل فــي المعالِي ــتَ على ادي أنْ

اللِي ــزورْ طبيــب اعْ و ادخــل مصــر اتْ

ــيّ ــيَّدْ عل ــن  السّ ــولْ اب ريحــةْ الرسُ

ــي ــوْ انْجالِ ــبْ زَهْ نا زينَ ــه ســتّْ تُ واخْ

ســانِي ة نفيســة بنت الحَ و الســيدَ

ــرانِي شْ مــن المغاربَة و ســأل عن عَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

بْ احَ يقْ الصّ مْ الخليلْ نعم الصدْ نَعْ

ولى راقَبْ ــي و المُ لْبِ ــه في قلبْ قَ بُّ حُ

ــقْ نايَبْ قــل له جيتْ من عند العاشَ

بْ و ابْقى اتْعايَنْ ارْجوعي شــايَقْ ناحَ
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ــة تينَ المْ ــرَة  القاهْ ــة  لْعَ للقَ ــعْ  لَ أطْ

افَعي تنال سكينة رْمْ الشّ دْ حُ و اقصَ

ينَة ــام للمدِ ــا الحم تابِي ي
ــدْ اكْ خُ

دْ المــگامْ و ترَكْ مصرَة اخــرَجْ من بعْ

ــاحْ و دُرَّة ن ــوقْ و الجْ ــرارْ الطُّ سْ ــا مَ ي

رة مْ الحَ و  األولــى  هــيّ  ــة  ــرْكَ الــبَ

ــرّة ــه فــي م ــه و خلّفُ ــرب منُّ ال تَشْ

ياهْ فــي النخل ابْنينة ــادْ امْ گ ع تَلْحَ

تينة ــونْ امْ ــزانْ ال تكُ رْ مــن بي ــدَ و احْ

ينَة ــام للمدِ ــا الحم تابِي ي
ــدْ اكْ خُ

ــبْ خلّفهــا صَ ــونْ القْ ــرْ و عيُ المنايَ

ــرة و عرفها نْتَ ضْ فــي طريقْ عَ و تيَقَّ

ضيرة منها ازْ  مــع لخْ ــوْ و لحــگْ لحَ

ها قْ تُه تَلْحَ ه فــي ســاحْ دُ رْ بَعْ ــدْ ها بَ

ــالْ انِبينا ت ةْ القْ ــة كانْ في ســاحَ تمّ

الســكينة و  بالمـاليكــة  ــاهْ  احم و 

بانِي دْ المْ ــالد شــاهَ ــى علما الب و عل

رانِي ــعْ ــزورْ الشّ ــة اتْ ــعْ للمدينَ و ارْجَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

ســابْ اقْفارُه لْ بحْ مَ رْبْ و اعْ طاوِي الدَّ

اتْ ادْيارُه يّ ــمِ ــكْ اسْ ــدْ لَ غــى اتْع اصْ

بارُه ــكْ اخْ ي طِ ــحْ نَعْ ــاهْ مالَ بحر ودّ م

دارُه مــع  ــه  التِّي وادْ  ــگ  اتْشَ ــى  حت

ــي ـتْبانِ الكُ و  رْ  ــدَ للبَنْ ــدْ  زيــ و  ارْوى 

ــفْ والهانِي لَّ خَ اتْصــادَفْ الدهــر المْ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

ــا اتْراه ــارْ  لألبْي ــحْ  يلَ للمّ بعــد  مــن 

ــراوْ و وطاهــا كْ ــم عَ ــمّ الوشــن ت ت

ــهَ طَ ــاللَةْ  اسْ أرضْ  النخــل  ــوعْ  يَنْبُ

ماها ــرَّكْ في احْ ريشْ تبَ عْ العْ ــا جامَ ه

ــي اإليمانِ ــةْ  ملّ ــرْ  يَنْصَ اهللا  ــو  عُ دْ يـَ

يانِي دْ م العَ ــدَ تْ الســيُوفْ ب و تصبْغَ
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ينَة ــام للمدِ ــا الحم تابِي ي
ــدْ اكْ خُ

لْ رْ و ارْحَ ــدَ ــرابْ ب ــكْ في ت ــرْ ريشَ طَّ عَ

ــلْ تگبَ ــدة  ي دِ لجْ ــالْ  الحــ ــان  ب إال 

ه منزَلْ ــدُ ــسْ بَعْ ــة و لي ــه قري ــا منُّ م

خْ العظيمْ و الفضلْ ناسْ الجاهْ الشامَ

ــة ــن أَمينَ ــودْ ب ــامْ الوْجُ ــا أرضْ إم ه

ــانْ ها نخــل المدينة ــوارْ اتْب ها االسْ

ينَة ــام للمدِ ــا الحم تابِي ي
ــدْ اكْ خُ

رْ دْ شاكَ وعْ حامَ ادْخل في حالْ الخشُ

رْ اكْ الشــريف الزَّاهَ اوْقفْ في الشــبّ

ــرْ اهَ ــادْ الطّ ــولْ أشــافَعْ العب ــة قُ تمّ

بايَرْ ــه لكْ رايمُ ــد اجْ ــوسْ في قي بَ حْ مَ

ــكْ اعلينا ــنّ ب نْ م ــوْ ــنْ رَبّ الكَ ــا م ي

ــافَعْ فينا ــورْ يا الشّ ــا تي لَكْ مكسُ ي

ينَة ــام للمدِ ــا الحم تابِي ي
ــدْ اكْ خُ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

قالِي امْ دْ  خُ رَة  فْ الصَّ في  اتْباتْ  منُّه 

ــي الِ التّ هــو  و  ــاسْ  عبّ ــرْ  لبي منهــا 

ــي والِ المْ الشــهداء  ــرْ  ـ قابـَ امْ ــى  إل

علي طالب  أبــي  ــن  اب ــارْ  ــي ابْ تمة 

ــي يانِ العْ ةْ  ــرّ قُ ــرّة  الغ ــه  مدينتُ ــا  ه

ــانِي ــدرْ السّ ــوحْ كالب ــه اتْلُ بَّتُ ــا قُ ه

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 

دارُه و  اهللا  ــبْ  احبي ــةْ  لروضَ ــى  حتّ

انْصارُه تاجْ  ي  للماحِ تابْ  الكْ ي  القِ و 

زارُه بــوْ ل  امتقّ عبد  ــتــابْ  اكْ هــذا 

ــه و انْهارُه تَكْ في ليلُ يَرْجــى شــفاعْ

ه بالعصيانِي يا شافع من ظلم نفسُ

ــي مانِ رحْ و  ابْ  ــوّ تُ ــه  خالُقُ ــدْ  يـوجَ

المدانِي اتْــــزُورْ  ــاسْ  ف أرضْ  مــن 
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ـــلَكْ ـي رَسْ ــة للعبادْ رَبـِّ ــ مَ أنْتَ رَحْ

لَكْ عْ ولــى جَ لَة المُ مة شــامْ أنْتَ نَعْ

كْ لْقَ ــاضْْ نـورُهْ خَ ة مـن بي أنْتَ قَبْضَ

كْ ــمَ ـدْ أسْ أنْتَ اللِّي آدامْ حينْ شــاهَ

كْ ى عليكْ شيئتْ بذكركَ أنْتَ اللِّي وَصَّ

ـرَّكْ تَكْ و بسَ أنْتَ اللّي نُوحْ انْجى  ببرَكْ

لَكْ أنْتَ اللِّي إســماعيلْ افدى من أجْ

كْ ـدَّ ــةْ جَ ــتَ يا شــمس الكونْ رُؤيـ أنْ

رَكْ دْ أنْتَ حبَّكْ من انْشاكْ و اشرحْ صَ

لَكْ فى فَضْ ــنْ ليس يخْ يـ أنْتَ يُومْ الدِّ

لَكْ نانْ في جميعْ أهْ ــبَقْ للجْ أنْتَ تَسْ

ــى نورَكْ لَّ ــا اتْجَ ــى اهللا اعليكْ م لَّ صَ

بَكْ ــوانْ أالّ ايْزولْ عــن من صحْ و الرّضْ

ــألْتَكْ مْ اسْ ــاحْ الكايْناتْ بهُ يا مصب

بَّكْ ــلْ بحُ ينْ العلي ــكِ ــرْ المسْ ي قِ الفْ

كْ حَ دْ ــادْ إالّ  مَ ــن العب لُه بي ــغْ ــا شُ م

ــرْ لنا فَ ــوا اهللا يَغْ لْبُ ــرَة  طَ ضْ ــا الحُ ي

ــا ين اهـدِ و  ــو  بالعفُ ــدْ  ـ جُ اللهــم 

رْ و اســقينا ينْ بالنصَ لَحْ أمر الدِّ و اصْ

هالَكْ ــقْ مــن المْ اليَ ــكْ الخْ ــدْ ب و انقَ

ــكْ نْهاجَ مُ ــعْ  ابَ للتّ ــه  نْتُ جَ ــلْ  عَ اجْ و 

ــنْ انْوارَكْ سْ ــيا من حُ لَقْ كلّ اشْ و اخْ

ــكْ بجاهَ ــاهْ  ادْع اهللا  ــمْ  أسْ مــع 

بَطْ فــي صالتَكْ ــكْ و يغْ ــي علي لِّ يصَ

ــكْ المالَ اهللا  ــلْ  لي اخْ ةْ  ــوْ دعَ ــتَ  أنْ

ــك كذل ــمْ  مرْيَ ــن  ب بشــارَةْ  ــتَ  أنْ

مالَكْ ــى بجْ نْ اتْالل ــوْ ــي الكَ ــتَ للِّ أنْ

كْ رَكْ و مقامَ ــي ذَكْ عالِ و ارْفَعْ في المْ

ــه المُ اعْ ــت  تَحْ ه  ــدُ بَعْ ــذِي  ال و  آدامْ 

ي هالَكْ أنْتَ اشفيعْ في من هو عاصِ

ــرْفَة كيفْ اتْليقْ بشــانَكْ شَ صالةْ امْ

ــكْ وآل ــراتْ  اهْ الطَّ ــكْ  ازْواجَ ــى  عل و 

كْ ناحَ ــتْ اجْ لَّة تَحْ مْ الحُ ــلْ ناظَ عَ تجْ

كْ احَ دَّ قْ مَ ــوَّ شَ ــي المْ ــن عل ــسْ ب ادري

بابُه في بن مالَكْ ــاسْ و احْ في أرضْ ف

وانِي ــعْ األخْ مَ جْ ــا مَ ــمْ ي لْكُ ــوا كُ قُولُ

انِي ابْ و شــبّ ــا شــيّ ن فْ عْ ــمْ ضُ و ارْحَ

ــكْ يا غانِي لَ ضْ ــعارْ بفَ ــصْ االسْ و رخَّ
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ــا ــفْ بين ــانْ و لطُ لْ الزْم ــوْ ــا هَ فين و اكْ

نبينا ـــرة  األخ و  نــيــا  الــدّ ــطــانْ  ــلْ سُ

ــا تين اهْ ــوعْ  بدمُ ــدْ  العبْ ــالْ  ق ــا  م و 

ــي ـالنِ التُّـقْ ســيدْ  المـشــرَّفْ  بجــاهْ 

ــي األزمانِ ــتْ  دام ــا  م الصــالةْ  ــه  علي

وَرْشــانِي ــا  ي ــي  تابِ بكْ اتســيرْ  لْ  ــوَّ عَ

انتهت القصيدة
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يا من اتْسالْ هيجْ وجد وحش األحبابْ

راه أنا انهيل و انميلْ و عينيا اسحابْ

بابْ ــي شيكو اسْ تْ قلتْ يا راسِ قْ انْطَ

ــاس اصوابْ ــاب انقــري ن ــارْ الحب بخب

ــرد الجوابْ ــادْ انصفــطْ احمــام و ي غ

ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

جابْ الحال  بلسان  الگمرِي  جاوَبْنِي 

االنجاب دوك  الفقرا  عبد  غير  أنا  ما 

بلحساب المسايف  لي  عيد  لكن 

قتْ قلت له صادَقتْ في ذا  الخطاب انْطَ

الهداب أو   -------- وانح  اجْ بريش 

ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

ــرُه بْ خَ الســاكن  و  العقــل  ــر  تحي و 

إقطــروا ــن  الخدي ــى  عل ــا  مطاره و 

جمــرُه لســاكن  طفــى  ــا  يان ــى  حت

يندكــروا وال  االشــراف  و  العمــام 

ره ــى المســكْ و عطَ اســالمْ فايَقْ عل

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 

ــره أم انــبــيــن  و  ــي  ل قـــال  ــه  ــدي نَ

ـــرّه أجَ ي  ـــدّ شـــان ن ــل  ك نــحــب  و 

ره انعــدَ حــق  ــيّ  ف اغشــيمْ  ــي  الل و 

ــفْ انْذكره عْ كي ــانْ و اســمَ هــاكْ البي

صــدره حليــت  المنشــب  الطــوق  و 

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 
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تاب اكْ إال  ادريــس  موالي  تزور  غادي 

االقطاب قاصد  لقلعة  الراسْ  رَجْ  اخْ

البابْ على  اخرجْ  و  بوغالب  طبيب  زور 

ــراب ــتيون أو على فوق اسْ خلى البسْ

ـــرابْ اقْ أوفــهــا  تــم  ــلْ  ــوي اطْ ضهرْ 

ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

الطناب حوز  من  يضاهر  ربيع  ر  دشْ

بو فكرانْ ماه يجي من فيض االشعاب

طابْ اسْ ماها  أو  ارْتاحْ  اسعارْ  عيون 

في الحين في اسريعْ على دوكْ الرواب

االربــابْ رب  ســألْ  و  ــزْواوِي  ل عْ  ضَ اخْ

ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

تمة اتْشاهد االشــجارْ اتْفاجي اغتابْ

حتى تشوف بهجة صفرو وداكْ الحجابْ

تبابْ في  حسبية  عدرى  غير  تحسابْ 

الكتابْ يقراوْ  الطلبة  و  االشرافْ  فيه 

بابْ كل  من  بها  تْ  حاطَ الصالحينْ  و 

ــدرُه ق ــي  العال ادريــس  ــن  ب ســيدي 

ــهرُه على اعلى الفضالْ و الســر اتشْ

ــرّه س ــب  وطــل ولـــي  ــل  ك زور  أو 

ــرُه أت فــي  تلحقهــم  ــات  لعوين

بْرُه كْ فــي الوســط تجَ جَ لكــن امنهْ

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 

اتنظــرُه بعــد  مــن  ــة  النخل تلقــى 

قطــره يعمــر  شــتى  ــازل  من فــي 

شــكرُه و  ــم  الكري ــا  ربن مــد  احْ و 

حجــره يظهــر  ــي  ل ــى  اذْن هــوادْ 

بســتره يكســيكْ  ــه  بركت بجــاهْ 

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 

ادخــل تحت ضــل الغصان و شــجره

ثغــره ـــم  يتبسّ ــا  حــوزه ــانْ  ب ايـْ

ــاض ســلطني كيعبقْ نشــره في اري

و كــذاكْ شــي ارمــى لهــم تنشــره

ينحصروا وال  انــعــدهــم  شــلــى 
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ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

الشغابْ تلوحْ  بوسرغينْ  مامْ  الهْ زور 

نوصيكْ زور سيد مجبر طيب االطيابْ

ــن مســعود المهــاب ــي ب اوزور هيبت

زور اشريفْ عبد الرحمان و ليس خابْ

االبوابْ وناس  النّور  عبد  زور  كذاكْ  و 

ــي ذا الكتاب ــانْ أدي ل ــا الورش هللا ي

و ادْخل للمدرسة و ابكى عند العتاب

و ادْخل حرم سيد لحسن سيف الحراب

العذاب من  يفديكْ  سالم  بن  زور  أو 

ــي اركابْ مــوالي يوســفْ العلوي عالِ

ارحابْ هذا  من  تخرج  ما  بعد  اعزم  و 

فوزة ويحافوا يحفو بك اصحاب البابْ

و يقولوا بجملتهم الشايب و اشباب

االعراب نسل  على  لفقه  ولد  ادريس 

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 

ــل كان طبيــب لضــرّه كــم مــن علي

ينكســرُوا ــي  اللّ االحــوال  ــر  امجب

ندكــره ــم  ابراهي ــن  اب الوفــى  بحــر 

نهــره مــن  يشــرب  مــن  ــبْ  ي ايخِ وال 

خبره جــاء  من  سيد  كل  ســادات 

ــرو صفْ ــي  ف ــرا  للفق ــه  تبلغُ و 

و اشــكى لخالقــك بلســان و دكــرُه

ــعــز بــذكــره ــي ال مــعــلــوم كـــان ف

ســرّه ــواضــح  ال الشريف  ازور  و 

وزرُه ــى  رب يمحي  فيه  زاكْ  مــن 

ــي ينبشــره ــاب لحباب طــى لكت و اعْ

ينضــره كتبتهــم  ــا  م ــراوْ  يق

شــعــره ـــرز  ط مـــن  ــم  ــرح ي اهللا 

كبره و  صغره  في  االشـــراف  عبد 

انتهت القصيدة
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ــرْ اللّهــابْ ــوى بالجم ــى مــن شــافْ و انكْ أهْ عل

يبْ عِ ــرْ كيّ على جــرحْ اصْ نِي ــقْ المْ شْ مــن نارْ العَ

بْ هَّ ذَ ولْ امْ يلْ عنترِي مســقُ ــقِ ــيفْ اسْ رْحْ بسِ جَ

ــبابْ ــالهْ اسْ ــه لَبْ ــوفْ عينُ ــى مــن كانْ شُ أهْ عل

ــبْ بِي أطْ ــلْ  الوَصْ دُونْ  ــه  تُ ليعْ ــومْ  أشُ صــابْ  وال 

بْ ــدَّ يتْعَ ــمْ  گايـَ و  ــلْ  راحَ ــالهْ  خــ ــرْ  ـ الهاجَ و 

ــابْ ــدْ الب ــحْ عن ــحْ و نايَ ــورْ جايَ جُ هْ ــى المَ أهْ عل

يبْ ــكِ تَرْ متلْ المطرْ اسْ ــا افْ دّ م ــوقْ الخَ ــهْ فُ عُ دَمْ

رَّبْ غَ ينْ امْ ــكِ ــه مَسْ رْبْ غربْتُ ــبَهْ قيسْ فــي غَ يَشْ

ــيّ فــي اعــذابْ ــي وال يشــابَهْ ل ــه مــن حالِ حالُ

يبْ ــرْ و انْغِ ضَ ــا نَحْ واه نِي اهْ ــي تَركْ ــدْ اللِّ من فَگْ

ــبّ ــبْ الخمــرة باللّ ــودْ لَعْ ــبْ باألسُ ــة تَلْعَ بْيَ ضَ

ــا غابْ ــاهْ معاه ــلْ ت قَ ــهْ و العْ ــكْ ادْوا ذا التِّي مَسْ

رِيبْ ــاسْ اغْ ــه بين النّ حايْنُ و الجســمْ ابْقــى يا امْ

ــبْ نَّ شــى و يجَ ــورْ ضلّهــا تَخْ ــة مــن شُ بْيَ و الضّ
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األدابْ و  الســرّ  و  ــا  البْه ــازَتْ  ح ــي  للِّ ــوا  ولُ قُ

بيبْ ــوبْ احْ بُ حْ ــن مَ لْ م فَ ــا اجْ زالْ م ــا الغْ رُوفِي ي

ــبْ زينَ ــي  موالتِـ ــرْ  ضَ الحْ ــسْ  ـرايَ اعْ أســلطانة 

ــبْ ــلْ و ســارْ غايَ قْ ــاهْ العَ ت

ــوبَةْ وى منشُ حــاتْ بالهْ ــي اضْ وارْحِ و اجْ

بْ يهْ ارْســل لِي انْشاشَ و التّ

ــة نُوبَ هــيّ  ــا  م ــدة  حْ و  ــاتْ  أوق ماهــي 

ــبْ انْراقَ ــا  واي اهْ فــي  ــا  وأن

ــة زَنُّوبَ ــي  وَلْفِ مــن  الرضــى  ــنْ  انعايَ و 

شــابْ ــبابِي  اشْ ــه  ب هــا  رامْ اغْ ــي  موالتِ ــبْ  زينَ

ــيبْ ــرابْ ايْشِ ــى  الغْ بْها عل ــونْ حُ نُ كْ ــو فهــت مَ ل

لْبْ ــدابْ القَ ي فــي زينْها طــالْ اعْ ــقِ شْ ــبْ من عَ زينَ

ــحْ غــالّبْ ــي و اصب نِ لَكْ مالْهــا امْ ــقْ اجْ شْ ــبْ عَ زينَ

ــلِيبْ ــودْ اسْ ــعْ و ايعُ ضَ رْ الدجــى يَخْ ــدْ ها بَ ــقْ شَ يَعْ

ــلَبْ ــا انْسْ ــرُه م مْ ــي عُ ــلَبْ بالبْهــا اللِّ ــبْ تَسْ زينَ

ــرابْ لَتْ ــنْ  امْحاسَ ــنْ  اوْزِي ــة  جازْيَ ــتْ  فاقَ ــبْ  زينَ

ــبْ ــرْ ايْرِي ــوا قَهْ ــلْ رَضْ بَ ــقْ زينْهــا اجْ شَ ــو كانْ اعْ ل

لَبْ رُه ما انْسْ مْ سْ في ابْهاها اللِّي عَ مْ و تنُوبْ على الشَّ
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ــابْ ــوسْ و نشّ ــالمْ و قُ ــن الضــوّ و الظْ ــتْ بي عْ جمَ

ــبْ ي ــة و الطِّ يب ــرْ و الطِّ رْدْ و الزّهَ ــوَ ــرِي و ال و النَّسْ

ــبْ الطي ــلْ  األصْ و  الوْفــى  و  ــودْ  الجُ و  ــة  مَّ الهَ و 

حجــابْ ــنْ  حاسَ المْ ــلْ  اهْ و  البْهــا  ــكْ  مالَ هــيّ 

ــبْ تَرْتِي فــي  ــومْ  انْجُ ــاتْ  البْن و  سْ  ــمْ شَ هــيّ  والّ 

ــبْ وكَ كُ ــا  عاه امْ ــانْ  ايْب ابْقــى  ــا  م ــتْ  لْعَ طَ إذا  و 

األدابْ و  الســرّ  و  ــا  البْه ــازَتْ  ح ــي  للِّ ــوا  ولُ قُ

بيبْ ــوبْ احْ بُ حْ ــن مَ لْ م فَ ــا اجْ زالْ م ــا الغْ رُوفِي ي

ــبْ زينَ ــي  موالتِـ ــرْ  ضَ الحْ ــسْ  ـرايَ اعْ أســلطانة 

ــبْ تايَ كلّ  ــبِي  تَسْ ــا  هيف

ــدْ التُّوبَة هْ ــضْ عَ ــوفْها يَنْقَ مــا ايْشُ هْ مَ

يعْ ســالَبْ ــنْ ابْدِ سْ حازَتْ حُ

مســلُوبَة ــه  فُ بوَصْ ــولْ  قُ العْ ــيَّرْ  إيْسَ

جايَبْ ــه العجبْ مــع العْ في

ــة وبَ جُ ــرْ اعْ هْ ــه فــي الدَّ ثْلُ ــرْتْ مَ وال انْظَ

ــزّ و صــابْ تَ ــن اهْ شــا حي ــلْ الحْ ــدّ ادْواخَ خــادْ القَ

يبْ رِي و ساعات يَنْشــالْ اقْضِ هْ ــمَ لْ سَ دَ ةْ يَعْ ســاعَ

ــبْ ــحْ الْعَ ــه الرِّي مــن ريحــانْ فــي رُوضْ ســيدنا ب
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ــرابْ ــبْ الرِّيحــانْ اغْ ي ــى اقْطِ ــه عل يتُ كِ ــعر احْ و الشّ

ــبْ رِي ــه فــي تَغْ ــا ب ــرُوقْ وأن ــه فــي الشْ ناحُ مــن تَجْ

لَّبْ تتگَ قَلْبِي  فــي  ـــمْ  دايَ ــاتْ  حــيّ اظــفــايَــرْ  و 

يْهــاب ــاحْ الحْ فــي عقــب الغَ ب ــمْ الصْ ــرَّة نَجْ و الغُ

ــبْ يـ غِ امْ دُونْ  ــوارُه  انـْ ــة  جَ بَهْ ــالتْ  اتْجَ ــنْ  بِي اجْ و 

ــبْ ــه يَرْگَ ــمْ منُّ شَ مــالْ يَحْ ــل الكْ ــاللْ فــي لي الهْ

ــابْ نْ ســايَرْ اللب ــطَ ونْ يَشْ ــطُ ــونْ الشْ ــبْ نُ و الحاجَ

يبْ ــوبْ انْصِ وى منصُ ــولْ ناسْ الهْ قُ يدْ اعْ ــوسْ الصّ قُ

ــبْ طَ اعْ و  ــلْ  عطَّ ــا  م و  ابْطــالْ  مــن  ــد  صيّ ــا  َم أ

ــابْ ت مــن  رْ  ــحَ تَسْ ــة  رْشَ الحَ ــة  القاتْلَ ــالتْ  النَّجْ و 

رِيبْ تَجْ ــرَّبْ  ــجَ امْ بيرْ  اكْ سحرْها  ــيّ  ل دابْ 

بْ جَ العْ ــلْ  ــعَ تَــفْ ــيّ  ه و  ة  سَ ناعْ ــرْ  ــهَ تَــظْ ــيّ  ل

األدابْ و  الســرّ  و  ــا  البْه ــازَتْ  ح ــي  للِّ ــوا  ولُ قُ

بيبْ ــوبْ احْ بُ حْ ــن مَ لْ م فَ ــا اجْ ــزالْ م ــي يا الغْ رُوفِ

ــبْ زينَ ــي  موالتِـ ــرْ  ضَ الحْ ــسْ  ـرايَ اعْ أســلطانة 

ــبْ ــبْ ســرّ حاجَ ــورْ الحاجَ نُ

وبَة ــة المرصُ لَ قْ ــدْ المُ ــامْ عن ن ــفْ المْ طي
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ــبْ ايَ التّ ــبِي  تَسْ ــة  لَ النَّجْ و 

ــة القرهـوبَ ــنْ  ي كعِ ــة  بَ ـدْ هَ امْ ــة  لَ حْ كَ

ــبْ الهَ ــارْ  النّ كمــا  ــدّ  الخَ و 

وبَة لْهُ مَ ــودُه  ــهُ اصْ بحر  كــبــادي  و 

صــابْ باخْ وســانْ  سُ ــى  عل ــدا  بالنّ بَحــتْ  اصْ وردة 

يبْ جِ ــري اعْ ــرِي جَ ــبابْها يَجْ ــاء اشْ ــرْ فيهــا م هَ يَظْ

ــبْ جَّ حَ ــيفْ امْ هــا فــي ظــلّ السّ ــة لكــن طيفْ نّ جَ

ضــابْ اهْ ــوقْ  فُ مــن  ــهْ  تايَ الغــزالْ  ــدْ  ول ــة  بَ الرّگْ و 

ــبْ ي ترْحِ و  ــمْ  ي تَنْعِ فــي  ــدوامْ  ال ــى  عل ــنْ  ي رْعِ الدَّ و 

ــبْ صَّ خَ امْ ــونْ  يكُ و  ــذى  اهْ إال  أنْزَهــى  الكــفّ  و 

ــابْ ــاوَة تحــت اتْي ــانْ فــي صف رْ ارْخــامْ يب ــدْ و الصَّ

ــبْ ي ــنْ ارْطِ صْ ــوا فــي غُ لُّ حــاتْ طَ فْ ــنْ اتْفِ ي دِ و النَّهْ

ــبْ لَّ غَ امْ ــرَّدْفْ  ال و  ــي  حالْتِ ــفْ  كي ــفْ  عاجَ ــنْ  بَطْ و 

دابْ و  راقْ  ــى  حت الخصــرْ  ــى  عل ــوى  اق و  ــفْ  اتْعاطَ

ــبْ نِي تَجْ ــه  تَبْرِيمُ فــي  ــمْ  ناعَ ســاقْ  و  الرَّفْغــاتْ  و 

ــبْ ـ جَّ نَتْعَ ــي  نِـ تَتْـرَكْ امْشــاتْ  إذا  ــنْ  يـ مِ القـدْ و 

األدابْ و  الســرّ  و  ــا  البْه ــازَتْ  ح ــي  للِّ ــوا  ولُ قُ

بيبْ ــوبْ احْ بُ حْ ــن مَ لْ م فَ ــا اجْ ــزالْ م ــي يا الغْ رُوفِ

ــبْ زينَ ــي  موالتِـ ــرْ  ضَ الحْ ــسْ  ـرايَ اعْ أســلطانة 
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ــبْ غايَ ــيـرْ  انسِ و  ــبْ  جَّ نَتْعَ

ــة لـوبَ طْ المَ ــيَـة  شْ المَ ــكْ  دي ــوفْ  أنْشُ

ــبْ ــ وايـَ الدْ و  ــة  ـلِيلـَ بالتخْ

ــوبَة نْسُ مَ للتّيهــانْ  ــة  مالْيَ ــوفْ  اعطُ و 

ــبْ رايَ الغْ ذا  فــي  ــدْ  ي ايْفِ أشْ 

ــة وبَ ــه ارْطُ ــا في ــحْ م ــبْ قاصَ لْ البْهــا و قَ

ســالّبْ ــمْ  بَسَّ المْ ــهْ  الوَجْ ةْ  يحَ ــمِ اسْ ــتْ  رِي إال 

ــبْ اقْرِي ــراجْ  الفْ ــرْ  نَنظُ و  ولْهــا  بوصُ ــي  نِ عْ تطمَّ

ــرّبْ جَ امْ ــومْ  لُ عْ مَ البْهــا  ــلْ  أهْ مــع  ــرْ  ي الخِ ــنّ  ل

ــابْ ت العْ و  ــهْ  التِّي فــي  ــرِي  صْ تقَ لهــا  ــتْ  لْ قُ إال  و 

ــبْ ي ــدّ ارْطِ ــلْ بقَ ي ــه و اتْمِ ــقْ اتت ــرْفْ ارْقِي ــرْ طَ سَ تَكْ

ــبْ يَّـ غَ امْ ــلْ  قْ العَ و  ــرْ  الصب ــدْ  فاقَ ــي  لِّينِ تخَ و 

حابْ ــرْقَتْ دُونْ اسْ مسها شَ ــوفْ شَ واشْ من يُومْ انْشُ

رِيبْ ــرُوحْ اطْ شْ ــي مَ لْفِ ــلّ فــي روضْ الرّضى بوَ و انضَ

ــأدّبْ ــت ـــي ن ـــواقِ ــن اشْ ــهــا م امْ الــبْ ـــــدّ ـــا قُ وأن

ــوابْ الجْ غــى  نصْ ــارة  ت و  ــوى  بالهْ ي  ــكِ نَشْ ــارة  ت

يبْ هِ ــمْ فــي تَدْ ــوابْ مــن خاتَ طْ بالصْ ــقَ ــرْ يَسْ وهَ جُ

بْ هَ نُه يَدْ لْ من حسْ رة على العقَ ضْ شــى في الحَ يَخْ
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ــابْ لْب بجَ ــيهْ  كاسِ ــا  ـي الحْ وَرْدْ  ــي  ـنِ نَجْ ــارة  تـ

ــبْ ي ذِ العْ ـــفْ  رْشَ بالمَ ــي  لْتِـ عَ ــرانْ  نيـ ــرَّدْ  نبَـ و 

ــيَّبْ سَ ــوحْ امْ ــورْ فــي الخــال مليُ جُ هْ ــدْ مَ و الحاسَ

األدابْ و  الســرّ  و  ــا  البْه ــازَتْ  ح ــي  للِّ ــوا  ولُ قُ

بيبْ ــوبْ احْ بُ حْ ــن مَ لْ م فَ ــا اجْ ــزالْ م ــي يا الغْ رُوفِ

ــبْ زينَ ــي  موالتِـ ــرْ  ضَ الحْ ــسْ  ـرايَ اعْ أســلطانة 

ــبْ حاجَ ــمْ  ي الرّ مــع  ــاتْ  انْب

وبَة جُ حْ ــي مَ جابِ ــبْ فــي ضــلّ احْ و الغالَ

ــبْ ـ واعَ الكْ ــاجْ  ت ــة  الغـزالَ

ــة رُوبـَ طْ مَ ــي  بالـِ اگْ ــظْ  ـ الْفَ إال  ــوة  ـ زَهْ

جــادَبْ ــراحْ  االفْ مــن  ــا  انايَ و 

ــة بُـوبـَ حْ المَ بـوجــودْ  ــي  ليلتِ ــمْ  نَ نَغْ

ـــرابْ بشْ ينِي  ــقِ تَسْ زينْـهــا  مــالْ  بكْ ــة  ـ الهيفَ و 

يبْ انْحِ ــكْ  ــسْ مَ ــهــا  ــمْ ايْــألّ لينَة  ـــراحْ  ب راحْ 

ــرَبْ ــشْ نَ بها  ــي  ــرانِ اتْ إذا  حــالِــي  عــن  نَغْشى 

ســابْ احْ دُونْ  ــرْ  دايَ ــا  بينن ــكاسْ  ال ــمْ  نجَ ــارة  ت

ــبْ ي تَرْحِ و  وَودّ  دْ  ــعْ سَ ــن  بي ــمس  الشّ ــه  ب ــعى  نَسْ

ــبْ عينَ و  ــرَمْ  الكَ ــتْ  بَنْ ــحابْ  السّ ــدْ  وَلْ ــزَوَّجْ  يَتْ
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ــابْ رب و  ــادِي  ــن إيْ ـــودْ  عُ بين  ــنــانْ  لَــقْ انــغــايَــمْ  و 

ــبْ الْبي ظــانْ  يَقْ ــي  غانِ و  هــا  ازْواجْ ــرْ  أمْ وا  دُ ــهْ ايْشَ

ــبْ تَ تْ يَكْ ــرْطَ ــا شَ ــه م ــدّ التي ة فــي خَ عَ ــطْ بالسّ

ــة و اطــرابْ ــا فــي خالعَ ــاحْ ليلْن ن ــت اجْ ــا تَحْ ن و احْ

ــبْ ي ظِ اخْ صــانْ  االغْ ــرْ  نْبَ مَ ــرْ  ي الطِّ ــى  يَتْرَقّ ــى  حت

ــرَبْ ــرْكْ اهْ ــدْ التّ نْ ــاسْ مــن جَ ب ــدْ الحْ نْ ــوبُه جَ و نشُ

تَنْســابْ ــه  مياهُ و  ــة  كَ ضاحْ ــتانْ  البُسْ ــارْ  ازْه و 

ــبْ ي ــقْ و يطِ بَ ــبْ يَعْ يَّ ــدى طيبْهــا طَ ــيمْ اشْ و انسِ

ــبْ رَكَّ امْ دُرّ  ــي  كِ نَحْ ــجارْ  االشْ ــدْ  جي فــي  الطــلّ  و 

اخصــابْ فــي  ــادِي  إيْن ــرْ  ي طِ كلّ  ــارْ  ي االطْ ــعْ  موالَ و 

يبْ يعْ مجِ ــمِ لْكْ اسْ ــنْ ال  ايْزُولْ فــي المُ ــبِيحْ لمَ تَسْ

ــبْ نْ ــذّ ــارْ ال ــفّ ــقْ غ ــاليَ ــخْ ـــمْ ال ــبْــحــانُــه راحَ سُ

جــابْ احْ فــي  ــرْزَتْ  بَ ة  ــدَ ي اقْصِ هــا  هاكْ أراوِي  هــاكْ 

ــبْ األدِي ــرّبْ  عَ المْ ــي   علِ ــن  ب ــسْ  ادْرِي ــكارْ  افْ ــتْ  بَنْ

ــبْ ـبَّ نَتْحَ ــنْ  حاسَ المْ ــاسْ  النّ ـرِي  ــعْ بشَ ــتْ  الزَلْ

ــرابْ ــقْ ال ــرة  ــزهْ ال اوْالدْ  لألشرافنا  ــي  وســالمِ

ــيبْ سِ اعْ ــوقْ  فُ ــى  ل تعَ و  ــامْ  اليم ــدْ  وَلْ دْ  ــرّ غَ ــا  م

ــبْ إيْهَ ــحْ  الرّي ــفْ  ي لطِ و  ــب  نْدل العَ ــاحْ  ن ــا  م و 

انتهت القصيدة



169حبيبة 1

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

فْ يا من اتْســالْ امْصيبة طْ راقْ من بعد العَ ــتْ الفْ ري

ومْ اتْصيبُه مُ ــعْ الهْ ي مِ ــقْ اجْ و اللِّي افنى  بضرّ العشْ

يبَة ــكِ ودْ اسْ دُ فانْ على الخْ ه مــن الجْ عُ دامْ تَبْقــى امْ

ــمْ قلِيبُه مي ن له فــي اصْ ــاكْ ــرامْ السّ ةْ اغْ مــن ليعَ

ــة رِيبَ ــة و اغْ بَ دْ عَ ــنْ امْ ــة لســيُوفْ البي ــه امگلْب داتُ

يبُه ــه و انْحِ حايْنُ ــاحْ مــن امْ ــا يرت شــيقْ م ــى اعْ حت

يبَة جــابْ أوْجِ را في الحْ ــدْ دْ العَ ال ســيّما اللِّي شــاهَ

ــه يبُ دِ ــه و صــادَفْ مــن زينْهــا تَعْ ضــرِّي فــي صدافُ

ــة ــداهْ اقْريبَ ــا احْ رْه ــى ينْظَ ــه حت ــونْ حيلَت أشْ تكُ

يبُه ــدْ لهِ هْ ــرُه و صَ ــي جمْ فِ ــقْ يَطْ ايَ هــا الرّ مــن ريقْ

ــتْ من حبيبَة ي نِ وا باين إال افْ دُ ــهْ وى شَ ــا ناسْ الهْ ي

ــخى بحبيبُه نْ اللِّي ما اسْ وْ ــنْ عَ سَ ــوا اهللا يَحْ ولُ قُ

ــة يبَ أوجِ ــانْ  ي بالعْ ــة  زالَ اغْ ــتْ  ري ــوى  الهْ ــاسْ  أن

ــوا إيغيبُ ــكل  ل ــا  ابْهاه ــدْ  عن ــبْ  واكَ الكْ و  اهــاللْ 
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ــة ريبَ ــودْ اهْ ــنها اتْعُ امْ امْحاسْ ــدّ شــمس النهــارْ قُ

ــه يبُ ــه و اتْهِ مُ ظْ ــعْ و تعَ ضَ ــي تَخْ افِ مــن زينْهــا الصّ

ــر و طيبَة ــة بسَ ــا حــازَتْ رَفْعَ ــمْ الهيف ــا و نَعْ هيف

ــه ترتِيبُ ــى  عل ــي  اللِّ ــنْ  الزِّي و  ــة  رافَ الظْ و  ــزْ  ي المِ و 

ــة ــرْ و الهيبَ هــا بالوق رمْ ــبْحانْ مــن انْشــاها و اكْ سُ

ــرامْ ايْشــيبُوا ــل الغْ انْ هَ ــبّ ــا شُ وا ابْهاه دُ ــو شــاهْ ل

ــة ريبَ اغْ كلّ  ــعْ  ي مِ اجْ اتْ  ــدّ ع ــا  معاه ــي  ريبْتِ اغْ

ــوا ــالْ إيرِيْبُ يهــا للجب كِ ــي نَحْ ولِ دُ ــا  اعْ ــتْ ي ــوْ جي لَ

ــتْ من حبيبَة ي نِ وا باين إال افْ دُ ــهْ وى شَ ــا ناسْ الهْ ي

ــخى بحبيبُه نْ اللِّي ما اسْ وْ ــنْ عَ سَ ــوا اهللا يَحْ ولُ قُ

ــة صيبَ اخْ و  ــة  مَ ناعْ ــة  رُوضَ فــي  ــة  خزْرانَ كْ  ــدّ ق

يبُه اقْطِ يمْ  انْسِ رْ  ابْهَ اللِّي  الياسْ  من  يَّنْ  صِ اغْ الّ  و 

ييبَة واتْ فــي تطْ تافْ اهْ ــى الكْ رْ عل و اظفايَرْ الشــعَ

يبُه ــوحْ فــي تَرْحِ وســانْ ايْلُ ــاضْ السُّ ــي في ارْي كِ نَحْ

يبَة هِ ــعارْ فــي تَدْ تْ اشْ دْ بينْ و شــاهَ ــرْتْ حاجْ و انْظَ

ــه يبُ دِ تَعْ ها  ــيقْ شِ لَعْ ــرْ  طَ يَفْ ــا  م ــر  فاطْ ــونْ  عيُ و 
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ــه يبَ هِ لْ بتَدْ ــكَّ شَ ــة لمْ ــبْ الفضّ لْ ــونْ قَ ودْ ل ــدُ و اخْ

يبُه دِ ــي تَهْ تِ دّ ــي هَ ــظْ اللِّ تْ ســيف اللّحْ ــة تَحْ نَ وَجْ

ــة يبَ تَرْگِ فــي  ــرُوحْ  شْ مَ ــي  بَرْنِ ــرْ  يَّ وِ كطْ ــورْ  نْجُ غَ

ــنِيبُه تَشْ ــه  زَيْنُ امْ ــومْ  نْظُ مَ ــرْ  وهَ جُ ــه  في ــرْ  الثغ و 

ــتْ من حبيبَة ي نِ وا باين إال افْ دُ ــهْ وى شَ ــا ناسْ الهْ ي

ــخى بحبيبُه نْ اللِّي ما اسْ وْ ــنْ عَ سَ ــوا اهللا يَحْ ولُ قُ

يبَة لْهِ تشَ و  رِيدْ  تَجْ في  ورْ  الكافُ ةْ  يقَ قِ اشْ بَة  رَگْ و 

ــه لِيبُ اطْ مــن  ــفْ  خايَ ــوَّشْ  شَ امْ ــرّاضْ  ع ــدْ  ي الجِ و 

ــة ييبَ ــفّ فــي تَطْ ــمْ و الكَ ــة و معاصَ ــنْ صافْيَ ي دَرْعِ

ايْنيبُوا ولْ  قُ العْ ميعْ  اجْ له  ــداوَلْ  اجْ في  ة  وشَ نْقُ مَ

ــة و عجيبَة ــة بالغَ مَ كْ رْ فيهــا حَ ــدَ ــاتْ الصّ و ارْخام

ــه يبُ هــا و اتْصِ احْ ــكْ تفّ ــرْ عينَ ــولْ تَنْظَ صُ ــولْ الفْ طُ

ــة الغيبَ فــى  الجْ ــدْ  بع ــه  جنيتُ و  ــه  ت ريحْ يتْ  ــمِّ شَ

مارْ يطيبُوا ــادْ على الجْ نِي و الحسّ ــلْطْ في ارْياضْ سُ

ــة تنْگيبَ فــي  والّتْ  و  ــلْ  اللِّي ــوبْ  تُ ــة  اللَّ تْ  شــقَّ

ــه و ارقِيبُه ــةْ حارْسُ لْفَ ــى مــن كُ نَّ ــتْ مــن اتْهَ ي جِ امْ
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ــتْ من حبيبَة ي نِ وا باين إال افْ دُ ــهْ وى شَ ــا ناسْ الهْ ي

ــخى بحبيبُه نْ اللِّي ما اسْ وْ ــنْ عَ سَ ــوا اهللا يَحْ ولُ قُ

ــة يبَ هِ ودْ اصْ ــدُ ــى وَرْدْ الخْ ــرَبْنا عل ــزُوجْ و اشْ ــا ابْ بَتْن

يبُه ــرُه و نصِ ــبْ ادْخايْ ي ــرى مــن طِ سْ ــت عنْد كَ  كان

يبَة ــة و ارْحِ يَ ــدّ باهْ ــراحْ من ي احْ ابْ ــرّ ــى ال ل ــا احْ هللا م

يبُه ريمْ يْنسى شِ يمْ اهْ بْ شــيخْ اقْدِ ونْ صاحَ اللّي يكُ

ــة يبَ جِ العْ واتْهــا  باصْ اتْجــاوَبْ  ــب  تحَ ــة  الغالْيَ و 

فى و نحيبُه ي مــن الجْ ــكِ ما نَشْ هْ وبْ بالحياء مَ و تدُ

ريبَة ــحْ و جــاتْ فــي تَحْ ب ــولْ الصّ يُ ــتْ اخْ ــى تاگَ حتّ

ــه قْ جيبُ ــرّ ــوفْ و زادْ خَ ــه بالخُ ــلْ شــابْ راسُ و اللِّي

ــة التَّغريبَ ــمْ  زاحَ لمْ ــتْ  مالَ ــا  ريَ التّ ــبْ  كواكَ و 

ــه طيبُ و  ــداهْ  اشْ ــا  علين ــبّ  هَ و  ــيمْ  النْسِ ــرَّكْ  اتْحَ

ــة يبَ وِ اصْ ــرامْ  الغْ ــتْ  بَنْ ــرّة  حُ رة  ــدْ عَ ــبْ  ألْبي هــاكْ 

ليبُه لِّيهْ فــي تَخْ ــدْ اتْخَ وى و الجاحَ ــلْ الهْ ــبِي أه تَسْ

يبَة ــوالْ انْجِ ــي اقْ ــن علِ ــسْ ب ــولْ ادْري و ســالمنا ايْقُ

يبُه طِ ــاحْ اخْ ب ــرْ االغصانْ على الصْ نابَ ــا باحْ فُوقْ امْ م

انتهت القصيدة
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ــبْ ي عِ ــبّ اصْ ــتْ الحُ ــي ري لِ ــا أهْ ي

ــة امْصيبَ كلّ  ينْ  ــقِ العاشْ فــي  ــلْ  مَ تَعْ ــة  بَّ حَ المْ و 

ــرُوبْ اكْ كلّ  نْ  معــدَ ــوى  الهْ و 

ــبْ اتْري ــالْ  ب الجْ ــى  عل ــزَلْ  انْ ــو  ل

هيبَــة و  ــزّ  بعَ لجاللتُـه  ــضعْ  تَخْ ـــنْ  الطَ السّ و 

ــوبْ مغلُ حــى  يَضْ ــبْ  غالَ كلّ  و 

ــبْ ــري التَّجْ ــكْ  ي طِ نَعْ ســألْنِي 

ــة ــه طيبَ ــي ل ــي للهــوى وال ادّيت ــا دَقْتِ ــي م ــا اللِّ ي

ــوبْ منشُ ــي  ثْلِ مَ ــي  يت ابْقِ وال 

يبْ لهِ ــدّ  خ مــن  كــوِيــتــي  مــا 

كيبة اسْ ـــزانْ  امْ حرّها  ي  فِ يَطْ ما  ــرة  ــمْ حَ ــارْ  ن

ــوبْ ــقــلُ ال ــن  م ــا  دْه ــرّ ــب ي وال 

ــبْ ي ذِ العْ ــفْ  رْشَ المَ ــقْ  ري ــرْ  غي

ــة الغيبَ بعــد  ــتْ  هوِي مــن  ــفْ  طَ يَعْ إال  ــالهْ  احْ ــا  م

مســلُوبْ ــي  لِ قْ عَ ــي  لِّ يخَ ال  و 
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ــبْ ي جِ اعْ ــن  زي ــكْ  زينَ ــي  اللِّ ــا  ي

حبيبة ــتِــي  راَحْ أَرُوحْ  ــاكْ  ــرْض ب عالجينِي 

ــوبْ بُ حْ مَ ي  ــدِ نْ عَ ــكْ  ابْحالَ ــا  م

ــلِيبْ اسْ ــتْ  لِّي و  تَكْ  ــفْ شَ ــومْ  يُ

يبَة ــا و الطّ ولْ و الحي مُ كْ ــنْ المَ سْ تْ فيكْ الحُ ــفْ شَ

ــوبْ لُ طْ المَ الســرّ  و  ــرْ  قَ الوْ و 

ــبْ ي جِ تَحْ فــي  رَة  ــدْ ع ــة  يَ باهْ

ســيبَة احْ الحــرُوفْ  مســرارَةْ  ــة  اظرِيفَ و  ــة  رايقَ

ــمــدوبْ ــعْ ال ــبْ ــة بــالــطَّ صــايْــلَ

ــبْ يـ ابْعِ ترضــايْ  ــا  م ــة  بَ حاجْ

الوجيبة يــا  ــاكْ  ــه ابْ ويــرعــى  يكْ  ضِ يَحْ ربْــنــا 

وبْ ــكْ المرغُ ي جِ ــي فــي امْ ــا اللِّ ي

ــبْ ارْقِي كلّ  فــي  ضــدّ  ــي  زُورْنِ

يبَة ارهِ ــــواكْ  اهْ مــن  ـــي  داتِ لِّيتي  خَ الــلِّــي  يــا 

ــوبْ متعُ ــرْ  يَّ حَ امْ ــكْ  ب ــرْتْ  سَ

بيبْ ــاسْ احْ ــا ابْقى لي فــي النّ م

ــة يبَ ــرامْ كلّ امْصِ ــوقْ الغْ ــلّ انْشــوفْ فــي سُ كنْضَ

ــوبْ  الكتُ ــعْ  انْطال كنــت  بعــد 
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ــبْ ي جِ اعْ ــن  زي ــكْ  زينَ ــي  اللِّ ــا  ي

حبيبة ــتِــي  راَحْ أَرُوحْ  ــاكْ  ــرْض ب عالجينِي 

ــوبْ بُ حْ مَ ي  ــدِ نْ عَ ــكْ  ابْحالَ ــا  م

ــبْ بي اطْ كانْ  ــا  م ــكْ  فَ طْ عَ دونْ 

ــاتْ اقْريبَة ــودْ فــي اوْق ــي و اتجُ ــفْ ل طَ ــكْ تَعْ ابْغيتَ

ــوبْ جُ احْ كلّ  ــرَق  تَخْ ــكْ  يتَ ابْغِ

ــبْ بي الحْ ــدْ  ـ ايْفاگَ ــبْ  الحبيـ

ــة عيبَ اصْ كلّ  الوْصــالْ  مــع  ــهالْ  تَسْ ــي  دينِ فاگْ

ــوبْ انتُـ و  ــرّة  المـ هــذا  ــرْ  غي

ــبْ ي انغِ و  ــرْ  ضَ نَحْ ــي  اتْجِ ــا  يوم

ــومْ انْشــوفَكْ في البْســاطْ فــي تَوْجيبَة واشْ مــن ي

وبْ ــكاتْ إيْدُ ماع في الحسْ و الشّ

طيبْ و  ــودْ  ع و  ــاتْ  الــمــرشّ و 

ــة يبَ اصهِ و  ــة  تقَ عَ امْ ــة  ميّ الحُ ذا  طــارَبْ  المْ و 

مشــرُوبْ و  ــوبْ  مكبُ ــرْ  الخم و 

ــبْ ي انْهِ و  ــي  ذاتِ ــدِي  نَهْ ليــك 

ــة اعديبَ ــفارْ  اشْ اتنيمــي  و  ــكْ  كاسَ ــدِي  تَهْ ــن  حي

مكســوبْ ــي  قبلين كْ  ــدَ عبي
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ــبْ ي جِ اعْ ــن  زي ــكْ  زينَ ــي  اللِّ ــا  ي

حبيبة ــتِــي  راَحْ أَرُوحْ  ــاكْ  ــرْض ب عالجينِي 

ــوبْ بُ حْ مَ ي  ــدِ نْ عَ ــكْ  ابْحالَ ــا  م

ــبْ ــي ــنّ ارْطِ كْ ك ـــدّ ــي ق نِ ــزّ هَ

يبَة ــسْ فــي بســتانْ مــن النســيمْ فــي ترطِ كيْمايَ

ــرُوبْ ــح ال ــةْ  ــاعَ س ــــةْ  رايَ أو 

ريـبْ اغْ ــرابْ  اغْ ــونْ  لُ رْ  الشعَ و 

ــة جيبَـ العْ ــه  رْتـُ ابْغَ ــى  يتْجلّـ رْ  ــدَ ابْ ــنْ  الجبي و 

ـــروبْ ــه مــالــه اغْ ــنُ ــسْ نــور حُ

ــبْ ي جِ العْ ــبْ  الحاجَ ــق  الرقي و 

ــة يبَ طِ العْ ــبُه  انْشاشْ ــي  يَرْمِ ــعْ  لَّ طَ امْ ــوسْ  قَ كــنّ 

ــوبْ ــتُ ــكْ مَ قْ  ـــرّ ـــعَ امْ ـــونْ  نُ أو 

ــبْ يـ هِ تَدْ ــا  امعاه االشــفارْ  و 

ــة يبَ اخصِ ابطــاحْ  فــي  ــانْ  م بلّعْ ــلْ  ثَ امْ ودْ  الخــدُ و 

وبْ العجُ لْ  كامَ سْ  المعيطَ و 

يـبْ تَرْكِ في  خــاتَــمْ  رْ  الثغُ و 

ــة ديبَ تهْ تُه  ــفيفْ اشْ فــي  رْجــانْ  مَ شــي  ــه  صايْنُ

ـوبْ مسلـُ دْ  ــرّ ــجَ الــمْ جيدها 
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ــبْ ي جِ اعْ ــن  زي ــكْ  زينَ ــي  اللِّ ــا  ي

حبيبة ـــي  ـــتِ راَحْ أرُوحْ  ــاكْ  ــرْض ب عالجينِي 

ــوبْ بُ حْ مَ ي  ــدِ نْ عَ ــكْ  ابْحالَ ــا  م

ــبْ ي هِ التّدْ دهــبْ  ــي  منِّ هــاكْ 

ــة ويبَ اصْ الفــاظْ  و  ــرار  المسْ ابْهــاكْ  اوْصــافْ  فــي 

ــوبْ الموهُ ــمْ  لْ العَ ــرْزْ  طَ هــاكْ 

ــي أدِيـــبْ ــنِ ــرَفْ ــعْ ــتَ ــــنْ ك اليَ

ــالگْ فــي تَتْعيبة ــي و الخْ افِ شــقْ الصّ ــبْ العْ صاحَ

وبْ ــدُ اكْ حــدّ  مــن  ي  عِ ــمْ اتْسَ ال 

انْســيبْ ــيبْ  حسِ ــي  وافِ لْ  ــوْ قَ

ــة لبيبَ و  ــة  لّعَ وَ امْ ــي  اللِّ ــتْ  البَنْ تْ  ــفْ شَ ــا  ــنْ م وايَ

وبْ ــدُ ـ جْ مَ ــا  واه بهْ ــي  اتْصيبْنِ

ــبْ رْتِيـ التّ ــاسْ  لنـ الســالمْ  و 

ــة ويبَ ــاتْ اصْ ــومْ و البي ــي مفهُ ــن علِ ــسْ ب مــن ادْري

ــوبْ سُ حْ مَ ــة  يمَ ابْهِ ــدْ  ي حِ الجْ و 

ــبْ ــرِي ــه إيْ ــي ل ــنِ ـــا يَــبْ ــلّ أمّ ك

ــة يبَ غِ صْ و  ــة  بَ مصغْ ــه  الگُ اخْ ــبْ  ي اتْطِ كــداكْ  هَ

ــوبْ لُ قْ مَ ــنِي  يَلْبَسْ ابْغــى  مــن 

انتهت القصيدة
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مر اللهابْ نى و هو الجّ هو الضْ

ــدابْ االهْ ــرَّةْ  قُ ــتْ  وصل ــومْ  ي

بابِي ــن احْ ريبْ بي ــي اغْ و ترَكتنِ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

ــيّ رَبّي ــفْ رادْ عل ــتْ كي ي و ابْقِ

ــي لْبِ قَ ــةْ  رْقَـ حُ ــي  ـ فِ يَطْ أشْ 

ذابِي و البينْ في كلّ حينْ يا تَعْ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

ــذابْ ــوى اعْ ــى أهــل الهْ ــا كيــف الفــراگْ عل ــا ســيدي م و هــو ي

ــرابْ الطْ و  ــراحْ  االفْ ــي  لِّ نَوْ و  اهللا  ــي  نِ عْ مَ يَجْ ســاعة  مــن  أشْ 

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــابْ غ ــلْ  يَ العقِ ــة  بُوبَ حْ المَ ــتْ  غابَ ــوم  ي ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــحابْ ــوارَضْ السْ ــوْ بعْ ــدْ و ل ــا الواقَ ــدْ حرّه مَ ــا يَخْ ــرة م مْ ــارْ حَ ن

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

دابْ ســايَلْ  ــا  ي جســمي  ــه  ب

ـــــــبـــــــابْ عــــــــزّ االحْ

اشــغابِي و  ــي  اغصايْصِ فــي 

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

ــبِي مَسْ ــي  فانِ ــا  واه اهْ مــن 

ــبِّــــــــي حُ نـــــــــارْ  و 

ي مشهابـِ ــن  ع ــدْ  ــزِي ــيْ ك

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 



شمعة الحجاب 180

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

والُه ه و اهْ ومُ ه و همُ قُ ــواعْ بسْ

ــه ل ــوى  يَقْ ــقْ  عاشَ مــن  أشْ 

رابي مالِي معاه راد اخْ كيف اعْ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

وفْ ابْهاها و لو في المنامْ انْشُ

ــداها اشْ ــبْ  طي ــة  ريحَ أو 

رابِي ــي اتْزُولْ اكْ بَقْ في منزلِ تَعْ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

يها ــي كاسْ من يدِّ داتْ ل وال اهْ

جيهــا بمْ نَتْســلَّى  ــتّ  بَ و 

رابْ كانْ  ــو  ل ــوة  رَضْ عــن  ــزَلْ  انْ ــو  ل ــراقْ  الفْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــه غابْ وى علي ــي يَهْ ــي و اللِّ ــقْ فانِ ــه ارْقِي بْعُ ــة مــن طَ هكــذا حالَ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــدابْ ــي باالهْ زالِ ــرة فــي اغْ ــرْ نَظْ ــتْ غي بْ ــو صَ ــا ســيدي ل و هــو ي

ــابْ ت اكْ ال  ــولْ  مرسُ ال  ــة  طلَّ ال  الوصــالْ  و  ــزُّورَة  ال ــامْ  ايّ ــنْ  بي ــا  م

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــوابْ ــوى اكْ ــرَبْتْ مــع مــن نَهْ ــا اشْ ســابْ م ــا ســيدي نَحْ و هــو ي

ــه اتقالُ و  ــه  حانُ امْ تْ  شــدَّ و 

مـــــــع اوْحــــــــالُــــــــه

ـي ــي اعــضــايــا رابـِ حــيــتْ ف

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

ــا الْغاه لفــظْ  عتْ  ــمَ اسْ أو 

ـــــــا ـــــــاه ـــــــع ارْض م

ــي ــابِ ــح اتْ ــالمْ  ــس ــال ب أو 

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

عليها ارْواقْ  ــتْ  ــلَــقْ اطْ وال 

ــا ــه ــي ـــــــــــــــرامْ ف اغْ



181شمعة الحجاب

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

رابِي تْ بذاكْ المصالْ اشْ و مزَجْ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

رة و احنا ابْزُوجْ ال تالَتْ في الحضْ

رة ــرْ النَّظْ ــتْ في غي عْ مَ وال اطْ

جابِي ليَة في احْ بُوبَة امْسَ حْ و المَ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

ــي ــا فــي اهللا اتْول لكــن ظنن

ــي لِ قْ عَ ــى  ن يَهْ ــلْ  تَوْصَ ــومْ  ي

ــى طالَعْ الســرُورْ الغابِي لَّ يتْجَ

يابْ ــا اطْ لَعْ من عنده ــرْ تَطْ ــلْ و  المباخَ ــرَقْ ثُوبْ اللِّي عْ يَحْ ــمْ و الشَّ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــابْ اثْي ــة  الهمّ ــوبْ  تُ مــن  ــة  البْسَ ــمْ  الرِّي و  ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــوابْ الصْ و  األدابْ  كمــالْ  و  البْهــا  و  ــز  يي التَّمْ ــتْ  بَنْ واشْ  ــتْ  بَنْ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــابْ ت اكْ ــا  م ــي  وَلْفِ مــع  الســرُورْ  فــي  دوَّزْتْ  ســيدي   ــا  ي هــو  و 

ســابْ ــال احْ لْهــا ب ــي فــي ذاكْ البْهــا و انقبّ رْفِ ــعْ طَ تَّ ــرى يتمَ ــا ت ي

ــــي ــــوقْ ازْرابِ ــرورْ فُ ــسّ ــال ب

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

مســرَّة و  ــة  اعنايَ و  ــزّ  ع فــي 

ـــــرى ـــــشْ بُ ـــــــرّ  س و 

ــي ــرابِ ــيــفْ اعْ ــهــا لــطِ زيــنْ

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

لِي ــمْ شَ يتْنظــمْ  ــي  نْزْلِ لمَ

ــــبْ ســــؤلِــــي ــــي ــــطِ ي

ــي صابِ حــى  يَضْ ــانْ  الزْم و 
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بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

رِّي مْ الذُّ نْجَ و جبينْ في الصفى كَ

ــرِي تَبْ ــه  انْبالُ ــوْسْ  قَ ــولْ  اتْقُ

رابِي وى في احْ ينْ الهَ و عيُونْ تعِ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

راقْ لَّةْ الفْ واء  الشافِي عَ هو  الدْ

ــداقْ امْ و  ــوة  نَشْ ــه  ابْحالُ ــا  م

ــجْ به دونْ شــكّ اوْصابي انْعالَ

بابِي
أنا اللِّي بالغرامْ شابْ اشْ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــرابْ اغ رْها  شــعَ و  ــة  دَوْحَ ــا  ه قدّ ســابْ  تَحْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــي ارْكابْ ودْ شِ ــسْ غمُ طَ عْ لَة و المَ ــرانْ شــاعْ ــحْ ني ودْ الوافَ و الخــدُ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــرابْ اشْ كمــا  ــقْ  الرِّي و  ــة  جوهريّ ــنانْ  اسْ و  ســيدي  ــا  ي وهــو 

ــه على ارْســامِي و انرى وقتْ الســرورْ طابْ سُ مْ لّى شَ و البْهــى تتجَ

ةْ الحجابْ عَ ــمْ زالَة شَ ة الغْ يَة الظريفَ لِي بالباهْ ــمْ عْ شَ مَ اهللا يَجْ

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

رِي ــبْ رقِيقْ حجــبْ فَكْ و حاجَ

ـــبْــــرِي يـَ ــــطّ  بــــخَ و 

ــي ــرابِ بْ ــرّ ــهــا ال ــاجْ ــن دع م

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 

ــواقْ االشْ ــرةْ  مْ جَ فــى  تَطْ ــه  ب

عــــنــــد الــــعــــتــــاقْ

ــي ــحــابِ ـــزول اسْ ــا تـــرى ي ي

ــبــابِــي اسْ ــان  ك ـــراقْ  الـــفْ و 
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الخطــابْ ــعْ  ي ابْدِ هــاكْ  ــدة  القصي ــظْ  أحافَ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ودْ فــي المتابْ ــسْ بن علي يســألْ مولْ الجُ ــوكْ الزِّينْ ادْري ــال ممل ق

64

65

66

67

68

ــوى ــةْ الهْ تها فــي مرَمّ ــجْ ــة انْسَ لّ حُ

ارْوى و  فــيــهــا  ــــلْ  ــــأَمَّ اتْ إذا 

ـي ــــزُولْ مــن أدابـِ ــي مــا ايْ و اســالمِ

ــوة ــشْ ــا لــلــعــارَفْ نَ ــه ــاظْ ــف الْ

ـــــــــــــوة ــــــرْ دَعْ ــــــي ــــــغِ ب

ـــمْ االنـــجـــاب ـــع ـــاخْ نَ ـــي ـــالشْ ل

انتهت القصيدة
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يَّة مْس في البساطْ ازْهِ تْ الشَّ ــفْ ليلَةْ البارَحْ شَ

ــة رْبِيَّ حَ البْهــا  ــة  هيبَ مــن  دْ  ــجَ تَسْ ــرارَدْ  البْ و 

يَّة خِ وكْ اسْ سُ ه على الحْ وعُ ي و دمُ عْ باكِ مْ و الشَّ

ــة يَّ أدَمِ أوْ  سْ  ــمْ شَ هــذه  ــي  بِ جْ عَ ــا  ي ــتْ  لْ قُ

عْ ليّ ــمَ ــالْ ســرَّ اسْ ــبْ لســانْ الحــالْ و ق واجَ

واوِيَّة ــالفْ الهْ ــتْ الحْ ــرةْ بَنْ ضْ ــتَ فــي حَ راه أنْ

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــي ابْن ــبانِي ف ما اسْ

ــة يَّ رْ و مضِ ــدَ ــنْ البْ ــاقْ امْحاسَ ــا ف ــبْ بهاه زينَ

زيَّة ــرْ و امْ قَ ــاتْ بالوْ ــى الهيف ــالتْ عل ــبْ اعْ زينَ

ــة يَّ مِّ هَ ــة  أدْبَ امْ ــة  ولَ مُ كْ مَ ــة  زالَ اغْ ــبْ  زينَ

ــة ــر البيّ ــولْ غي ــو تقُ ــو و ملُ ــرارْ علُ سْ ــنْ مَ زي

ــيَّة ــرْ فاسِ ضَ ــةْ الحْ دينَ ــوقْ امْ لُ ــي و اخْ و التْرابِ

ــمسْ حيتْ كلّ اعْشيَّة يسْ ابْهاها مع الشّ ال تقِ

ــرَبْ تَشْ و  ــكاسْ  ال ــبْ  كتْكُ

ــبْ هَّ ذَ امْ خــدّ  و  ــدّ  ق ــن  بي

ــبْ جَّ يتْعَ ــكْ  ضاحَ ــو  الزْهُ و 

بْ بْ و انْسَ سَ صايْلَة بَنْتْ احْ

ــرْ و اللّبّ ــحْ الخاطَ ي ــا ارْجِ ي

تـــأدَّبْ و  ابْــهــاهــا  ــدْ  مــجّ

ــبْ ــنَ ـــي زي ـــوالتِ ــــة مُ اللَّ

ــلَبْ ــنُه يَسْ سْ زينْ صافِي حُ

ــبْ يَوْجَ تلْهــا  لمْ ــرْ  النْصَ و 

ــرَتَّــبْ امْ ــالمْ  ك و  يا  الحْ و 

الــعــرَبْ مــن  ـــلْ  األصْ ألنْ 

ــبْ جَ كيَعْ فيهــا  ــا  م كلّ 

ــرَبْ تَغْ و  ــريعْ  اسْ ــبْ  ي كتْغِ



زينب الحالفية 186

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــي ابْن ــبانِي ف ما اسْ

ــة يَّ مِ الحُ رْ  اتْغــدَّ ها  دْ شــاهَ ال  مــن  رى  آشْ 

ــة يَّ ارْعِ ــلْ  تي امْ هــا  امْ قُدّ ــعْ  اتْبايَ ــاتْ  البْن و 

ــة رِيَّ دْ العُ ــلْ  بايَ القْ ــتْ  بَنْ ــبْ  زينَ ــة  يبَ الوْجِ و 

ــة دُوقِيَّ ــة  تَبْتَ امْ ــة  النُوبـَ ــونْ  قانـُ ــة  يَ حاضْ

ــة يَّ اذْكِ ــعارْ  االشْ ــمْ  انغايَ و  ــلِّي  اتْسَ ــارْ  االوْت و 

يَّة ــهِ ــفارْ اسْ ــكارَة بالكاسْ و االشْ يُونْ اسْ و العْ

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــي ابْن ــبانِي ف ما اسْ

ــبِيَّة سْ مَ ــرة  حايْ ــولْ  قُ العْ ــرَكْ  يَتْ زينْهــا 

ــة البادِيَّ و  نْ  ــدُ المْ ــدْ  عنْ ثَلْهــا  امْ ــنّ  انْظَ ــا  م

ــلِيَّة شْ المَ فــي  ــانْ  تب ــة  كرايَ ى  ــدّ تَتْهَ ــنْ  حي

ــة يَّ بْحِ صُ فــي  ــيمْ  بالنّسِ ــلْ  تَتْمايَ ــة  دُوحَ أوْ 

ــة ــرْبِــيَّ حَ ــلــة  ــرْجْ مَ ــنْ  ــابَ ــع اتْ ــورْ  ــعُ ــشْ ال و 

وا فيّ ــدُّ ــارْ حينْ شَ ب ــتْ اخْ بْ ــا جَ ــبْ م واجَ و الحْ

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــي ابْن ــبانِي ف ما اسْ

ــبْ ــنَ ـــي زي ـــوالتِ ــــة مُ اللَّ

بْ وَجَّ امْ ــلْطانْ  سُ ــي  شِ كنّ 

ربْ يسْ من الشّ ودْ اتْمِ دُ و القْ

ــبْ العنَـ دمّ  ــرادف  كتْــ

ــبْ يَّ غَ ــعْ امْ مْ ــرَة و الجَ حاضْ

ــبْ رگَّ ــا  م ــي  باقِ ــرْ  جَ الفْ و 

ــبْ كتَلْهَ ــرْ  مَ اجْ ودْ  ــدُ الخْ و 

ــبْ ــنَ ـــي زي ـــوالتِ ــــة مُ اللَّ

ــبْ حْ و انْسَ دَ ــولْ فيها و امْ قُ

بْ دَ ــكْ نَكْ ــي لَ كِ ــا نَحْ كلّ م

ــرَّبْ حَ امْ ــونْ  رْشُ طَ ــا  زّه هَ

ــبْ تَلْهَ ــوارُه  انْ ــنْ  بي الجْ و 

ــبْ لَّ تتقْ ــي  لْبِ قَ فــي  ــمْ  دايَ

بْ تَنْشَ ــبْ  بنْشاشَ نُوا  مكْ و 

ــبْ ــنَ ـــي زي ـــوالتِ ــــة مُ اللَّ
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ــة لِيَّ مْ ــرْ مَ مَ ــة كيســانْ بالخْ لَ حْ ــونْ الكَ يُ و العْ

ــة ريَّ كْ عَ ــة  فاتْحَ ــتانْ  بُسْ فــي  ورُودْ  ودْ  ــدُ الخْ و 

ــة تَلْجيَّة كَ ــسْ و اتغارْ ضاحْ طَ عْ ــجْ المَ ي و البْهِ

ــة ــة روميَّ لْسَ ــة امْسَ ــهْ ارْخامَ ي كِ رْ نَحْ ــدَ و الصْ

ــة يَّ ــدامْ ابْهِ خــاذْ و االقْ ــرَّدْفْ و الفْ ــنْ و ال و البْطَ

ــرْزَتْ للســرُورْ كــنّ اتريَّة ــي بَ ــولْ و حلِ فــي حلُ

يَّة الفِ ــرْ الحْ ــاتْ اليُومْ غي ــي ابْن ــبانِي ف ما اسْ

ــا مــن اتْســالْ ملُوكيَّة رَة ي تْها فــي حضْ ــفْ شَ

ــة ليَّ ــة العَ رَتْبَ ــي و المْ مــن أهــل الجــاهْ العالِ

يّا ــا يتْهَ ــيفْ عندم ــلْ و ســالْ السِّ ي لْ الخِ ــوّ سَ

ــرْ ليَّ هَ ــالحْ يَظْ ــلْ و السْ يَصَّ ــوقْ االدهــمْ المْ فُ

ــة التريَّ مــن  ــى  اعل ــة  همّ و  ــكْ  لِ المَ ــةْ  هيبَ

ــا و النِّيَّة ي ــودْ و الحْ ــوة و الجُ ــخا و النَّخْ و السْ

ــنِيَّة سَ الحَ ــمايْلُه  اشْ ــفْ  وَصْ فــي  ــغْ  نَبْلَ آشْ 

ــيَّ يْنِ عَ ــا  ي ياضْ ــسْ  ادْري ــالْ  ق ــة  ياقُوتَ هــاكْ 

ــبْ يَّ يتْغَ ــا  م ــي  اللِّ ــبْ   يَّ تغِ

رَبْ طْ و اطْ نِي و انْشَ شمّ و اجْ

بْ ــلْهَ شَ ها كالعاجْ امْ و جيدْ

ــبْ لَّ قَ امْ ــرْ  ري احْ رُوعْ  ــدْ ال و 

ــبْ ــفْ و اترتَّ ــا تَوْصَ ــوقْ م فُ

ــبْ بَّ حَ امْ ــزّ  العَ فــي  زينْهــا 

ــبْ ــنَ ـــي زي ـــوالتِ ــــة مُ اللَّ

رَّبْ ضَ امْ ــريفْ  اشْ قامْ  امْ في 

رْبْ عانْ الحَ جْ ي من شَ مِ هاشْ

ــبْ يَرْكَ و  ــزْمْ  بالعَ ســيدنا 

بْ ــة تَرْعَ بْ و الهيبَ هَ مــن الذْ

بْ ــدَّ هَ امْ ــوقْ  خلُ و  ــا  الوْف و 

ــوكْ العرْبْ ــالَلَةْ ملُ مــن اسْ

ــولْ و نكتُبْ ــتْ انْقُ ي ــو ابْقِ ل

زينَبْ ــي  زالِ اغْ اوْصــافْ  فــي 

انتهت القصيدة
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ــوْذَات  الخَ ــنْ  زِي ــر  ينْظَ ــر  غي

ســلبتيه  ببهــاك  ــي  اللِّ ــا  ي

ي بنار البْنات  يفِ ــكاوِي كِ ــيقْ ال دة على العشِ مْ قال يا انا ســيدي عَ

فات  اطْ و  نارُه  خمدت  ول  يقُ مهما 

نام وال قُوتْ  طابْ امْ ين ما اسْ كِ ق مسْ حتى عاشَ

وت  المُ بِيبان  د  يْشاهَ كَ االرْيام  يشاهد  حين 

يرتى  ليس  ملُوك  المْ على  الزّين  و 

ــه  طاتُ يجــور و يعــدل و أيامــه اعْ ســلطان كَ

ـي  أوقــاتـِ ـر  ســايـَ فــي  ـــا  أن و 

لِّيت  ول مَ ى ارْضاه واقف في الباب وال انْقُ عَ نسْ

مــوالتِــي يتة  غِ ــالّلــة  ل ــوا  قــول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

ــك انْســتغات  ــي ب ــة ران ــة غيت ــوا الل ــا ســيدي قول ــا ان ــال ي ق

ــد هــواك و غيتة  روفــي على افري

ات  ــدَ اگ و  ــدت  زن ــرَاهــا  ــيْ كَ

ــهْ ارْمتِي ــارْ  م الجْ ــى  عل الشْ 
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ــهْ زْتِي حَ ــكْ  رامَ بغْ ــلْ  العقَ و 

ــا الغالية قبل يفــوت الفوت ــة ي بل ــه بقُ رحمي

ــورُوتْ ــدك مُ ــدْ عنْ بيّ ــة اعْ ــهْ أاللّ رْفِي ــاك اتْعَ ي

يُوتى ليسْ  األدَابْ  رْطْ  شَ ي  حاضِ  

ــه ياتُ احْ مــع  ــه  قُوتُ هــو  و  ارْضــاهْ  فــي  أدْواكْ 

ـــي ـــواتِ إيْ ــكْ  ــهَ ــي ت ـــــتِ  انْ و 

ــتْ رِي تَمْ ــمْ  ي الرّ ــا  ي زادُه  ــكْ  ــورْتَ صُ حســنْ 

مــوالتِــي يتة  غِ ــالّلــة  ل ــوا  قــول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

اتْ نْ الدّ بَّكْ و اهــواكْ ســاكَ ــقْ حُ واتَ ــا دُرّةْ العْ ــال يا انا ســيدي ي ق

للتِّيهْ وى  تَقْ ما  فانْيَة  اتْ  ــدّ ال و 

ــلْ متبُوتْ ــة مــع الْباقَة و عقَ ــة و اظرافَ بلْطافَ

وتْ نْعُ ــنْ المَ ــزْ و البْها و الزِّي يي ــة و التَّمْ يبَ و الطِّ

ــمْ غيتَة ي ــا الرّ ــكْ غيتَة ي ما كيفَ

ــدِي بداتُه ــة مــن شــافَكْ تاخْ ــة لبيقَ ويتْقَ اعْ

ـــي داتِ ــة  ــبَ ــالْ ــسّ ال ــــتِ  أنْ و 

ــنْ و التّيتْ بِي ــرَة و الجْ فْ ــدْ و الوَ يّ دِ ــهادَةْ القّ بشْ

ــهْ تِ لَكْ امْ ــنْ  الزّيــ و  بالبْهــا 
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ليـــث هــا  حاملـْ ــةْ  ـ رايـَ أو 

ــاتْ ب عْ جَ ــي  والِ اعْ ــونْ  العيُ و 

ــي موالتِ ــة  يثَ غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــك على العشِ ــود بوصالَ جُ

وى فــي دوحاتْ ــسْ بالهْ ــة تتمايَ ــدّ خيزْرَان ــا انا ســيدي يا ق ــال ي ق

يتْ كِ احْ الرّيحانْ  من  ييَّن  صِ اغْ والّ 

ــرُوتْ ــومْ اللطامْ بها ما بين اسْ ــرْ و انْبى يُ هَ ا ظْ

ــرِي في الصباحْ و ظالمْ اللّيلْ اتْيُوتْ رّة تَسْ و الطُ

حتى ــراهْ  ي من  يَّرْ  إيْحَ جبين  و 

ــه مــع انْعاتُه رْ أوْصافُ ــدْ ــكّ البَ ــولْ دونْ شَ ايْقُ

ــي ــاتِ ــب ــا فـــي لــيــلــة امْ ــم دي

نِيتْ تَغْ عْ بانْوارُه و عليه ما اسْ نى على الشمَ نَغْ

ــي موالتِ ــة  يتَ غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

اتْ ــومْ ضوّ ــن النْجُ تْ بي ــرة الحَ ثِيلْ زَهْ ــرّة امْ ــا انا ســيدي غُ ــال ي ق

طاتْ بْ ليسْ اخْ واجَ و قواسْ ذوكْ الحْ

نِيتْ بْسْ اعْ ــي عَ من ابْطالْ بنِ

رتْ و اسهاتْ ــكْ رة سَ مْ دون خَ
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رَّتْ ــوَ شــايا امْ ــا فــي احْ حره

ــارُوتْ ــحرْ كانْ ارْوى ه ــم السّ ــولْ فــي عل اتْقُ

وتْ نا اخُ ــاكْ احْ يَّدْ ي ــولْ للخدِ لّ ايْقُ رْدْ ايْضَ ــوَ وال

شــتّى بينهــم  ــا  م هــو  بْ  يكــدَ

ــه ــدْ ضلالّتُ نْ ــهْ ســيُوفْ الهَ ــرْ و علي ــدّ خي الخَ

لــيــعــاتِــي زادْ  ـــالْ  ـــخ ال و 

ــج هكــذا ريتْ ــارْ و تل ــة فــي الن ــة عنبريّ طَ نقْ

ــي موالتِ ــة  يت غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

ناتْ داتْ على الوَجْ ارْ اگْ وبْ هذا و النّ جُ بْ العْ قال يا انا سيدي عجَ

رْقتْ ــي حَ لْبِ ــارْ في الخــدودْ و قَ الن

بِي ما كيفه صوتْ دْ وتْ عَ سْ كبَرْنِي و صُ طَ عْ و المَ

وتْ ولْ إيْفُ ة أو اتْقُ تْقَ عَ بة المْ هْ قْ كما الصَّ و النّطْ

نْتة سن من جيد كلّ خُ و الجيدْ احْ

وْشاتُه شُ ــالّبْ  ط من  يلْ  يضَّ ــزالْ  الــغْ ــدْ  ولَ

ــي ــاتِ ــشــت ــــابْ ت ــــب ـــو اسْ ه

يتْ كِّ شَ اللْ  الهْ قُوسْ  هلّتْ  الغبيبة  و  عتنُونْ 

ــتْ ــبَّ ــنَ امْ ر  ــدّ ــال ب الثغر  و 
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ــارَتْ ن مهمــا  ــمْ  عاصَ المْ و 

ــونْ و جيتْ يْنُ ــارْ الهَ ي فــي اخْ

ــي موالتِ ــة  يت غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

ضاتْ نَحْ التيابْ  من  جابْ  احْ في  وارَمْ  كصْ دَرْعانْ  سيدي  انا  يا  قال 

ــة شــارَتْ لّ ــتْ الحُ ــرُوقْ تَحْ وأالّ ابْ

ــنْبُوتْ تْ شَ تْ و قَبْضَ دَ هّ ريريّة اتْمَ ــوفْ احْ فُ و اكْ

وتْ يَّضْ ما هو مشــمُ غَ رْ ارْوِيَّضْ حارزُه امْ دْ و الصّ

تَة ــمْ ه ما ارْضى بشَ احُ ــي تفّ حاضِ

ــه ايْهاتُه ــاحْ ايْماتْلُ ــي تفّ لَكْ شِ ــولْ من امْ و يقُ

ــي ــالتِ ــقْ مُ ـــــراهْ  اتْ ادْرى  ــا  م

ولْ من المحايَنْ ابريتْ ة و انْقُ ــضّ فيه عضّ و انعَ

ــي موالتِ ــة  يت غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

لويماتْ شي  ابْحالْ  يصْ  مِ القْ وا  رَفْعُ حاتْ  فْ اتْفِ سيدي  انا  يا  قال 

لِّيتْ نِينْ قالوا ها أنا طَ لى امْ ــا احْ م

حــارتْ و  ــولْ  ـ قُ العْ تيهــوا 

لِي و افنِيتْ قْ تْ و مشى عَ حْ جَ
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ــكْ عاجــه منبُوتْ يَّ كِ ــة احْ يَ ــرّة باهْ ــنْ و السّ البطَ

بتُوتْ ــهْ المَ مّ التِّي يتْ لُه بهَ ــكِ ولْ اشْ صــرْ اتْقُ و الخْ

ــة رْت ــوى بمَ ــا اقْ ــه م لْتُ مَ لكــن احْ

ــه تاتـُ مرّ و  هــا  لـْ بتقُ ــتْ  مالـَ و  ــتْ  هالـَ االرْدافْ 

ــي ــلْ عــاتِ ــمَ ـــدا الــحْ ــا ب عــي

ــتْ وِي انْكْ ــه  ب ــاق  السّ و  ــا  تَرْضاه ــة  صافْيَ ــاغْ  ارْف

ــي موالتِ ــة  يت غِ ــة  لالّل ــوا  قول

ــا أم الغيث  ــيقْ ي ــى العشِ ــد بوصالَك عل جُ

قاتْ نَسْ به  اتْ  الــدّ روحْ  و  بالّرْ  كاسْ  اقْ  السّ سيدي  انا  يا  قال 

ــي و ارْواتْ بِ دْ يقْ العَ ــرْ الرّحِ مْ من خَ

وتْ ــهْ و البْهُ يّمة بالتِّي مِ ــفْ إالّ احْ لَ ــيَةْ تَحْ مشْ

ــوانْ ليُوثْ ــتْ بالغي ــطابْ إال اتْمايْلَ ــة تَسْ بْيَ ضَ

ــبْ فَلْتة ي ــا يصِ ــه م فاتُ ــي صدْ اللِّ

ــه فاتُ ــا إال اجْ ــبْ ارْضاه لَ ــة و يَطْ ــولْ مايْنَ إيقُ

ــي ــواتِ ــشْ نَ كــــاسْ  وقْ  يـــــدُ و 

نِّيتْ ــرابْ غَ ــكاسْ الشْ ــتْ ب لْ ــفْ مَ ــلْ كي ي و يمِ

ارْنِجــاتْ ــلْ  تِي امْ القــدامْ  ــو ترى حينْ امْشــاتْ  و جاتْو  ل
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انتهت القصيدة

داتِي اعْ و  ودِي  سُ احْ ةْ  المَ يتْ  انكِ و 

ــي اوْقاتِ ــالتْ  احْ ــرامْ  الغْ ــةْ  بحالَ و 

ــي زالّتِ مــع  ــفْ  ي اوْصِ ــي  ارْضانِ و 

ــا امْضــى و كــداكْ األتِي ــى م غطّ

ــتاتِي لِي مع تَشْ ــمْ ــتْ به شَ عْ مَ اجْ

ــي ــعْ لصالتِ ــقْ الخمــر تَرْكَ و ابْرايَ

ــي بماياتِ ا  ــوْ نِّي يغَ ــوى  الهْ ــلْ  وأهْ

ــي ــراتِ زَفْ عليّ  ـــرّكْ  حَ ــــوابْ  اجْ

ــي اتِ ــمْ لدّ نَ ــى الرْضــى نَغْ ــا عل وأن

ــي هاتِ ــي  كاسِ ــة  ويتَ اغْ ــة  أاللّ

اتِي جنّ ــكْ  ــاتَ ــن وَجْ فــي  ـــة  أاللّ

ــكْ هــيّ راحاتِي ورْتَ ــرة فــي صُ نَظْ

ــي و اتباتِي لِّ نايَنْ اتْضَ ــى امْ ل ما احْ

ــدْ ابْهــاكْ فــي ماياتِي جَّ ــي انْمَ باقِ

ــرْفة ســداتِي نا على الشّ و ســالمْ

اتِي ي ســيّ حِ ي يَمْ لِي فــي خالْقِ تُكْ

ــنْ عاديـتْ ي ــعْ االيْمِ ــتْ البْهــا و جمي ـ عَ طَ

يتْ وِيتْ و ارضِ تْ اللِّي اهْ ي و اتبَعْ رْتْ ناسِ جَ اهْ

ــتْ زَلِّي بعــد  ــاسْ  النّ لْ  ــوْ قَ ــيّ  ف ــلْ  قبَ وال 

يتْ طِ ــرْ ليّ في شــايَنْ اخْ فَ ــتْرُه يَغْ قّ سَ بحَ

وى و صلِّيتْ دارْ في محرابْ الهْ تْ االعْ لَعْ اخْ

تِيتْ ه في تَشْ عُ ــعْ و مدامْ شَّ عْ يتْخَ ــمْ و الشّ

يثْ دِ ــبْ داكْ الحْ ي ــارْ إيْجــاوَبْ عــن طِ ت و الوْ

نِيتْ و فــي تَخْ ــن الزْهُ ــصْ ب ــسْ تَرْقُ رايَ و العْ

ــتْ ادْوِي و  ــتْ  قْ انْطَ إال  ــولْ  انقُ و  قْ  ــدَ كنْبَنْ

يتْ ــفْ هاذاكْ غايَةْ الغِ ــفْ نَرْشَ رْشَ من المَ

ــتْ البِي ــة  ترِيَّ ــا  ي ــقْ  واتَ العْ مْ  أمْشــيمَ

ــثْ ي ــا أمّ الغِ ــرْ ي ثِي ــالْ اكْ هــا م لّصْ ــا ايْخَ م

ــتْ ي تلْفِ ــرْ  ي بغِ ــي  هانِ ــرْ  الخاطَ و  ســالْيَة 

ــتْ ابرِي و  ــحْ  للملِي ــكارِي  افْ ــتْ  هْ وجَّ ــادْ  ع

يتْ ــتْ و اخطِ ــي وال اوْتِي ــسْ بن عل مــن ادْري

يتْ يتْ و ارجِ ــعِ تُه اسْ مْ ــي برْحَ ــا إيْحافِينِ م

012 : يقال كذلك : “... راني بك كنستغات“.

103 : يقال كذلك : “و امطارَبْ الخمر تركع لصالتِي“       
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ــي ادْواحِ ــزّ  ه الغــرامْ  ــحْ  ري

ــــــــــــا ســـلـــيـــم أن

رُوفْ باهيَة مسرارَة ة الحْ لقيت رقيقَ

ــــات ــــن ــــب بـــــيـــــن ال

ــي ــبِــــــــــــ ـعْ تـَ زادَتْ 

ــي لْبِ قَ فــي  ــا  نارْه خــالَّتْ 

ــي بِ جْ عَ ــوَّى  اتْقَ ــا  رّه حَ مــن 

ــبِي سْ ــي مَ ــي كمــا اتْرانِ هانِ

ة نز و النتيجَ لَة هيّ الكَ فْ لْة واشْ من طَ فَ طَ

ة يجَ الزِّينْ و القبُولْ و الحرُوفْ الباهيَة الوْهِ

ة خديجَ لاللَّة  البنات  يا  وا  اتْبايْعُ نُوضوا 

ة ولَةْ البْها من صالَتْ بالزّينْ و النتيجَ مُ كْ مَ

ي  لِي ســاحِ قْ من بعــد كانْ عَ

يمْ ــا افْهِ ــي ي ــبابْ اعدابِ و اسْ

ارة ـــــدّ ـــاللْ ال ـــهْ ــــوِي ك تَــــضْ

رْ و ابْهــى و داتْ ــعَ ــدّ و اشْ قَ

ــا غايَبْ واه ــتْ مــن اهْ ي و ابقِ

بْ لَة و مشــاهَ ــنْ شــاعْ بلْسُ

ــبْ رايَ ــيقْ اغْ شِ ــبْ العْ و اغرايَ

بْ ــة الشــعر و الحاجَ بارقِيقَ
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27

ــلْ تتمايَ ريتهــا  ــومْ  ي مــن 

ـــيـــقْ ـــــــــي عـــشِ ألنِّ

ــي فاتْرَة يُونِ ــتْ اعْ ــي ري رُونِ دْ عَ

الســيُوفْ ابْحــالْ  ــفارْ  اشْ و 

وسانِي عليه وردة عكريّة و الخدّ السّ

ـــة وشَ مرشُ النــدى  مــع 

ــيــمْ ــــعْ الــعــظِ ــــنْ صُ

ـــــرْ ــــه عـــــاطَ طــــيــــبُ

ــرْ واهَ اجْ ــولْ  اتْقُ ســنانْها  و 

ــرْ الخاطَ و  ــلْ  قَ العْ ــهْ  لَّ يَتْوَ

ــي ــربِ ــهــا عَ ــنْ وجْ زي ـــــدُّ خَ

ة دادْها ثليجَ رة بمْ مْ رَتْ شي شفايَفْ حَ و انْظْ

ة يجَ لْلة تَنْهِ هَ رّة المْ لُوقْ زانْ الغُ كْ في وَقْتْ الخْ ورْها اهاللْ الشّ غنجُ

ة ــة خديجَ ــات لاللَّ ــا البن ــوا ي ــوا اتْبايْعُ نُوض

ة النتيجَ و  بالزّينْ  صالَتْ  من  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ

داهــل عشــيري  ــا  ي ــال  الب و 

ــقْ ــي ارْقِي ــلْ فانِ ــي ناحَ بْعِ طَ

رَة ســاحْ ــاقْ  العشّ ــولْ  قُ لعْ

ــوفْ ــوى فيها ايْشُ ال مــن يَقْ

رة مْ جَ ــتْ  ــازالَ م ــتْ  ــتْــحَ فَ كيف 

ــة وشَ ــوكْ خالْهــا منقُ بمسُ

ــمْ ي ــه انْعِ ــرْ ازْمانُ وَرْد فــي غي

ــرة النَّظْ ابْهــاهْ  فــي  ــي  فِ تَكْ

رْة ــدَ القُ ـفّ  بكَ ـمـة  نَظْ امْ

ــرَة ضْ تْ فــي الحُ ــمْ إذا اتْبَسَّ

بابِي ــع احْ ــاتْنِي في جمي نَسّ
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ــا ــي ــحْ ال و  ـــرّ  ـــسّ ـــال ب

ــــــولَــــــة ــــــمُ ــــــكْ مَ

ــــــــــــامْ بــــيــــن االري

الَفْ رْ و السّ عَ ويلَةْ الشْ كحل العين اطْ

ــارَفْ ــفْ الع ي ــا ايْصِ فيهــا م

ــفْ اتْوالَ ــنْ  ني امْ ازّينْهــا  ــا  م

ي نْدِ لْ عَ في أشْ من نهارْ تَوْصَ

اللْ  ـــــــــــدْ بــــــــــأمّ ال

يّة مِ ة زِينَةْ السّ يجَ دِ وجْ اخْ دُّ خَ

ها ــة فــي الحاضْ تْنَ ــفْ الفَ هــا كي ــرة فــي الْفاظْ مْ ســابْ الخَ تَحْ

ــرْ النصَ لْ  تتســاهَ خديجــة  احــرُوفْ  فــي  ــر  كبي عجــب  هــذا 

ــدر ــب ـــةْ ال ـــعَ ـــلْ ــــادِي طَ ــد الــــشّ ــي ج

ــة ــنا ادْريجَ ــلْ و كيُوسْ يَّ ــا و اتقَ ــاتْ عندن و اتب

ة يجَ ــنا ابهِ صالْ كيُوسْ ودْ بالوْصــالْ و المْ وا تعُ

ة ــة خديجَ ــاتْ لاللَّ ــا البن ــوا ي ــوا اتْبايْعُ نُوض

ة النتيجَ و  بالزّينْ  صالَتْ  من  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ

ــلْ باهيَة ســلطانَة في الجي

ــة بُـولَ قْ مَ ــتْ  لْمَ اتْكَ إذا  و 

دامْ ــى المْ ــولْ عل ــي بالقُ نِ تَغْ

ـــة ـــرافَ اظْ و  ــهــاء  ــب ب صــالــتْ 

ــة افَ ــى فــي زينهــا الوصّ ي تَعْ

ــة افَ الرّ و  بالرّضــى  ــودْ  تجُ و 

ي دِ ــعْ ــا سَ ــا ي بَ ــولْ مرَحْ و انقُ

ــزّورَة و الوْصــالْ تْ بال حَ ــمْ سَ

ـا التريـَّ و  ــاللْ  ــهْ ال ـــرَّةْ  غَ
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ــبْ ــي ــطِ ـــي ايْ ــهــا فـــرْحِ ب

ايَلْ و انباتْ و انضلّ على السرُورْ الطّ

محافَلْ و  الزّهو  ارْيــاضْ  في 

نتمايَلْ ــرْ  ــمَ اخْ بــال  ــا  ان و 

ــلْ الخَ بخْ ــي  بالْتِ اگْ ــي  شِ تَمْ

لى ــوسْ الخمــر تَجْ يُ بهــا اكْ

ــزْواقْ ال و  ــة  الهيــئـ ــي  فـ

ة ــيَة انْســيجَ ريرْ على اثْيابْ عبقرِيّة متوَشْ ــزارْ احْ نْصــة إي غْ و مصَ

ة مْ و تبَيَّنْ الفليجَ ي مسلْيَة تتبَسَّ ــبانِي و اتجِ بْ و اسْ هَ فاتَلْ الدّ بمْ

ة ــة خديجَ ــاتْ لاللَّ ــا البْن ــوا ي ــوا اتْبايْعُ نُوض

ة النتيجَ و  بالزّينْ  صالَتْ  من  البْها  ولَةْ  مُ كْ مَ

نيرَة ــة امْ يَ ــة باهْ رُوشَ ــا فــي قَلْبْ قَبَّة مفْ و احن

ــرَة ي ــوِ ــصّ ال ــةْ  ــبَّ قُ مــن  نسخة 

ينْ عامْ بّ شــي كيســانْ صندليّة لها الفِ و انْكُ

ــرامْ الغْ ــتْ  ي دِ احْ ــفْ  كي ــتْ  عْ ارْجَ

ــقْ العاشَ ــدْ  ايْرِي ــا  م هــذاكْ  ــة  رقّ و  ــة  يفَ الْطِ

ــى الرقِيبْ ــلْ عل ي و انجــرّ الدِّ

ليلَة و  ـهــارْ  انـْ ــن  م ــحــالْ  اشْ

ليلَة اضْ صانْ  اغْ ي  شِ بينْ  ما 

ــة لِيلَ الخْ ــة  اللَّ ــمْ  ي الرّ و 

يلَة ــعِ ــزْ اشْ ــسْ اليبْري و مقايَ

ــة ــرْ دَبْل ــى الخاطَ ــزُولْ عل و ت

الـــرواقْ و  بالنّاـموســيَّــة 
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رْقَة ــقامْ الفُ ي مــن اسْ ــفِ يَشْ

لَقة يحْ الخْ ــمِ ــولْ يا اسْ و انقُ

يَبْقــى ديمــا  ــودّ  ال ــي  نَبْغِ

ة ه ابْلِيجَ وايْعُ ه و اتْدومْ اسْ دُ في عسى ينالْ بك ادريس بن علي قَصْ

ة يجَ نا رغِ ي لرياضْ هْ الجميلْ و ابْدايْ اتْجِ بْ داكْ الوَجْ ديري ما يناسَ

ــقْ العابَ ــيمْ  النّسِ و  وقْ  ــذّ بال

ــي شــايَقْ لْبِ ــداكْ قََ روحــي ف

واتَقْ المْ فــي  ــودَكْ  ابْجُ تِي  تَفْ

انتهت القصيدة
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ليلة ــو  بــالــزّهْ دها  عَ سْ مــا  يــا 

ــة ليلـَ اخْ ــه  اگبالُت ــلْ  لي اخْ ــل  كـ

ــة ليلَ اجْ ــرَةْ  ضْ حُ فــي  تســالّوْا  و 

ه ناحُ المْ اجْ ــدْ اظْ اجْ مهّ مامْ الدّ ــوفْ اهْ ــقْ البْها و شُ نَكْ يا عاشَ فْ ــضْ جَ يقَّ

باهْ فــي االبْطاحْ رُه ودّگْ اخْ ســاكْ ضــا بعْ ــرْ الفْ عمّ

ه ــالجُ مْ ســلّ اسْ فارَة على ادْهَ ــرْ بغْ تَ خْ يعْ يَتْمَ ــجِ ــودانِي اشْ ــبُه سُ سْ اتْحَ

ياها الحْ ــى الجــوّ اضْ ــه عل ــة ألجلُ بْلَ ــومْ القَ و نجُ

وا ــمْ راحُ رْسَ ــه يا مــن اتْســالْ للمَ المُ ــتْ اعْ ــراتْ تَحْ ــنْ القاصْ ورْ الزِّي ــدُ و ب

ــسْ كلّ ريمْ شــالّ شــافَتْ لأللماحْ رايَ ــبْ اعْ سَ تَحْ

ه ــنْ ادْواحُ ــوانْ ما بي رَاشــاتْ على االلْ ــلْ بفْ قَ ــرْ العْ يَّ ــوا االبْســاطْ ايْحَ صابُ

ـداوَلْ بيـن ادْواحْ ـعْ بالغــراسْ و اجْ ـرَبـَّ و ارْياضْ امْ

ه الحُ اصْ هذاكْ  للعشيقْ  رادَفْ  و  تِيقْ  العْ الرحيقْ  كاسْ  أساقِي  كبّ 

الرّاحْ كاسْ  رْ  عمّ رْ  الشفَ صابَغْ  زالِي  اغْ ودْ  بوجُ

ــاتْ الحالْ ودْ بن يفْ بُوجُ شــالّ انْصِ

ةْ الوْصالْ ــا ســاعَ نا ي ــزّ و الهْ بالعَ

الْ دّ ــى العُ مْ عل ــوبْ صافْيَة رغْ لُ بقْ
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ــا لن هــاتْ  ســاقِي  ــا  ي ــوا  قالُ

ــا ابْغينا ــرة م ضْ ــلْ فــي الحُ و افْعَ

ــا لين اعْ ــو  فُ يَعْ ــي  ربِّ ســيدي 

ه راحُ بْ مــن اجْ ــوا الصّ فْ و عالجُ طْ ــاتْ جــادُوا بالعَ ــورْ البْن هُ مْ أســاقِي جَ

ــاحْ ارْت و  ــه  لْبُ قَ ســلَّى  ــه  ليلْتُ بخْ ــواوِي  اهْ كلّ 

وا ــكاسْ وراحُ يمْ بال يْهاب فــي البْهِ ــاوْا الغَ يمْ و احي ــا انْدِ رة ي ــفْ دارُوا بالسَّ

ــاحْ ب صْ ــوِي كالمَ ــمايَلْ البْهــا تَضْ ــة بشْ زالَ كلّ اغْ

ه ــوفُه بألماحَ يرْ من ايْشُ مِ يرْ اضْ ــاجْ ايْحِ بينْها ت ــوة و على اجْ سْ ــتْ كَ لَبْسَ

ــاحْ الوضّ رْ  ــدْ بَ ــي  نِ نَعْ ــسْ  ي النْفِ رْ  ــدّ ال و  ــرْ  وهَ بالجُ

وا ينْ و طاحُ لْعاتْ فــي الحِ ا الوَ ــوْ وا و اتْغاغَ ربْطُ ــرَة و عَ مْ وا كاسْ الخَ ــفُ رَشْ

ــعارْ افْصاحْ ــوا باشْ ــوا و صاحُ مُ ــوا و تنَغْ مــا فاقُ هْ مَ

ه الحُ اصْ هذاكْ  للعشيقْ  رادَفْ  و  تِيقْ  العْ الرحيقْ  كاسْ  أساقِي  كبّ 

ــرْ كاسْ الرّاحْ رْ عمّ ــي صابَغْ الشــفَ زالِ ــودْ اغْ بوجُ

وا وهْ و باحُ ــفُ يلْ رَشْ طِ ــه اهْ وابُ ــر من اكْ مْ يلْ و الخَ ــدِي اتْمِ نْ ــادِي عَ ــتْ ه باتَ

ــقْ و باحْ شْ ــقْ بالعَ ــقْ و صاحْ كلّ عاشَ شْ ــرارْ العَ باسْ

ه باحُ ــة بصْ ــكاسْ البْرِيقْ فَرْحَ ــوقْ ال عْ فُ ــيقْ و ارْكَ سِ رابْ الغْ ــى طــارْ اغْ حت

ــرة طيبُه فاحْ ضْ ه على أهلْ الحُ ــيمُ ــتانْ انْسِ و البُسْ

دامْ و اســقينا بالكيسانْ طيبْ المْ

ضانْ ونْ في حالَكْ يقْ طعْ البْها و كُ

ــلْوانْ ــوزْ هذا حــالْ السّ ازْهــى و فُ
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ــرْ نِي المْ ــحْ  ب الصّ ــنْ  سْ حُ ــى  لّ اتْجَ

ــامْ األميرْ ــوارْ فــي إم ســابْ اجْ تَحْ

ــرْ ي طِ العْ ــتانْ  البُسْ ــحْ  ري ــقْ  بَ اعْ و 

وا ــا على ضيُّه صاحُ ن يارْ ارْياضْ بُه و اطْ واكْ ــى اكْ وى عل ــرْ اضْ ــنِ الفجَ و اجبي

احْ ــوّ نُ ــرَّدْ  إيْغَ ــرْ  طي كلّ  واحْ  ــدْ ال ــرْ  نابَ امْ ــوقْ  فُ

ــه ــرَّةْ مصباحُ جــى بغُ ــرْ دارْ الدّ ــريفْ و اســمْ عمّ ــة كشْ بْلَ ــامْ القَ م و اهْ

ــا صاحْ ــه ي مالُ ــنْ اجْ ــوا لحسْ ــجارْ إيبايْعُ ــرْ االشْ َمَ أ

ه الحُ اصْ هذاكْ  للعشيقْ  رادَفْ  و  تِيقْ  العْ الرحيقْ  كاسْ  أساقِي  كبّ 

ــرْ كاسْ الرّاحْ رْ عمّ ــي صابَغْ الشــفَ زالِ ــودْ اغْ بوجُ

ه ــرْ و تَوْضاحُ جَ ــارْ على الفْ ي اتْ اطْ ــارْ و غنّ ــتْ االزْه ــجارْ و فاحَ ــتْ االشْ مالَ

ــارْ في ضــلّ االلقاحْ ــارْ االزْه رَحــة اتْغ ــتْ بالفْ كَ حْ ضَ

وا ــه اتْبَهاوْا و داحُ وســانْ امْصابْحُ ــوفْ السُّ وحْ شُ رِي ايْفُ كْ رْدْ العَ ــوفْ الوَ شُ

احْ ــقْ الوضّ شْ ــمْ بالعَ كُ ــرْ الحْ بَّ ــورِي خَ ــوفْ الخابُ شُ

ه ياحُ ــرْ تَجْ ــي و كثَّ ــه كحالْتِ ينْ خلّى حالُ ــمِ ــنْ الياسْ سْ ــوفْ ابْهــى حُ شُ

فاحْ ورْ للّكْ ــمُ ة مَشْ ــرْجَ سَ يْلُه امْ ــى خَ يْل ــوفْ الخَ شُ

ه وهْ و فــي ارْواحُ ــدُ ــي البْهــا و الزِّينْ في غ ــسْ كتْراعِ ــونْ النَّرْجِ يُ ــوفْ اعْ شُ

ــاحْ ــسْ دُونْ ارْي ــزْرانْ يتْمايَ ــبْ الخِ ي ــوى مــن اقْطِ و اقْ

يارْ ــجارْ الرُّوضْ باالطْ وا اشْ و اتمايْحُ

غارْ ــالْ اصْ ف ــانْ اطْ ــوا بصبْي وْحُ ايْدَ

جارْ رايَمْ االشْ ذى الهل الحالْ اغْ و اهْ
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ــاقْ شّ ــبِي العُ ــرَقْ يَسْ ــوفْ الزْرِي شُ

ــى فــي األفاقْ ــلْ يَنْب رُنْفَ ــوفْ اقْ شُ

ــاقْ باالرم ــي  فانِ بنفســجْ  ــوفْ  شُ

ــرامْ الغْ ــاتْ  ابْن ــورْ  هُ مْ جَ ــاذا  ه

ــرامْ ــمْ ــال ب ــا  ــرْن ــفَ اظْ و  ــــا  زارون

ــامْ ــري ال بــيــن  ــا  م لِّينا  تسَ و 

ه الحُ اصْ هذاكْ  للعشيقْ  رادَفْ  و  تِيقْ  العْ الرحيقْ  كاسْ  أساقِي  كبّ 

ــرْ كاسْ الرّاحْ رْ عمّ ــي صابَغْ الشــفَ زالِ ــودْ اغْ بوجُ

ه ــرْ ابْطاحُ ــة تاگْ فــي زَهْ جَ ــاجْ البَهْ ي ــاجْ مــن تَهْ بْهــاجْ ه ــاجْ المَ مّ و الطُّ

لْبْ و االشــباحْ ــبْ القَ ي ــاتْ طِ ي ودْ الباهْ ــارْ من خــدُ غ

ــه ه و ارْياحُ ــدُ ــي برَعْ نِ ــمْ هزّ واهُ ــرْ اهْ ــة و فاطمــة أمي مليكــة و عويشَ

دِي في  مســا و صباحْ يَّة بها اســعدْ سعْ دِ ــعْ و السّ

ه ــمْ باأللماحُ رْهُ ــومْ مــن انْظَ ــة و هشُّ ــة و هنِيَّ يَ ــة و راضْ يلَ ــة و فضِ ناتَ اخْ

ــراحْ اجْ ــرْ  ي بغِ ــرُوحْ  جْ مَ يمْ  ــقِ اسْ ــي  لِّ يوَ و  ــى  يَتْغاغَ

ــوا الْتاحُ ــرُوبْ  الكْ الوْصــالْ  ــومْ  يُ بهــم  ــة  يجَ خدِ مــع  ــرُو  ي زهِ و  ــة  انَ منّ

بُــــودوَّاحْ ــبْ  ــنَ زي ـــة  واللّ ــزَة  ــزِي ــعْ ال و  شــريــفْ  و 

ه الحُ اصْ هذاكْ  للعشيقْ  رادَفْ  و  تِيقْ  العْ الرحيقْ  كاسْ  أساقِي  كبّ 

الرّاحْ كاسْ  رْ  عمّ رْ  الشفَ صابَغْ  زالِي  اغْ ودْ  بوجُ

طّ ارْقِيقْ ي اوْشامْ في جيدْ بخَ كِ نَحْ

ــرْ و عقيقْ وهَ ــري كجُ ــوانْ يَسْ بااللْ

ــرِيقْ دّ اشْ و الباغْ فيه خالْ على الخَ

رُومْ غْ ــالجْ المَ رايَسْ االبْســاطْ اعْ اعْ

ــومْ لْمُ ــمْ مَ لْنا ببْهاهُ ــا و شــمَ بَتْن

ومْ مُ ــدْ و زالَتْ الهْ صْ حتى اوْفى القَ
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ــه ــولْ فــي تَوْضاحُ ــسْ و الْســانْ الحــالْ كيقُ رايَ ــا و انشــالَتْ العْ ن اتْوادَعْ

دْ في الجباحْ هْ ةْ الوْصالْ ما مثلْها شَ لى ســاعَ ما احْ

ــوا يَبْراحُ ةْ  ســاعَ ــابْ  االحب اوْداعْ  حــرّ  ــا  م و  ــراقْ  االف ــاتْ  اوْق ــرّ  م ــا  أم

حاحْ اصْ ــودْ  ــهُ اعْ ماله  ــزْمــانْ  ال حــالْ  هــذا  لكن 

ــه ــةْ تُوضاحُ ــامْ غايَ ــى اتْم ــوجْ عل نْسُ ــي مَ ــرْ صافِ ري ــي احْ نِّ هــاكْ أراوِي مَ

احْ هــاتْ الرّجّ ــنّ الدْ ــواقْ أهل الف لى في اسْ ــة تَغْ لَّ حُ

ه باحُ يهْ اگْ طِ بْ فــي اللطامْ نَعْ يْبَكْ يَرْكَ وة و من ابْغى عَ عْ ــوقْ الدَّ و اتْرَكْ سُ

ــاحْ ــه بارْم ــرَقْ داتُ ــرازْ نخْ ــي فــي اب مــن ال ســلَّمْ لِ

ه زاحُ ــونْ امْ ماهْ فــي ادْيُ ة و اتســبَّبْ فــي اعْ خَ ــتُه النَّفْ ــرِّي قاسْ ــا من غُ أم

ــاحْ ت فْ ــال مَ ــحْ ب تْ ــرارْ بالفَ ــاب االسْ ــحْ ب تَ و ابغــى يَفْ

ه دادْ و اضفــى مصابْحُ ــوْ ــرْتْ مع أهلْ ال ــادْ و تعابَ ن ــومْ العْ ــي يُ رْبِ ــبْ حَ لَ اطْ

راحْ ــي  لْبِ غُ راوِي  ــا  ي ــاهْ  اقْف ــى  عل ــادَمْ  ن ــعْ  ارْجَ و 

ه ــرْ بنْجاحُ فَ ــتْ يَظْ مْ لُه بصَ هْ ــى جَ طّ ــا غَ ــة م ــرْبْ طايْلَ ــومْ الحَ ــا رَوَّحْ يُ م

ــاحْ بّ ــقْ النّ ــلْ الوَشْ ثِي ــاسْ كمْ ــنْ النّ ــا بي و ابْقــى م

ه يرْ فــي توْضاحُ ــارْ كلّ طِ ي ــتْ االطْ ــا ناحَ نا م ــياخْ ــى اشْ و ســالمْ اهللا عل

وا كلّ االلواحْ ولْ من  ســلكُ قُ رِيهْ هل العْ ي تَدْ ــمِ و  اسْ

ه ــرْ تُوضاحُ هَ يمْ يَظْ ــاء أفْهِ ــرْ نصف التّ ــورْ ميمْ و كسَ ــورْ اليا و اعشُ شُ اعْ

احْ ــدّ ــي م ــي للماحِ ــن عل ــومْ ب لُ عْ و نصــفْ الخــا مَ
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ه ــماحُ زْلِي في اسْ لْ هَ ــوْ ي و قَ حِ دْ ــو مَ لُه أشــنْ هُ ــلّ فَضْ ــا بجُ اهللا ايْقابَلْن

ــزاحْ المْ ســايَرْ  عــن  ــو  فُ العْ و  ــرانْ  فْ الغُ ــعاوهْ  نَسْ

انتهت القصيدة
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ــماتْ بنَسْ رْ  الزهْ طيب  فاحْ 

رَّقْ ثَوْبْ الفضا  بســيفْ انْوارُه ــمْ يخَ ي في البهِ

يّه االبْصارْ ــفْ ضَ طَ كادْ يَخْ

ــارَسْ باتْ ي ف كِ ــرْقْ نَحْ و البَ

دارُه كْ التِّيهْ و انفجاتْ اكْ حْ كْ ضَ حَ و الزمانْ اضْ

ــدْ باالمطارْ حينْ صاحْ الرَّعْ

لْفــاتْ ــاحْ اتْشــابَهْ عَ و الري

مْ الهشــامِي في الْطــامْ تَحتْ انْصارُه يْلْ نَعْ خَ

غارَتْ في اليمين و اليســارْ

لَتْ طاساتْ و السحايَبْ رَسْ

ــحْ في تعطارُه يقْ فايَ ــرْب ارحِ ــحْ من شُ للبطايَ

ــد التَّخمارْ رة عن ــكْ فيه سَ

يرْ ارْواتْ وفْ التسخِ من اكفُ

ــارُه بشّ جــا  و  لَوْصالهــا  ــأْ  يَّ أتهَ الســرُورْ  و 

بارْ اخْ دْ  خُ ي  ــاهِ للسّ ولْ  إيقُ
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

ــاتْ ـي احْ األرضْ  ــكْ  بالَ ردّ 

ــوعْ ابْصارُه ــرْ مــن ادْمُ ي دِ ــالمْ التَّقْ ــاء بقْ و الحي

ــطارْ تْبْ اسْ نَتْها كَ فُوقْ وَجْ

د فــي تباتْ ــا يُوجَ من قراه

ــطّ غيارُه يلْ حَ ــمْ الثقِ لْ الوَهْ ــلْ حمْ ــا الحامَ ي

ــرار رَفْ االسْ ولْ و افهم تعْ جُ

داتْ ــكْ  داتَ مــع  ــوفْ  تشُ ال 

ــروم لدارُه وْ ال ات ــهْ ــرَة و السّ كْ ــنْ الفَ حــلّ عيْ

ــوار ــدّ الحقّ في كل اسْ وحَ

ــاتْ أي و  ارْســايَلْ  ــوانْ  االكْ

ــعْ انْهارُه طــا و طل ــع الغْ ــدى بها مــن رف ت يهْ

يارْ وال بقى لُه في القلب اغْ

ــا ذا الحكمــاتْ هكــذا رين

ــدارُه لَعْ اعْ ــوى يخْ ــا مــن ن ــوق خــدّ البيدة ي فُ

على ابديعْ سنادَسْ االخضارْ 
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

ــدة و اضحاتْ ــدّ البي الحْ خَ

ــنْ مــن شــافْ زينْهــا ببصــارُه تَ ــة تَفْ كعرُوسَ

ها في ايْزارْ ــها صبّحْ عروسْ

ــه ازْهاتْ ــي في عبْقــرِي باهِ

ــعارُه ــدْ اشْ رْ في عرســها ينْشَ زامَ لْ بمْ و النحَ

ســابْ ابْكارْ ــحْ تَحْ و البطايَ

ــالَّتْ حُ ــة  البْسَ ــقْ  عاتَ كل 

ــه و انضارُه تُ ــي ببْهجْ ــرْ و ملف إيْزَهِّ ري مــن احْ

ــرارْ مسْ رِي  كْ العَ و  رْ  ضَ االخْ

اللّبْســاتْ ســرّ  ــة  البْرايَ و 

قْ جارُه ي و الخابُورْ في لُونْ عاشَ شــمس العشِ

نـارْ ـي  نـِ دْ زايـَ الزْبيـبِـي  و 

ميّاتْ ــوى  يسْ الســماوِي  و 

ــارُوا ــه غ ــوانْ منُّ ــتْ الْ ــي ري رْفِ ــمْ و القَ كُ و الحْ

ارْ ــدة فــي عــكّ ــمْ زَبْ و اللٍّي
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052
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

هاكْ في اوْصافْ الزهر ابْياتْ

كيف ريتُه فاتَحْ في احضى بســاتْنُه و اقْطارُه

ــا بتْغارْ ني ــكْ على الدّ ضاحَ

ــاتْ زَرْبيّ الجمــرة  ــتْ  لْقَ طَ

ــة جــالّرُه ــوى مديلْكَ شْ يَهْ ــدَ ي ــلْ و مدِ و النفَ

ــرارْ بأصف ــرْ  يَبْهَ ــرْ  البْهَ و 

ــنْ ابْداتْ ــةْ الحيَّة حي صَّ گُ

مــرارُه ــحْ احْ ــسْ ناصَ رْجــانْ انْفي ــاتْ مَ جّ دَ كمْ

ــارْ ــه تُجّ ــوا مثلُ ليــس دَرْكُ

ناتْ ــاغْ بوَجْ ــفْ الب و الضري

ــوارُه ــارْزَة فــي اجْ ــة الب ــدّ الزَّفْران ــارْ مــن خَ غ

و الشقيقْ و مصلح االنظارْ

ــة و مشــرقيّاتْ لْجَ ــن عَ عي

ــزارُه ــرْ إي ــوجْ نَشْ ــارزاتْ فــي الحضــا و البابْن ب

ــة فــي تعكازْ وخــدّ العزيبَ
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071
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

رْ الماء في صوالتْ وفْ زَهْ شُ

ــرارُه ــزَلْ فــي اقْ ــة انْ بَ هْ دَ ــانْ امْ طب ــزرودْ بقُ و ال

تارْ ــوانْ اكْ ــرَقْ فــي الْ و الزْري

ــي يُنْعــاتْ ــي و مغربِ تونْسِ

ــى جــارُه ــشْ عل ــه ايْفايَ ــنْ بزِينُ و البهــا و الزِّي

ــلْ بنفســجْ يعدارْ و النْحي

رْباتْ ــي كُ جِ ــسْ يَفْ و النْويقَ

ــانْ و حارُوا ــلْ االده ــي خلخَ يْلِ والقرنْفــل و الخَ

تعطارْ في  ي  السگلماسِ و 

عالتْ ــه  التّي من  ياســمين 

ــارُه ب بْهــا افْشــاتْ اخْ ــورْ بحُ ــبْ الخابُ و الغري

ــوْض و جالرْ ــن قيس الحَ بي

جاتْ وســان و بهْ ــنّ و السّ ف

ــارُوا م ــدامْ احْ ــال امْ ودُه ب رْدْ خــدُ ــوَ ــامْ ال و الهم

تْ له حضــرَةْ االزهارْ و بايَعْ
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

الحرجاتْ ــى  عل بالزهو  وزْ  فُ

ــجارُه ــتانْ اتْميلْ بالنســيم اشْ ــه للبُسْ و انتب

هارَجْ و انهارْ و الخصص و اصْ

مــاتْ نَغْ لْ  ــدَّ اتبَ ــارْ  االطي و 

ــد الصباحْ فــي منبارُه ــبْ عن طَ ــدْ يَخْ كلّ واحَ

يارْ بْ و تَحْ دْ و االغصانْ في جَ

ــواتْ ــعْ واهْ شَّ ــامْ اتْخَ الغم

دْ فــي دينارُه ــرْ زاهَ وعــه و الزّهَ فــي الرياض دمُ

االطيارْ ــةْ  بَ خطْ ــعاتُه  شْ خَ

ة و اخناتْ و المليح في همَّ

فارُه عْ ســيُوفْ اشْ عْ من قاطَ حرّ و امضى و قطَ

ــارْ ون ــج  تل ــه  جناتُ و  ــوقْ  فُ

هــاتْ لي نغنَمْ شــايَنْ فاتْ

يهْ شــمس في بالَّرُه كِ ــرَقْ نَحْ ــرْ صافِي يشْ مْ خَ

يَّبْ على االوطان و االوطارْ يغَ
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ــاتْ رْج ــلْ بالفُ بَ ــع اگْ الربي

ارُه ــوَّ ــى نُ ــا عل ــبْ اوْقاتْن يْ ــطابُوا طَ ــمْ نَسْ قُ

ــكاسْ و الوتارْ ــا و ال بالبْه

احــالتْ و  ــتْ  طابَ ــة  النزاهَ

ــارُه وت ــابْ  رب و  ــودْ  عُ و  االكــوابْ  و  ــابْ  باالحب

ارْ ــرّ طَ و  ــادْ  الوسَ تجــاوَبْ 

واتْ عْ االصْ و الرجا في سامَ

ــي لمن اعصاهْ فــي أوْزارُه حِ ــا يا ســاقِي يَمْ رَبْن

ــارْ غــفّ و  ـــمـــانْ  رَحْ ألنــه 

ــتْ البناتْ ةْ فاقَ ــرّ هــاكْ  حُ

ارُه ــرّ دها اطلَعْ غ ــعْ ــاسْ ادريســيَّة سَ ــت ف بَنْ

رارْ ــدْ المَ ــرْ  الخي و  ــا  بالهن

و الســالمْ في سايَرْ االوْقاتْ

ــعارُه ــالْ األديبْ الحاج ادْريسْ بن علي في اشْ ق

ــارْ المخت أوْالدْ  ــرافْ  لألشْ

ــةْ و اهداتْ ــا ادْكاتْ الجنَّ م

اخضــارُوا و  ــوا  تنَزْهُ ــا  م و  ــا  ني للدّ طيبهــا 

ارْ وّ ــانْ النّ و في ازْم أهل الزهُ
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انتهت القصيدة
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012

ــارِي ن ــجْ  يّ هَ ــوقْ  الشُّ ــرانْ  ني ــي  نِ دَعْ ــومْ  اتْلُ أمــن 

ــرَة زي طــارْ اغْ ــرْ أو ال امْ ــا بحــر هاجَ ــا يبَرَّده ــرانْ م ني

ــرارِي ــيتْ اسْ ــى افْشِ ــي حت نِ ــرْ دَهْ يَّ ــا اتْحَ رّه مــن حَ

ثيرة ــاتْ اكْ نت كاتمهــا فــي ادْخالِي اوْق ــد كُ مــن بَعْ

ــارِي ب اخْ طــاوْا  اعْ همــا  ــادُوا  ه ــورَة  فُ الصْ و  ــع  مْ الدَّ

يرَة ــل البْصِ ــي ألهْ فى شِ وى ما يَخْ ــاهْ الهْ ــي افْن و اللِّ

شــارِي والّ  ــبّ  الحُ فــي  ــعْ  بايَ إال  ــتَ  انْ ــا  م ــتَ  انْ و 

رَفْتِي ســيرَة ــا عْ لَكْ م هْ ــه مــن جَ ــه ناسُ ــومْ في و تلُ

ــارِي نّ خُ ــة  يَ الباهْ ــراقْ  بفْ ــي  ل ــرى  اجْ ــا  م ــتْ  رِي ــو  ل

بيرة ــومْ اكْ مُ ومْ على اهْ ســقُ بَرْ ذا المْ ــولْ ما اصْ و اتقُ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ
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029

ازْمانِي به  االشواقْ  كفّ 

ليالِي ــع  م ــي  ــكِ ــبْ نَ

امْصايَبْ كل  راس  هو 

ــورُه ابْــحُ في  ـــاهْ  ارْم و 

رارُه امْ و  تُه  صْ بغُ ارْوى  و 

قْ عاشَ كل  كــداكْ  و 

ــسْ الفــراقْ ــي قايَ ــابْ صابْنِ ــا ســيدي نشّ و هــو ي

ومْ ارْمانِي مُ و في قيد الهْ

ــــي ــــالِ هــــــــذا ح

ــدارِي اعْ يتْ  كِ احْ ما  من  شابَتْ 

ــريرَة ــارْ اشْ ــراقْ ن ــنْ و الفْ ــوى و البِي ــبْ الهْ و امْصايَ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

بْ من الفراق بال افراق و هو يا سيدي ما في الهوى صعَ

جايَبْ اعْ كل  باب  اسْ هو 

ــــورُه جُ فْ  ــــــدَ اصْ و 

الجارِي رامْ  الغْ مْ  كْ حُ ارْضــى  و 

ســيرَة ــي و رقَبْتُه في الغاللْ اعْ نْسِ و ابْقى ســنِينْ مَ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

راقْ وى اغْ و هو يا سيدي كقيس بن الملوح في بحر الهَ

رارُه اضْ بسمّ  افْنى  حتى 

ـــقْ ـــايَ ـــي ش شـــاكِ

ما بين كربتي و اسجانِي

ــي لِ ــرى  اجْ ــا  م فــي 

ه شايَبِ ن اعْشيقْ تَرْكُ كمّ

ــــــــــرُورُه ــــع اشْ م

و ابقات في الوجود اخسارة

ــــدايَــــقْ فــــي الــــمْ
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رْقَة ومْ الفَ مُ و ادْبالْ من اسْ

ــارُه ــم اجْ ــى  ــف اطْ وال 

رَة ــدْ عَ ابْنِي  ــتْ  داقَ شالّ 

حالِي قــيــسِ  ــي  ف ــو  ل

ــدارِي ي و  البْهــا  ألهــل  ــعْ  ضَ يَخْ

ــرَة ــه دي لُ مْ ــا تحَ لْ م ــوَّ هَ ــولْ امْ ــولْ و دهُ ــن النْحُ بي

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

ه ارْقاقْ ومُ مُ ه بهْ مُ و هو يا سيدي شي يعالَجْ الذي جسْ

رْقَة لْب فيه ألف حُ و القَ

ـــــزن ابْـــــصـــــارُه م

ــبْ ســارِي ــل تاعَ و ابْقــى فــي لي

ــرُوقْ على العشــيرة فْ ــاتْ ايْنَوَّحْ مَ ــامْ ب م ــي احْ كِ نَحْ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

ي و القلب داقْ ــي بنْواحِ حِ المْ و هو يا ســيدي طابُوا امْ

رة جْ فى و الهَ دْ و الجْ بالبُعْ

ـي ـــــعْ ســالـِ ـــــرْجَ يَ

ــدارِي اكْ شــافْ  كانْ  ــدارُه  بكْ

أســيرَة اتْ  ــدّ لل ــي  جراحِ و  ــي  ياحِ تَجْ و  ــي  گرايْحِ و 

رْقَة ه غَ وعُ و اغرَقْ في ادْمُ

أگـــــــــداتْ نــــــارُه

رّة راقْ المُ و اغصايَصْ الفْ

ــــــي يــــبــــالـِ وال 
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061

يْنِي عَ على  غابَتْ  أنا  و 

ــي نامِ امْ مــن  ــق  ي انفِ و 

واها حالْ من اقْلُوبْ اكْ اشْ

شــى يَخْ ليــس  ــامْ  جّ هَ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

ــة باالرماقْ ــرْ الخليل ــو كان يَنْظَ ــا ســيدي ل و هــو ي

ياتيني يالها  اخْ ابْقــى  و 

ــي ــــرِي حــامِ ــــمْ جَ

سْ انْهارِي ــمْ يفْ شَ َلطِ ــولْ أ و انقُ

يرة ــفْ لخِ ي ــرى أَوصِ تِي كيف اطْ دْ ــومْ شــاهَ ــت اليُ أن

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

فاقْ راقْ اللِّي خارَقْ السْ يدْ الفْ ال ايْعِ و هو يا سيدي ال لهْ

الها ولْ اجْ قُ حالْ من اعْ و اشْ

ـــة ـــشَ ـــه دَهْ ـــلُ مـــا ايْ

االشــرارِي ــلْ  عَ تَفْ شــالّ  ــلْ  عَ يَفْ

ــريرة اسْ كلّ  ــبْ  بي الحْ يكســبْ  و  ــي  لِ يَجْ و  ــي  لِ يَخْ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

نِي زَعْ رى تَفْ في اسنىْ الكْ

ـــــي ـــــرامِ مــــن اغْ

وسْ افْناها حالْ من انْفُ و اشْ

ــة ــشَ ــضَ رَمْ ــحْ فــي لَ
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وامْ انْكيدة ه على الدْ رُوحُ

ــدْ بالتناهـ ـولْ  مشــغُ

بِي ذْ صالْ العَ يعْ المْ و ارْضِ

ــي ــفِ ــطْ ـــه نَ هــــذا ب

يبَة الوْجِ اللّة  وفْ  انشُ و 

ــا ــداي احْ ــي  ــاهِ ــب ال و 

روقْ على الرفاق فْ رِيمْ المَ دة على الغْ مْ و هو ياسيدي عَ

ة يدَ دِ ــوالْ اجْ بَحْ في اهْ يَصْ

ـــدْ ـــــه  ســـاهَ ـــــرْفُ طَ

شــتارِي المُ ــبْ  وكَ كُ دْ  مشــاهَ و 

ــرَة ي ــاتْ اقْصِ ــى اوْق ــوحْ عل ــادَرْ و ينُ فْ المق ومســاعَ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

ناقْ يهــا إال العْ فِ ــا يَطْ ــراقْ م و هــو يا ســيدي نار الفْ

بِي ذَهْ ــمْ  يتَ وِ كخْ ــمّ  فُ من 

ــي ــفِ ــغْ ــــةْ شَ ــــرْقَ حُ

جــارِي ــا  ي ــدواء  ال هــو  هــذا 

يرَة طِ لْقــى اضْ ــي بالمَ ــسْ اللِّ الجْ هــذا النّفْ هــذا اعْ

رارِي
ــبابْ اضْ ــوى كانْ اتْســالُوا على اسْ ــاسْ الهْ أن

زالة خيرة راقْ الغْ وسْ الفْ نشابْ صابْنِي قايَسْ من قُ

ــامْ االيّ ــي  اتْوافِ ــرى  ت ــا  ي هــل  ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ولْ الغيبة بعد الجفى و طُ

ــــــنـــــــــايا امْ داكْ 

ة يدَ دِ و يباتْ في اوْجاعْ اشْ

ـــدْ ــــــــنّ  عــــابـَ ك

رْبِي طَ هــذا  ــا  ادْواي هــذا 

ــــي ــــفِ وَلْ ــــــارْ  ن و 

رِيبَة ــات اقْ نَزْهاوْا في اوْق

ـــــة امــــتــــيــــل راي
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صــارِي والّ  ــلْ  يـ اتـمِ و  لْ  ــدَ ـ تَعْ

يرَة طِ ورْها العْ عُ يمْ اشْ يبْ انْسِ ــمّ في الزّهو و طِ و نشَ

ــارِي ــع الب ــنْ صن ــرَّة و جبِي ــاحْ بطُ ــتْ الصب مــن فاقَ

ــرة نِي ــواسْ امْ ــن القْ ــرَّة بي رْ بغُ ــدَ ــه البْ ــاتْ عنُّ و غن

حــارِي هــى فــي اصْ ــرة والّ امْ ــونْ المهْ ــونْ كعيُ و عيُ

يرة كِ ودْ فــي تَعْ ــة دُونْ انْعــاسْ و خــدُ سَ ــفارْ ناعْ و اشْ

ــارِي لّن جَ أو  ــي  لْماسِ گُ اسْ وَرْدْ  ــكارْ  اعْ ــال  ب ــرُه  كْ عَ

يمْ فــي تَخضيرة ي بســتانْ انْعِ ضِ ــرْ يَحْ و األنــف طي

وارِي ــرْ  وهَ جُ ــه  في ــى  يَتْالل ــمْ  بْسَ المَ ــسْ  يَّ كوِ و 

ــرة ادْخي كلّ  ــه  في ــارَدْ  ب ــو  حل ــبِيلْ  لْسَ سَ ــقْ  ي الرّ و 

ــارِي ــاللْ الع ــوْسْ الهْ ــبْ قَ لَ ــة يَغْ بَّ ــوق غُ ــون فُ عتن

ديرة ــم احْ تَلْ جيد ري ــدْ امْ ــيُوفْ و جي ــا اسْ ودْه و ضعُ

ــارِي بْق ــوا ثُوبْهــا العَ ــودْ رَفْعُ ــرِي و انهُ رْمْ رْ مَ و صــدَ

بيـرة لتَّشْ ــاوا  ــب انْ ــخــاتْ  ــوي اخْ أو  الــويــمــاتْ 

ــه اوْطارِي رِيرْ في ــنْ مــن الحْ ــلِيسْ الي ــنْ السّ و البَطْ

ــرة ي مِ ــاعْ فــي تَعْ ــى االرف ــتْ عل ــتْ و مال لَّ و ارْدافْ هَ

مــارِي ــدْ اجْ ــه وزَنْ ــي خلخالُ لْخــل ادْهانِ ــاقْ خَ و السّ

فيرة ــزة اعْ ــي اتْبانْ فات شِ ــرابلها تَمْ ــدامْ في اشْ و اق
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ضْ من وصــف الهيفة فــي اتْمام اشــعارِي هــذا بعْ

يرة ــجِ ــى غايَةْ التَّشْ ــرّوض عل مشــموم مــن ازْهارْ ال

ــغالْ افْكارِي ة مــن اشْ ــوجَ نْسُ لّة مَ ــمْ حُ ي َنْدِ هــاكْ أ

ــرة أمي زينهــا  ــبَهْ  تَشْ الّ  مــن  ة  الســيِّدَ ــوى  بهْ

ــگارِي الوْن ــقْ  الفايَ ــبْ  ي هِ التَّذْ ــبْ  ذهْ ــمْ  ي أنْدِ هــاكْ 

ــرة زِي اجْ فــي  ثيلْهــا  امْ ــدْ  تُوجَ أالّ  ــرْ  الجواهَ هــاكْ 

انْظــارِي ــه  ب ــلْ  صُ و  ــوتْ  الياقُ هــاكْ  االدرارْ  هــاكْ 

ــرة ي خِ تَدْ ــرايْرَكْ  اسْ ــوانْ  دي ــنْ  زايَ اخْ فــي  ــه  لُ عْ جَ

اقْمــارِي ــنْ  يْبِي الطّ االشــرافْ  عــن  ــا  رَبْن اســالمْ  و 

ــرة تَنْوِي ــي  خالْقِ ــي  لْبِ قَ رْ  ــوّ ن ــمْ  بّهُ بحُ ــي  اللِّ

ــرْ اوْزارِي فَ ــي يَغْ ــي ربِّ ــن علِ ــسْ ب ــي ادْرِي كِ لْ الدّ ــوْ قَ

ســيرة ــقْ احْ ري ــه وال نَلْقــى اطْ لُ ضْ ــي بفَ ــونْ ل و يكُ

ــارِي الب ــبْ  بي احْ ــهَ  طَ ــرّفْ  شَ المْ ــي  النْبِ بجــاهْ 

ــرة ي هِ تَطْ ــه  بْتُ حَ بمْ ــا  زْن حَ بمــا  ــالةْ  الصْ ــه  علِي و 

انتهت القصيدة
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ــي جــارْ ــا صاحِ ــرامْ ي ــيّ الغْ جــارْ عل

رارْ ــر اضْ ــن مــن غي ي كلّ حي نَتْشــكّ

ــارْ ن تشــبّهها  ــا  م الحــبّ  ــرانْ  ني

قْ الجارْ شْ وا باين إال افْنِيتْ من عَ دُ هْ شَ

ــرْ جايَ ــادْ  ع و  غــى  اطْ ــبّ  الحُ

ــرْ حايَ ــمْ  ي افْهِ ــا  ي ــي  نِ ترَكْ و 

ــنْ نايَرْ ي فــي زِي ــقِ شْ ــا عَ و أن

ورْ فـــــــايَـــــــقْ الــــــــبْــــــــدُ

ــــورْ ــــكُ ــــش ــــه م ــــن ــــسْ ح

ـــــورْ ـــــجُ ـــــه ــــــــــــا م وأن

ــورة وصفُ ــة  ابْرقَّ ــرة  ظاهْ ــيقْ  شِ العْ ة  ســيمَ

ــوى صــارَتْ مضــرورة ــارْ الهْ ــرّ ن ــا بحَ واعضاي

ــورَة مزفُ ــي  داتِ فــي  ــارْ  م اجْ مــن  ــرَّدْتْ  بَ ــا  أم

ورَة ــقّ الجّ ــلْ بحَ مَ ــي بالرّضــى و يعْ ــمْ ل يَنْعَ

ــارِي ب اخْ ــكْ  ي طِ يَعْ ــي  لُونِ شــوف 

ــارِي ج ـــدِّي  خَ فــي  ــيــقْ  ــقِ الــعْ وادْ 

ــارِي ــي اسْ و  ــلْــبِــي  قَ عنها  ســـالْ 

ـــوا فـــيّ جـــارِي ـــبُ هــلِــي رَغْ
ـــا أَ يَ

ــرْ ثِي اكْ ــه  كمُ حُ فــي  ــورْ  جُ

ــرْ ي ــدِ ــا انْ ـــرى م كــيــفْ اجْ

ــيــرْ ــنِ ــمْ رْ ال ـــدَ ـــبْ مــثــل ال

ــرة نصْ و  ــة  همّ فــي  ــعْ  ارْفِي ــنْ  زي

ــرة ــمْ ـــارْ حَ ــشــايــا ن أوقـــد فــي احْ

تْ صبْرة ــدْ ــا اوْجَ ــة م ــى المحبّ و عل
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ــكارْ ــة مــن االب رة و باهي ــدْ ــادِي ع ه

االزارْ ــوا  إيرَفعُ ــا  ودْه انْهُ ــل  قب مــن 

تْ االســرارْ ــومْ أمــن اتْســالْ باحَ و اليُ

قْ الجارْ شْ وا باين إال افْنِيتْ من عَ دُ هْ شَ

شــايَرْ والعْ االصحــابْ  ــي  لِّ خَ

ــرْ ــرايَ ــسّ ــارْ ال ــب ا اخْ ــوْ ي ــدّ ي

رْ ــر ظاهَ ــقْ غي شْ ــا ســرّ العَ م

ــــورْ ــــمــــشــــهُ كـــــيـــــفْ ال

ـــــورْ ـــــوا فـــــي ابـــــحُ ـــــامُ ه

ــــــورْ ــــــهُ ـــــن غــــيــــر اشْ م

ــدارْ نعْ ــم  تَلْهُ امْ ــوى  بالهْ ــا  وأناي

ــفارْ ــةْ األشْ مــة ارْقِيقَ ــة فاطْ يبَ الوْجِ

ورة رُوفْ و حســنْ الصّ لِي بزِينْ الحْ قْ ــلْبَتْ عَ سَ

مســتورَة ــدِي  نْ عَ ــة  حبّ المْ ــتْ  كانَ ــي  لكنِّ

ــورة ب خْ ــي مَ ــودْ ابْحالِ ــوى اتْعُ ــاسْ الهْ ــي ن لِّ خَ

ورَة ــقّ الجّ ــلْ بحَ مَ ــي بالرّضــى ويعْ ــمْ ل يَنْعَ

ورة ــة منصُ ايَ ــتْ قدّ الرّ وِي ــراضْ اللِّي اهْ فــي اغْ

ــورة ــي مدكُ ــولْ اوْقاتِ وهــي فــي اللســانْ طُ

ـــدارِي ـــكْ تَ ــــوى  اقْ و  ــنِــي  ــتْ تــيــهَ

ــاري ــي داتِــــي س ـــانْ ف ــهــا ك حــبّ

ــــوارِي ــي وانْ ــفِ ــقــى مــا نَــخْ مــا ابْ

ـــوا فـــيّ جـــارِي ـــبُ هــلِــي رَغْ
ـــا أَ يَ

الصغيـرْ ــع  م الــكــبــيــرْ 

ــرْ بالضـميــ ــوا  ــ مُ لـْ يـعَ و 

ـــلّ ديـــرْ ــوم فـــي ك ــلُ ــع م

ثرة كُ قُـــومْ  و  ــالنْ  ــيْ غ و  قيس 

ــوا فــي مــرّة ــرْفُ ــبّ و عَ ــحُ ــذا ال ه

رة هْ جَ الــســرّ  ــاوْا  ــش افْ و  ــوا  ــاحُ ب

ارِي ــــرَغْ گــــدّ ـــــدِي وف ـــاجْ وَجْ ه

صــارِي ابـْ ــن  بيـ ــفْ  واقَــ يالهــا  اخْ
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ــارْ االزه ــة  دوحْ ــانْ  بالعي رْتهــا  انْظَ

قْ الجارْ شْ وا باين إال افْنِيتْ من عَ دُ هْ شَ

ــرْ ــواطَ اعْ ها  دْ خَ من  غــارَتْ 

ــرْ الزّاهَ ــرِي  نْبـ العَ الخــالْ  و 

ــرْ ــواهَ كــجْ ــانْ  ــب اتْ تــغــار  و 

ــــورْ ــــمُ ــــخْ ــــمَ ـــــرْ ال ـــــمْ خَ

دُورْ ــــمْ  ــــسَ ــــبْ ــــمَ ال و 

ــــورْ ــــنُّ ــــال ـــــعْ ب ــــمَ ــــلـْ يـَ

ــرارْ ي مسْ ــي الباهِ اوْسِ ــدْ الطّ و الجي

غارْ رْ اصْ دْ تْ تفيفحاتْ في الصّ دْ شاهَ

ــارْ صبّ ــا  وأن ــدابْ  اعْ ــي  لْبِ قَ بْ  ــدَّ عَ  

ورة يى معمُ حــاتْ بالحْ ودْها اضْ دُ ــوفْ اخْ و تشُ

ورَة ــقّ الجّ ــلْ بحَ مَ ــي بالرّضــى و يعْ ــمْ ل يَنْعَ

ورْة ة مشــكُ خَ مْ ي كَ كِ ــانْ نَحْ ت ــنْ المْ ي رْعِ و الدّ

ــورة ــاوَة و حمُ ــه اصف ــى الرخــامْ في ــاحْ عل تفّ

ورة ــوالَفْ مظفْ ــة و اسْ ــونْ مالي كُ ــرْتْ اعْ انْظَ

جــــارِي
ـــولْ أَ ـــقُ تــايْــهــة لــيــس اتْ

ـــوا فـــيّ جـــارِي ـــبُ هــلِــي رَغْ
ـــا أَ يَ

ــيــرْ ــطِ رْدْ الــعْ مــثــل الــــــوَ

ــبــيــرْ ــه فــــاقْ الــعْ مــســكُ

ــرْ يـ ـصِ العْ كمــا  ــقْ  الرّيــ و 

ــرة ــمْ ــلّ خَ ــعْ مــن ك ــلــى و قــطَ احْ

ــرى يــنَــشْ ــه  ــســابُ ــحْ تَ ال  ــمْ  ــاتَ خ

ــرة ــسْ حَ زادْ  ـه  ــوالـُ اسْ ــيــب  هِ ــدْ تَ

ــحارِي اسْ فــي  ــلْ  زِيَّ اغْ ــدْ  جي كــنّ 

ــارِي الب ــلْ  لي الجْ ــةْ  نْعَ صَ ــــوفْ  شُ

ــزارِي إي ــتْ  تَحْ مــن  ــوا  لُّ طَ ــنْ  حي
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قْ الجارْ شْ وا باين إال افْنِيتْ من عَ دُ هْ شَ

ــرْ فايَ الظْ لمســبُولَة  ــوا  قُولُ

ــرْ واطَ ــةْ الخْ ــا راحَ ــي ي فِ طْ عَ

ــرْ ــراقْ صابَ ــتْ مــن الفْ و عيي

ــــورْ ــــجُ ــــهْ ـــــي مَ كــــــمْ ل

ـــــورْ ـــــجُ ـــــن ال ــــي م عــــفِ

ــــورْ ــــشُ ــــب ــــحــــى م ـــضْ نـَ

ــا صارْ ــي و ننســى م تِ ــصْ بوْالعْ نَرْقُ

ــزارْ ــي ارْجــا مــن المْ ــعْ ل طَ ــال يَقْ لَهْ

ــجارْ ــاضْ ما بينْ اشْ ــوا فــي ارْي لُّ و نظَ

ــارْ ي ــزَلْ اعْ ــرْ فــي الغْ ري ــدْ أراوِي احْ خُ

ورَة ــقّ الجّ لْ بحَ مَ ــي بالرّضــى و يعْ ــمْ ل يَنْعَ

لى هــذا الزّورَة ــا احْ ــاتْ مرحبا م ي ــولْ امْ و انقُ

ــورَة نْدِي مبشُ ــي عَ ــانْ و اتجِ ــمْ بكْ الزْم يَنْعَ

ورة طُ عْ ــرْ و انْســايَمْ مَ رْدْ و الزهَ ــوَ ــنْ ال ــا بي م

ــورة نْ سُ ــعْ كمّ الَ ــابْ و مطّ ت ــنْ اكْ ــارِي كمّ ق

ـــوا فـــيّ جـــارِي ـــبُ هــلِــي رَغْ
ـــا أَ يَ

ــيــرْ ـظِ انـْ ــا  ــه ل الّ  ـــن  م

يـــرْ ـجِ الهْ هذا  ـي  اطــفِ و 

خيرْ ــرانْ  ــجْ الــهَ ــي  ف ــا  م

را ــعــدْ ال ــا  ي ــكْ  ــتَ ــبْ ارْغَ ــومْ  ــيُ ال و 

ــرى ــنْــدِي بــرْضــاكْ نَــبْ ـــي عَ واجِ

ــرة ــي فــي بشْ ــوفَكْ جيتِ ــنْ انْشُ حي

ــارِي ــشّ ب قْ  ـــدَّ ـــصَ ان و  نــفــرَحْ  و 

ــارِي ــم ــي و اقْ ــسِ ــمْ ــرى يــا شَ يــا ت

مســطارِي ــي  ل ــى  لَ يَحْ ــكْ  تَ ابْراحْ

ــارِي الق ــنّ  الفَ ــحْ  ي افْصِ ــةْ  نْعَ صَ



229الجار

65

66

67

68

ــعارْ ــوى برَقَّةْ االشْ ــرْ الهْ ســالَكْ بَحْ

ارْ ضّ ــا حُ ــي ي ــن عل ــسْ ب ــولْ ادْري و يقُ

ورة ولى مشكُ لْ المُ ه بفضْ ــوايْعُ واضحاتْ اسْ

ي على الصفى و ايْماني في مبرورة قِ شْ اليَنْ عَ

البــارِي يـــرْ  ـخِ بالتّسْ ه  ــــدُ ساعْ

ــدارِي انْ ــقْ  شْ العَ مــع  ــزُولْ  انْ ــا  م

انتهت القصيدة
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ــرْ ــابَ الــصّ ــا  ي الشْ  ــي  ــبِ ــلْ قَ ــا  ي

رة مْ ــارْ حَ ــهْ ن ــى من حــرّ التِّي تصل

ــعــاهْ حــايَــرْ ــي امْ ــلِ ــقْ ـــا عَ وأن

رة شْ في غرادْ اللِّي ما شافْ حالْ عُ

رْ ــاتْ ســاهَ ــي ايْب نِ فْ ــي جَ ــمْ لِ كَ

رَّة سَ ــلْوانْ و المْ و حبيبي في السّ

ــرْ ــرايَ ــمْ ال و  ــدّ  ــصّ ال داقْ  ــو  ل

رَة مْ ــه صــادْ كلّ غَ لْبُ رْ مــن قَ ــدَ يَعْ

ـرْ حايـَ ـياةْ  الحْ فــي  ي  قانـِ ابـْ ما 

ــرة ــالْ كلّ نَصْ ــى برْضــاكْ انّ ت إمْ

ــرْ ــا الــهــاجَ ــكْ بـــاهللا ي ــتَ ــلْ سَ

رة جْ الصْ من الهَ ــكْ اهللا اخْ ي دِ يَهْ

نهــارْ كلّ  تَبْقــى  هكــذا  ــومْ  مُ هْ مَ ــكْ  مالَ

تِيرُه ــي في اتْبَخْ ــنُه هانِ وى امْحاسْ و اللِّي تَهْ

دارْ ــحْ االكْ ــلّ انْصافَ ــاحْ الهوى انْضَ ــن  ارْي بي

اهْ ايْســيرُه ــلْ أدّ قْ ــلِيمْ و العَ ــوّ ســالِي اسْ ه

صْ االبْصارْ بْ شاخَ واكَ دْ الكْ اجْ انْشاهَ في الدّ

ــيرُه سِ ــوى و ابالهْ و تعْ ــةْ الهْ صّ ــرَّبْ غُ ــا جَ م

حارْ فى في الضيّ و االسْ و اجراحْ البينْ و الجْ

ريرُه ونْ فــي غاللُه يَرْجــى تَحْ ــجُ و ابْقى مَسْ

هارْ ولْ اجْ ــمْ و انقُ فى ينفصَ ــا احبلْ الجْ ما ب

يرُه مِ ولْ اضْ نى قَلْبِي هُ فى ابْهاكْ يَهْ ما نَشْ هْ مَ

جارْ رى نُهْ فى كيفْ اجْ ــن حالَةْ الجْ رْ م قصّ

يرُه شِ خافْ من اهللا خافْ يا جافِي رســم اعْ
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ــرْ أمَ يتْ  عصِ مــا  ــي  ــنِ ــرَفْ ــعْ تَ

بْرة يبْ صَ ــا  اتْصِ ــا عنَّكْ م و عضاي

ــرْ جايَ ــفْ  ي الوْصِ ــى  عل فــاكْ  يَكْ

رة ــدْ ــنْ هَ ــا  الزِّي ــيّ  ي ــلْ ف بَ ال تَقْ

رْ الخاطَ ــي  مــالْــكِ يــا  ــي  ــجِ افْ

رة مْ ــي بالوْصــالْ جَ لْبِ تَبْرَدْ عــن قَ

ــرْ باشَ و  ــي  ـ مالْكِ ــا  ي ـحْ  ســامَ

رة ــكْ نَظْ يبْ ل ــتْ اتْخِ لْ ــا قُ ــيّ م ف

ــكْ دايَــــرْ ــل ــفُ حــتــى ولّــــى ال

ــرى تْ لِي من ســماهْ بُشْ ــا الحَ وأن

ــرْ ــا الــهــاجَ ــكْ بـــاهللا ي ــتَ ــلْ سَ

رة جْ الصْ من الهَ ــكْ اهللا اخْ ي دِ يَهْ

رْ انْســاقَ الجفــى  مــن  ــتْ  يِي أعْ

ــرة سْ ومْ حَ ــي ما تدُ لْبِ ــولْ أقَ و انقُ

ــرْ ــواطَ الــخْ ــكْ  ــالَ ــا م أنـــتْ ي و 

رة ــدودْ قَطْ ــو دَقْتِي من بحرْ الصّ ل

ــزارْ ــي مــن المْ نِ رَمْ ــلْطانْ البْهــا و تَحْ ــا سُ ي

ــرُه أزْفي ــرانْ  ني ــي  داتِ ــرْ  ألمي ــي  فِ اطْ هللا 

ــرارْ سْ ــكْ يا مَ ــو مــن مثالَ ــة و العفُ و الرّاحَ

ــنْ و تَنْوِيرُه سْ أنا فــي عارْ مــن اعطــاكْ الحُ

ــا صارْ ــوبْ الرضى اعليّ نَنســى م ــرْ تُ و نشَ

ــتْ ارْضاهْ و خيرُه ري نَلْ بيبْ خاطْ ــولْ احْ و انقُ

ــارْ ــرَكْ الغي ــة و اتْ بّ حَ قْ و المْ ــدْ ــرْ للصّ و انْظُ

يرُه دِ وى تَكْ ــكْ يَقْ لْبَ ــيّ ما انْوِيتْ قَ رَة و عل نَظْ

ً اســتنارْ ــدا ــلْ بَعْ ــادْ قلّ و اهــاللْ ارْضــاكْ ع

ــرُه ي دِ ــدْ بتقْ مــالْ و الوَعْ ــلْ الجْ لكــن أكامَ

جارْ رى نُهْ فى كيفْ اجْ ــن حالَةْ الجْ رْ م قصّ

يرُه شِ خافْ من اهللا خافْ يا جافِي رســم اعْ

ــدارْ فْ االقْ ــا و انســاعَ ن ــةْ الضْ رْقَ ــرَّدْ حُ و نبَ

ــيرُه فْ إيبانْ ابْشِ طْ ــنْ و العَ فْ الزِّي طَ ــا يَعْ داب

بارْ عاكْ اخْ ــسْ امْ ةْ البها لي الكَ ســالي في امْ

ــرُه ي دِ ــودْ اهْ ــكْ برْعُ ــرامْ داتَ ــرْ الغْ ــبْ أمي يَرْعَ
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ـرْ بالبْشــايـَ ــودْ  ـ اتجُ و  ــفْ  طَ تَعْ

ــرة ــولْ نُقْ بُ ســانِي بالقْ ــرُدّ احْ و تـ

ـــرْ الباشَ ــي  نِـ الغْ ــيّ  ف ــبْ  راقَـ

رة ــرى في ابْهــاكْ نَظْ بْتْ أن ــو صَ ل

ــرْ يبْ قاطَ ــكِ ــي اسْ عِ مْ ــوفْ لدَ شُ

يتْ كلّ عترْة واكْ الْقِ ريقْ اهْ في اطْ

ــرْ ــا الــهــاجَ ــكْ بـــاهللا ي ــتَ ــلْ سَ

رة جْ الصْ من الهَ ــكْ اهللا اخْ ي دِ يَهْ

ــرْ الضفايـَ و  ــدّ  ـ بالقَ ــمْ  ـسَ قْ نـَ

ــورْ على الوفْرة و السرّ اللِّي منشُ

ــرْ واهَ اجْ مــن  ــرْ  التغ فــي  ــا  م و 

رة فْ ــدْ كلّ عَ ــقْ جي ــدْ الفايَ و الجي

رْ الباهَ ــرِي  ــرْمْ ــمَ ال رْ  ــدْ ــصّ ال و 

بْ في الحضاء و سرّة نْ الحاجَ و البَطْ

ــرْ ــ واطَ العْ ــكْ  اتْيابَ ــيـمْ  انسِ و 

رة ضْ ــاجْ كلّ حُ ي يا ت فِ بْ و اجْ ــدّ عَ

ــارْ ع ــي  وانِ يهْ مــن  مــع  ــي  عداوْتِ ــولْ  اتقُ و 

ســيرُه تَكْ رِي  ــدْ تَ ــكْ  بَّ حُ ــلْ  لي اعْ ســيّما  ال 

ــرارْ سْ ــاللْ الزِّينْ المَ ــفْ برْضــاكْ يا اهْ طَ و اعْ

يرُه حِ فرْ و تَسْ مْ الشّ ــهْ نِي بسَ نْتِي ساكْ كَّ مَ

ــي نارْ تِ ــي وقَّدْ هاجِ ــواكْ فــي امْ ــرّ اهْ مــن حَ

ــرُه ي مِ تَخْ و  ــقْ  الرِّي ذاكْ  دْ  ــهْ بشَ ــي  داتِ داوِي 

جارْ رى نُهْ فى كيفْ اجْ ــن حالَةْ الجْ رْ م قصّ

يرُه شِ خافْ من اهللا خافْ يا جافِي رســم اعْ

ــنْ و االشــفارْ ــنْ و الحاجبي ــرّة و الجبي و الغُ

ــرُه ي ــدّ و تحمِ لَة و ذاكْ الخَ ــهْ ــنْ الشَّ يْ و العَ

ــاضْ و االحمــرارْ ــا و البْي ي ــقْ و الحْ نْطَ و المَ

ــيرُوا جيبَة في وقت ايْشِ ودْ ابْرُوقكْ العْ و اضعُ

ــت إيزارْ ــة تَحْ يُونَ صْ ــه المَ ــودْ اتْفافْحُ و انهُ

دْفْ و تعميرُه دامْ و االفخادْ و ساقَكْ البْهيجْ و الرّ و القْ

ــارْ م ــتْ العْ ــا طالَ ــي م وزْنِ ــو اتْدُ ــكْ أل ال دَزْتَ

ــودْ إيغيرُه بْرْ الرّضى و نتْرَكْ الحسُ ــرْ صَ بَ نَصْ
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ــرْ زاهَ روضْ  فــي  ــاوْا  نَزْه ــى  حت

ــرة فَتْ ــه  ل ــونْ  اتْكُ ــرْ  جْ الهَ ــدّ  البُ

ــرْ ــا الــهــاجَ ــكْ بـــاهللا ي ــتَ ــلْ سَ

رة جْ الصْ من الهَ ــكْ اهللا اخْ ي دِ يَهْ

ــرْ ــواجَ ــهْ ال و  ــرّ  لــلــحَ ــرْ  ــبَ ــصْ نَ

صــالْ يَبْرى بْحْ المْ ــي رادْ  بجَ و اللِّ

ــرْ خايـَ للدّ ــبـابْ  اسْ ــرْ  ـبْـ الصّ

رة ضْ ــودْ البيدا و االغصــانْ خَ و تعُ

نايَرْ ــدّ  ــخَ ابْ ــة  ــرُوسَ اعْ هــاكْ 

رة ــات بَكْ ــبهها فــي البن ــا تَشْ م

ــرْ عاطَ ــنْ  حي كلّ  ــالمِي  اسْ و 

وامْ يَتْرى دْ على الدْ دّ و السالمْ امجَ

ــرْ ظــاهَ لبيب  ــا  ي ــمْ  ــاظَ ــنّ ال و 

رة ــرْفَة الزَّهْ شَ ــاللَةْ المْ ــد اسْ عب

ــرارْ اضْ كلّ  ــيّ  ل ــرى  تَبْ ي  ــمِ رسْ مَ ــي  نزَهِّ و 

يرُه ــرْ انْصِ بي ولى التَّدْ ــكامْ مُ ــي باالحْ و الرّاضِ

جارْ رى نُهْ فى كيفْ اجْ ــن حالَةْ الجْ رْ م قصّ

يرُه شِ خافْ من اهللا خافْ يا جافِي رســم اعْ

ــه وايَنْ ســارْ ــزالْ و يتَبْعُ ــطابْ الغْ مــن يَسْ

يرُه صِ ــوزْ بتَعْ ــلْ و يفُ ــبْ النّحَ صايَ ــرْ لمْ بَ يَصْ

طارْ ــدْ غير وقت الغيــث و االمْ مــن بعدْ الرّع

ــيرُه ــرْ بتيسِ سْ رْ و العُ ــلْ بالفجَ ــوم اللِّي معل

ــى االبكارْ ــتْ عل ــا راوِي فــي ازْمانْهــا صالَ ي

يقْ إيحيرُوا قِ ولْ ناسْ التَّحْ نها عقُ في امْحاسْ

ــجارْ رايَسْ االشْ ةْ النّســيمْ اعْ ــزَّتْ ريحَ ما هَ

ســيرُه لمْ و تفْ ــة و العَ ــة العالي مّ ألهــل الهَ

ختارْ احْ المُ ــدّ ــي م ــسْ بن عل ــحْ ادْري ي الفصِ

ريرُه هــاتْ من فضــل اهللا احْ ســالَكْ بين الدّ

انتهت القصيدة
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ارْ دْ النّ هْ ــبْ من صَ عَ رْ و اصْ اقْوى و حَ

فارْ ــالْ و يصْ ب ه يَذْ ــدُ اتْوَجْ

نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

دارِي ــوحْ اكْ فــى و انْل ة الجْ مــن ليعَ

رارِي ــي بَرْضــاكْ اضْ عالْجِ

رة مْ حَ نارْ  الغيوانْ  لْ  هَ اقْلُوبْ  في  البْناتْ  بّ  حُ

نــهــارْ و  لــيــل 

رْ ــاحْ البحــر الزّاخَ فيهــا ري ــا يَطْ ــرامْ م ــارْ الغْ ن

رْ ــة فــي بســاطْ زاهَ العَ ة الخْ عَ ــمْ ــوعْ شَ إالّ دمُ

مزارُه ــةْ  ليلَ ــنْ  بالزِّي

ارْ ــارْ في النّ م ــوبْ و تَبْرِيدْ الجْ جُ ــبْ العْ جْ هذا عَ

نَبْرى اللْ  ـــدْ بُ يــا  ــي  ــنِ زوري ــيَــة  لــراضْ قــولــوا 

ـــارِي ـــولْ ج ـــقُ ان

ــادْ حايَرْ ــا بين العب ــضْ الحجــابْ خالّنِي م اغلي

االشــايَرْ و  ــزْ  بالرَّمْ ــو  ل و  ــي  لِ قَوْ ــي  جاوْبِ هللاّ 

ما ريتْ من بخل جارُه

االبكارْ هاللْ  يا  غيرَكْ  سألُه  نْتِي  عَ امْ جوابْ  في 

ــرارْ بــشْ ه  ميمُ اصْ ـــواتْ  اكْ مــن 

ــزارْ ــالْ الــمْ ــن حــتــى ي

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع

ــصــارِي ــكْ بَــبْ ــوفَ ــشُ ــةْ انْ ــاعَ س

ـــارِي ـــومْ ع ــــارُه لـــيُ ع
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نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

سيرْ اكْ لْبْ  القَ و  رَة  بُكْ انْراكْ  مهما 

يرْ صِ تَقْ ــكْ  منَّ هــذا  كانْ 

نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

لْ الغيرْ تْرة من قَوْ جابْ سَ لْضْ الحْ غُ

بيرْ بَة شانَكْ شان اكْ حاسْ

نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

رى ــفْ يَجْ ة و كي َلوْليفَ ــكْ أ ــي في بْتِ حَ رِي امْ ــدْ تَ

ــرْ ــي ــس ــعْ تَ أو 

نايَرْ دّ  الخَ على  للِّي  رْدْ  ــوَ ال ذاكْ  عارْ  في  أنا 

رْ ساهَ يمْ  البهِ في  نِي  فْ جَ كَ نَكْ  فْ جَ باتْ  كانْ  لو 

كْ نارُه قَ ي لعاشْ فِ تَطْ

ــارْ االوْت ذي  ــقّ  يحَ و  ــفْ  المراشَ ــقْ  ري ــذاقْ  بمْ

ــرة جْ فــى و هَ ــوِي هــذا اجْ ــة ال تَنْ يَ ــتْ راضْ قالَ

ـــرْ ـــي قِ ـــوْ ــــكْ تَ ل

ــرْ ذاب ياسَ شــى مــن اعْ ــكْ نَخْ رامَ ــوحْ بغْ إال نبُ

ــرْ ــعْ الرْجــالْ واعَ بْ ــكامْ و طَ ــه االحْ ــنْ تابْعُ الزِّي

دارُوا ينْ يُعْ قِ و العاشْ

ــدارْ تَكْ ــرْ  بغي ــوا  انجتَمعُ و  اهللا  ــرَّجْ  يفَ ــا  داب

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع

ــرْ ي ــدِ ــيْ احْ ــي ض ــكِ ــرْ نَــحْ ــفَ ــنْ تَ

ــرْ زِي ــرْطْ الغْ والّ فــي الشَ

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع

يــرْ ــدِ ــكْ تَــكْ ــلْــبِــي عــنَّ مــا فــي قَ

ــيرْ شِ بيبْ و اعْ ــدِي احْ نْ عَ

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع
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تْ الخيرْ ــي و غنَمْ ولْ طابْ وَقْتِ و انقُ

بيرْ ــرْحْ اكْ و الزهو جادْ بفَ

نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

ورْ ــعُ بشْ ــيّة  مكسِ ــرْدَة  مجَ ــة  قامَ

ورْ كلّ سالَفْ حايَفْ مظفُ

نَبْرى ــي  ــنِ زورِي يَة  لراضْ ــوا  ــولُ قُ

ــري نَسْ والّ  ــه  رياضُ فــي  سوســانْ 

رة ــدْ َلعَ ــكْ أ ــرْ ب فَ آشْ مــن نهــارْ قلــت لهــا نظْ

ـــا بــتــشــهــيــرْ ج

رْ نِي يَقض فيه اوْصافْ كلّ ماهَ لْطْ في ارياض سُ

ــواوَرْ انْ ســابْها  تَحْ ــي  ازْرابِ و  ــبْ  منتخَ ــراشْ  بفْ

ازْهارُه و  الربيعْ  وَقْتْ 

ها تحيرْ االبصارْ نايَعْ ي في اصْ و محارَبْ و احياطِ

ذُرّة ــلْ  تي امْ ــوِي  تَضْ ــي  امِ قُدّ ــلْيَة  مسَ ــتِ  أنْ

ــورْ ــطُ ــع فــــاحْ ب

ــرْ ــي أهــاللْ نايَ كِ ــى نَحْ ــكْ يتْالل رْتَ و اشــعاعْ غُ

ــاتَرْ نِي السّ بُوها ســبحانْ الغْ جْ ــن حَ و الحاجبي

غارُوا منهــا  العيونْ 

ــفارْ يبْ ذوكْ االشْ دِ ــداتْ تَهْ زالْ وري ــبْ الغْ وجاليَ

بْرة ــبْ صَ ل ــدْ عنها القَ ــة ما يَوْجَ ودْ راضي و اخــدُ

نيرْ امْ بــضــيــاهْ  ــرِي  فَــجْ ـــاگْ  ت

ــرْ أمــي ــلْ  ــي مــت ـــا  أن و 

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع

زَرْزُورْ مــن  ــلْ  ــحَ اكْ ــيــنْ  ســالْــفِ

ــورْ بنُ عْ  ســاطَ ــنْ  اجبي و 

ــارْ الجارْ على الجارْ يا أم إزارْ ياكْ ع

ــرِي بَــكْ ــكْ  ضــحَ و  و  ــرُه  ــغْ تَ ــاحْ  ف
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رِي كْ رْدْ العَ لَّطْ مع الوَ مخَ

رة فْ ة و السَّ عَ ــمْ نا بزُوجْ و الشَّ و احْ

ــرة ــه النَّظْ ــي فــي ذاكْ الوَجْ نِ دْ تقَ

رة ذْ ــي عَ ــقْ حــانْ من بَنِ ي قِ ــي اعْ ألنِّ

رة ضْ دْ حَ ــدَّ ــامْ تجَ ــتْ كلّ ع بْ لو صَ

رة ومْ على االغصانْ الخضَ مُ ي اهْ جِ تَفْ

ــي كــمْ مــن مرّة ــتْ وَقْتِ ــا غنَمْ أم

ــرة تَبْ عْ مَ دْ  ــواهَ بشْ ــثْ  ي حدِ ــارة  ت

ــرة الزَّهْ و  ــرْ  جَ الفْ وا  انفاگــدُ ــارة  ت

رّة ــرْسْ و جَ ــةْ غَ ــا في غايَ ن و ارْياضْ

بالخــزْرة ــى  اقْن ــبابْ  كسْ ــتْ  الْقَ

رة ــوَة صفْ ــة تبانْ في كسْ و مديلْكَ

ــرة بَ الكُ ــت  بنْ ــقْ  ويتَ اعْ ــة  وزريرْقَ

ــرْة بَ ككُ ــلْ  تتمايَ ينْ  ــمِ الياسْ

ــرة مْ الجَ حــازْ  ــلْ  القرَنْفُ و  ــاغْ  الب

زْرة ــوَ ــاگْ مــع ال ــدْ الحكــم ت نقايَ

ــرِي ــصْ اجـــنـــاهْ بَ

رْ شاطَ لبيبْ  ها  فْ يَوْصَ ما  سْ  يطَ عِ المْ لطافَةْ  و 

ــرْ ــه ســرّ ظاهَ ــرَّزْ ل ــقْ مقَ ــرْ ارْقي وهَ ــرْ جُ و تغْ

تعبارُه فاقْ  وْتْ  الصَّ

ــذارْ العْ ــالعْ  اخْ ــى  عل ــاوْا  نَزْه ــة  داوْدِيّ ــامْ  بأنْغ

ــرِي ــكْ فَ ــهْ  ــع م وَدَّى 

ــجارْ ــة نتســالّوْا بين االشْ ــبْ و حبيبَ حبي

ارْ نّ ــا الخُ ــرة فــي ابهــاكْ ي ــةْ نَظْ آشْ قيمَ

ارْ تّ ي السّ دْ خالْقِ مَ ي نَحْ قِ شْ فى عَ على الصْ

ــاللْ االبكارْ ي ياهْ معــاكْ و انْتِ فــي ارْياضِ

يارْ ــواتْ االطْ رْ مــع اصْ في الســواقِي و زهَ

كارْ ــذْ تَ و  ــة  نادْمَ بمْ ــي  لْبِ قَ ــبْ  حبي مــع 

ــارْ ــوا لألوت نْت ــارة نَتْصَ ــبَة ت ــة مناسْ المايَ

ــاهْ االنهــارْ ي ــرِي امْ ــه تَجْ تُ ــزَهْ تَحْ نْ ــوقْ مَ قُ

حابْ االفكارْ ــي اصْ ي يبُه يَحْ نْفْ بطِ كل صَ

اجْ يمينْ و يســارْ مّ ــقْ الطّ شْ يلْ مــن عَ يمِ

ضارْ حْ ــالمْ مَ ــه كغْ نا راسُ وجْ احْ جُ بين الفْ

الجــارْ ــقْ  عاشَ ــق  رقي بوْشــامْ  ــي  كتْناكِ

يارْ بْها فــي تَحْ ــورْ من حُ ــيقْ الخابُ شِ و العْ

ــرارْ غ ــد  بجن ــي  الخيل ــل  خي ــه  حاربت

ــزارْ ــسْ إي وســانْ البَ ــي و السُّ ــرْ و يَنْهِ تيْآمَ
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رة مْ ــوَة حَ سْ مامْ في كَ ردْ كهْ ــوَ و ال

رة دْ ولْ القَ ســبحانْ من انشــاها مُ

ــرى اقْ و  ــلْ  تأمَّ النْظــامْ  ــظْ  أحافَ

درة حابْ الهَ ينْ اصْ دِ ــي الجاحْ و الْغِ

ــرة النّقَ مــن  ــرْ  زْدِي القَ ــزُوا  يْ مَ ــا  م

ــرة المْ وال صــابْ النّصْ ــكْ ســابْ ال

ــعْ جــرّة ــولْ شــيخْ و اتبَ ــي و قُ أجِ

تْرة ــيّ فــي أهــل العَ ــا عل لكــن م

رة لو شــاقْ صابْتُه في ضــيّ الگمْ

رة جْ شــى من حَ لْبْ ليس تيَخْ و الكَ

ــرى يَتْ ــدِي  نْ عَ مــن  ــا  رَبْن ســالمْ  و 

را حْ ــرْبْ و صَ ــياخْ وَقْتنا في الغَ ألشْ

ــرا بتْ ــدْ  قلَّ لمْ ــي  عل ــن  ب ادريــس 

را ــعْ فــي أرضْ فاسْ من بيتاتْ الشّ

رة مْ ــياخْ البهــجْ الحَ ــي اشْ نِ ريوْ يَدْ

رى ــفْ اجْ رْفُوا كي ــا عَ ــنْ م ي و االّيْمِ

ــار و صغارْ ب ــنُه اكْ سْ ــعْ حُ ــراسْ تبايَ و االغ

االوْزارْ ــعْ  ي مِ اجْ ــا  لن ــي  حِ يَمْ مــن  ــا  رَبْن

ارْ ــبْ حــرّ ها لبي ــسْ انســجْ ــةْ لي ــذْ حلّ خُ

مارْ ــكل يَضْ ــوا ل ــا طاقُ ــي م البْخــاسْ للّ

بارْ ــياخْ االحْ ولوا فــي الوَقْتْ من االشْ تايْقُ

ارْ ــواقْ النْظامْ تُجّ تايَلْ في اسْ اضحاتْ الحْ

مــارْ بحْ ــنْ  رْتنِي فَ لمْ ــة  الَ الخيّ ــدْ  تعانَ

ــارْ عتّ گاعْ  ــادْ  العب ــه  عرفاتُ ــرْ  تَ اعْ مــن 

جارْ ــمْ احْ واصَ ــى الخْ ــن تصادَفْهم عل حي

ارْ ــذّ غ ــمْ  لئي ــه  بْعُ طَ ــي  لِّ يوَ و  ــلْ  ينتقَ

طارْ ــة بتَعْ يبْ الغالْيَ ــبْ الطِّ ــا اذْكى طي م

ــنْ القمارْ ري اهْ ــتْ الطّ ــلْ البي ــالْ عبدْ ه ق

ــومْ لگحارْ عانْ يُ ــجْ ــرْ الشّ ــرْزوا غي ــا يبَ م

ــذكارْ يُ بارهــم  اخْ ــنْ  بي ــارِي  ب اخْ ــدْ  تَوْجَ

تِي في االشــعارْ ــقي و بالغْ شْ ــوا عَ رْفُ تيْعَ

ــحارْ تاجْ تشْ ــا تَحْ ــوعْ اوصافِي م ــاكْ طب ي

انتهت القصيدة
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ــارُه ــتْ ن ــلَ ــعْ ــالْ شَ ــس ــا مــن اتْ ــي ي ــبِ ــلْ قَ

بــضــرارُه ي  يشتكِ صــارْ 

ــى الجمر تْ من هــو مصلي عل ــكُ ــفْ يَسْ كي

رْ هْ بالقَ فيه  باللِّي  وِي  ــدْ يَ

ــورْ ــضُ ــن ــم ــــرامْ ال بــــغْ

دارُه مــن  ــي  مــالْــكِ ــرَجْ  ــخْ يَ إذا  كـــانْ  مــا 

ــضــارُه ــحْ ــدِي مَ ــنْ مــن عَ

ــرْ ــوْكَ ــدْ ال ــاگَ ــف ــقــاهْ ايْ ــلْ ــة ت ــلّ ســاعَ ك

ــرْ يَنْظَ ــه  ب ــنّ  انْظَ ــفْ  كي

ــورْ ــن الــشُّ فــي ابــهــى زي

دارُوا ــاوسْ  ــوس ال بــه  ــنِّــيــتْ  ضَ ــومْ  ــيُ ال و 

ضارُه تَحْ و  ـــدْ  واحَ ــلّ  ك

ــرْ ــبَ اكْ ــا  م زالْ  ــا  م ـــي  ـــزالِ اغْ ــلْ  ــقَ ع و 

رْ غَ تْ عليه من جانَبْ الصْ فْ خَ

ـــرورْ ـــغْ مَ ــى  ــح ــضْ يَ ال 
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القنى قامةْ  بيبي  احْ ــانْ  ك

نى ــةْ المْ ــرى مــن غايَ ــى ابْ حت

ــا رَبْن ــاهللا  ب ــي  ل ــمْ  اقْسَ و 

ــــزارُه امْ ــحّ  ش الحبيب  ــال  م ادْرى  ــا  أم

ــارُه ــخــب ـــي ب ـــادْنِ مـــا ف

رْ ـــــدَ ــي اغْ ــتِ ــعْ ــي ـــه يـــا ل ـــتُ ـــدْ والـــفْ بـــعْ

ــرْ ــهْ و النْفَ ــي بالتِّي بْنِ عاقَ

ـــورْ ــــي مـــهـــجُ ــــالّن خ

مــقــدارُه ــعْ  ــرْفَ ي و  يه  يَبْغِ مــن  ــي  ــغِ يَــبْ

يارُه اصْ عْ  جمْ يمْ  مِ اصْ من 

ــتــرْ ــي اكْ نِ ــزّ ــعَ ــدِي لــكــن  إيْ ــنْ ــزْ عَ ــزي اعْ

قَرْ الوْ مع  يا  بالحْ وفْ  وْصُ مَ

ــورْ ــكُ ــشْ الــمَ ــلْ  الــفــعْ و 

ــارُه ــض انْ ــزّ  ع لبيبْ  ــاوِي  ــن ــعْ مَ ــبْ  ــالَ ط

ـــوارُه اسْ ظْ  فْ بحَ ــاصْ  ح

رْ القــدَ ــى  عل ــورَة  الصُّ يحْ  ــمِ اسْ ــفْ  ري اضْ

رْ خَ نَفْ و  ولْ  انْصُ به  بْ  واجَ

ــجــمــهــورْ ــنْ ال ــي مـــا ب

ــي بْنِــ كيْحَ ــه  بُّـ انْحَ ــفْ  كي

وننِّي يخُ مــا  ــدْ  الــعــاهَ ــلّ  ج

ـــي وزْنِ ـــدُ ــا ي ـــــه م ـــو دَزْتُ أل
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34
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51

يفْ انْظِ الرّضــى  وَلْدْ  ــي  بُوبِ حْ مَ

ــفْ رْ و ضرِي ــارِي شــاعَ ــمْ ق عالَ

يفْ ــلّى في الحســنْ ما انْصِ شَ

ابْــصــارُه ــوفْ  بــشُ ــري  خــاطْ في  ما  مْ  هَ يَفْ

ــارُه يضـم و  ــه  عياقْتُـ و 

ــرْ ــضَ ـــة الــحْ ـــرِيّ ــوكْ اتْ ــلُ ــمْ ــي مَ ــنِ ــرَفْ عَ

رْ ــدَ غ ال  خــانْ  ال  ــي  نِ دْ عاهَ

ــورْ ــمُ ــعْ ــا طـــالَـــتْ ال م

ــــزارُه امْ ــحّ  ش الحبيب  ــال  م ادْرى  ــا  أم

ــارُه ــخــب نِـــي ب ـــدْ مـــا فَ

ــــدرْ ــي اغْ ــتِ ــعْ ــي ـــه يـــا ل ـــتُ ـــدْ والـــفْ بـــعْ

ــرْ ــهْ و النْفَ ــي بالتِّي بْنِ عاقَ

ـــورْ ــــي مـــهـــجُ ــــالّن خ

ــراره امْ و  شــرودْ  و  ـــالْ  اوْص ــنْ  ي ــزّ ال لْ  عسْ

ــرارُوا يُحْ فــى  الجْ ــوايَعْ  اسْ

ــرْ ــهَ اظْ وال  ــة  ــاعَ س ــي  عــنِّ ــبْ  ــيَّ ــغَ ي إال 

رْ صَ القْ فــي  عـــامْ  ـــفْ  ألْ ــاةْ  ــي امْ ـــوضْ  عُ

ــرْ ــهَ اظَ و  ــقْ  ــايَ ــق ح و 

ة نضفَ امْ ــه  ــالگُ اخْ ــداكْ  ك و 

ــا الوْف و  قْ  ــدْ الصّ و  ــة  بفصاحَ

فى الجْ غــيــرْ  ــلّ  ك فيه  مــا 



المهجور 244

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

تيلْ ــه امْ بيبي ما ايْلُ ــنْ احْ سْ حُ

ــدْ جيلْ ــلْ بَعْ ــادِي جي ــنْ الشّ زي

يلْ شــهِ وْ  ــرْ  ايَ النّ ــنْ  الزِّي رْ  ــدْ بَ

ـــرارُه اسْ و  بالبْها  مــمــلُــوكْ  ــي  الــلِّ ــا  أن

جارُه قْ  عاشَ كيفْ  رْتْ  سَ

رْ اصفَ و  ــلْ  نــاحَ فانِي  ــقْ  عــاشَ ــنِــي  اتْــرَكْ

رْ النظَ مصالَحْ  لُونْ  بَهْ  نشْ

يــــتْ الـــخـــابُـــورْ ــــدِّ عَ

ـــرارُه ــوى و اش ــدّ بــالــهْ ــلِــي ح ــال يَــبْ ــهْ لَ

ــدارُه ـ اكْ و  ــه  ــ انْغايْصُ و 

ــرْ البْشَ ســايَرْ  فــي  ــمْ  كَ يَحْ ــلْ  صايَ ــرْ  أمي

رْ لْ و الوْعَ هْ مْ في السّ كَّ يتْحَ

ـــورْ ـــجُ عـــن مـــــوالهْ إيْ

ـــزارُه امْ ــحّ  ش الحبيب  ــال  م ادْرى  ــا  أم

ــارُه ــخــب ـــي ب نِ ـــدْ مــا فَ

ــــدرْ ــي اغْ ــتِ ــعْ ــي ـــه يـــا ل ـــتُ ـــدْ والـــفْ بـــعْ

رْ ــهْ و النْفَ ــي بالتِّي بْنِ عاقَ

ـــورْ خــــالّنــــي مـــهـــجُ

مالْ الكْ على  وقتْنا  اوْالدْ  في 

ــالْ األمت ــارَبْ  تتضّ ــه  بوْصافُ

ي فيه على الصفى حاللْ قِ شْ عَ
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ــوارُه بانْ ــرْ  القمَ و  سْ  ــمْ الشّ و  ــبْ  واكَ الكْ

غارُوا خليلِي  من  يعْ  جمِ و 

ـرْ مشــتهَ ــمْ  وِيـ التَّقْ ــنْ  سْ بحُ ــمْ  فاتَنْهُ

األكبَرْ ــدْ  الواحَ اهللا  نْ  ــوْ كَ

ـــاسْ ايْـــنُـــورْ ـــنّ بــيــن ال

ــرارُه اسْ انفشــتْ  و  ــبْ  لْ القَ ــواهْ  اهْ نْ  ــكْ سَ

ــرارُه قـ دارْ  ــبْ  القلِي فــي 

گــرْ يَنْعْ ــي  باللّ فــي  ــرْ  طَ يَخْ ــا  م ــتْ  وَقْ

بَرْ بالصْ الخـالقْ  ـدْ  نواعَ و 

األمــــورْ ــــرَّفْ  نــــصَ و 

ـكارُه تَفْ فــي  ـزِيدْ  ايـْ ـي  طانـِ يَخْ ما  هْ مَ

غيارُه و  ــرِي  خــاطْ ــولْ  هُ

ــرْ ــزْفَ ــنْ يَ ــرانْ  ــجْ ــهَ ــال ب ــبِــي  ــلْ قَ ــي  ــراعِ ي و 

رْ هَ الجْ و  بالسرّ  يَّطْ  نعَ و 

ــورْ ــج ــه ــــي م خــــالّن

ــارُوا ــوبْ و العدا غ ــد المحب ــة مــن عن يْطَ عَ

ارُه دوّ ـــلْ  ـــكّ اتْ ـــن  وم

رْ البْحَ في  ورْ  صُ حْ مَ الجزيرَة  في  أومــن 

ــرْ ــا جبَ ــرّ م رادْ يخــرَجْ للب

ــورْ مــيــسُ ــى  ــاقَ ــب ات و 
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ـــارُوا ص ـبْ  ــرايـَ الــغْ ــن  م بـــيّ  ادْرى  أمـــا 

ـــدارُه اع و  ـــي  راسِ شـــابْ 

ــرْ شَ بالكْ دْ  ــوْ ـ انْعُ ــي  بُوبِ حْ مَ ــي  رْنِ ـجَ اهْ إال 

ــرْ تَبْشَ وإال جــادْ بَرْضــاهْ نسْ

ــورْ ــشُّ ـــنْ ال ــي ابــهــى زي ف
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ــرِيرْ ــي و اگداتْ بحرّها اشْ لْبِ ة في قَ ــدَ ــارْ التِّيهْ الخامْ تْ ن رَّكْ ــبّ حَ ــاحْ الحُ ــالْ ارْي م

ــرة زافْ أوْقـــاتْ  كــلّ  في  ــارْ  ن

ــيارِي اسْ و  ــا  ضاي اعْ ــرارْها  بشْ ــتْ  رْقَ حَ

ــيرْ رارْدُه اتْشِ لِي اطْ ــي و رَجْ يْلِ لِي بخَ ة يَنْزَلْ فــي ادْواخْ ــوانْ كلّ ســاعَ ــامْ الغي و اهم

رة قاهْ مـــزارَكْ  و  ارْمـــاحْ  و 

ــارِي اعق و  ــي  رْبِ لحَ ــة  عَ گطْ ــوارَمْ  اصْ و 

يرْ ــا ندِ عاهْ م ــتْ امْ بْ ــرَعْ وال صَ ــي اشْ ــوى ما حــنّ وال دارْ لِ ــا طــالْ و الهْ ناي طــالْ امْ

ــرة ابْ الصّ ــي  الگِ اخْ ــاتْ  عي و 

بارِي ــا جــابْ اخْ ــاهْ م ف ــي فــي اجْ و الباهِ

يرْ ي أسِ نُه أاليَمِ جْ تُه خالّهْ في سَ ــبابْ ليعْ وى و اللِّي كانْ اسْ أهْ على من طاگ و انكْ

ــرَة باشْ المْ ــتْ  وَقْـ ــنْ  يعايـَ

ــارِي ــارُه مــن ن ــوْفْ ن ــن رجــى و خَ ــا بي م

تيرْ ــة اكْ ــهْ أاللَّ ــذا التِّي ــة ه ــي ألغالْيَ فِ طْ ــي عَ فِ طْ ــرة عَ اهْ ــي الطّ زالِ ــوا لغْ ول قُ

ــرة ــافْ ـــزالْ ن ـــغْ مــالَــكْ أل

ــو ابْصــارِي ــا زه ــاكْ ي ف ــيّ اجْ ــالْ عل ط
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33

يرْ غِ بى اصْ وى في قَلْبُه و لگاهْ مع الصْ ها أنا كانْ اتْســالْ حالْتِي حالَةْ من حالْ الهْ

ــرى ه اسْ وارْحُ ــنْ في اجْ كَّ وتمَ

ســارِي ــه  داتُ فــي  ــدامْ  للقْ ــه  هامُ مــن 

ــيرْ سِ فى اكْ ــرْ قَلْبُه بالجْ ه و كسَ فُ بيبُه وعيى يالطْ و عرَفْ بايَنْ ادْواهْ في اوْصالْ احْ

رة ــا الهاجْ ــرْتِي ي سَ كيفْ اكْ

انْهــارِي و  ــي  ليلِ ــولْ  طُ فــاكْ  بجْ ــي  لْبِ قَ

ــرْ ي قِ ــه هاكــذا احْ ــد ابْوابُ ــرَكْ عن ــنْ ينت ي ــلْبُه داكْ الزّ ــي هللا واشْ مــن سَ ــي ل قول

حــايْــرَة الــــرُّوحْ  و  ــمْ  مَّ ــدّ ي

ــدارِي تكْ ــي  حِ يَمْ ــابْ  كت ال  زورَة  ال 

ــيرْ يَّرْ البْشِ ــبْ الحــارَسْ اتْحَ لَة مــن الرْقِي فْ ــة فــي غَ ة ال ســالمْ ال طلَّ ــيمَ ال تَبْسِ

ــرة ألقاصْ اهللا  مــن  خــافْ 

ــرارِي اضْ ــبّ  طُ ــا  ي ــوبْ  يُ العْ ــبْ  يْ عَ هــذا 

تيرْ ــة اكْ ــهْ أاللَّ ــذا التِّي ــة ه ــي ألغالْيَ فِ طْ ــي عَ فِ طْ ــرة عَ اهْ ــي الطّ زالِ ــوا لغْ ول قُ

ــرة ــافْ ـــزالْ ن ـــغْ مــالَــكْ أل

ــو ابْصــارِي ــا زه ــاكْ ي ف ــيّ اجْ ــالْ عل ط

بيرْ ل الكْ الگْ األصْ نْ اخْ ةْ الســالطَ بيعَ بيدْ اطْ فو على  العْ ودْ و العْ ــودْ اتْجُ ــلْ الجُ أهْ

ــادَرة ألغ اهللا  مــن  خــافْ 

ــارِي ع ــدِي  اتْرَفْ ــكْ  زينَ ــارْ  ع فــي  ــا  أن
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ــه كلّ خيرْ ي في ــن أوَلْفِ ــنْ الزِّي ــلْ اليَ ي مِ ــكْ اجْ ــي في نِّ ــا ضَ ــاتْ جيلْن ــلْطانْ ابْن أسُ

ــرة الــزّاهْ ــورة  الــصّ لُوم  عْ مَ

ــارِي نْ الب ــوْ ــة باالحســانْ مــن كَ وفَ وْصُ مَ

نِيرْ عْ المْ اطَ رْ السّ ــمسْ في الضحى أو البَدْ كْ متلْ الشّ هَ تِي وَجْ و انْتِ مالَكْ يا ولِيفْ

راة بَهْ لَكْ  في البْدى امْ ما تَشْ

ارِي نّ ــا خُ ــرْ ي جَ ــبْ اقْصــى مــن الحْ لْ و القَ

ريرْ ها احْ وى ما كيفْ ــفْ من نَهْ ة الْطَ مَ نَعْ ودْ في داتْ امْ لْمُ بيرْ قَلبْ جَ بْ اكْ هــذا عجَ

ــوْرى ال ــقْ  خالَ ــي  رَبِّ ــة  مَ كْ حَ

ــا جارِي ــة ي مَ ــيّ نَعْ ــة فــي طَ مَ ــاذِي نَقْ ه

تيرْ ــة اكْ ــهْ أاللَّ ــذا التِّي ــة ه ــي ألغالْيَ فِ طْ ــي عَ فِ طْ ــرة عَ اهْ ــي الطّ زالِ ــوا لغْ ول قُ

ــرة ــافْ ـــزالْ ن ـــغْ مــالَــكْ أل

ــو ابْصــارِي ــا زه ــاكْ ي ف ــيّ اجْ ــالْ عل ط

يرْ ــا له انْظِ رْ يمانِي م وهَ ــه جُ بَة و في هْ ــي فيه الصَّ بِ كّ ذَهْ ــبْ حُ سَ ــمْ تَحْ بْسَ و المَ

ــا ترى ــومْ ي نْغُ ــوْتْ المَ و الصَّ

ــطارِي مَسْ ــرَبْ  نَشْ و  ــه  لنغايْمُ غــى  نَصْ

يرْ طِ الَفْ العْ يبْ السّ بِينِي طِ ي و فجْ مِ رْسْ يلْ في مَ فْ تمِ طْ وفْ داكْ العَ في أشْ من يُومْ انْشُ

ــرة الزّاهْ ــرّة  الغُ ــوفْ  انشُ و 

ــارِي الصّ ــدّ  القَ و  ــنْ  بِي الجْ و  ــرة  الوَفْ و 
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يرْ مِ ــطارْ في الضْ سْ بْ المَ وى لَعْ ــيمْ الهْ بْ بها انْسِ ــة يَلْعَ نْ البانْ أوْ ياسَ صْ و إالّ غُ

ــرة عاطْ بســبَالتْ  ــوتْ  اتيُ و 

ــارِي الق ــانْ  ادْه لْخــالْ  خَ ــارِي  ق ــه  ألن

بيرْ ــكْ الكْ رْفَ يْنْ لها ســنا من طَ ــمْ ابْنُ ســينا و عَ لَ ونْ لَقْ ــطُ ــورْ الشْ ــبْ نُ و الحاجَ

رة اجْ ســاهْ ــي في الدّ و عيُونِ

مــارِي اجْ حــرّ  ة  ــدَ ايّ الزّ ســينَتْها  مــن 

ــرْ بي ــكْ الخْ ــعَ اهللا المالَ نْ ــة صَ بَ ــارْ الهْ ــفْ إالّ ن لَ ــرْ تَحْ كَ ــال اعْ ــرِي ب كْ ــدّ العَ و الخَ

ــرَة عنت ســامْ  احْ تحــت  وَرْدَة 

ــارِي جلّن فــي  ــازَلْ  ن ــرَة  طْ و  ــورْ  نْجُ الغَ و 

تيرْ ــة اكْ ــهْ أاللَّ ــذا التِّي ــة ه ــي ألغالْيَ فِ طْ ــي عَ فِ طْ ــرة عَ اهْ ــي الطّ زالِ ــوا لغْ ول قُ

ــرة ــافْ ـــزالْ ن ـــغْ مــالَــكْ أل

ــو ابْصــارِي ــا زه ــاكْ ي ف ــيّ اجْ ــالْ عل ط

يرْ جِ ــةْ الهْ رْقَ ــي حُ فِ ة تَطْ ــكْ راحَ تَ ينِي براحْ ــقِ ــى حتى تَسْ ة وال هن ــدْ راحَ ــا نَوْجَ م

ــرَة ضْ خَ ــة امْ بَّ ــا فــي قُ و احن

ألوكارِي ــلْ  يَوْصَ ــبْ  ارْقِي ال  ــي  غاشِ ال 

يرْ ها إيْغِ ــطوعْ رْ و مــن اسْ وا كمــا البْدَ ــة تَضْ بْل ــمع و الطّ ــاكْ و الشّ ــا و إيّ ــرْ أن غي

ــرَة دايْ ــومْ  انْجُ الكيســانْ  و 

شــتارِي لْ المُ ــلْ فــي البْســاطْ فعْ عْ تْفَ كَ
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بِيرْ ــداهْ كالعْ وحْ اشْ نِي فــي البْســاطْ وَرْدْ إيْفُ دَّبْ نَجْ ــوَ عْ امْ يكْ خاضَ ــن ايْدِ ــا بي و أن

رة ــاحْ السّ ــة  ل النَّجْ ــرّ  بحَ و 

ــكارِي ــجْ افْ ي ةْ اتْهِ وبْ ســاعَ ــدُ ــى و ن ن نَفْ

ــرِيرْ رْ و انغيبُوا غيبَة على اسْ ــحْ الصــدَ ــلْ فُوقْ اتْفافَ سّ ــى ليلْنا أنَتْكَ ضَ ــى يَمْ حت

فى ابْرى رْحْ الجْ دْ جُ و انشــاهَ

ــزْتْ بجمــع أوْطــارِي ــدِي و فَ ــلْ قَصْ و كمَ

يرْ ــلْ اللّي ادْعــى ايْحِ ــن علي فيها عقْ ــة قالْ ادْريسْ ب ــاتْ هاكْ ياقُوت ــظْ االبْي أحافَ

ــرة الطاهْ ــبَة  النّسْ ــابْ  ارْب و 

ــعارِي بْتْ الســالمْ فــي ابْيوتْ اشْ لهم هَ

انتهت القصيدة
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بيّ ما  زادَتْ  و  تِي  جْ هْ مُ تْ  عَ لَسْ اللِّي  راقْ  الفْ ةْ  ليعَ و  البينْ  من  أهْ 

هزّة ـي  رامِ اغْ نارْ  هـزّ  وقْ  الشُّ ارْياحْ  يفْ  اعصِ و 

يَّة دِ رِي و جمارْ الفرْقَة في أمير داتِي مگْ بيبْ خاطْ من يُومْ افْرَقْتْ احْ

ــي هــذا الحزَّة تِي و يَنَسِّ جْ ــا مــن مهْ آش يبرده

رِيَّة جْ مَ بْ  كَ تَسْ وعْ  الدمُ و  نا  دْ اتْواعَ يُومْ  االفراح  قُوسْ  ترى  و  البينْ 

زة رَكْ دِي  وَعْ يا  شى  الحْ لْ  ادْواخَ في  نَبْلُه  زْ  ارْكَ و 

المشلِيَّة في  وى  الهْ أهلْ  يا  متلْتُه  رامِي  دّ  إيْمَ إيْال  البينْ  يفْ  كِ ما 

غزة و  ر  كسَ اشْ  قدّ به  اللِّي  ه  قَوْسُ طلَّعْ  بْ  حاجَ

يَّة مدهِ صارَتْ  االحوالْ  و  واقِي  اشْ ناحْ  بجْ الغزالْ  عندْ  البالْ  طارْ 

ــزَّة عَ ــي بمْ والتِ ــه لمُ ــولْ انْوَجهُ ــتْ ارْسُ بْ ــو صَ ل

راوِيَّة دْ للعَ لْ  قُ اهللا  حفظ  في  المة  بالسْ سيرْ  ولِي  رسُ أمْ سيرْ 

نْزة ــكْ يا كَ ــي الرُّوحْ بوْصالَ ي و احيِ دِ ــمْ وَجْ ارْحَ
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ــدى ــغْ تَ هللا  ـــي  ـــولِ ـــرْسُ أمَ

شــدا و  ــرْ  عبي ــوحْ  يفُ ــالمْ  بسْ

ا ــدّ غ ســيرْ  و  ــومْ  اليُ ــالْ  ت احْ

ــدة يْ الغَ ــى  عل ــي  نِّ مَ ــلَّمْ  وتسَ

ــدا ــفْ الحــالْ بَعْ و ســألْها كي

ـدى تـعَ قُلـها  اشواقَـــكْ  و 

زيّة المْ و  بُولْ  القْ و  الزّينْ  بين  تْ  عَ مْ جَ من  البْناتْ  اهمامْ  نْدْ  لعَ سيرْ 

عزّة على  اعالتْ  و  السعودْ  رْ  بدْ على  ارْقــاتْ  و 

ــة التريّ و  منهــا  ــرابْ  بْ الرّ ــرْ  ي تغِ و  ــة  جازيَ و  ــة  بْلَ عَ لهــا  ــبَهْ  تَشْ

ــونْ و يزّة ــوالتْ و شــمس الضحــى مــع نزهُ المُ

ــة اهواويّ و  ــة  أدْب امْ ــة  راوِيّ دْ عَ ــمايَلْ  الشّ و  ــالقْ  االخْ ــةْ  ارْقِيقَ ــتْ  بن

زة ــل الغمْ ــة و ميز الفهــم قب ــدّ وخــدّ و طيبَ ق

يبْ و يلَدّ عليّ رى يطِ لْســة واشمنْ ازْهو بال  ابهاء كيف اجْ أشْ من جَ

ــزَّة بهَ ــيّ  ف ــزَّتْ  بهَ و  ــة  الغايْبَ جــاتْ  إال  ــر  غي

ــيَّ ــرْ عينِ مَّ ــا يعَ ــاللْ م ــلْ الهْ ــو ماتَ ــعْ زينْهــا ل ي ــا و ابدِ ــرْ ابْهاه غي

زى ــي يعْ زالِ ــوى الغيرْ اغْ ي و الهْ ــقِ شْ ــوِي عَ ال تَنْ

راوِيَّة دْ للعَ لْ  قُ اهللا  حفظ  في  المة  بالسْ سيرْ  ولِي  رسُ أمْ سيرْ 

نْزة كَ يا  بوْصالَكْ  الرُّوحْ  احيِي  و  ي  دِ وَجْ مْ  ارْحَ

نَتْ الفؤاد كْ ي من سَ نْدْ مالْكِ لعَ

لْ و الوْهادْ هْ رْ الرّبى و السّ طَّ ايْعَ

ــادْ ي ةْ الغْ ــرّ ــة حُ يبَ ــامْ الوْجِ ق لمْ

ولْ و انترجاوْا عن  التمادْ يُومْ الوَصُ

ــشْ و البْعادْ ــا و الوَحْ مع افْراقْن

كْ باقِي في الميعادْ قَ لكن عاشْ
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وَرْدَة كلّ  ــقْ  الفايَ ــدّ  الخَ فــي 

ة ــذّ ل و  ــوة  نَشْ ــي  اللِّ ــقْ  الرِي و 

دة ــهْ شَ ولْ  تقُ يبْ  ذِ لعْ ــكْ  قَ نُطْ

ــزْ اعليّ زي ــالْ العْ ي ــا ذاكْ الخْ ــكْ و أمّ هَ ــرْ وَجْ ــابْ غي ــا غ ــي م بْتِ إال غَ

ــزّة هَ ــيّ  ل اعْ ــبْ  ي ايْصِ وال  ــي  يانِ اعْ ــن  بي ــرْ  حاضَ

ــة اميّ الدّ ــونْ  يُ عْ و  ــتْ  الثِّي ذاكْ  ــرْ  كَّ نَتْدَ ــل  اللي ــيّ  عل جــرّ  إال 

ــزة لبْلَنْ ــوقْنِي  اتْشُ رِي  هْ ــمْ السّ ــدّ  القَ ــداكْ  ول

يّة ــوارْ ابْهِ ــتْ انْ بِينْ الحَ ــي الجْ ــمْ ل ــاللْ و ترَهّ ــة ريتْ الهْ ــنْ ليل كمّ

وْزة ــعاعْ الجَ ــتْ اشْ ــنْ ري نِي ــرّة امْ ــرْتْ الغُ كّ و اتفَ

رْدِيّة السّ يُونْ  العْ صوارَمْ  و  رَّقْ  عَ المْ بَكْ  حاجْ هامْ  اسْ بين  رْفِي  تعَ و 

ــى و جزى ــرُوقْ ما كانْ اخب اتْ و العْ ــدّ ــتْ بال لَ فعْ

العكريّة ودْ  الخدُ و  سرارْ  المْ األنفْ  و  هْ  الوْجَ بدارَةْ  عليكْ  تْ  مْ اقْسَ

ودَكْ بَرْزة ــدْ غيبتَكْ و صــدُ ي بع بَرْزِي في ابْســاطِ

راوِيَّة دْ للعَ لْ  قُ اهللا  حفظ  في  المة  بالسْ سيرْ  ولِي  رسُ أمْ سيرْ 

نْزة كَ يا  بوْصالَكْ  الرُّوحْ  احيِي  و  ي  دِ وَجْ مْ  ارْحَ

يّة ضِ حْ المَ ودْ  النهُ بتفافَحْ  بْ  جّ حَ المْ رْ  الصدَ و  ينْ  رْعِ للدّ واقِي  اشْ

ــالْ في أزّة ــلْ به صــارْ الب ي دْفْ اتْقِ ــرّ ــنْ و ال و ابْطَ

ادْ يبْ الوقّ جِ ــرْ العْ رْ التغَ وهَ و بجُ

فــي حالوَةْ االلفاظْ ورقَّة االنشــادْ

ــادْ يدْ الشّ رَّدْ كجِ جَ و الجيدْ المْ
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المــودة فــي  ــا  معاه ــاتْ  انب و 

ة دَ ــلْ محْ تي ــلْ امْ ي ــمْ اتْمِ و الرِّي

ة مدّ ــرْتْ  بَ اصْ ــنْ  حي رْنِي  ــكُ تَشْ

ــة ــا و دهييّ ــةْ الصف ــولْ زوجْ فــي غايَ ــو اتْقُ لُ ــو و امْ ل و افْخــادْ اعْ

ــرْزة ــرز المشــيّة طَ ــدامْ كتْطَ و الســيقان و االقْ

ا يّ السّ من  ناهْ  اجْ ما  في  لَزْمانِي  حْ  مَ نَسْ شفتها  و  نْدِي  لعَ جاتْ  إال 

ــزة ــدِي نَجْ هْ ــزْ عَ ــا و نَنْجَ ــوقْ اللق ــي بحقُ و نوَفّ

يّة لَتْ منسِ رارْ رَحْ رْتْ الفضا و اجنودْ الكْ رحْ عمّ نُودْ الفَ وفْ اجْ و انشُ

ــرْزة الفَ دارْ  ــوي  يَخْ ــريعْ  اسْ لبيدقْهــا  ــولْ  انقُ و 

بيّة دْ عَ وة  نَشْ البسيمْ  الفمّ  من  رْبَتْ  شَ و  ودْ  الخدُ من  رْدْ  الوَ يتْ  مِّ شَ

يتْ بكنزة ــبْ االنْفاسْ و اســتغِ ي ــرتْ بطِ طّ و اتعَ

راوِيَّة دْ للعَ لْ  قُ اهللا  حفظ  في  المة  بالسْ سيرْ  ولِي  رسُ أمْ سيرْ 

نْزة كَ يا  بوْصالَكْ  الرُّوحْ  احيِي  و  ي  دِ وَجْ مْ  ارْحَ

ــوسْ الحمية رْجو كيُ ــدامْ انْدَ ــي المْ رامْ هاتِ ــولْ لها طــابْ المْ و انقُ

زة مْ أهلْ اللّمْ ــوْ ــودْ و القَ سُ وا أنفْ الحْ باشْ انْرَغمُ

ــة وَردِيّة يفَ ــا لطِ وده ــبَه لُونْ خدُ ــة تَشْ تْقَ عَ ــرة امْ مْ ــي خَ ــرْ ل مَّ و اتعَ

ــزة نَفْ ــرة  ضْ حَ فــي  تُه  وْ لشــهَ ــانْ  ق دُهْ روّقْهــا 

ــلْوانْ و الوْدادْ ــلْ على السّ يَّ و انقِ

في هنا و عزّ بين ابْشايَرْ و اسعادْ

ــادْ ــادْ و حمّ ــا لفعلهــا مجّ وأن
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دى  يَعْ ــس  األن ــيــرْ  ايْــسِ ــدّ  الب

عــدا و  الــرّقْــبــانْ  ا  ــوْ ــكِ ــن ن

ة بادْ شــدّ ــى العْ ــتْ عل ــا دامَ م

ــزانْ و الهمومْ المكميّة ــي االحْ لْ و تنَسِّ لَقْ امْضلْ و تزَوَّلْ البخُ تَطْ

ــدْ الكزّة ة من بَعْ ــدَ بْ الخليقــة الجامْ ــدَّ و تهَ

ــة أدميّة زالْ فاهي ــمسْ في كــفّ اغْ دْ الشّ ــتْ بها اتْشــاهَ إال طافَ

زة دابُه حفْ ــيفْ عينها لعْ ــيقْ بسِ ز العشِ فَ تَحْ

ــامْ في الحكم ارعيّة وداتْ على التم ــاتْ جيلنا و  الخَ هــيّ ملك ابْن

زى ــوى يخْ ــةْ الهْ ــا في ملّ ــفْ قوْلن ــي خالَ و اللّ

راوِيَّة دْ للعَ لْ  قُ اهللا  حفظ  في  المة  بالسْ سيرْ  ولِي  رسُ أمْ سيرْ 

نْزة كَ يا  بوْصالَكْ  الرُّوحْ  احيِي  و  ي  دِ وَجْ مْ  ارْحَ

ــة عدريّة ــة من الصباب لّ هــا و شــمايَلْها حُ رامْ هــاكْ أراوِي فــي اغْ

ــا يُوجدْ فــي غزّة زِلْ م ــفْ لغْ ي ــفْ لطِ ي ــنّ ارهِ ف

يّة رْ متلها قليل و الفضل اعطِ صْ دِي في جيد هذا العَ رْ تَقْ واهَ هاكْ اجْ

ــا يتجزى رْ م ــا ينحصَ ــادْ م ســرّ اهللا فــي العب

يّة مِ عْ لْ و القلُوبْ المَ هْ وقْ و اللطافَة دونْ أهل الجَ ــوهْ أهلْ الدّ رفُ إيْعَ

نْزةْ ــة و الطّ خَ ــبْ بالنّفْ ــوا مــن الّ فيه عي بُ يّ إيْعِ

رادْ يبْ المُ ــرْ و يطِ جْ من قَيدْ الهَ

ــمْ و عيادْ واسَ ودْ امْ ــا اتْعُ ن و ايّامْ

ة جادْ وفْ وَقْتِي بالهيفَ ما ادْرى انْشُ
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يّة بّ الصبا و مالَتْ االغصانْ في كلّ صباحْ و في كلّ عشِ و اسالمِي ما هَ

ــزة بَمْ ــوا  رامُ الّ  مــن  االنْجــابْ  األدابْ  ــابْ  لألرْب

اللية وة و الحــالْ و االخالقْ اهْ ــي و النّخْ ــسْ بن علِي المالْكِ ــالْ ادْري ق

ــزَّة ــه ال معَ ــدِي ل نْ ــزّ عَ ــي العَ ــي و طرِيقِ بِ هْ و مدَ

انتهت القصيدة



259الكاس



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ــتْ ــي شــايَنْ ري كِ ــمْ نَحْ ي ــا افْهِ ــكْ ي ــرْ بالَ ــنْ و الزْهــو حضَّ ــع بالزِّي ألوال

مة ــة و ترجْ جوب ــة و اعْ قصّ

ــي ــيّ الــبــارَحْ مــع جــالّسِ صـــارَتْ ل

تْ و رِيتْ ــفْ ــمايَلْ البها شــالّ شَ ــمْ ليلة بوجــودْ اشْ ــة و نَعْ ــا فــي ليلَ بَتْن

ة مَ رَة امْضخْ و احنا في حضْ

واسي امْ رْحْ  الفَ و  الظليم  ناحْ  اجْ تحت 

ــتِيتْ ــا بالتَّشْ ن ــل ال ايرَوَّعْ ــفْ بســلطان اللي عاتْ كتْالطَ ــمْ ــونْ الشّ و لسُ

مة هــا غير ســاجْ عْ و مدامَ

ــي ــانْ قلــب البهيم الگاسِ عســى يلْي

ــثْ لي ــا  حايزه رة  ــدْ ع كل  ــاتْ  البيّ أو  ــسْ  رايَ كعْ ــوان  الغي ــات  ابن و 

ــعْ لها فــي المنادمة ضَ يَخْ

ــي لْ ما هو ناسِ ــحْ العقَ ــاقِي راجَ و السّ

ــتْ ــي و افْني يالِ ــال اخْ ــوى ادْب ــي بالهْ راســتُه و فهمــه و عرَفْنِ ــي بفْ ميَّزْنِ

ــي في القلــب ضارْمة نِيرانِ

ــي ــقْ العاسِ ي ــا فــي الخــدود و الرّ ودوايَ
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ــهيتْ وادة و أنا كنت اسْ قْ من حالِي و محنتِي و اهدى لي كاسْ المْ ــفَ و اشْ

النّايمة النّجلة  ســحر  من 

ــي گلماسِ اسْ وورد  ــرِي  العنب الخــالْ  و 

يتْ ــى التهِ ــوا حت ــوا حمل الغيرة منين عسّ ــة بعــض الحاضرين حمل تمّ

ــكاس بعد ما ســرقوا لي ال

ــي باسِ تَگْ ــةْ  غايَ ــه  ب زالْ  و  تْ  ــرَحْ انْشْ

رَةْ سلطانَةْ النْسا الغزالْ أم الغيثْ وى في حضْ رى لي يا أهل الهْ كيفْ اجْ

ة مَ و الشريفْ العدرة الواسْ

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الزِّينْ  لوكْ  مُ

ــتْ ــة الظريفــة مــوالتْ التِّي ــوا للباهي ــعْ و قال ــارْ بالجمْ ضّ و ادْواوْا الحُ

ــة الفاهمــة ــة الوجيب غيت

العبّاســي ــر  األمي نا  ابْســاطْ ــلْطانْ  سُ

ريتْ ــه شــدّ التّمْ لْهــانْ و مرتيه عنُّ ــمْ مــن ذا الوَ ــا الرِّي ــكْ ي ــي كاسَ لْبِ طَ

مــة ــتِ الحاكْ ــاكْ أنْ علن أجْ

ــي يقاسِ و  ــزَرْ  إيْنَجْ ــاهْ  ن الغْ ــرّط  ف مــن 

يتْ ــهِ ول اسْ ــه و يقُ ــى إيمينُ ــةْ الملــك وهو عل ــفْ إيغيــب على هدي كي

ة هايْمَ ــنْ  وي ــه  اخالگُ ــنْ  وي

گاسي جسمه  بالهوى  اعْشيقْ  يقولْ  و 
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ــتْ ــتْ و ودّي قْ ــا بندَ ــتْ بعــد م ــمْ و دوِي رفهــا نتكلّ ــي بطَ ــة شــارَتْ ل تمّ

اعــة الالّزمــة ــوقْ الطّ قُ بحْ

ناســي ــي  غدرون ــات  البن ــزّ  أعـ قُلــت 

ــتْ روي و  ــي  أموالت تْ  عْ ــمَ اسْ كمــا  ــانْ  باألم البهــا  درّة  ــا  ي الجلســة 

ظالمة وم  القُ نحســابْ  ما 

ــي ــواسِ وَسْ ــي  ــاسِ اون في  نعتاد  وال 

رَةْ سلطانَةْ النْسا الغزالْ أم الغيثْ وى في حضْ رى لي يا أهل الهْ كيفْ اجْ

ة مَ و الشريفْ العدرة الواسْ

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الزِّينْ  لوكْ  مُ

ــتْ تتْبي و  الفهــمْ  و  ــلْ  قَ العْ و  ــزْ  بالتّميي ودّكْ  ــا  ربْن الغــزالْ  ــا  ي ــتِ  أنْ و 

التّامــة ــة  الهب عطــاكْ  و 

ــا انْظرتهــا فــي هنداســي و فراســة م

ــتْ عــاكْ أوتي ــتْ امْ بْ ــيّ إال اتْصَ ــي ف ــي طول ــا المالْكانِ رِي ي ــدْ ــي عُ قَبْلِ

مة خاصْ رْتْ في ذا المْ أو ابْشَ

ــي الميّاسِ صــن  الغُ ــا  ي ــانْ  إيب الحــقّ 

ــى القوم عليت كْ الســعيد عل ــلْ الهديّة من كفّ ــةْ العقَ ــا حازَتْ راحَ لمّ

رْتْ الرّاحة النّاعمة ــكَ و اشْ

ي راسِ و  العيونْ  فوق  الكاسْ  تْ  ارْفَعْ و 
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ــتْ ضلِّي و  ــدّ  الق داك  مــال  ــنْ  نِي امْ ــتْ  لْ مَ ــي  ألنِّ ــه  ب العهــد  حــد  هــذا 

ليمْ الوَفْرة المظلمة في اظْ

ــي نبراسِ هــو  ــن  الجبي ضــوّ  ــوال  ل

رتَكْ و جبينــك اندهيتْ ــتْ فــي داكْ الظليم ديمــا لكن بشــعاعْ غُ وال تَهْ

الطمة بْ قَوْسْ المْ و الحاجَ

ي ساسِ احْ تْ  دْ فقَ و  يدْ  ابعِ من  نِي  مكّ  

رَةْ سلطانَةْ النْسا الغزالْ أم الغيثْ وى في حضْ رى لي يا أهل الهْ كيفْ اجْ

ة مَ رة الواسْ دْ و الشريفْ العُ

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الزِّينْ  لوكْ  مُ

يتْ وها و اسهِ هُ رَتْنِي و عاداتْنِي بنجل اسْ ــحْ رَة سَ ــاحْ و العينْ الكحلة السّ

ناســمة أوْرُودْ  ــنْ  ي دِّ الخَ و 

ي باسِ گْ مَ رْ  العاطَ ها  بنْسيمْ لَتْ  شعْ

يتْ ه تَلْفِ ــدُ نْ رْ ما عَ رْدْ و الزْهَ ــوَ ــا بينْ ال رْنَسْ م ــهْ طيرْ قَ ي كِ ــسْ نَحْ طَ عْ و المَ

ما ي من الضْ فِ ة تَشْ فَّ و الشّ

ــي ــن شــفتها طــارْ انْعاسِ ني لكــن امْ

رْ انْفيسة في تنبيتْ واهَ ورْ في وســط اجْ نْصُ يه خاتَمْ المَ كِ و المبِســمْ نَحْ

تْمــة خَ امْ ــة  ذهبي ــمْ  خاتَ

ــي لْ الرّاسِ ــدامْ يأخــد العقَ ــقْ امْ ي و الرّ
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ــيتْ ــي ارشــى حالُه كيف ارشِ ــا الهيفــة ال ســيما اللِّ ــالْ ي ب ــزَلْ الجْ إيْزَلْ

سالمة اعضاه  اتْروح  كيف 

ي الفاسِ النطقْ  الوةْ  احْ يصغى  ساعةْ 

ــي خلِّيتْ ــك أولفِ ــتْ ل ــا أحكي ــر من م ــي و كث ــا المالكانِ رِي ي ــدْ هــذا عُ

ــيَ بالحـال عالمــة و أنــتِ

ــي ــقْ لباسِ شْ رامْ و العَ ــوبْ الغْ رِي ت ــدْ تَ

رَةْ سلطانَةْ النْسا الغزالْ أم الغيثْ وى في حضْ رى لي يا أهل الهْ كيفْ اجْ

ة مَ درة الواسْ و الشريفْ العُ

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الزِّينْ  لوكْ  مُ

وة بعــد ادْويتْ عْ صــامْ و الدّ ــتْ الحســبيّة ألهل الخْ رة و قالَ ــدْ و ادْواتْ العُ

ــه فــي كل ما قْتُ هــذا صدّ

ي العناسِ نْ  امْحاسَ من  قْ  بالعشْ صاده 

يتْ ــرْ ابْغِ ــحْ و عرَفْتُه غي ي حِ ــه اصْ المُ ــدّ اكْ ــاهْ بين خدّ و ق ــقْ ت ــنْ عاشَ كمّ

ــمة الواسْ ة  الحجّ غاوْا  تَصْ

ــي يبْ انْفاسِ ــالم و تطِ ــزُولْ المْ ــاشْ إي ب

ــاسْ الغــرامْ و فعلكم فعــل اعتيتْ ا بالهــوى و تقولوا ن ــوْ عِ ــا تَدْ ــتْ أمّ وق

مى رْمْ و الحْ روا في الحُ ــدْ تقَ

ــي اسِ ــامْ الوطّ ق ــى مــن امْ ــامْ اعل و مق
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105

ــتَحيِيتْ ــوفْ في البهــا و تميلوا للكاسْ ما هنا من قالْ اسْ ا الشّ ــوْ لِّي و تخَ

الومة ــتْ في ذا المْ ضْ أو انْقَ

ــدّ الميّاســي الدابْ مــن الشــعور و الق

ــرّة و التِّيتْ ــكْ الغُ ــا واحنا فــي حــرم دي ن ــا الحاكمــة فرّطْ ــوا لهــا ي قال

مــة راحْ ــاقْ  شّ بالعُ ــي  كونِ

ي تواسِ و  مْ  ترحَ الجودْ  ــلّ  أهْ ــتْ  الزَالَ

رَةْ سلطانَةْ النْسا الغزالْ أم الغيثْ وى في حضْ رى لي يا أهل الهْ كيفْ اجْ

ة مَ درة الواسْ و الشريفْ العُ

ي كاسِ في  تْ  ضعْ بينهم  الزِّينْ  لوكْ  مُ

فيتْ ولْ اعْ مــة كانْ اتْقُ ــاللْ الزّينْ فاطْ و ادْواتْ العــراض الشــريفة هيّ و اهْ

بَســمة امْ عــاي  امْ دواتْ  و 

ــي الوْناسِ حْ  انْســامَ ــي بالعفــو  لْبَتْنِ طَ

يتْ ــي بشــايَنْ تَرْضــاي ارْضِ ــا موالتِ ــت ي ــدْ قلــت لهــا و أن ــا إالّ عب ــا أن م

ة مَ نا و ابْقاتْ حاشْ حْ مَ و اسْ

ــى االحمرار الكاســي ــا عل ي ــرَقْ الحْ و ع

ــا و احييتْ نايَ ــتْ امْ ــوا االشــفارْ و الخــدود انْعصــروا بعصيرْهم نَلْ و دبال

المقســمة الزّينْ  بحــروف 

ــتْ بطيبهــا المختوم اقياســي تَمْ و اخْ
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ــنْ داتْ الغيثْ وسْ المحاسَ و ازْهــاتْ الحضــرة باللّة غيثة و اغويتة اشــمُ

ــاقْمة السّ ــيارِي  اسْ الجْ  اعْ

ــي ياسِ و  ــرْ  بالزه للدهــاتْ  ســالمِي  و 

ــدْ أهــل البيتْ بي ــد اعْ ــي مــن أالّ يزول عب ــن عل ــدْ أراوِي  مــن ادْريــس ب خُ

ــه إال عمــى و الجاحــد تَرْكُ

ــي ناسِ دْ تَجْ حَ ــه بعــد يجْ ــيّ في أش عل
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انتهت القصيدة
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ــوى فــي االوْزانْ ــا نَقْ ــة م أعيشَ

احســانْ و  ــودْ  بجُ ــلْ  لي الجْ ودّكْ 

ــلْطانْ سُ ــدْ  نْ عَ هــو  أالّ  ابْهــاكْ 

ــي ي ماشِ ــنا ماجِ ــرورْ و باتْ كاسْ سْ ــتّ البارَحْ بين االريامْ ســالِي مَ ب

يشْ اتّنْشــا ــنُه برجِ في ابْســاطْ ارْفِيعْ على امْحاسْ

ــي و ارْماشِ أدْبَة زَهْ رِيَّة امْ دْ عْ و العَ ــطَ يُوسْ تَسْ ــعْ و الكْ رة تَلْمَ ــفْ و السَّ

ــى تَتْمـشّ ــارة  تـَ النْســا  دُرّةْ  ينِي  ــقِ تَسْ ــارة  تـ

ــي ــرُوفْ زينْها و أنا جالَسْ للمســالية فُوقْ افْراشِ تْ احْ ــفْ يَّزْتْ و شَ مَ

ــة رْشَ الحَ ــالتْ  بالنَّجْ ــتْ  ي افْهِ شــافَتْنِي  ــنْ  منايَ و 

ي نْ و اقْماشِ حاسَ ــقْ المْ  زِينِي يا عاشَ
فْ ينْ وصّ ــالْفِ قالَتْ ليّ بُوس

ــة ــفْ ذاكْ الزِّينْ أَعيشَ ي وى انْصِ ــا نَقْ ــتْ لها م لْ قُ

ــي ــودْاللْ من عينْ الواشِ ــي يَرْعاكْ أب ــوشْ ربِّ بُ ــة و انْتِ اعْ ــتِ عيشَ أنْ

شــا ةْ الحْ مَّ ــي غُ ــرُورْ تَنْفِ ة للسْ عَ ــمْ ــكْ شَ و يجعل

يعْ الزِّينْ ــفْ ذاكْ البْهــا و بدِ ي انْصِ

يْنْ ــلْ العَ حْ ــا كَ ة ي الكَ ــةْ المْ أرايَ

ينْ وال فــي غربْنا وال هــو في الصّ
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30

ــولْ القُ ــةْ  غايَ لْ  ــتاهَ يسْ ــكْ  تْلَ مَ

ــولْ األصُ ــتْ  بَنْ ــة  عيشَ ــا  ي ــكْ  ألنَّ

ــولْ اقبُ و  ــنْ  زّي ــنْ  بي ــي  عتِ مَ جْ و 

ــي باشِ ــرْسْ أوْتاجْ الحَ ــلْطانْ الفُ ــرى سُ سْ وِي في تاجْ كَ ــة تَضْ أياقُوتَ

وْشــا الهَ ــومْ  يُ ــه  المُ اعْ ــا  ي ــورْ  نْصُ المَ ــلْ  لِي أتَهْ

ــي راشِ وْ اعْ ودْ يا زَهْ ــعُ رْ السْ ــة و هنْدْ و ابها بَدْ ة و الغالْيَ تِي شــامَ فَقْ

ــة ــة بالرّمْشَ ــنْ و الفهامَ زِي ــلْ الرّ قَ ــة و العْ يبَ بالطِّ

ي نْ و اقْماشِ حاسَ ــقْ المْ  زِينِي يا عاشَ
فْ ينْ وصّ ــالْفِ قالَتْ ليّ بُوس

ــة ــفْ ذاكْ الزِّينْ أَعيشَ ي وى انْصِ ــا نَقْ ــتْ لها م لْ قُ

ــي غاشِ ريمْ امْ ة اتْرَدّ الغْ رّة شــامَ اللْ و على الغُ ــة اهْ و جبينَكْ يا عيشَ

ــة رْشَ طَ ــتْ و ال مــن العْ ي كِ ــة مــن شــيبَة احْ أوْريقَ

ي واشِ دارْ نَنْسى تَشْ نِّي االكْ بْ عَ هَ نَكْ يَدْ سْ وفْ أم االنْجالْ حُ نِينْ انْشُ و امْ

ــبْحانْ من انْشــأ ورْتَكْ سُ مــالْ صُ ــي بجْ لْبِ يَزْهــى قَ

ــي رْ ما هو شِ ضَ دينَةْ الحْ ــي و اخــالقْ امْ رْبِ ــنْ عَ ــا كانْ زي ــنْ إال م و الزِّي

ــة رْشَ ــقْ الشَّ ــا عن حْ ي ــدَ ــى و ينْمْ ــا يَتْحلّ ــكْ م ثْلَ مَ

ي نْ و اقْماشِ حاسَ ــقْ المْ  زِينِي يا عاشَ
فْ ينْ وصّ ــالْفِ قالَتْ ليّ بُوس

ــة ــفْ ذاكْ الزِّينْ أعيشَ ي وى انْصِ ــا نَقْ ــتْ لها م لْ قُ

ــلْ ي ــظْ و تبْجِ حْ و لَفْ ــدْ ــمْ المَ و يوالَ

يلْ رْعْ افْضِ بَكْ من فَ ة و شــانْ نَسْ مّ هَ

ورتَكْ في الهيفات اقْليلْ ــلْ صُ و امتي
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ــة ارْفيعَ ــوَة  سْ كَ فــي  ى  تتهــدّ

ة ــريعَ وى اسْ كْ في الهْ رامَ ــولْ اغْ أخيُ

ــة البيعَ البْهــا  أهــل  اعطــاوَكْ  و 

ي ةْ الوْشــامْ نزَّلْتْ فيه تواشِ نْعَ ة في صَ لْمَ عَ ورة امْ ة مشــكُ ــامَ و الشّ

وْشـــى اتـَّ ــاهْ  رين ــا  م ــزْواقْ  ال ــداكْ  ب ــقْ  نْـ عَ ــى  حت

ــي رامْ و قريْتُه فــي وَقْتْ الزْهو انْبَرَّدْ تَوْحاشِ ــرُوطْ الغْ ــتْ فيه اشْ تْبَ كَ

ــة شَ ــارْ الوَحْ ــجْ ن يَّ ــه اتْهَ ــنّ اقْرايْتُ ــتْ انْظَ ن ــا كُ م

ــي بِي حدّ بال شِ دّ ومْ وال اتْعَ ي فــي القُ مِ كْ ــرِي و حَ جــوري و ازهايْ و أم

ه يَرْشــى ــدُ سْ ــهْ يا الرِّيمْ ابْحَ كْ خلِّي ــدَ سْ ــي حَ و اللِّ

ي فى شِ مْ ما يخْ هُ قامْ ة امْ ناحْ االحرارْ و جمالَكْ يا عيشَ تْ اجْ ألنّكْ تَحْ

ــى ــورْ امْشَ سُ خْ لُه مَ مْ دونْ شــكّ فَعْ واهُ ومــن الّ يَهْ

ي راشِ رْ فُوقْ اعْ رْدْ و الزهَ هاتْ ما فاحْ انْسيمْ الوَ و ســالمِي لألشياخْ الدْ

ــة ــوالَفْ عيشَ يبْ من عبيرْ اسْ يبْ الطِّ ــومْ بطِ تُ خْ مَ

ــرْقْ ارْفِيعْ و معممة بشــانْ من الشّ

ريعْ كْ في الهوْشاتْ اسْ شيهانْ صارْمَ

ــبْ و يبِيعْ سَ تْلَكْ يَكْ مامْ مَ ــي اهْ و اللِّ

انتهت القصيدة
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014

ودان ســلطان جا من السُّ

انْزِيلْ القطارْ  على  ى  رسّ

ناحْ ــه اجْ ــرامْ طايَحْ مال ــي اغْ كِ نَحْ

واقْ بْ االشْ ا ما امْضى يا صاحَ يوْ دِ نَفْ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

رانْ كْ سَ ثَلْ  المْ في  ولْ  اتْقُ

الليلْ في  ابْزَغْ  هاللها  و 

ــوقْ ــه بعــد الغبُ يامُ ــرُورْ دگ اخْ ــل السّ ــا ســيدي لي و هــو ي

و اجـنُودْ من اوْراهْ اتْبانْ

ــرْ األرضْ و فضاهـا عمّ

الغســيقْ ــه  بَرْنُوصُ ــسْ  لبَ و  جــا  الدّ ــرْ  كَّ تعَ و 

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

وقْ فُ ه اخْ ــدُ نْ ــا عَ ــزَلْ م ــمْ انْ ــا ســيدي الظــالمْ البهي و هــو ي

ــرْ نَزْفانْ ــريعْ بالخمَ اسْ

اتْوالـهــا ــا  ــي الضْ دارْ 

ــريقْ اشْ ــا  ياه اضْ ــوحْ  تلُ ــومْ  النْجُ ــعْ  طوالَ و 

ورْ في الهيجانْ ي ابْحُ كِ نَحْ

ــلْ ي ارْحِ ــكلّ  ال ــوى  انْ وال 

باقِي ليلْنا  ــازالْ  م ــكْ  راسَ رْ  بَشّ

ة ــه واتْقَ ــا مواتْقُ طان ــن الزّهو اعْ لي

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

فاتْ الحدودْ في الكيسانْ

الفيل نابْ  غير  سابْ  تَحْ
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015
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027

028

029

030

031

فاحْ اكْ يُومْ  في  خنجرْ  ولْ  اتْقُ والّ 

ــراقْ يُشْ ــي  باهِ ــة  فَضّ ــولْ  اتْقُ والّ 

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

ــعْ رفِي التّ ــقْ  رايَ بنظــامْ 

اقْليلْ زَيّ  في  ــي  ازْرابِ و 

نى  و ســرايَرْ يا صاحْ ــسْ  الهْ و انْوامَ

ــرْواقْ ب ناموسـيَّة  كلّ  ـرْ  ـهَ تَضْ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

كْ دامَ بمْ ــراحْ  االفْ ــوقْ  سُ

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

وقْ بشُ رَة  ضْ الحُ لْ  اهْ دْ  قْ عَ مْ  انْظَ نى  المْ كفّ  سيدي  يا  هو  و 

نا و سيعْ ارْفِيعْ و بساطْ

ا الهْ ــا اغْ ــه م ــاتْ في أت

ــقْ لي اطْ ــنْ  كمّ و  ــوانْ  االل فــي  ســارَحْ  ــنْ  كمّ

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

ــوقْ ي و سُ ــقِ تَرْ و اسْ ــومْ اتْبَخْ و هــو يا ســيدي يا ســاقِي القُ

كْ رامَ ــةْ اغْ لَّ م حُ  و ارْگَ

ــوسْ من داها داوِي النفُ

ــقْ ايْلي ــا  م ــلْ  اعمَ و  ه  ــفُ شْ كَ ــا  ي الحْ ــوعْ  برْف

ايْالقِي ــمْ  دايَ بالمنُونْ  ــوْسْ  قَ والّ 

تُه شارْقَة جْ ياسْ ابْهَ وال نصف المقْ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

يعْ ابْدِ ــرْ  حري مــن  راشْ  بفْ

النّيلْ ــرافْ  اطْ في  ارْ  ــوّ نُ

ــاجْ العراقِي ــفْ الدب ي مكســيّة برهِ

ة عانْقَ التْ المْ مكتُوبْ على حسنُه احْ

ــة رايْقَ ــة  بايْت ــنْ  سَ بالحَ ــا  ليلَتْن

ــكْ المَ ــرْ اكْ وهَ ــرْ جُ  و انتَ
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044
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048

يلْ ــمْ و مِ ي ــا انْدِ رْ ي ــكَ اسْ

لْوانْ و االفْراحْ ــبابْ بالسّ نَمْ الشْ و اغْ

ر الرُّوناقْ نا في شــطْ دْ ــعْ دْ سَ ــعَ يَسْ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

ــرخدِي مــع الجرْيالْ السّ

ــلْ ــلْ و جي ــأة جي لهــا م

ــاحْ ــمْ طــيّ و يلْت ــودْ حاتَ ــودْ جُ إيجُ

راقْ واتْ بغايَةْ االشْ مْس الضحى اضْ شَ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

رَكْ ــتْ مــن ثُغْ ي لكــن بغِ

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

لُوقْ ــنْ الخْ ــا زي ــة ي بَ هْ ــدامْ و الصّ ــا ســيدي كــبّ المْ و هــو ي

وسالْ و هدي كويتْ و السُّ

معناها طابْ  وزْ  عجُ و 

ــقْ تِي اعْ ــا  رْه صَ اعْ ــادْ  ع ــقْ  عاتَ و  شــعة  عْ مشَ و 

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

ــوقْ الحقُ ــي  وفِ و  ــقْ  ي بالرّ ــا  ن راحْ ــزَجْ  امْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

رَكْ مْ خَ و  كْ  ريقَ رُبْ  نَشْ

ــة انْزاهَ و  روحْ  و  ــة  راحَ

ليلْ ي في الزهو الغْ و اشفِ

واقِي رْ اسْ مَّ ــقيني و اعطيني انْعَ اسْ

ة وافْقَ فى بالمْ ة من صرفْ الجْ ممنُوعَ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

صالْ ــتْ الخْ و تمــول ناهَ

ــحيحْ ابْخيلْ لو داقْها اشْ

ــاتْ و ســارْ لُونْها ناقِي ــتْ و صف راقَ

اجْ لُونها شــارْقَة ــة في الزّ بَيَّ هْ و الدّ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

رَكْ  طْ ــمّ طيبَكْ و عَ و نشَ
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ضيلْ تَفْ في  جْ  باهَ يرْ  كطِ

ــه الحْ يُّ ــوتْ بضَ ــولْ ياقُ ــي اتْقُ صافِ

يطــاقْ ال  دْ  ســاجَ و  ــعْ  راكَ الزالْ 

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

جْ ــه يوْهَ بُ هذا فــي صاحْ

ــلْ الجمي ــها  راسْ لكــن 

ــلْ و يَنْزاحْ ــوادْ اللِّي ــى اسْ ــرِي عل يَجْ

مس في كلّ اغْساقْ ريكةْ الشّ هيّ اشْ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

ة ــدَّ مُ و  وعْ  ــــدُ اخ تــرى 

للبريقْ ــرْ  ــظُ انْ و  اخــــدودَكْ  ةْ  بيهَ اشْ أرى 

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

ابْرُوقْ فيها  رة  مْ الخَ و  حابْ  اسْ كيوسنا  و  سيدي  يا  هو  و 

رَجْ تَسْ ع  مْ الشّ منايَرْ  و 

ياهــا ــالمْ بضْ جــرّ الظْ

ــقْ اوْريـ ــن  مـ ــة  يَّ كحَ ـة  عَ ــمْ شَ كلّ  ــرْ  هَ تَظْ

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

ــوقْ ــة و  عمر له سُ ــا ســيدي  شــاخْ الزّهــو بالخالعَ و هــو ي

ــدى تَهْ ــلْ  افْناجَ ــرى  ت

ــن االحباب ما احالها بي

ــل االكلي مــن  ــارُه  منق

بْ و شــاقِي ــكْ تاعَ ي ها هــو بين ايْدِ

ة هر فايْقَ شــابَهْ عابَدْ عينُه مع الصّ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

ــجْ هَ ــقْ و الفِ ــبّ الرحي كُ

يَبْرِيزْ في العيونْ اشــعيلْ

ــيرْ به و تالقِي شــارتْ بلســانْ اتْشِ

كــي ما فاتْ من النهارْ و ما ابْقى تَحْ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

ة ـــــدّ لَ ـــــــا  درّه هللا 
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ــيقْ شِ اعْ ــه  لُ ــعْ  ايْبايَ ــوقْ  شُ عْ مَ كلّ  ــرْ  انْظُ

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

اتْ مــع العرُوقْ ــري فــي الدّ ــيمْ يَسْ و هو يا ســيدي هبّ النسِ

ــالمْ و طارْ ــرَوَّعْ الظْ  و ت

ــا ودّاه ــامْ  ي الخْ شــالْ 

ــقْ رِي للطْ ــهْ  موَجَّ ــرْبْ  الغ ــدْ  قاصَ ــرَبْ  ه و 

ساقِي يا  بّ  كُ و  ازهى 

ــرُوقْ رْ و بينْ الشْ ــن الفجَ ــربْ بي و هو يا ســيدي ما احلى الشّ

رة فَجْ مــن  الصْ  اخْ لها 

ــشْ تتباهى ــاتْ نَعْ و بن
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084

ــلْ يـ بتَبْدِ ــمْ  قايَ ــراهْ  ـ تـَ

ناحْ الجْ و  وَجنكْ  الربابْ  و  ودْ  العُ و 

فاقْ ا  أمّ وَقْتْ  رْبَطْ  عَ المْ ايَحْ  الطّ و 

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

ــاحْ فــي األتارْ ب ــاگْ الصْ ت

ليلْ الدّ جــرّ  ــاگْ  ت لــك  مَ

ة تاگْ في البْطاحْ كَّ ريفْ مَ لْتُه اشْ ابْخُ

القْ بْ االخْ ــدّ هَ ــريفْ امْ تُه اشْ مامْ بعْ

اللْ عيدي صابَغْ االرماقْ ي اهْ و اسقِ

رة ــدْ عَ ثيلْ  امْ ــة  ــزُوجَ ال

اقْتيلْ مالْ  الجْ هيبَة  من 

و اشــعارْ و موســيقى اتْنَبَّهْ ارْفاقِي

شــارْقَة ــزَيّ المْ ــي ب نِّ ــلْ و يغَ يتْمايَ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

ارْ ــدّ ــرَغْ للشــريفْ ال و اف

صاصْ الخيلْ ه اگْ في اتْباعُ

راقِي بْ  هَ اشْ على  سكريَّة  بَّة  جُ في 

رْتُه شــارْقَة ــنْ ســنة غُ ي بْعِ ــدْ الرّ وَلْ

ــة رايْقَ ــة  بايْت بالحســنْ  ــا  ليلَتْن

ــرَة ــزَّهْ ال منها  ـــارَتْ  غ
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الــرفــيــقْ ــع  م والّتْ  ــا  ــريّ ــث ال ـــبْ  كـــواكَ و 

ــواقِــي ــتْ اشْ هــاجَ

هـــــاتْ الــعــراقِــي

ـــي ـــواقِ اسْ و  ـــلّ  ط

ــــي ــــراقِ ـــــــرَّدْ احْ بَ

ـــي ـــراقِ ــنْــد االشْ عَ

ـــي واقِ ـــدْ ـــــولْ ب صُ

ــي ــاقِ ــب ــة ال ــيَّ ــطِ ع
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عيلْ اشْ باحْ  الصْ كفّ  و 

ــه مــن كلّ الْواحْ ــدادْ ليلُ ــي م حِ و يَمْ

اقْ السّ على  اقْ  السّ رْ  هَ بالجْ قراه  و 

ناقْ تَعْ و  ميل  في  االشجارْ  عرايَسْ  و 

االوْراقْ ــلْ  مايَ اخْ ــتْ  تَحْ ــسْ  نْدري الخَ

ــراقْ رَقْ ــي  صافِ ــا  ماه ــقْ  ري الوْ ــل  مث

ــراقْ ــة يُحْ ــرْ فَضّ ــودْ فــي امباخَ و العُ

ــاقْ شّ ــامْ العُ ــا بانْغ ن بُوحْ انتهــى اصْ

ــة و زواقْ ــظْ النْظــامْ فــي رقَّ ــا حافَ ي

ــرزّاقْ ال ــمْ  نَعْ ــي  الغانِ ــا  البْق ــولْ  م

ــلْ ي طِ الهْ ــه  عُ مْ بدْ ــي  يَبْكِ

ـــوقْ االوْراقِـــي ــورْ فُ و كــتَــبْ بــالــنُ

ة ة شــايْقَ عاهْ هايْجَ يارْ الرُّوضْ امْ و اطْ

ة عابْقَ رْ  طَ بالعْ وحْ  اتْفُ رْ  الزَّهْ كمامْ  و 

ة قَ ناطْ عودْها  ضلُولْ  بين  رْقَة  الوَ و 

ة دافْقَ بفيضها  ة  الخصّ و  هريج  الصّ

ــدْ بما لقى اكَ ــدنا النّ ةْ حاسْ جَ هْ كمُ

ة ــها اليَقَ رة و ناسْ ضْ و صنايَعْ في الحُ

ة قَ بْ الرّاشْ هاكْ الْفاظْ بحالْ النْشاشَ

ة بْتِي سابْقَ حَ رْفة امْ لْ في الشّ عَ حينْ اجْ



277الساقي 2

ــي ــالقِ ـــةْ اخْ ـــزاهَ ان

ــــي ــــاقِ ـــــابْ رُون ط

ــــرّضــــى واقِــــي ال

ــي ــاقِ ــتّ ـــةْ ال ســـاللَ
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ــباقْ ــتْ السّ ــانْ ادْرَكْ ــمْ فــي الزْم بهُ

كْ و تَنْماقْ ــمْ ــرْ الغمامْ في سَ و جواهَ

ي ادْريسْ بن علِي في امْساقْ كِ قال الدْ

ــداقْ السّ ــى  عل ــامْ  اإلم ــدْ  وَلْ ــاحْ  من

ة قَ يْتِي الحْ طَ ــرِي امْ صْ ــي عُ رْنِ من وَخَّ

ة طابْقَ صانْ بمْ ة في جيادْ االغُ منظومَ

ــمْ الخارْقَة رايَ ــابْ الكْ و اســالمِي ألرْب

ة ــقَ يَة الباسْ ة الباهْ و ازْهارْ تغر الرُّوضَ

انتهت القصيدة
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ــقيــقْ اشْ ــه  مالـ ــي  قانـِ وَرْدْ 

االرماقْ ــوفَة  بشُ يتْ  وِ
اكْ تِي  أليعْ

وِيـــقْ تَشْ لْبِــي  لقَ اتْزيــــدْ  ال 

ــوفْ انْجالِي ابْزِينْ فايَقْ وِيتْ ابْشُ قال يا انا ســيدي أنا اللِّي اكْ

ــرِيقْ ــرْتْ خالْ على الخدّ اشْ مهما انْظَ

ــوقْ ولِي من حرّ الشُّ دُ َعْ ــتْ أ وِي ــه انكْ رْتُ ــنْ انظَ حي

رُوقْ حْ ي مَ هاجِ ــرْ امْ وفْ أمي ــي بين ارْجى و خُ نِ و ترَكْ

ــي داقِ احْ مــن  ــزانْ  امْ زيّ  ــي  وعِ دمُ و 

ــواقُه نة و الخالْ يا اشْ وى بالوَجْ دة على من اكْ مْ عَ

ــى اتباق و  جــاحْ  بالحــبّ 

راقِي ــكْ العْ ــمْ و كدالَ ــن هاشَ ــسْ و ابْ ــلْ قي تي تَمْ

قْ زالِي داوِي بالرضى العاشَ تْ قلتْ لغْ قْ قال يا انا سيدي و انْطَ

ــقْ ي فِ اخْ ــد  بَنْ ــا  ي ــلْ  النّواجَ ــغْ  أصابَ

ــوقْ ــغْ الرمُ ــا صابَ ــي ي ــال ل ــي و ق بُوبِ حْ ــمْ مَ لَّ اتْكَ

ابســيقْ و  نَعــمْ  امْ ــاضْ  ارْي فــي 

نِي على ارْفاقِي يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ

يــقْ قِ تَحْ في  جـا  كْ  بْعَ طَ مالْ 
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32

االرماقْ ــوفَة  بشُ يتْ  وِ
اكْ تِي  أليعْ

ـــيّ كـــن ارْفـــيـــقْ ــــــي ب زورْنِ

االرماقْ ــوفَة  بشُ يتْ  وِ
اكْ تِي  أليعْ

وقْ ــدّ ــاسْ ال ــوا ن فــى قالُ ــزْالنْ الجْ ــعْ الغَ بْ مــن طَ

ــي باقِ ــيقْ  عشِ ــا  ي ــرْ  نهجَ ــا  م ــي  اللِّ

ــوا ــرة و التّيهــانْ كيــف داقُ جْ ــةْ الهَ ــاداقْ ليعَ م

ــاقـة العشّ ــوى  ـ الهْ ــاسْ  ن

ــي ــواقِ اشْ مــن  ــعْ  انــري و  نتْعافى  ـــي  زورنِ هللا 

لْتْ لُه يا من لك القلب عادْ شايَقْ قالْ يا انا سيدي في الحين قُ

يقْ ــسْ انْطِ ي لي ــا وَلْفِ ودْ ي دُ ــلْ الصْ مْ حَ

وقْ شُ المعْ مْ  رَسْ ي  فِ تَجْ ليسْ  التِّيهْ  حرّ  دَقْتِي  يوم 

معتُوقْ العاتَقْ  و  البْهى  لْ  كامَ يا  ترحامْ  مْ  ارْحَ و 

ــي الباقِ ــوْرى  ال ربّ  مــن  ــي  تِ فْ خَ ــا  م

شاقُوا اتنين  هذوا  مالَكْ  اجْ في  لْ  قَ العْ و  الرّوحْ 

ــى اتْالق ــكْ  زينَ و  ي  ــقِ شْ عَ

شاقِي غير  بّ  الحُ جْ  نَهْ في  ارْ  صبّ ونْ  ايْكُ الّ  من 

ارَقْ الشّ جى  الدّ رْ  بَدْ وابُه  بجْ لي  قال  و  وادْوى  سيدي  انا  قال 

ــيقْ شِ ــا العْ ــاداتْ ســاعة اســرورَكْ ي ن

نِي على ارْفاقِي يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ

يقْ اغسِ في  اتْجلّى  ــاللْ  اهْ يا 

نِي على ارْفاقِي يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ
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43
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49

50

ريـــقْ ـــدْ الـــتَّ دونْ  بــــزْيــــارَة 

االرماقْ ــوفَة  بشُ يتْ  وِ
اكْ تِي  أليعْ

ــقْ ري الوْ ــلْ  افْناجَ ــبْ  واكَ الكْ و 

ــوفَة االرماقْ يتْ ابْشُ وِ
تِي اكْ أليعْ

موتُوقْ العهدْ  وصــحّ  بزْيارْتُه  قَلْبِي  ـــرَحْ  افْ

وقْ بشُ تالْ  حْ مَ عازَمْ  اسرِيعْ  ي  مِ لرسْ سرت  ثمّ 

ــي ــى ارْماقِ ي ــوى اضْ ــي نَهْ ــولْ اللّ بوْصُ

ــه اوراقُ ــة  مَ متْنَعّ بســتانِي  بالرّضــى  ــدْ  نَوْجَ

ــة ــاقَ فّ ــدّ ال ـــرُه  ـــواهْ ان و 

واقِي السْ و  االدْواحْ  نابَرْ  امْ في  ة  قَ ناطْ يارْ  اطْ و 

رايَقْ زيّ  ريرْ  احْ راشاتْ  بفْ ي  مِ رْسْ مَ تْ  فَرَّشْ سيدي  انا  يا  قالْ 

ــقْ ي ــي و الشــماعْ و ارْحِ ــوفْ و زرابِ بلحُ

لُوقْ خْ مَ دْ  شاهَ شلى  جابْ  اعْ ي  احياطِ و  اتْسارَحْ 

وقْ ورْ اتْفُ نُه على البدُ ي من امْحاسْ يتْ انْراجِ و ابْقِ

ــي ــى جــا مــن الّ خــانْ فــي اتْفاقِ حت

ارْماقُه شافْتُه  من  بْ  جَ يَعْ ي  باهِ الرياضْ  صابْ 

اعشــاقَـة و  االنْجــالْ  ــوْ  زَهْ

القِي ــكْ يا مــن ابْغــى امْ ولَ ــه بوْصُ ــتْ ل لْ أهــال قُ

ـــقْ ـــي اوْت اهللا  ــد  ــه ع ــــأن  ب

نِي على ارْفاقِي يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ

تِيقْ اعْ ــدامْ  ــمْ ال ــرة  ــفْ سَ ــوقْ  فُ

نِي على ارْفاقِي يُومْ ريتْ اللِّي تَيَّهْ
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ــريقْ اشْ مــالْ  بالجْ البْســاطْ  و 

ــاقْ ف وال  طــاحْ  و  ــابْ  غ و  ارْوى  ــى  حت

ــاقْ ن بالتّعْ ــي  نُومِ ــي  لِ ــدّ  ل ــاهْ  مع و 

ــاقْ عشّ ــا  ي ــي  رامِ بغْ وَرْدْ  ــتْ  نِي اجْ

ارْواقْ فــي  ــمْ  نايَ ــي  زالِ اغْ مــع  ــا  وأن

ــفاقْ ه عن كلّ اسْ ــدُ نْ ــابْ جَ ــلْ غ و اللِّي

ــاقْ األف ســاير  عــن  ــه  لْتُ حُ ــرْ  انْشَ و 

ــي ترضــى هــل االدواقْ ــتْ حلتِ و اختمْ

ــوة الوْشــاقْ عْ ــاسْ الدّ ــى ن ــة عل صعب

ــي و اشــناقْ لِ ــه عكْ ــرْ ألنّ ي مِ ــه اضْ مالُ

ــاقْ يعت ــا  م ــدِّي  يَ مــن  ــودْ  حُ الجْ ــلّ  ق

ــفاقْ ــرْبْ صارْمِي يَبْرِي لُه االسْ في الحَ

قْ ي في ابْهيمنا الغاسَ يتْ بالحبيبْ الباهِ قالْ يا انا سيدي و ازهِ

ــقْ ادْفي احْ  ــرّ ال و  أرى  و  بهــاكْ  ــا  بتن

ــادْ وَرْدُه اليَحْ مشــرُوقْ ــوبْ ع بُ حْ ــرْ خــدّ المَ صَ نَعْ

وقْ عشُ المَ ولْ  بوصُ رْ  ازْهَ نا  ابساطْ و  رْ  مْ الخَ قْ  ارْشَ

ســاقِي ورْ  ــدُ الب ــن  بي ــا  م ــي  اغزالِ و 

افْراقُه على  الــزُّورة  وقــتْ  كينُوحْ  الشمع  و 

داقَة بحْ ــويــتْ  اهْ اللِّي  و 

ــي ــالّرْ و العراقِ احْ فــي كاسْ مــن الب ــرّ ــدِي ال يَهْ

ــقْ بالرّي ــي  ل ــى  ل احْ ــدامْ  المْ و 

و المنامْ اغْشــى تاجْ الزّينْ فــي ارْواقِي

واقِي تْ في االعضاء  اشْ حين عنّقتْ و هاجَ

ــكل تاقِي ــة فتْنَة ل ن ــاضْ الوَجْ مــن ارْي

ــا الرّاقِي ــان الضي ــى ب ــه حت رَقْتُ ــا افْ م

ــي الباقِي ــى بأمر الغنِ ــاحْ اتْجلّ و الصب

غى امْساقِي ودِي يا من اصْ انتهى مقصُ

ــي ــوزْ مــن ادْواقِ ــة بارم باللغــى موزون

ــبْ غير شــاقِي ــدْ إال رادْ العي و الجحي

ــي ــي اتْالقِ نِ ــة بالدّ ــامْ الغتْب ــى أيّ الغن

واقِي ــي يلتقــى اهْ ربِ ــد من ضَ يّ ــو ايفِ ل

اقِي رْ قلّ الوْرى الشّ امَ يسْ الدّ طالَبْ البْخِ
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ماقْ مــن الّ ارْقى وال خاضْ فــي ابْحور اغْ

ــر اتْفــاقْ ــة مــن غي ــه حجّ ــادِي علي ه

ــا فاقْ امــس مــن الگلْبَة م ــي الطّ باقِ

ــواقْ ــه عــن ســايَرْ االسْ وْفُ ــرْدِي انْطَ غَ

ــراقْ ــرّق ــي ش ــه شِ ــمُّ ــا يــهَ ــاز م ــب ال

ــاقْ العت ــة  دْب الوَ ــاسْ  لن نا  ســالمْ و 

ــاقْ التّـرق ــابْ  لرب ــه  انبَيْنُـ ـي  ــمِ اسْ

للخالّقْ ــبْ  ــايَ ت علي  ــن  ب ادريـــسْ 

ــا ارْفاقِي ــودْ ي بَرْ شــانُه و يسُ كيفْ يَكْ

ــي مــع ازْواقِي رْفِ ــارَضْ عمــرُه حَ وال ايْع

ــواقِي هالتُه اسْ ل بجْ ــى يدخُ كيف حتّ

ــواقي ــارْ بالشْ ــدْ بحــرْ الزّخّ جــا إيْعانَ

اجْ و الغســاقِي دْ في الدّ ــرّ ــو يباتْ إيغَ ل

لْ الحــالْ راحْ ناقِي دى ســاقِي ألهَ ما اهْ

ــي ــرا اوْراقِ ــوحْ لمــن ق ــة موضُ بلطافَ

ــي الباقِي نِ ــا نعــم الغْ ركن بالعفــو يَدْ

انتهت القصيدة

10 : يقال كذلك : “أفاطمة اكويت بشوفة االرماق“        





285الياسمين



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ــوحْ كل حين ــيمْ ارْضــاكْ ايْفُ ــرُورْ و نسِ طــابْ اسْ

كْ مامَ ــبْ مــن اكْ ي ــقْ بالطِّ بَ ــاضْ و يعْ ــرْ اري طَّ و يعَ

ــنْ مايلِي لبْهــاكْ  عــوا  ضْ ايْخَ االشــجارْ  ــسْ  عرايَ و 

ــكْ ــلْ مــن اقْوامَ ي ــرْ و يمِ تَ ــكْ يتْبَخْ تَ ــاسْ قامْ و أي

ــنْ يي زَهْ ــي امْ والتِ ــا مُ ــكْ ي فَ ــا فــي ظــلّ عطْ ن و احْ

ــكْ المَ دْ كغْ ــعْ وَة و السّ ــطْ ــزّ و الزّهــو و السَّ بالعَ

ســالْيين ــوبْ  قلُ ال  ــرة  جْ هَ ال  فــى  اجْ ال  ــهْ  تي ال 

كْ قامَ ــرْ في امْ ي نى و الخِ ــة و الســرُورْ و المْ بالفرْحَ

 زِينْ
ومْ كلّ ــمُ شْ ــا مَ ــنْ ي حاسَ يبْ المْ ــي بطِ وحِ فُ

ــكْ خالَكْ سْ بِي و مَ ــونْ الذهْ  اللُّ
ــارْ ذاكْ ــا في ع أن

ــنْ لي ــاتْ كامْ ــى البن ــى شــانَكْ عل ــي عل ــتِ اللِّ أنْ

يالَكْ يرْ مــن اخْ ــتَحيى و اتغِ حــى تَسْ شــمس الضْ
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ينْ عِ ــنْ لَبْهــاكْ خاضْ حاسَ لْ المْ ــعْ أهْ ي مِ ــتِ اجْ و أنْ

ــة ابْحالَكْ يَ ــي مســرارَة باهْ والِ ــتْ فــي الغْ ــا ري م

ــنِينْ ــا طالَتْ السّ ــي م لْبِ نَة فــي قَ ــاكْ ــتِ السّ و انْ

ــكْ ــك مالَ ــي بعــد كنــت ل ــة داتِ ــتِ المالْكَ و انْ

ــنْ ي التْـمِ ــدْ  ـ قْ بالعَ ــة  نُونـَ كْ مَ ــرَة  ـ وهْ جُ ــتِ  أنْ

ــكْ تالَ امْ فــي  ــلْ  اقْلي ــوتْ  الياق و  ــة  تَ ايْويقْ ــتِ   أن

 زِينْ
ومْ كلّ ــمُ شْ ــا مَ ــنْ ي حاسَ يبْ المْ ــي بطِ وحِ فُ

ــكْ خالَكْ سْ بِي و مَ ــونْ الذهْ  اللُّ
ــارْ ذاكْ ــا في ع أن

ــنْ ــبْ و الجي عْ و الذهَ ــاطَ يــس السّ ــرْ النّفِ وهَ الجُ

ــكْ اگبالَ ــه  تُ قيمْ واشْ  يتْالشــى  ــكْ  ورْتَ صُ امْ  ــدّ قُ

ــنْ ي ارْهِ ــرِي  خاطْ كْ  ــدَ نْ عَ ــة  الرّاحَ و  ــرُّوحْ  ال ــتِ  وأنْ

ــدِي من زاگ فــي داللَكْ ــنَكْ و افْ سْ فكي أســيرْ حُ

ــنْ ي صِ ــه احْ ــرْ فــي خاتْمُ وهَ ــانْ الجُ ي ايْب ــمِ و تَبَسْ

ــى لَكْ ل ــا احْ ــي كلّ م ــى ل ل ــي يَحْ ــي و تيهِ و تمايْلِ

ــنْ ي فِ الواصْ ــرُوا  ايْحي ابْهــاكْ  اوْصــافْ  فــي  ــتِ  أنْ

وابَكْ ــكالمْ فــي اصْ ــرْ ال سَ لْ ينَتْهــى و يحْ ــوْ و القَ
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 زِينْ
ومْ كلّ ــمُ شْ ــا مَ ــنْ ي حاسَ يبْ المْ ــي يطِ وحِ فُ

ــكْ خالَكْ سْ بِي و مَ ــونْ الذهْ  اللُّ
ــارْ ذاكْ ــا في ع أن

ــنْ بِي الجْ و  ــتْ  التِّي ــرابْ  اغ و  ــدْ  يَّ القدِ ــنْ  يَّ بغصِ

ــكْ جابَ ــي احْ ــي ل ــرَّقْ رَفْعِ عَ ــكْ المْ بَ ــقّ حاجْ و بحَ

ــنْ بِي دهْ امْ ــرادَة  اسْ ــن  بْيي الضّ ــونْ  كعيُ ــونْ  اعيُ و 

دابَكْ ــروا مــن اهْ ــيْ ايْغي ب ــقّ الظّ ا للحَ ــوْ ي و إال انْجِ

ينْ ــنْتْفِ ــي مشَ ــفارْ اللِّ ــرْعْ مــن االشْ ــتْ الشّ لَبْ اطْ

ــبابَكْ ــاء اشْ ــه م ــرِي في ــي يَجْ بْشِ ــدّ وراه حَ و الخَ

ــنْ ي واقْفِ ــنْ  ي دِ النَّهْ و  ــي  حلِ و  حــاللْ  فــي  ــتِ  انْ و 

ــولْ لمن جا ايْشــوفْ مالَكْ ــاتْ اتْقُ ن ــي الويمْ كِ نَحْ

 زِينْ
ومْ كلّ ــمُ شْ ــا مَ ــنْ ي حاسَ يبْ المْ ــي يطِ وحِ فُ

ــكْ خالَكْ سْ بِي و مَ ــونْ الذهْ  اللُّ
ــارْ ذاكْ ــا في ع أن

يِيــنْ زاهْ ـــامْ  األيّ و  الــوْقــات  و  ــعْ  ــوايَ اسْ بــكْ 

ــكْ ــرُورْها لفالَ ــكْ بسْ حَ ــعادَة تَضْ ــمْ السّ و مباسَ

بِينْ عاتْ ســاكْ ــمْ ــوعْ الشّ ــرَقْ و دمُ ــودْ إيْنَحْ و العُ

ــة بمــا ازْهــى لَكْ ــة ملُوكيَّ ــبْ قبَّ لْ ــتِ فــي قَ و انْ
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ــنْ ي هِ قْ فَ ــولْ المْ قُ ــلّ العْ رْ ه ــحَ هــاكْ الْفــاظْ تَسْ

كْ قامَ يبْ الحانْهــا امْ كْ و عدِ ــدَ ودْ جي قُ ــي اعْ كِ نَحْ

ــنْ ــه العارْفِي وا ل دُ ــهْ ــي شَ ــقْ النظــامْ اللِّ مــن رايَ

ريمْ ســالَكْ لْ الكْ ــي قَوْلُه مــن فَضْ ــسْ بن علِ ادْري

انتهت القصيدة
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وِيلْ ــا لها تَحْ تِي م جْ هْ يمْ مُ مِ ة بلْضاها فــي اصْ ــارْ الفگدْ واقْدَ م ــارْ اجْ ن

لَة شــاعْ التِّيهــانْ  ــاحْ  برْي

ــة يلَ طِ طــارْ اهْ ــورْ و امْ يهــا ابْحُ فِ ــا تَطْ م

ــلْ ي ــيمْ أنْمِ ــرْ دُونْ انْسِ ــادَمْ الصبَ ي ع ــا ســاهِ رّه ــبْ حَ ي ــي بلْهِ تْنِ تَرْكَ

لَة دْ داهْ هْ ــرّوحْ من الصَّ و ال

ــة يلَ انحِ والّتْ  ــالْ  ي الخْ كمــا  اتْ  ــدّ ال و 

لِيلْ ي العْ ــمِ سْ رامْ باشْ انْبَرَّدْ نارِي و باشْ يَبْرى جَ بيبْ أهــل الغْ ــلْتْ اطْ سَ

ــة الهايْلَة مَّ مــن هــذا الغُ

ــة زيلَ اجْ بالْفــاظْ  شــارْ  و  ــي  حالِ ــزْ  يَّ مَ

لِيلْ سْ االكْ مْ يَّسْ فُمّ تاجْ البْها شَ رْبُه في كوِ دامْ شَ ــي امْ لِيكْ بشِ قالْ اعْ

لَة سْ عَ ة المْ فّ عْ بالشَّ و اقْطَ

فيلَة ودْ احْ ــي اوْرُودْ في خدُ قْ شِ و استَنْشَ

ــبيلْ دْ له اسْ ــا نُوْجَ ــالجْ م ــكْ هذا العْ المَ ــتْ لُه بكْ لْ ــارْ قُ ــارِي ن ــي ن زَدْتِ

جافْلَة صــاحْ  ــا  ي ــه  موالتُ

ــي واشْ من حيلَة نِ ة اتْرُومْ مَ كْ أشْ مــن حَ
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يلْ هِ ــقْ و تَمْ بَرْ و الرَّفْ لَّقْ بوْســايَلْ الصْ ة و اتعَ فَ هــا بالمســاعْ ــالْ اتْبَعْ ق

ــة لَ واصْ ــمْ بالمْ ــى تَنْعَ حت

ــة تقبيلَ ــرِي  كْ العَ ــا  ه خدّ فــي  ــالْ  اتن و 

ليلْ ي على الخْ فِ طْ ة رُوفِي رُوفِي الشْ ذا الجفى عَ زالِي التّايْهَ ولُوا لغْ قُ

لَة مالَكْ على االرْسامْ غافْ

ــة يلَ افْضِ ــزالْ  الغْ ــاتْ  البْن ومْ  ــمُ أمشْ  

ــلْ ــه بدي ــلْ ب بَ ــداكْ البْهــا وال نَقْ ــوكْ ل لُ مْ ــي مَ تِ ــارُوحْ راحْ ــي ي رْفِ اتْعَ

ــة لَ وَهْ ــي امْ ــي رُوحِ لِ و تْخَ

يلَة ــقِ ودْ و ارْماحْ اسْ ــدُ ــيُوفْ الصّ بين اسْ

ليلْ فى حتى صارْ اعْ ــهْ و الجْ دابْ التِّي بَّكْ بعْ كيــف اتْكافِي مــن افْناهْ حُ

ــة القاتْلَ ــا  ي ــه  ادْنُوبُ أشْ 

ــة يلَ وِ اطْ ــاتْ  الوْق هــذا  اهللاْ  ــكْ  ي دِ يَهْ

يلْ ــي وإال دَرْتْ باشْ زِينَكْ فــي العارْ ادْخِ ينِ فِ تْ وال دَرْتْ باشْ تَجْ ــفْ ــا شَ م

ــى ــبْ ينصل لْ ــرَكْ القَ ال تَتْ

ــة ليلَ اعْ ــراقْ  بالفْ ة  ســاقْمَ ــا  اعضاي و 

وِيلْ ــرْ اطْ ــتاقَكْ دَهْ ــرَكْ يَنْســانِي وال انْوِيتْ نَشْ نِّيتْ خاطْ ــا ظَ ــرِي م مْ عَ

لِي لي في الكتابْ ال و ترَسْ

ــة يلَ مِ الكْ دَّة  ــوَ المْ و  ــامْ  الع ــدْ  بع مــن 
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وِيلْ ةْ البْهــا وأنا في التَّهْ الكَ ــرُورَة في امْ سْ ــلْيَة مَ سَ عيبْ عليكْ أنتِ امْ

ــة لَ ــدْ ــبَ امْ ــيّ  ف ــرة  ــظْ ــنَّ ال و 

ــة ليلَ التَّخْ ــفْ  رِي اظْ ــا  ي اهللا  مــن  خــافْ 

يلْ مْ قَلْبْ ارْحِ تِي و ارْحَ صْ ومِي و غُ بِي و همُ عاكْ حنّ من تَعْ ــرْعْ اهللا امْ شَ

ــة لَ الحامْ فــى  الجْ ــفْ  واطَ بعْ

يلَة مِ ــورَة الجْ ــا الصُّ ــفّ ي ــبْ إيْعَ مــن غل

ليلْ ي على الخْ فِ طْ ة رُوفِي رُوفِي الشْ ذا الجفى عَ زالِي التّايْهَ ولُوا لغْ قُ

لَة مالَكْ على االرْسامْ غافْ

ــة يلَ افْضِ ــزالْ  الغْ ــاتْ  البْن ومْ  ــمُ أمشْ  

ــرَكْ ما طالْ اللِّيلْ لُوعْ فَجْ ــهر و انْجا لِي تَرْعى اطْ ــا بتّ انْصارَعْ السّ يام

ــة لَ هاطْ ــوقْ  بالشُّ ــي  وعِ دمُ و 

ــة ادْبيلَ دُونْ  ــة  رايْحَ اجْ  ــدّ ال فــي  ــت  انْ و 

لِيلْ ي الغْ ــفِ ــه دابا تَشْ ولْ ل ــكْ و انقُ لَ ــلْ بوَصْ ي قِ ــعْ العْ مَّ ــتّ انْطَ ــا بَ يام

ــى ل مْ يـَ و  رِي  ــدْ صَ ــرَّغْ  انفَ و 

ــرى لقيسْ مــع ليلة ــولْ فــي ما اجْ و انجُ

بِيلْ كْ ما  يأمن في البْناتْ غير اللِّي كانْ اهْ ومَ مُ لْبْ  ينسى اهْ ول القَ و انقُ

لَة باطْ ــقّ  ح ــمْ  ــهُ ــقْ ــواتَ أمْ

ــدْ اقْليلة هْ ــي منهــم فــي العَ مــن تُوفِ
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يلْ بْتُه ما فيهــا تَبْدِ حَ ــوا امْ رْفُ ــم و يعَ يهُ ــيقْ يَبْغِ شِ ــبْ العْ لْ ــوا قَ رْفُ إيْعَ

ــة ـقابـلـَ بالمْ هْ  ــوَ يـجازِي و 

يلَة فــى و التَّنْخِ ــهْ و الجْ ــرة و التِّي جْ بالهَ

ثِيلْ ــهْ امْ و ى بخل أال ل ــوا بالدّ م و يبَخلُ ــورْ منّهُ ــوبْ جُ لُ ــرُوا القْ سْ و يكَ

ــة لَ عاقْ ــولْ  اتْقُ ــارْ  ت تَخْ ــا  م

ــة يلَ تَعطِ ال  ــة  خارْقَ ــرارْ  امْ يكْ  تســقِ

يلْ فِ ــا اغْ راقِي ي ــرى للعْ ــمْ و ما اجْ ــارْ قيسْ و بنُ هاشَ ب ــرْ فــي اخْ و اعتبَ

لى ــا احْ بّ م ــرْبْ الحُ ــرْ شُ مَّ عَ

ــة ليلَ ــقْ فــي اخْ ــرادْ عاشَ وال صــابْ المْ

ليلْ ي على الخْ فِ طْ ة رُوفِي رُوفِي الشْ ذا الجفى عَ زالِي التّايْهَ ولُوا لغْ قُ

لَة مالَكْ على االرْسامْ غافْ

ــة يلَ افْضِ ــزالْ  الغْ ــاتْ  البْن ومْ  ــمُ أمشْ  

يلْ مِ ــك اجْ لْ ل قَ ــرّوحْ و العْ ــك بال ي ل ــلطانة النســا ســاخِ ــي يا سُ مالِ

ــة لَ ــهْ واحْ ــسْ مــن التِّي و النَّفْ

ــة يلَ ابْخِ بالوْصــالْ  ــة  اللّ ــا  ي ــتِ  انْ و 

لِيلْ أدّبْ في تَدْ ــعْ امْ لُوكْ خاضَ مْ ة مَ كْ وقْفَ فَ طْ ــوابْ عَ ــي واقَفْ في ابْ مالِ

ــاملَة ة الشّ مَ ــة فــي النّعْ بَ رَغْ

ــة يلَ فِ ــدْ اغْ ــى البُعْ يَة عل ــيّ ســاهْ و انْتِ
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لْتْ اقْبَلْتْ الشــرُوطْ يا عزّ ابْناتْ الجيلْ يتْ و قُ يتْ و انكِ ــكِ دْ اشْ مالِي بَعْ

ــة جادْلَ امْ ــال  ب حــقّ  ــكْ  لَ قَوْ

ــة قيلَ ــدْ  يَّ نحَ و  ــالمْ  السّ ــدْ  بع دْ  ــجَ نَسْ

ة جسمْ الصبّ اقْتِيلْ ارْكَ رة التّ جْ فاكْ من الهَ الصْ يَكْ لْتِي اخْ مالَكْ ما قُ

ــة لَ حاصْ ينْ  ــكِ مَسْ ــارُه  ي اطْ و 

بيلَة لْ فــي تَخْ قَ دْ و العْ ــباكْ البُعْ في اشْ

يلْ ضِ ــة و التَفْ مَّ ــوكْ البْها و الهَ لُ ــرافْ و العفو لمُ فْ من االشْ ــتَنْصَ اسْ

ــة المايْلَ ــة  القامَ ــارْ  ع فــي 

ــة ــمْ ليلَ نَ ي نَغْ ــمِ راسْ ــي امْ ــي و احيِ أجِ

لِيلْ ــة و التَّهْ رْسَ بِينْ و الخُ ــاحْ الجْ ــالَفْ و اصب اللْ و السّ ــا في عارْ الدْ أن

لَة ــاهْ لَة الشّ ــارْ النَّجْ و فــي ع

ــة لِيلَ تَضْ ودَكْ  ــدُ اخْ ــة  امْضلل ــفارْ  اشْ و 

يلْ مــة و التَّبْجِ ــاسْ الســماحْ و الرَّحْ ــودْ منكــم أنتما ن ــودِي ألن الجُ جُ

ــة لَ ــراكْ واصْ آشْ مــن وقــت انْ

يلَة ــعِ لْ اشْ ةْ الوَصْ عَ ــمْ ي بشَ لْ فَرْحِ مَ يَكْ

يلْ ــولْ األذِيبْ الحــاجْ ادْريسْ بن علي لها جــرّ الدّ ــة إيْقُ عَ طْ انَتْهــتْ القَ

صايْلَة ــاظْ  ــفّ ح ــا  ي ــة  ــلَّ حُ

ة ليلـَ تَكْ ــلَّلْ  كَ امْ ــها  تاجْ رَة  ــدْ عَ كَ
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يلْ نْ ايْمِ صْ ــحْ الغُ با و ما صب ــيمْ الصْ بّ انْسِ ــوْالدْ اللَّة ما هَ و ســالمِي لَ

لَة فاضْ ــلْ المْ دْ أه جْ ــاسْ المَ ن

ــة يلَ ضِ تَفْ ــي  ازْمانِ فــي  ــتْ  نَلْ ــمْ  برضاهُ

ليلْ ي على الخْ فِ طْ ة رُوفِي رُوفِي الشْ ذا الجفى عَ زالِي التّايْهَ ولُوا لغْ قُ

لَة مالَكْ على االرْسامْ غافْ

ــة يلَ افْضِ ــزالْ  الغْ ــاتْ  البْن ومْ  ــمُ أمشْ  

يلِ تْ انْجاوَبْ اللغى في يدِّي سيف اسقِ لَسْ ودِي و اجْ حُ يتْ عن اجْ أرْقِيتْ و ارْتَقِ

ــة جادْلَ المْ أهــل  ــه  ب ــنْ  عَ نَطْ

ــة اقْبِيلَ ــوا  ونُ ايكُ ــو  ل ــودْ  حُ الجْ ــرْ  سَ نَكْ

ــلْ ــوهْ الوِي ــوطْ أوْجُ شُ ــينْ الكْ سِ ــمْ الباخْ يهُ طْ والْدِ الْ امْســاخَ ــدّ العُ

ــلَة باسْ ــودْ  حُ الجْ ــةْ  رِيحَ اگْ

ــة يلَ ــادْ اتْقِ ــد جمــع العب ديمــا مــن عن

ــراضْ الزَّنْبِيلْ وا في اغْ ــمُ شْ مْ م للزَّرْدَة إيْشَ راسْ تَلْقاهُ ــتْ العْ وإال جا وَقْ

ــة گافْـلَ ــلْ  تِيـ تَمْ ــةْ  ـ رْباعَ بـَ

ــة اللِّيلَ فــي  ــوا  كيْباتُ عرَضــاتْ  ــال  ب و 

وِيلْ رْبْ اطْ بَّرْ و الدَّ شَ ــي امْ ي في شِ مْ هاشِ ــتا تَلْقاهُ ألَوْ كانْ البَرْدْ و الشْ

ــة ــلَ ــمّ داخْ ــت ــانْ ل ــي ــمْ كــعَ

ــة يلَ القِ و  ــالْ  ــارْ بالق ي ــوا فــي الدّ قُّ و يدَ
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يلْ ــلْ و اتقِ ة باسَ ريحَ ــهْ فــي الگْ لِي ــهْ و رَجْ ي ــراسْ مــن يدِ بْ و كــداكْ المَ

لى ــا احْ ــاسْ م ــنْ النّ ــه بي لُ قَوْ

ــة ليل اخْ ــن  بي ــا  م ــلْ  لي أخْ ازهــى  وال 

ثِيلْ تْ عــاشْ بالّرَجْ فــي التَّمْ يها فــي النَّعْ كِ ــه نَحْ ــمْ رَزْتُ ي دِ ــرْ العْ بَّ كَ أمْ

ــة بْل خَ امْ ديمــا  ــه  راسُ عــن 

ــة يلَ عِ ــخْ فــي تَكْ ــدْ بالوَسْ ــابْ الوَغْ واثْي

بيلْ ــه كنّ اهْ ة منُّ ماض فايْحَ ــةْ الحْ يبُه ريحَ ــفْ كتْصِ ي و إال جــاتْ الصِّ

ــرَبْلَة شَ امْ ــة  لَ حْ كَ ــة  البَلْغَ و 

صيلَة ــا  ــه ورت ـــولْ  ـــقُ اتْ ــا  ــرْن ــيَ ــتْ مَ

لْ فيلْ ل ما ياكُ عامْ ياكُ ــلُوبْ على الطْ سْ يبُه مَ لَة اتْصِ و إال شــافْ الماكْ

ــة بْلَ مطَ ــه  رْشُ ابْكَ ــودْ  يعُ و 

ــة بالحيلَ ــرُجْ  تَخْ ــسْ  النَّفْ ــدا  تَبْ ــى  حت

ــال تاوِيلْ رْقَة و ب المْ دُونْ طُ ــكْ ــوا ال ظُ فْ ــى مــن حَ ــفْ أوْالدْ الزْن هــذا وَصْ

ــة لَ نْضْ ــة امْصَ لِيبَ ــوهْ اصْ بُ بجْ

ــة لِيلَ اقْ ــدْ  حْ بالجَ ــمْ  ايْمانْهُ كــداكْ  و 
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انتهت القصيدة

مالحظة :

لقد أُخذت هذه القصيدة من أحد كنانيش المرحوم الحاج بوسلهام بنسليمان، عمر هذا الكناش يفوق 100 سنة. 

ولم نجد في القصيدة هذا الزرب و هو القسم األخير، الذي وجدناه في نسخ أخرى.
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يلَة ــة انْحِ ــوفْ اللَّ يبْ شُ ذِ ــرْكْ التَّعْ ــا اليَمْ حالْتِي و ســلَّمْ اتْ ــي ي نِ دَعْ

ــلْ ي أوْحِ ــودْ  تعُ و  ــمْ  يَ االّ ــا  ي ــبّ  بالحُ ــى  اتبل ــلْ  قب

عْ حيلَة رامْ ما تَنْفَ ومْ و في الغْ مُ قْ عن لُومْ كلّ اليَمْ مَصْ عْ العاشَ اســمْ

ــلْ ي التَّنْكِ ــزاجْ  يَنْ ــو  فُ بالعْ اهللاْ  جــادْ  إال  ــرْ  غي

بَّةْ ليلى حَ ــسْ بمْ يْ رى لقَ ــفْ اجْ رْنِي كي ــوى و دَكَّ يتْ الهْ دِ ــي بحْ نِ نادَمْ

ــلْ لِي التَّعْ ــدّ  يلَ و  ــرِي  خاطْ ــعْ  يرِي و  ــي  لُبّ ــرَحْ  تَشْ

ليلَة ــةْ الخْ بَّ حَ يتْ فــي امْ ــاذا قاصِ تِي و م صْ ــا بقَ ــى أن ــرَكْ حت بْ و نخَ

ــلْ بْهــا كلّ انْهــارْ و لي ي بحُ ــكِ ــي نَشْ تْنِ مــن تَرْكَ

ثَلْها في اقْبيلَة ــا امْ اتْ م ةْ رُوحْ الدّ ــر و البْها راحَ لِي بالسّ قْ ــلْبَتْ عَ سَ

ــلْ ي مِ اجْ حســنْ  مــن  يالهــا  ــرارْ  سْ المَ ــنْ  الزِّي داتْ 

يلَة ــزالْ افْضِ ــاحْ الوالْعاتْ ألغْ ب صْ ورْتَكْ يا مَ ــالْ صُ م ومْ اجْ ــدُ اهللا إيْ

ــلْ ــاتْ الجي ــي ابْن تِ قْ ــا فَ رَّةْ البْه ــا دُ ــكْ ي ــن زِينَ م
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ــالْ انّ و  ــرْضــاكْ  ب ــدْ  ــعَ نَــسْ ما  هْ مَ

مالْ ــورَة و الجْ ــنْ فــي الصُّ سَ تَحْ نَسْ

ــزالْ ــغْ ال ــنْ  زي على  اهللا  ــارَكْ  ــب اتْ

الْ الشعّ ــي  ــفِ وَلْ يــا  كْ  ـــدّ خَ فــي 

الزالْ ــرارْ  ــسْ ــمَ ال ــورْ  ــجُ ــنْ ــغَ ال و 

شماللْ ــتْ  ــعْ نَ و  ويمْ  تقْ و  ــرّ  س

يلَة مِ ــوالَفْ الكْ ــة مــن السّ ــي ثالت ــارَتْ أموالتِ ــه غ كْ منُّ ــا مــن قدّ ي

ــلْ تي تَمْ ــة  ايَ الرّ و  ــا  ن القْ و  ــدْ  البَنْ ــارْ  غ كْ  ــدّ قَ مــن 

ليلَة رابْ الفال ضــمّ التَّكْ ــونْ اغْ لِيمْ و لُ ــمْ و الظْ ي ــكْ البْهِ و مــن اتْيُوتَ

ــلْ ــبْ فــي اللِّي واكَ ــوانْ زيّ اكْ رّ مــن االل ــدّ ــعْ ال ي ببْدِ

ليلَة جى فــي ليلَةْ التّهْ ــة غابُوا بَدرْ الدّ والتِي اثْالث بينَكْ يا مُ و مــن اجْ

يلْ ــهِ ــرَّة كلّ اسْ سْ النهــارْ و الغُ ــمْ و الزُحــلْ و شَ

ليلَة ــوارَحْ العْ اتْ و الجْ يمْ الدّ مِ وا ثالثة لصْ مُ ــهْ و مــن الحاجبينْ اتْسَ

يلْ ــرْتْ ادْهِ ــدادْ و اسوارْ و سَ ــبْ و اعوالِي اشْ انْشاشَ

يلَة قِ اجْ حقّ و اسيُوفْ اسْ ــفارَكْ نالْ المْضى ثالثة صارْمْ حجّ و من اشْ

ــعيلْ ــي و الخدّ اشْ زالِ ــا اعْ ــرْ بيبَرسْ ي ــحْ الظاهَ رَمْ

يلَة ــزالْ افْضِ ــاحْ الوالْعاتْ ألغْ ب صْ ورْتَكْ يا مَ ــالْ صُ م ومْ اجْ ــدُ اهللا إيْ

ــلْ ــاتْ الجي ــي ابْن تِ قْ ــا فَ رَّةْ البْه ــا دُ ــكْ ي ــن زِينَ م

ولْ مُ كْ رْ في ابْهــاكْ المَ ــعْ النْظَ تَّ و انْمَ

ــولْ ــي و انقُ والتِ ــا مُ ــرى ابْهــاكْ ي و ان

ولْ قُ طــابْ المعْ ــفْ البْهــا بخْ و نوَصَّ

ــولْ فُ حْ ــرِي مَ ــرْ و النَّسْ رْدْ و الزّهَ ــوَ ال

ــولْ إيْصُ ــوم  لُ عْ مَ ــة  ثالث ــنُه  بمحاسْ

لُولْ عْ ــبّ المَ كْ أطُ ــمَ باسْ و كــذاكْ امْ
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االقوالْ في  هذا  كْ  فَ وَصْ من  شي 

بــالــوْصــالْ الحبيبة  ــا  ي ــي  كــافِ

ــوالْ اهْ في  ازْ  ــرّ ــحَ ال و  دْ  الحاسَ

ثِيلَة ــه ثَمْ ودْ مالُ قُ رْ فــي اعْ وهَ ــقْ و جُ ي لُّوا امْصــالْ و رحِ ــة حَ فــي تالت

ــلْ ي أمِ ــلّ التّ ــة ألهْ مَ كْ ــه حَ رْجــانْ في ــرَّزْ بالمُ  و مفَ

ة بالنِّيلَة ــرْطَ ــه شَ يجْ في ــونْ ابْهِ تْنُ ــري عَ بي ــوا اخْ ــه تيّهُ ــة دونُ و تالت

ــلْ ي مِ تَكْ و  ســرّ  ــةْ  غايَ ــمْ  الرِّي ــا  ي زادَتْ  ــة  بَّ الغُ و 

ميلَة ــفْ المعانِي الجْ رِي راء و اظْ حْ يدْ شــادْ الصّ ــة غارُوا من الجِ و تالت

ــلْ لي ــعْ اجْ ــرْ ارْفِي ري ــقْ احْ ــجْ فايَ وِي ــمْ بَتْرَهْ عاصَ و امْ

مْ قِيلة ياهُ ــومْ بضْ يّ النْجُ وقوا عن ضَ ــة الْطافْ و يفُ ــاعْ اقْلُومَ ب و الصْ

ــلْ ي انْحِ ــيقْ  شِ العْ ــي  لِّ يخَ بمــا  ــة  بْتُوتَ مَ ــمْ  واتَ بخْ

يلَة ضِ ــي الفْ تِ فْ ــقْ البْها إذا اوْصَ رْ يا عاشَ ةْ الصدَ ــوا ليّ فــي لُوحَ تْبُ كَ

يلْ هِ ــفْ اجْ ودْ من الوَصْ ــالفْ ال اتْعُ رْ المي دْ كْ صَ ــدَّ حَ

يلَة ــزالْ افْضِ ــاحْ الوالْعاتْ ألغْ ب صْ ورْتَكْ يا مَ ــالْ صُ م ومْ اجْ ــدُ اهللا إيْ

ــلْ ــاتْ الجي ــي ابْن تِ قْ ــا فَ رَّةْ البْه ــا دُ ــكْ ي ــن زِينَ م

يلَة ــسْ تَبْقــى تَنْكِ ــا و انْتِ و لي ــة أن ــوْ اثْالث مــالْ الزّهْ ــوا باكْ رْحُ و يفَ

فيلْ ه في ابْســاطْ احْ يبْ فَرْحُ و التالَت ســاقِينا إيْطِ

ــولْ بُ ــكْ القْ ــي منّ ــي و رُوحِ تِ ــا راحْ ي

ــولْ الوْصُ ة  ســاعَ ــة  تالت وا  ــدُ يَتْنَكْ

ولْ ــغُ ة مَشْ ــتْمَ ــا بالشّ ــي بينن و اللِّ
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غالْ باشْ ولْ  القُ في  دِي  قَصْ انْتهى 

ــاللْ ــكْ ت و  ـــة  ـــعَ رَفْ ــة  ــالت ت ـــازْ  ح

ــوالْ ــادْ بأم سّ ــد الحُ راكْ عن ــدْ ــا يُ م

يلَة فِ ــاسْ اغْ ــة كاس و صفــرة و راحْ و النّ ــي بيننا تالت ــا رُوحِ ــا ي و احن

ــلْ ي هِ امْ ــلْوانْ  سَ و  ــزّ  وع الزّهــو  ــة  بتْالت ــوزْ  انْفُ و 

ــلْ تَرْتِيلَة ة اتْرَتَّ نْجَ مَ ــوتْ الكَ ــة صُ جى تالت ــقْ الدّ سْ و في غَ عُ ــمْ و نسَ

ــلْ ــبِي كلّ انْبي ــودْ داوْدِي يَسْ ــوتْ العُ ــكْ و صُ نَ و الْجَ

يلَة طِ ــوعْ اهْ يمْ و دْمُ رانِي في البْهِ ــهْ والتِي حقّ تالتة سَ ــا مُ نَتْعافــى ي

يلْ ــودْ فــي كلّ غــدى و الصّ ــرارْ الصــدّ وال ايعُ و اضْ

بيلَة ــمّ التّقْ ــوفْ تُ ي الشُّ فِ رامْ يَكْ ــعْ بتالتة فــي ابْهاكْ و الغيرْ احْ نَ نَقْ

ليلْ ي الغْ ــفِ ــرامْ بهــا نَشْ ــوقْ الغْ ــة من شُ مّ و الضَ

يلَة ــزالْ افْضِ ــاحْ الوالْعاتْ ألغْ ب صْ ورْتَكْ يا مَ ــالْ صُ م ومْ اجْ ــدُ اهللا إيْ

ــلْ ــاتْ الجي ــي ابْن تِ قْ ــا فَ رَّةْ البْه ــا دُ ــكْ ي ــن زِينَ م

يلَة رَكْ تفضِ ــدْ ــا أدِيبْ تَ ــنْ بها ي يحْ مايْتِي و احسَ حِ ــدْ اصْ ــا راوِي خُ ي

ــلْ ي تَبْدِ ال  ــة  بتالت ــولْ  اتْصُ ــة  لّ الحُ هــذا  اعــرفْ  و 

ــالقْ انْبيلة ــبَة من اخْ ــليسْ و غايَةْ المناسْ ــزان السّ ــى و المي ن عْ المَ

يلْ ــدْ أوصِ جْ ــالمْ اهللا للدهاتْ أهل المَ و انهيــب اسْ

ولْ ــمُ ــرْ مَشْ واهَ ــمْ بجْ ــاج منتظَ كت

ولْ مُ كْ ــنْ مَ حاسَ رْ بَمْ ــدْ و الضــيّ كبَ

ولْ لْمْ الوهبْ من المُ ة و ســرّ عَ مَ كْ حَ
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ــورْ و صيلة ــرْ وعطُ بي ــبْ العْ ي ــدّ و طِ ــى تالتة ن ــوا ال غن ــا فاحُ ــدّ أمّ ق

ــيلْ ــرْ ما هلّ السّ ــى القماهَ صــى عل اســالمْ أالّ يَحْ

ــنْ أالّ ايْزُولْ مغــرومْ ابْليلى رمي ــدْ بن علي  ادريــس حاجْ الحُ بْ ــالْ العَ ق

لْ و يميلْ دَ وقْ كلّ ســاعة يَعْ ي بنْســيمْ الشّ جسمِ

يلَة ــعِ ــارْ اشْ ــن االصي ــارْ بي ــدْ ن ــرْ زينهــا و قامتهــا تزن مهمــا نتفكّ

ــلْ ي ــل التَّبْجِ ــاجْ أهْ ــي ت ــنْ موالتِ ــينِي زي أشْ إيْنَسِّ

يلَة ــزالْ ارْحِ ــزالْ لَيلى و هــوادَجْ حيّهــا و البْ ــي مــن شــافْ الغْ رْن دَ يَعْ

ــلْ ــنْ مي ــوِي كمّ ــرْ تَطْ وامَ ــوي بالجْ ــلْ تَضْ حامَ و امْ

رامْ و اعضايا ارْفيلَة ريقْ الغْ وقْ و صبايا في اطْ تْ هوى و نوى و شُ تَمْ اخْ

وِيلْ سامِي ما ايْلُه تَحْ ولْ من اجْ مُ كْ قْ المَ شْ تُوبْ العَ

انتهت القصيدة
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فانِي ــي أبدا اجْ فانِ ــواكْ النُّومْ اجْ من اهْ

ادْهانِي نْ  كَ اسْ حبُّه  ادْهانِي  الغرامْ  و 

حانِي ــوى امْ ــي انْ حانِ ــا تَمْ جــارْ عنِّي ي

ـمــولْ عْ المَ واشْ  ــلْ  ـمَ نَعْ ــفْ  كي

ــولْ ــمُ ــكْ ــي مَ ــلِّ ــنْ ال ي ــزّ مــن ال

ـــولْ ـــرسُ م ال  ـــي  ـــاشِ غ ال 

ــرْ حالِي يْ الفالِي اخبي ــدْ ــرامْ جَ من اغْ

ــوفْ حالِي ــرْ من حالِي اتْشُ ــا ترى تَنْظَ ي

عاكْ مالِي بُوبَكْ حالِي امْ حْ ــي مَ جِ
عالْ

لّ انْباتْ ــحالْ طالْ كيفْ انْظَ ناكْ اشْ امْ

ــاتْ انْب ــانْ  يرْق ــي  حالْتِ حــالْ  ال  ــه  منّ

ناتْ وِيتْ مــن نّارْ الوَجْ وْنِي اكْ ــنْ عَ سَ يَحْ

ــي حياتِ و  ــي  روحِ و  ــي  حالْتِ مــن  ي  قِ ــفْ شَ

ونْ حُ طْ يفْ مَ بّ افْنانِي بسِ وى و الحُ و الهْ

ونْ في االعْضاء تگبْ نيرانِي الْضاهْ بسكُ

ونْ ضــايْ ممحُ ــنْ ادْهانِي اعْ ــارْ البي زادْ ن

ــلْ ي انْحِ ــي  حالِ ــة  حالَ ال  ــي  حالْتِ

ــلْ اقْلي ــه  تيلُ امْ ــرْتْ  انْظَ ــا  م

فيلْ ــي اجْ نِّ ــي مَ ــي ياتِ زالِ مــن اغْ

ولْ ــمْ انْجُ واها ضــيّ انْجالِي هايَ من اهْ

ولْ مُ كْ اللْ مَ اللِي اهْ ي شــمْ ي وَلْفِ عانْسِ

ــا البتُولْ رْ انْبى لِي ي ــدْ ــوعْ الب لُ ــا اطْ ي

ــمْ ليعاتِي غــى و جــارْ كاتَ ــنْ اطْ و البي

التِي قْ مُ مْ  ساجَ يجْ  البْهِ ولْ  طُ تْ  بايـَ

ــي راتِ ــكْ تَمْ ــي بَرْضــاكْ الشْ عنّ فِ طْ عَ
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وتْ في عضايا الغــرام  انْعُ

ـنْ كمّ ــهْ  تَــيَّ البـهى  و 

تْبُوتْ ف المَ طْ و الرضى و العَ

وتْ انْفُ قبلْ  ي  مِ سْ جَ عالَجْ 

ــرْتْ ارْتُوتْ يَّ ــة حَ بَ هْ دُونْ صَ

ــلْ ــيَّ ــضَ ـــادْ امْ ـــأنّ ش ك

ــي ــاتِ ــا مـــا ريـــتُـــه ي ــه ــوْض عَ

ـــي ـــعـــاتِ رْ انْ ـــــــرَّة بَــــــــدْ غُ

ـــي ـــوالتِ م ــــــبْ  ــــــواجَ احْ و 

ــي ــاهْ ياللِ ع ــي امْ ـ ــى فياللـِ خــد وَرْدْ انْب

تالِي ودْ اتْشــالِي على امْ عُ جيدْ شــادْ اضْ

عاكْ مالِي ــي امْ بُوبَكْ حالِ حْ ي مَ جِ
عالْ

ينْ ــنْ طاوِي طــوى قلُوبْ العاشــقِ البْطَ

ــرَّة في امتيلْ كاسْ مفرُوغْ من الجينْ سُ

ــماكْ اتنينْ ــة و ارْفاعْ كنّ اسْ ارْدافْ مالي

ــرة جْ للفُ ــي  ضاهِ ــانْ  ايْب ــى  انْب ــاقْ  السّ و 

ــــوتْ ــــقُ ـــــــــرَّمْ ال حَ

ت ساهَ ــه  ب ــوتْ  ــهُ ــتْ هَ

ـــــــه مــــنــــعــــوت ب

ــــــتْ ــــــايَ ـــــــه ف ب

ـــوتْ ـــفُ اشْ و  ــر  ــي غ  

ــتْ بــاهَ فيه  ــوتْ   ــيُ ــل م

اتْقــاتْ مــن  ــه  زَوْرْقُ صــارِي  عــن 

ــواتْ ــبِي اهْ ــنْ تَسْ ــوتْ اتْعابَ و التيُ

غاتْ وا من اطْ ضُ فارْ إبهَ اقْواسْ و اشْ

ولْ ــبْ من امْصالِي ايْعالَجْ انْكُ سَ ريقْ تَحْ

احْ ازْهــى لِي اغريم الحولْ رْ تفّ دَ في الصَّ

ــا البتُولْ ــى لِي ي رْ انْب ــدْ ــوعْ الب لُ ــا اطْ ي

رة النَّظْ رْ  زَهْ غى  اصْ لمن  ي  كِ نَحْ ة  شقَّ

ــرة مْ بالخَ ــي  مالِ دارْ  ــاقْ  شّ العُ ــن  بي

رة شْ الكَ ا  يوْ جِ يَفْ يمّ  غرْقْ  في  وا  عامُ



305البتول 1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ــدامْ  اقْ ــاوْا  يَنْـب ــجْ  لَّ ـدَ كخْ

المْ ــا  م ــكْ  منَّ ــمْ  ابْهاهُ فــي 

ــدامْ ــلْ باقْ حتْفَ ــاضْ امْ فــي ارْي

ــامْ االري ـــنْ  حاسَ بمْ ــة  لَ صايـْ

جامْ وكْ اسْ و الشماعْ على الحسُ

ــرامْ دْ الغْ ــواهَ شــاهْ اشْ مــن اغْ

ترگامْ ــعْ  ــرصَّ امْ البساطْ  و 

يمْ افْهِ يا  إيجاوَبْ  جناحْ  و  نْكْ  جَ

ة في يدّ ريمْ بْ مختلفَ واعَ و الكْ

امگيمْ راوِي  ــدْ عَ تغاغى  و  دارْ 

ــودّ مالِي ــتْ الصيغــة و احلى لي ال طابَ

و هي لي ــي ازْهُ ــولْ اگبالِ فــي حلِي و حلُ

عاكْ مالِي ــي امْ بُوبَكْ حالِ حْ ي مَ جِ
عالْ

ــظْ ــفْ ــتِــي ألرْبــــابْ الــلّ ـمــامْ حــلْ اتـْ

رْ فضّ عانِي ماهَ ــليسْ فــي المْ من بهم اسْ

رْضْ ــقْ في انْهــارْ العَ ي ــا يطِ ــي م اعِ و الدّ

ي ي في ألحاضِ ضِ غى و لَحْ ن اطْ سيفي لمّ

ـــــامْ ـــــي ــــــــــــارَتْ  انْ ح

ــــمْ غــــــيــــــرْ  هـــــايـَ

ــــــرامْ ـــــيـــــن  الــــــكْ ب

ـــــــــــمْ ـــــــــــالْ واسَ ف

ــــامْ ــــص ــــمْ ســــــــلّ ص

ــــمْ ــــاسَ ــــمــــب فــــــي ال

ــــــامْ ــــــرس ـــــه م ـــــي ف

ــومْ ــلُ ــع ــى م ــنّ ــه ــت ـــا ي م

ــومْ ــهُ ــسْ ب ـــي  ـــاقِ الـــسّ و 

-------------------------

ولْ رَّحْ انْجُ نَتْ بالِي انْمَ طْ في ابْهى من شَ

ولْ انْقُ الزَمْ  امْ لي  ازْهى  حدّ  امتيلُه  ما 

ــا البتُولْ ــى لِي ي رْ انْب ــدْ ــوعْ الب لُ ــا اطْ ي

ي الْفاضِ دهات  القريض  أهل  واتْ  ــدْ قَ

ي ناضِ ي  قُُسطاسِ الْبيبْ  ــرِي  دَهْ رايَقْ 

ي متماضِ قَوْلُه  هاتْ  الدّ بين  ظْ  يَلْفَ
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ضْ باغَ ماهْ  اعْ لُه  هْ جَ الباغضْ  لْ  الجاهَ و 

واعَضْ ضْ و ارْوى من المْ ما اخشى و تواعَ

الفَظْ جمع االشياتْ حافَظْ وهْ امْ عن اهجُ

ـــي راضِ ــو  ه لــمــن  الــســالمْ  و 

ـــي ـــاضِ ـــوْع تَ ـــــدْ  ايَ ـــــزّ ال و 

ــي ــاظِ حــفّ هـــو  ــي  الـــلـِّ و 

ــمْ مالِي ي ــى و ذو مالِي اقْوِ ن عْ ــسْ المَ رايَ

يحْ جالِي ــمِ ــي أجالِي اسْ ــومْ يقْضى ل يُ

ألِي اسْ من  و  سألِي  في  لي  بْ  وَجْ شايَنْ 

ي ظِ بَـة عليـه لَفْ عْ يقْ إيعارضْ صَ ما يطِ

ي دِ هْ يمْ صَ قِ ه اعْ فاشْ جا من جاحضْ قاسُ

ي ظِ و الجليلْ الحافَضْ يُوفِي بما في لَفْ

ــد تحدي دُون  ــة  طلب و  االشــرافْ  و 

ــدْ إيْهيضْ جْ ــرْ دهات المَ و القماهَ

فيضْ ه احْ ظُ فْ ومن اصغى و تسلّى حَ

ولْ ــه متكُ بَلْ تَوْســالِي علي ــي يقْ و الغن

ولْ ما نرى بالرّمــش انْكالِي انْجــاوَبْ انْقُ

المسؤولْ انْتَ  ازْاللِــي  جمع  رْ  الغافَ يا 

انتهت القصيدة
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رْ ــه شــاطَ لُ ي و عقْ ــفِ ــبْ افْالسْ ازْ الْبِي حــرّ

ارْ من النّاسْ كلهم ما عنده حتى صديقْ حدّ

ــقْ ــي ارْفِ وال  ــبْ  ــاحَ ص وال 

ة رة و الكاسْ و الشماعَ فْ ولَةْ البْها و السَّ مُ كْ غيرْ انْتِ مَ

ة الخالعَ في  ــامْ  االيّ عْ  قاطَ

ــى ابْهاكْ في بســتانُه ــراحْ عل ــمْ االف نَ يغْ

ــه  لمكانُ ــلْ  وصَ ال  ــفْ  لَ احْ و 

باالســوارْ و  ــانْ  بالبُنْي ــه  حصنُ ــوقْ  لُ خْ مَ

ــلْ فيه اللِّي يشــتهى و يحتاجْ فــي ليله و نهارُه  مَ و اعْ

ــزالْ الغْ ــو  طامُ ــا  ي ازَكْ  حــرّ

رامْ ــل الغْ ســابه اهْ ــلْ بحْ عامَ

الــيــشــايَــرْ و  وقْ  الـــــدّ ــي  ف

ـة ســاعَ ــكْ  علي ــلْ  ـفَ يَغْ وال 

ــه فــي ارْجــالْ ــت ابْحالُ ــا ري م

تبُوعْ في الباهية هْ مَ عارَفْ راسُ

وامْ ـــولْ الــــدْ ــمْ طُ ــاهَ ــا ف ي

ـــــعــاكْ ــلُــه امْ ـــــقْ دايَــــمْ عَ
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الفصالْ ــى  عل ــاهْ  مع ــتْ  لْ وَّ عَ

نَبْتة رة امْ ــدْ ــرْ عَ و اشــرجْ موبَّ

و اســتكفى بك على االحباب

ــوارْ ــه و الجْ ــوت و ناسُ و الخُّ

جارْ ــه كحْ لْبُ ــسْ قَ بَّ عَ ارْ جالَسْ امْ ــدّ ــابْ ال ــاهْ في ب ــا انْجيهْ نلق ــتْ أمّ ــا وق وأني

رَكْ ــعْ تْ في شَ حْ ــا اســمَ ي م ــا وَلْفِ لكــن ي

بْ و اعيُونَكْ و االشــفارْ واجَ ــكْ و احْ بينَ ــكْ و اجْ رْتَ و ابهــى غُ

ــه لُ فــى  يخْ ــي  اللِّ ــبْ  اللَّعْ و  ــارْ  العب ــه  ل ــورِي  نُ ــى  حت

ـــا ـــدن ـــي أس

ــولْ مدهُ ــه  انْتَرْكُ ــاشْ  ب افْصــالْ  رِي  ــدْ ي وال 

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

ــبْ ي ــلْوِي عجِ ــبْ شَ ــارَسْ راكَ ــلْ ف تي ــتْ امْ ــتْ و جي تالَ و احْ

ـرّة و اســبِيـبْ ــي و الغَ ــضْ التْـوالِ ـبَيَّ ــرْ امْ ـمَ شــيهانْ احْ

يرْ تلمسانِي يا لبيبْ مانِي و الدِّ و اركابِي سيسانِي و سبَدْ نَعْ

ــنْ ــي ــمِ رايْ ــي  ــدامِ ق ــي  ف ــزْ  ــامَ ــه ــمْ ال و 

ينْ متخالفِ احمايَلْ  و  ساقْرَة  للمْ تْ  لْدَ اتقَ و 

ــالْ ي ــي احْ ــتْ فــي ديوانِ لْ و عمَ

ــانْ ــي ــق ع و  ـــيـــقْ  ـــقِ بـــعْ
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ــمْ ي ــكْ تَنْجــى مــن الضِّ ياتَ فــي احْ

ــزَلْ ـــنْ تَــنْ ــوفْ وايَ ــشُ ــي اتْ و امــشِ

ـــلْ خُ ــرِي تَـــدْ ــي ــــدارْ غ ــي ل ــفِّ گَ

ــلْ ــتَ ــخْ ــي فــيــك جــيــتــي تَ ــنِّ ض

ال في امراة وال في رجل تمّ الخطابْ

البابْ ــي  ــهِ وَجْ فــي  ــقْ  ــلَ اغْ بعد 

ينْ بَة فــي اليمِ عْ ــادْ و جَ ــريرْ و ازن ماســيَّة اسْ ــتْ اخْ لْ و اعمَ

ــنْ ري العْ ــتْ  كلَي ــلْ  قاتَ امْ ــارَسْ  ف ازْ  الحــرّ ــى  عل ــتْ  بْ اركَ و 

ــن شــافْنِي ببْصــارُه ــى حي ــضْ و اتْفافَ انْبَهَ

دارُه ــــابْ  ــــب ال حــتــى 

بالســالمْ ــه  حييتُ ــتْ  قْ انطَ و  ــامْ  ق ــن  الحي فــي  ــعْ  لَ اتّخْ

ي نْدِ ــي عَ بْ ســيدي عــالشْ جيتِ ــال أصاحَ ق

مامْ ــابْ الهْ ــكْ بكت ــه جيتَ ــتْ قلــت لُ و ادْوِي

ريمْ ــي اكْ نْتِ ــدْ إذا كُ ــا اتْري ــارْ م ي ــي باخْ نِ ــكْ و اكرَمْ ــي لمنزْلَ لْنِ ــزَمْ دَخَّ ــومْ اعْ ق

ـــا ـــدن ـــي أس

ولْ لِي مشغُ قْ شْ عَ نِي و سرَتْ داهَ شْ حتى دهَّ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

ــة ــرْ هــاتْ البريّ ــبْ األمي ــال أصاحَ ق

فــيّ ـــي  ـــتِّ ـــمَ اشْ ال  اهللا  و 

ــيّ ل ـــتـــبْ  يـــكَ ـــرْ  ـــي ألم الشْ 

يَّة النّ ــتْ  ــنْ ــسَ احْ ــا  م ــرِي  ــمْ عُ

ــــابْ اوْج وَلَـــــعْ  دارُه  ـــــرْ  دَخَّ و 

باله ـــوَّشْ  اتـــشَ و  ـــكـــدْ  انْ و 
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الشــوامْ ــارْ  تُجّ مــن  ــرْ  تاجَ ــه  ل ــتْ  ولِّي ــا  ده بعْ و 

ــنْ لِي تَقْ ــي و اجمــالْ امْ ــدْ مــن اخالفِ ــي و عبي لِ ــبْ بعْ راكَ

ـــداهْ ـــتْ احْ ـــلْ ــةْ اوْصَ ــاعَ ــارْ س ــي ــطْ ــمَ ازْ ال ـــرّ ـــحَ و ال

تْ على اهللا أشْ جابَكْ عندي هذا النْهارْ ادْوى و قالْ لِّي صبَّحْ

ــبْ ري اغْ ــي  ألنِّ رْ  فَ ــتغْ اسْ ــه  ل ــتْ  لْ وقُ ــة  بلْطافَ ــه  جاوَبْتُ

ـــاسْ بــكْ ـــنّ ـــبْـــرُونِـــي ال ــة خَ ــقَ ـــــولْ ت ــــتَ ارجُ و انْ

ريكْ اشْ ى  حَ تَضْ كْ  نْدَ لعَ جيتْ 

ــكْ ــهْ لي ــانْ نُوري ــا فــي الزم ــي و كل م ــي و احمالِ فــي مالِ

ة ــبكَ لْ قال لي فــي اقْوالُه جيتي تديرني في الشّ ــوْ يتْ القَ مهمــا تَمِّ

قالَوا المناقَبْ  في  تْ  عْ اسمَ و 

ــالدْ شــتّى ــادَقْ فــي الب ــزَلْ الفن ــدْ تَنْ ــة و إال اتْرِي لْكَ ة هَ ــرْكَ ــاس اللغــى الشّ ن

ركة ــراء و الشّ وامْ في البيعْ و الشْ ولْ الدْ ارْ طُ يبْ التُّجّ يكْ ســيرْ و تصِ بهم نُوصِ

ـــولْ ـــقُ ال ذا  ــــمْ  ــــهَ افْ و 

ـــا ـــدن ـــي أس

ـــرَّازْ الـــرْدِيـــلْ ـــحَ ــع ال ــــرْتْ م حَ

ــمــالْ ــــي كــيــف الــعْ قــلــت أراسِ

حين فـــي  هـــي  أال  ـوعْ  بــســلـُ

ابعيدة ابْــالدْ  من  اختيارْ  ــلْ  رَجَ وأنا 

ــه ــالُ ـــقْ ب ـــايَ ـــتِـــيـــقْ ف ـــذا اعْ ه

ــه افْصالُ ــوا  ري يدْ ــه  ناسُ كلّ  ــنْ  الي

بيلْ كالهْ ــرْ  ــيَّ ــحَ امْ ــيــتْ  ابــقِ و 

ــالْ ــرْج ــمْ قـــلّ ال ــشَّ ــغَ ـــاشْ انْ ب

وها اتْجارْ ساوِي ما لَبْسُ وأنا البْسْ الكْ

ة ـــدَ ـــدي اعْ ــــــوالْ  امْ ــا  ــاي ــع م و 

البرَكة ــلْ  ه ةْ  ــــوَ دَعْ ــاهْ  ــع ام و 

ــرِّي غُ ــونْ  ــكُ ت ال  ــة  انْــصــاحَ ـــدْ  خُ
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ــلْ ــردي ازْ ال ـــرّ ـــح ــع ال ـــــرْتْ م حَ

ـــي ــبْ راسِ ــيَّ ـــغـــزالْ ش حـــبّ ال

ــي انْــعــاسِ ــرامْ  ــغْ ــال ب ــاتْ  ــف اجْ و 

ــوبْ كــيــلُ هـــايَـــمْ  ــرِي  ــي ــب اخْ و 

ربِّي ــالْ و لســانْ امْ ة و اخي ــدّ و قامَ ق

الــحــيــاة دارْ  مـــن  ــلْ  ــق ــن ات و 

بُه وَلْدْ دارْ الكبْرة تَكْ حاسْ و أنت شفْ

بيدْ العْ قـــلّ  ــا  ي ـــــبْ  ادْهَ ـــالْ  ق

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

ــوبْ ــرْ فــي اللْعُ بَّ ــمْ و ندَ مَّ و مشــيتْ كنخَ

الحرُوبْ في  فارَسْ  و  وبْ  مدُّ صيفْ  و  ناوِي  اكْ عبد  ةْ  صفَ في 

سانَكْ هذا الغريبْ لْتْ له اقْبَلْ بحْ تْ عليه و قُ ه و سلَّمْ تْ على يدُّ حْ تْ و طَ و بلَغْ

فــى عليكْ ــا يخْ ــي م ــه حالِ ــتْ لُ لْ ــنْ قُ ــدْ فــي الحي ــي أشْ تري ــالْ لِّ و ادْوى و ق

ولة و الخناتْ بايا في العزّ و الرضا و صُ ألنِّي عبد من العبيدْ ربّانِي سيدي من اصْ

ماتْ اليُومْ  و  اوْالدُه  زمامْ  من  وبْ  سُ حْ مَ دارُه  في  نْتْ  كُ

تريدْ ما  و  االشياتْ  في  بّ  تحَ ما  جميعْ  في  كْ  مَ دْ انْخَ جيتْ 

ارْ ــدَّ الغَ ــا  ي ارْ  ــدّ لل ــحْ  لَ يَصْ ــكْ  تْلَ مَ ــسْ  لي

كيف انْواسي واشْ االعمالْ واشْ الحيلة

انْحيلَة ــحــاتْ  اضْ ــي  ــوارْحِ اجْ و 

طيلَة اهْ ــوفْ  ـحُ اتـْ ــي  ــوعِ دمُ و 

لُــه ــتْ  جــي و  ــــورْ  األم ــتْ  ــي اخــفِ

ــي لبيبْ ــسْ دُوقِ ــة كيّ الَكَ ــةْ المْ تَربِيَّ

ــاتْ البْـــنـ و  اوْالدُه  ــداكْ  كــــ و 

عــبيـــدْ ال  و  ــــوتْ  خُّ وال  اوْالدْ  ال 

ـــيـــارْ ـــطْ ــــي مَ ــــبِ ــــــكْ زغْ ألنّ
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ــة ــعَ ابْ ــرّ ال ــة  الــصــفَ ــي  ف جيتُه 

كياسمينْ ة  مامَ اعْ لبيبْ  يا  لْتْ  عمَ و 

الكــتابْ و  ة  ــدَ ــبْ الــلَّ تْ  ــــدْ ارفَ و 

ــتْ الصباحْ حلْ امْضــرَّةْ وق ــحْ و االكْ ــالْ اقْبي ــكْ ف ــكْ فالَ ــال يرَبْحَ ــي لَهْ امْشِ

ــه بــانْــجــالُــه ــافُ ــي ش ــلِّ ل

ـــا ـــدن ـــي أس

بُولْ هْ ــي مَ ــوفْ اللِّ تِي و شُ ــزَلْ مــن ســاحْ انْ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

لماء وْلِي زَيْ الباسْ االشرافْ و العُ باجْ حَ تْ من الدْ لُومْ في الحينْ البَسْ تْلُه بالعْ لْتْ انْخَ وَّ عَ

ــوابْ الصْ و  ــاألذابْ  ب ــدِّي  ي ــلْ  بَّ ايْقَ ــي  إيْجِ ــاهْ  نَلق ــي  اللِّ و 

ــي باالبصــارْ رْنِ ه و انْظَ ــدُ نْ ــتْ عَ ــنْ جي ني ازْ امْ ــرّ ــرْ الحَ تغي

ــرْ فيه الغيارْ هَ الحينْ اظْ في 

ــالمـي اسْ بشــنُـوتْ  وردّ  ــهْ  علي ـتْ  ســلَّمْ

ــارْ الدي ــبْ  ري اغْ ــهْ  ي افْقِ ــه  لُ ــتْ  قل ــونْ  اتْكُ ــنْ  نِي امْ ــالْ  ق ســالْنِي  و  ادْوى  و 

يرْ غِ ــا اصْ ــة وأن ــم القرَّة مــع الروايَ ــارِي عل ق

نهاجْ الكبيرْ ــة و المُ ن روميّة و اللقْ حتّى الجُ

حابْ الضميرْ ياخْ العلم اصْ ليلْ عن اشْ و قريتْ ابْنُ عاشــر و الرسالَة و كتابْ اخْ

ــة ــعَ ـــه طــامْ ـــالُ ــي ادْخ ــــي ف داتِ

ــابْ االطي ــبْ  طي بشــدى  ــي  جِ تَهْ

ــقْ طريــ فــي  ــأْ  يَّ هَ امْ امشــيتْ  و 
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يثْ دِ ــوبْ الحْ انِي و كتُ ــولْ بنّ ــي و قُ ــي و الزَّرْقانِ ونِ ــاقْ و الرهُ ــي و الضق رْشِ بالخُ

ــتْ ارْوِي صــى  تُحْ أالَّ  ــومْ  علُ و 

ــلْ دَوْقِي ــكْ  رَجَ تْ ب عْ ــمَ لْ اسْ ــوْ ــامْ القَ و اتم

لُومْ حابْ العْ ــة و اصْ لب ــرافْ و الطُّ ي االشْ تَبْغِ

بْ ما بينْ الوْرى تّكْ لعلّ اتْديرْنِي صاحَ دْ و اقْصَ

ــكْ انـقرِّي و  ــكْ  لْمَ نعَ ــا  وأن رِي  ــدْ قَ ــرَفْ  عْ تـَ

ــقْ وتِ ــي  لِ قَوْ عْ  ــمَ اسْ اهللا  ــةْ  بَّ حَ امْ ــى  عل ــدْ  العاهَ هــاتْ  ــرْ  ياسَ ــونْ  نُ افْ

ــقْ الطري ــرْ  دي دارَكْ  ــلْ  ادخُ و 

االشــرارْ مــن  ــكْ  ضي يَحْ وَلْ  ــدْ جَ المــكانْ  فــي  ــك  ل ــدْ  نَرْصَ ــلْ  خُ نَدْ

كْ عنّي هَ ــبْ وَجْ تِي و غيَّ ــي من ســاحْ ــي و امشِ نِّ ــومْ عَ ــالْ قُ ازْ و ق و ادْوى الحــرّ

ــارْ االخب ــكْ  ب ــدي  عن ــفْ  ناصَ المْ ــدا  ب تْنِي  ــمَ تَشْ ــي  جيتِ ــكْ  صايْلَ اخْ ــادُوا  ه

يارْ ــكْ بين الدْ ــتْ اتْجينِي يا ردِيلْ تعرَضْ راسَ لو كانْ كما قلت افْقيهْ قارِي ليْسَ

قالُه بْ فــي امْ ــبْ وجدَ ضَ و اغْ

ـــا ـــدن ـــي أس

ولْ لِي و انْجُ قْ نِي انْهيمْ فيه بعَ لْ و اترَكْ و ادخَ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ
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ــواقْ ــاالش ــتْ الــوْجــيــبَــة ب ــرْضَ مَ

ــحْ فــي االهـــوالْ ــبَ ازْ اصْ ــرّ ــح و ال

يمْ جِ اسْ ــه  ــعُ دَمْ ــدِي  ــنْ لــعَ قــامْ 

ــبْ الجي مــن  ــحْ  فاتَ المْ ــدْ  جبَ و 

رَة شــايَقْ لوصالْها ــا راتْنِي العــدْ ورْ ما شــافَتْنِي م ــهُ بْت عليها اشْ مهمــا غَ

ــالْ ي احْ شــي  ــي  تْنِ نَفعَ وال 

ولَةْ البها انْكالْ مُ كْ يارْ زادْها مَ طْ ازْ المَ و الحرّ

يالْ ة زيّ الخْ ريضَ تْ مسبُولَة على الفراشْ امْ بابْها صبْحَ بْها عن احْ جَّ هما حَ مَ

حيلَة ــمْ  ي ــرّ ال عملتـها  ــرَفْ  ـعْ نـَ ــا  م

بــودْاللْ لَتْ  دَهْ حـتى  هـزْها  الغيوانْ  أوْ 

ــدْ انْكي ــه  لْبُ قَ ــلْ  داهَ ــة  شَ مشوّ ــه  حالْتُ و 

ــدْ ابْعي مــن  ــه  ميَّزْتُ ةْ  ســاعَ

ــة القضيّ و  ــر  األم ــتْ  رَفْ اعْ ــنْ  الحي فــي 

يمْ ــا افهِ رنِي ي زْ دارُه و نظَ ــوْ ــبّ و رَجــتْ حَ ــتْ آالتْ الطِّ بْ ــريعْ جَ و امشــيتْ اسْ

ــه حالُ ــوفْ  شُ هللا  ــلْ  ادخُ

ــة النِّيّ و  ــنّ  الظَّ ــكْ  في ــنْتْ  سَ احْ هــذا  ــا  ي ــنْ  اليَ ــه  علّتُ و  ــرُه  أمْ ــرْ  وانْظَ

ريبْ اغْ انِي  برّ رَفْتَكْ  اعْ ةْ  ســاعَ

ـــا ـــدن ـــي أس

ولْ عاهْ ادْخُ ــتْ امْ لَ رْنِي انْزيدْ و دَخْ ــلْ و أمَ و ادخَ

الـــفـــراقْ ـــرّ  ح و  الـــغـــيـــوانْ  و 

ــمْ ــمــي ــونْ اهْ ــطُ ــش ــه م ــلُ ــقْ ع

ارْ الدّ في  ريضْ  امْ نْدِي  عَ أسيدي  قالْ 

ــه ــالُ ــف ــنْ وحــــلّ اقْ ــي ــح فــي ال
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ــلْــبْ الــرســامْ ــاهْ لــقَ ــع جــيــتْ امْ

ــالمْ ــكْ ــونْ ال ــكُ ــه عـــادْ ي ــرْفُ ــعَ انْ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

النظامْ ــي  ف ـــفْ  نَـــوْصَ شــالّ  ــنِــي  ــلــطْ سُ ــــراشْ  افْ فُـــوقْ  ــة  قــبّ ــي  ف

كالمْ وال  ــودْ  الوْجُ ــى  عل ــة  غايْبَ ــبّ  بالحُ ــة  ولُوعَ المُ و 

عــامْ بالطْ ــى  ات و  رَة  الســفْ ــرْ  حضَّ ازْ  ــرّ الحَ ــتْ  ري ــة  تمّ

عْ ــوفْ القاطَ ــه بالحلُ تْ ل ــمْ ــتْ اقْسَ قْ و انطَ

ــي امِ قُدّ مــن  ــدْ  يَّ ايْحَ ــى  حت

ــقامْ السْ مــن  ــراتْ  ب و  البْهــا  ــاجْ  ت ــتْ  داوِي إال  ــرْ  غي

ــالمْ اغْ ــا  أن أســيدي  ــالْ  ق

ــه ــتْ لُ لْ ــتْ و قُ قْ ــكْ و انطَ ــرُه لَ ضْ ــي انْحَ ــي تَبْغِ ــرْ باللِّ أمَ

ــوفْ الرّيمْ مالْها تَبْ و انشُ ــاشْ نَكْ وايَة و قلمْ ب ــي جيبْ الدْ ــرَجْ عازَمْ و امشِ اخْ

نْ داتْها ــكَ واشْ مــن ضــرّ اسْ

ــقامْ اسْ بهــا  ــا  م ــدِي  نْ لعَ ــتْ  قامَ ــنْ  الزِّي ــاللْ  بهْ ــدا  تِ

ــارْ الغــرامْ ــصْ ن ــوى و غصايَ ــراقْ و الهْ ــرُورَةْ الفْ ــرْ اضْ غي

ــرُوجْ ــخْ ـــوايَـــجْ ال ــي احْ ــلِ ــا اهْ ــتْ ي ــسَ ــا لــبْ ــراه و انْ

ــامْ ــري ـــاجْ ال ـــي ت ـــفِ ـــدْ وَلْ ـــوْجَ نَ

ــشــامْ الــغْ قـــلّ  ــــازَمْ  ع خــــرَجْ  و 
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ــــرُوجْ إيْ ــتُــه  ـرَكْ اتـْ ازْ  ـــرّ ـــحَ ال و 

النّيامْ ـــودْ  سُ ــي  ــفِ وَلْ ــتْ  ــلْــسَ جَ

ــزُوجْ ابْ ــا  ن رَجْ اخْ ــمّ  ت ــارَة  الزي ةْ  ســاعَ فــي  ــاتْ  البْن ــوا  يلبْسُ ــا  م ــلْ  امتي

ــي ـ امِ قدّ ــوجْ  مُ الدّ زَرْگْ  ــوى  نَهْ ــي  اللٍّ و 

وجْ ــاضْ الفجُ ي و ارْي لَتْ لبْســاطِ وأنا فــي خلفها حتى وَصْ

ـــارْ ادْي فــي  ــيّ  ه أالّ  بالفرشاتْ  ــولْ  ــمُ ــكْ مَ ــه  وجــدتُ

ــه والُ اهْ ــبْ  لْ للقَ ــي  اتْفاجِ ــا  ن رَوْضْ فــي  ــارْ  االطي و  ــطارْ  المسْ و  رة  ــفْ السَّ و 

ـــا ـــدن ـــي أس

ة في خمايَلْ و ظلُولْ كَ ــارْ الرّيحانْ ضاحْ و اتغ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

مــع  ــومْ  كلثُ ــامْ  الري اهــاللْ  و  ــة  افْطيمَ و  ــة  مَ فاطْ ــامْ  الطّ و  طامــو 

ــرَة  اهْ الطّ و  ــةْ  افضيلَ و  ــا  البْهَ دُرَّةْ  ــة  احليمَ و  ــة  أمينَ ــومْ  فطُّ ــدْ  زي ــومْ  هشُّ

ــة اصفيّ و  ــة  يَ راضْ و  يَّة  دِ ــعْ السّ و  ــزَة  زي العْ مــع  ــة  بيبَ الحْ و  وجْ  وخــدُّ

مليكــة خيتْـهــا  و  ــزَة  كن ــة  اهنيّ و  ــة  الباهي ــرَة  ــ زَهْ

ــاتْ ــن ــبْ ــورْ ال ــهُ ــمْ ــة هـــذا جَ ــت ــوي ــع اغْ ــة م عــيــشَ

ــاتْ ي الباهْ ــاوْا  يَزْه ــوا  لْسُ جَ

ي ــمِ رْسْ لمَ ــا  واه نَهْ مــن  ــتْ  لْ صَّ و 

ــامْ الري ــى  عل ــتْ  رَضَ اعْ مشــيتْ  و 
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ـــســـرُورْ ال ــد  ــع ب ـــا  ـــن دَعْ ـــوَ ت و 

ــاضْ ــف ال ــي  ــنِّ م أراوِي  ــــدْ  خُ

ــه تُ قَصْ و  ــرَّازْ  الحَ ــارْ  ب اخْ البْهــا  ــاجْ  ت لهــم  حــكات  و 

يالْ شــى على حالُه في طريقْ الحْ رى لُه حتى اخْ و كيفْ اجْ

ــوا دُوكْ البكارْ كُ حْ رة ضَ ــدْ وا ما صــارْ من العَ عُ ــمْ ما سَ هْ مَ

ورْ ــدُ البْ تســالّوْا  و  ــة  العَ الخْ فــي  انْهــارْ  و  ــة  ليلَ ــوا  غنْمُ

ــرّ افْعالُه ــبْ القى شَ و الرّقي

ـــا ن ـــدْ ـــي أس

ولْ ــدْ الفضُ بَ لْ مــن رادْ بالصالبَة يَجْ ــتاهَ يسْ

ــزالْ الغ ــو  طامُ ــا  ي ــرّازَكْ  ح

ــه ــت ابْــحــالُ ــاري ــري م ــمّ ع

ولْ هُ ــه مدْ رْكُ ه و نتَ ــمُ شْ ــي انْغَ ــي باقِ لكنِّ

ــولْ قُ ــة ألهــل العْ ــة فَرْجَ ــي انْظــامْ حلْيَ اضِ ــا حفّ هــذِي ي

ولْ ــلْ الحــالْ صُ ــن ه بهــا بي

ــادْ ن العْ ــوقْ  سُ ــلْ  خُ يدْ ــة  بالصالبَ رادْ  ــي  اللِّ ــادْ  رْم المَ و 

ــيخْ لَّمْ و ابغى عنِّي ايْشِ ــى في اللغــى اتْعَ نْجــارْ فــي عيُونُه وعل ــي جَ رَفْنِ كيَعْ

كْ ــدَ حْ جَ مــن  اللغــى  أهــل  ــوا  قالُ ــي  الينِ

ــرْ بالخي ــرْ  بَشَّ و  كْ  ــدَ حاسْ ــهْ  ري اكْ ــه  رْفُ عَ

ــماهْ اسْ فــي  ــي  مِ نَجْ ــعْ  اطل و 

ـــوَة كــأنْــفــاضْ عْ ـــدّ ــحــابْ ال لــصْ



الحراز 318

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

ودْ اليهُ ــعْ  ــبَ اطْ مــن  ــدْ  ــحْ الــجَ و 

ــه ــطُ ــحْ وَسْ ــاتَ هـــاكْ الـــــزّواقْ ف

ــرارْ ــاالح ــهْ ب ــبَ بـــاجْ اشْ ــي الـــدْ ف

ودْ ه في انْكُ ــي تَرْكُ كْ حتى شــاف منزلَكْ عال ــدَ سْ ألنُه ما حَ

ينْ أنا حبر الزمانْ ولْ في الحِ نْتِي حتى خمت تقُ تِي في الوَقْتْ واشْ كُ آشْ ادْرَكْ

بنسليمان ــي  ــتِ ــفْ خــلَ و 

ــشــامْ الــغْ ـــولْ  قُ و  الــشــيــطــانْ  ـــرّكَ  غ

المْ ــبْ الظْ لْ ــا قَ ــي ي تِ و اصبَحْ

ــضايَة فــي الوْهامْ ودْ اشْ ــدِي و اتعُ ونْ بي ةْ فَرْعُ ــوَ ــي دَعْ عِ تَدْ

ــا دليلْ ــكْ ي ــمْ فــي بالَ و اعل

ــرام ــرُوكْ و ديمــا احْ ــا مت ــاةْ بينن ــح فــي الحي ل ــن الصّ بي

ــوسْ الكهيبْ مُ طْ ــت و المَ أن

المْ ــكْ ــاهْ ال ع ــرْ امْ ي ــانْ انْدِ ــة مــن رادْ فــي الزم ــرْخْ البُومَ فَ

ــمْ  شَ يا يَحْ رَحْ لو كانْ فيه الحْ احْ ما عضّ ما جْ ــوشْ النبّ بَرْهُ

نِي و انوى بالخصامْ تْ انْيابُه حينْ جا ايْعارَضْ ألنّه ازْمانْ هرَّسْ

الســالمْ ــلْ  ألهْ ــالمِي  اسْ ــبْ  لبي ــا  ي ــودْ  صُ قْ المَ ــامْ  تم و 

ــرامْ الكْ ــد  عب ــرْ  الماهَ ــالْ  ق

فى ــا اخْ ــي و األصل معلُومْ م ــسْ بن عل ــبْ الحــاجْ ادْري ألدِي

ة فَ نظْ ة امْ عَ ــتْ القطْ و اختَمْ

ــرِيــنْ لــلــمــاهْ ــي  ــالمِ اس و 

وة عْ ــوقْ الدَّ ي نُوصيكْ قيلِ سُ اضِ أحفّ

ــي االبصارْ مِ عْ رابْلِي يا مَ واشْ مــن اغْ

جارْ بالحْ ــرْ  ــوهَ الــجُ ــرَّضْ  ــعَ امْ يا 
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أسيدنا ــه  لُ غى  نصْ ــا  م ــدْ  ــجــاحَ ال و 

ولْ ــاتْ يقُ ــو كانْ يب ــكاتْ ل ــه هوّ السّ و جوابُ

اختْبَرْتُه و اجبَرْتُه اغشيمْ و اعرضتْ على منوالُه

ـــا ـــدن ـــي أس

ولْ  قُ عْ ــه بالمَ تْ فيه و لغيتُ دْ ــه و جاهَ تُ و ترَكْ

ــزالْ الغْ طامــو  ــا  ي ازَكْ  حــرّ

انتهت القصيدة
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يلْ ــي كالغصن انْمِ نِ وى اتْرَكْ ريحْ الهْ

ــة و ابْطــالْ و خيلْ ــلْطانْ بالتباعَ سُ

يلْ ــلْ اتْقِ مْ ــيّ حَ ــلْ عل ــي و حمَّ خادْنِ

يلْ ــقِ رْبِي ســيفْ اسْ رَّدْ لحَ و التِّيهْ جَ

اقْليلْ ــلّ  ح ــيّ  ب ــا  م ــلّ  ك لكن 

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ يزِي و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

روا  داتْ الخالْ لْ الجمالْ نَصْ ملُوكْ أهْ

مالْ ةْ الكْ ـاللْ فـي ليلـَ فاقَتْ ضيّ الهْ

مالَكْ بجْ ــي  ــنِّ عَ رُوفِــــي 

ــكْ ــبْ مــن اقْبالَ ي ــنْ انْغِ حي

الــمــالَــكْ الـــزِّيـــنْ  أداتْ 

ــلْ وِي تَهْ ــي  حالِ زادَتْ  ــزالْ  الغْ هــذا 

ــلْ النِّي ــرْ  بَحْ يهــا  فِ يَطْ ــنّ  انْظَ وال 

ولْ ــدْ الزوالْ لفضيلة و اتقُ عْ عن ضَ تَخْ

ــنْ عليلة حاسَ ــقْ المْ شْ اتْ بعَ ــدّ و ال

ــة يل هِ تَمْ اللطــامْ  ــومْ  يُ ــلْ  مَ يَعْ ــا  م

ــة حيل ــه  لُ ــرْتْ  بَ اجْ وال  ــي  نِ ملَكْ و 

ــة يل حِ ــرْ تَكْ ي ــة بغِ ل حْ ــة كَ ل مــن نَجْ

ــاتْ الخليلة ــاللْ البْن ــراضْ اهْ في اغْ

افْضيلة نْ  المحاسَ اللْ  اهْ لْطانْ  أسُ

بُولْ نْ و القْ سْ اللْ و الحُ الَفْ و الدّ و السّ

ولْ مُ كْ ياها مَ اللْ اضْ سْ على االطْ مْ و الشَّ

ــة ـزالَ الغْ ــا  ي ــي  نِ خلَفْ و 

حــالَــة ال  ــي  ــنِ ــوفْ ــشُ ت و 

ــة ـهالَ امْ ــر  بغي ــول  العقُ

ــعيلة ــوارَحْ اشْ ــا في الجْ واه ــارْ اهْ ن

ــة بيل تَقْ ــتْ  نَلْ الخــدّ  فــي  إال  ــر  غي
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يلْ ــهِ يبْ ادْوى ألمرْ اسْ هلّ يا ترى انْصِ

ــلْ التّقبيـ ــا  دواي و  ــي  علتـ ــه  التي

ــدي تحويلْ كامهــا ما عن راضــي احْ

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ يزِي و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

االريامْ حافَلْ  امْ في  مامْ  الهْ هيّ  انْتِ 

المْ ــةْ العْ تامْ يا قامَ ــكْ الخْ ــتِ مَسْ انْ

ــة رامَ اكْ لبْهــاكْ  ــبِي  سْ كَ

ــة عمامَ ــواكْ  اهْ ــتْ  لْ عَ اجْ

ــة القامَ ــنْ  زِي ــا  ي ــتِ  انْ و 

ــلْ ي تَبْدِ فيهــا  ــا  م ــي  بْتِ حَ امْ رِي  ــدْ تَ

ــلْ ي وِ تَهْ ــي  لْبِ لقَ ودْ  بالصــدُ ــدْ  اتزِي و 

يلْ ــهْ إيمِ ــكْ للتِّي بْعَ ــادْ طَ و عــالشْ ع

ــلْ ي تَبْجِ و  ــزّ  بالع ة  ــدَ أيّ أمْ ــتِ  انْ و 

كْ في انْهارْ و ليلْ ــقَ شْ وانا في بابْ عَ

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ يزِي و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

ومْ كُ حْ ــرَكْ مَ ــة اغــالمْ ألم ــا يا اللّ وأن

ــة ليل العْ الفــؤاد  رُوحْ  ــى  تتهنّ

ــة على العاشــقْ اغفيلة و المحبوب

ــة ليل ــي  تِ راحْ روح  و  ــسْ  قي ــا  أن

افْضيلة نْ  المحاسَ اللْ  اهْ لْطانْ  أسُ

ـومْ ـجُ يفاتْ انـْ رْ التمامْ و الهَ و انْتِ بَدْ

ــومْ رامْ و عالجْ المسقُ و انْتِ طيبْ المْ

ــي ـ رامِ امْ و  ــا  ـناي امْ ــه  في

ــي ـ ايّامِ و  ــي  ازْمانـِ ــولْ  ـ طُ

ـي ــقامِ اسْ برضــاكْ  داوِي 

ــة انْحيل ــمْ  دايَ ــواكْ  بهْ ــا  اعضاي و 

فيلة ــمْ اجْ راسَ ــرب المْ ــكْ من ق مالَ

ــة تَنخيل فــي  هكــذا  ــي  تتركين و 

ــة ضيل الفْ مــالْ  الجْ ملــك  ــي  نِ نَعْ

طيلة ــلْ اهْ ــوعْ النواجَ ــعْ و دمُ ضَ نَخْ

افْضيلة نْ  المحاسَ اللْ  اهْ لْطانْ  أسُ
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ييدْ تَحْ مالِي  رْ  هَ بالقْ انزِيدْ  و  عْ  ضَ نَخْ

ريدْ تَجْ في  محدة  أو  يدْ  إيْمِ نْ  صْ غُ يا 

ادَة الــشــرّ ــعْ  ــبْ طَ كْ  بْعَ طَ

ـــرْقْ الــعــادَة ــفــارَكْ خَ بــشْ

ــادَة عب ــكْ  في ــوفَة  الشّ و 

ــلْ الجي ــاتْ  ابْن ــز  ع ــا  وَقْتن ــتِ  أنْ

ــلْ ي ــة فــي انْهــارْ افْضِ الكَ ــة المْ أرايَ

ولِي على البناتْ عوضْ ابْهاكْ اقْليلْ صُ

ــلْ ي يمِ و  لْ  ــدَ يَعْ ــزة  كبْلَنْ ــدّ  القَ

ــلْ لي تَهْ ــرّة  الغُ و  كفجــرْ  ــنْ  اجبي و 

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ يزِي و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

الوفْرة تحت  ة  عَ اطْ السّ الغرّة  ديكْ 

نبْرى ه  سمُّ من  ترى  يا  بْ  الحاجَ و 

ــكارة اسْ ــاتْ  اتْب ــفارْ  اشْ و 

ــغــارَة ال اتـــرُدّ  ــيُــونْ  اعْ و 

إيمــارة ــه  في ــسْ  طَ عْ المَ و 

ســادِي ــدْ احْ ي ــوداللْ تَنْكِ ــا ب ــوِّي ي قَ

رارِي ونْ اسْ ــفْ للوْرى صُ شَ ــابْ اكْ نشّ

ادِي وا عبيدْ الضبي الشّ عُ ضْ كيفْ إيْخَ

رِيدْ و الســرّ البادِي ــنْ الفْ سْ داتْ الحُ

اتــعادِي و  ـلْ  فَ تَجْ ديــمـا 

ــادِي ــنّ ال رْدْ  ـــــوَ ال ضــلّ  و 

ــلْ مــــرادِي ــمَ ـكْ ــهــا يـَ ب

ــة انْبيل و  فيــك  الســر  و  ــة  الحَ لمْ

ــة ــتْ أوهيل ــودْ ابْطــالْ تاگَ ــن أسُ بي

ــوم فــي اقبيلة ــا هــو اليُ ــفْ م لَ نَحْ

ــة ويل اطْ ــنْ  التعابَ ــل  مث ســوالَفْ  و 

ــعيلة مالْ اشْ تْ من حســنْ الجْ الحَ

افْضيلة نْ  المحاسَ اللْ  اهْ لْطانْ  أسُ

نارِي على  نار  ــداتْ  اگْ الزّهرة  مثل 

بْـحانْ البارِي ـولْ سُ وْسْ عنترة اتْقُ كقَ

ــرارُه اضْ ــبْ  لْ للقَ ــي  ي تحَ

حــاروا و  ــانْ  االدْه رتْ  ــحْ سَ

ــرارُه باسْ ــحْ  واضَ ــكْ  فَ وَصْ
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ليلْ ــحْ فــي ضــلّ اضْ ــدّ وَرْدْ القَ و الخَ

ــهْ بكم مــن ميلْ نِي ــدْ يَجْ ــي يري و اللِّ

األســيلْ الخــدّ  خــالْ  ــقّ  وحَ هــذا 

يلْ ــعِ رْ اشْ ودْ لها حَ ــارْ فــي الخــدُ النّ

ــلْ ي فِ ورْ احْ ــدُ ــمْ ب ــمْ كــنّ خاتَ بْسَ مَ

ــلْ ي ضِ تَفْ كْ  ــدَ يزِي و  كْ  ــرَ ينَصْ اهللا 

وتِيمْ يمْ قَرْفِي في اتخُ فْ يا ندِ رْشَ و المَ

وِيمْ ويمْ في حسن التّقْ تْنُونْ القْ  و العَ

ــة الحبيب ــا  ي ــودَكْ  اضعُ و 

ــة هيب ــزْ  حايَ ــمْ  صَ عْ المَ و 

ــة يب ضِ تَخْ فــي  ــنْ  ي الكفِّ و 

دويلْ ــرِي صافِي فــي تَجْ رْم و صــدر مَ

ضيلْ احْ في غصــنْ اخْ ــولْ تفّ والّ اتْقُ

ليلْ ي الغْ ــفِ ه نَشْ ــا ادْرى فــي رُوضُ أم

ــوى دُونْ ادْخيلْ ــولْ جادْ مــن نَهْ و انقُ

ــرْ نبيلْ بْ رة مــن حَ ــدْ ــبْ عَ هــاكْ ألْبي

ه ولْ غيرْ طاووسْ في اوْهامُ و الجيدْ اتْقُ

يلة دِ ــلْ النْدى فــي تَگْ ــوشْ بطَ مرشُ

ــة يل طِ تَعْ دُونْ  ــرانْ  بنيـ ــهْ  ي ـوِ يَكْ

هيلة ــه تَدْ ــتْ ب فْ ــرْ اصدَ بي ــبْ اكْ عجْ

ــة الجليل ــكامْ  االحْ و  رة  ــدْ القُ ســرّ 

ــة ــه تَرْتيل ــى في ل ــا احْ ــقْ م نْطَ و المَ

افْضيلة نْ  المحاسَ اللْ  اهْ لْطانْ  أسُ

ه بكالمُ ظْ  يَلْفَ راقْ  يمْ  ارْخِ وْتْ  الصَّ و 

ه تامُ ــيمْ مــن بعدْ اخْ هْ البسِ زادْ الوَجْ

ه ــحابـُ ــرْقْ إيشــيرْ من اسْ بَ

جابُه ــلْ مــن احْ ســيفْ تسَ

ــوا تابُ مــن  ــة  توبَ ــرْ  سَ تَكْ

ليلة تَخْ تْ  تَحْ يرْ  غِ اصْ ليمْ  بْ  حاجَ

ــحْ فيه تشــليلة ي ــرْ انْصِ مي مــن تَحْ

ليلة في  ولْ  الوْصُ انْسيمْ  مّ  انشَ و 

تأصيلة االحسانْ  ناسْ  في  االحسانْ 

ارفيلة لُولْ  احْ حافَلْ  امْ في  ــرْزَتْ  بَ



325افضيلة 3

66

67

فيلْ ــي دُرّ احْ كِ ــي تَحْ لْتِ ــتْ حُ تَمْ اخْ

ــرْبِيلْ ــراشْ العزّ بشَ ــي على ف شِ تَمْ

ليلة تكْ له  تــاجْ  في  ــسْ  ادْري قــالْ 

ليلة ــمْ الخْ ــا نَعْ ــاألدَبْ ي ــولْ ب و اتقُ

انتهت القصيدة
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صــالْ ــيّ  عل الغــرامْ  ــر  أمي

ــي اقْتالـِ رادْ  و  ــه  ســيفُ ــرْبْ  ـ للحَ دْ  ــرّ جـ

لُولْ عْ المَ ــبْ  ل القَ ــذابْ  اعْ يا 

ــول و حــالْ ــه قَ تُ ــدْ بايعْ بَعْ

ــي ــرْ تالِ ــى يعايَ ــي ول نِ ــوكْ هزَمْ ــتْ المملُ بَعْ

ولْ مُ عْ ــلْ واشْ المَ مَ كيفْ نَعْ

الزالْ ــقْ  شَ يَعْ مــن  ــذا  كْ هَ

رى لِي وامْ كيفْ اجْ رِي لوْ طالْ الدْ وى يَجْ في الهْ

ولْ ــيّ مشــغُ ــبْ عل و الحبي

مالْ ــزّ و الجْ ــامْ العَ ق فــي امْ

نِّي ســالِي رُه مهَ ــهْ و خاطْ ــرْ التِّي مْ ــبْ بخَ غايَ

ولْ هُ دْ ه مَ لْ في حكامُ و العقَ

ــة و المــالْ ــاكْ حــازْ الرّقْبَ ي

بالِي ــومْ اهْ بِي و محايْنِي و شُ ــه في تَعْ أشْ لي

ــولْ ــوب آشْ يقُ لُ غْ لكــن المَ
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ــلْ ي مِ ــنَكْ الجْ سْ ــلْ بَبْهــا حُ صُ

ــلْ ضي تفْ و  ــزّ  العَ و  ــرْ  قْ الوَ و 

ــلْ الجي ــاتْ  بن ــكْ  ل تْ  ســلّمَ

ــالْ ــغْ االنج ــي صابَ زالِ ــا اغْ ي

ــاتْ فاسْ البالِي ــنَكْ على بن سْ لْ ببها حُ صُ

البتولْ ــنْ  ــزِّي ال ــــاللْ  اهْ ــا  ي

ـة عمالـَ و  ــلْ  ــقَ الــعْ و 

ـــزالَـــة ـــا الـــغْ ــــلْ ي صُ

ــة ســاللَ الــجــمــالْ  و 

ــولْ قُ العْ ــلَبْ  يَسْ ــنْ  زي ــكْ  في

ــهْ بحالِي ه يتي دُ ــو و ملُو من شــاهَ ســرّ و عل

ــولْ مُ كْ مَ بهــا  اهللا  ــارَكْ  تب

ــلْ االفْصالْ ــمْ و عمَ لكــن ارحَ

ــي مالِ ــيّ  عل ــة  اللّ ــا  ي ــكْ  رامَ اغْ ــرْ  بَحْ مــال 

مسلُولْ ودَكْ  دُ اصْ ســيفْ  مالْ 

طــالْ ــي  عذابِ ــولْ  البت ــا  ي

وف تنكالِي ي من حالْتِي  و شُ قِ يا البتولْ شــفْ

ولْ قُ ــالَبْ العْ مــن ابْهــاكْ السّ

ــلْ مي ــي ســرّ اكْ ــي حزت ــا اللِّ ي

وْضْ ابْهــاكْ اقليلْ في النْســا عَ

ــلْ ثي امْ ــه  مالي ــكْ  زينَ ــنّ  ل
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ــل التّهوي مــن  ــاح  نرت ــك  ب

ــلْ العقي ــرْ  ضَ يحْ ــي  رْتِ حضَ إال 

ــي بهــواكْ إيميلْ نِ صْ ــوفْ غُ شُ

ــالْ الب ــتْ  لَ عْ جَ ــولْ  البتُ ــا  ي

ــك يا شــماللي ــدْ ل ــرّوحْ عبيّ ــوارَحْ و ال و الجْ

ولْ ــدُ ع ــامْ  ي الهْ و  ــقامْ  السّ و 

ــمــالْ ـــرْ يُــعْ ــولْ أمَ ــتُ ــب ــا ال ي

ينْ و في الغوالِي مْ في العاشــقِ يا البتول حكُ

ــولْ ــي برضــاكْ وصُ عِ طْ وال تقَ

ــالْ ــغْ االنج ــي صابَ زالِ ــا اغْ ي

ــاتْ فاسْ البالِي ــنَكْ على بن سْ لْ ببها حُ صُ

البتولْ ــنْ  ــزِّي ال ــــاللْ  اهْ ــا  ي

ـــي ـــــالجْ دخـــالِ ـــا ع ي

ـي ــوالـِ ـــبـــابْ اهْ ــا اسْ ي

ــي ــالِ ــغ ـــنْ ال ي ـــزّ يـــا ال

الخالْ داتْ  يــا  ــرِّي  س ــاحْ  ب

ــعْ انْجالِي دْ درّقْتُه في حشــايا افْشــاهْ دَمْ بَعْ

ولْ مُ جْ مَ دايا  لعْ رْ  اضهَ حتى 

ــلْ العلِي ي  ــمِ سْ جَ ــرى  يَبْ ــك  ب

ــلْ بي تَخْ فْ  ــدَ يَصْ ــي  بتِ غَ كانْ 

ــلْ ــر ادْلي ــى السّ ــالْ عل ي و الخْ
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ــلْ اللِّي ــبَهْ  يَشْ ســالَفْ  ــكْ  ل

الْ ــدّ ــع ال لْ  ــــوْ قَ و  ــالمْ  ــمْ ال

ــفْ نبالِي وى و كي ــرانْ الهْ ــرْ زادْ اشــغلْ ني غي

ــوْلْ بالقَ ــكْ  لَ قْ عَ ــرَكْ  نَتْ أو 

ــزالْ الــغْ يــا  لــي  لَّمْ  يسَ وال 

دّ المالِي وْ تمَ غيرْ من شــافَكْ في ابْساطْ الزّهْ

ولْ ه مشعُ وكُ عْ في حسُ مَ و الشّ

ــكْ و اشــمالْ ينَ ــاتْ ايمِ و البن

ــي ايْاللِ رْ  ــدْ بَ ــودْاللْ  بُ ــا  ي ــتِ  انْ و  ــبْ  كواكَ و 

ــولْ القبُـ و  ــر  بالسّ ــة  حافــ

االبطالْ ـرْبَةْ  سَ في  عـالمْ  يا 

نِي انبى لِي ــلْطْ رَة في ارْياضْ سُ ــزَة خضْ يا بلَنْ

ــولْ ــحُ ف بــيــن  ـــــرادَةْ  ط أو 

ــالْ ــغْ االنج ــي صابَ زالِ ــا اغْ ي

ــاتْ فاسْ البالِي ــنَكْ على بن سْ لْ ببها حُ صُ

البتولْ ــنْ  ــزِّي ال ــــاللْ  اهْ ــا  ي

كمالُه ــي  ف رْ  ـــدَ ـــبْ كَ

اشــعيلْ باألســرارْ  ــنْ  الجبي و 
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ــه ـــوى لُ ــقْ ـــا يـَ حــــدّ م

ــه افعالُ فــي  ــبْ  جَ العْ و 

رْ فــي االنجالْ ــحْ رْ و السَّ ــدَ و الغْ

ــا فياللِي ودْ ورده ــرْ فــي خــدُ ــكارْ دُونْ عكَ و العْ

ــرِي في ضلُولْ ه على النّسْ فاتْحُ

خــاللْ ــلْ  ثِي تَمْ ــسْ  يطَ عِ المْ و 

ــي ــولْ إياللِ ــرُه تقُ وهْ ــرْ و ســنانْ فــي جُ يَّ وِ طْ كَ

ــولْ عُ مجْ ــه  رْجانُ مَ فــي  ــرْ  وهَ جُ

ــي و امصــالْ ــفْ قَرْفِ رْشَ ــتْ مَ ري

ــي بالِ ــرْ  حيَّ ــدْ  ي حِ و  بســيالَة  ــونْ  تْنُ عَ ــوقْ  فُ

ــولْ ــلُ ـــة بــيــن ت ـــيَّ ــدْ دامِ ــي ج

ــوالْ اهْ و  ــة  فَتْنَ ــمْ  عاصَ المْ و 

وْ و مسالِي ــيرْ للزّهْ ــليسْ تشِ باعْ في تَسْ و الصْ

ــولْ هُ جْ مَ ــبْ  تَ تَكْ الشــهيرَة  و 

ــا من ســالْ ــي ي لِ قْ ــبى عَ وال اسْ

ــي والِ ــي لألهْ نِ ــحْ الحْ ــلْ وشــامْ نصي ــرْ تني غي

ـزولْ انـْ ــيــنْ  رعِ الــدّ على  ـــازَلْ  ن
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تيلْ بالتَّمْ قْ  ــرّ ــعَ امْ ــبْ  حــاجَ

القتِيلْ ـــوارَمْ  اصْ ــفــارْ  االشْ و 

فيلْ ــاضْ احْ ــي في بي رْبِ خــطّ عَ

يلْ قِ ي سيفْ اسْ كِ رْ نَحْ كلّ شفَ
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ــالْ االنج ــغْ  صابَ ــي  زالِ اغْ ــا  ي

ــاسْ البالِي ــى بناتْ ف ــنَكْ عل سْ ــلْ ببها حُ صُ

ــــاللْ الـــزِّيـــنْ الــبــتــولْ ــا اهْ ي

ـــاللِـــي ـــوعْ اهْ يـــا طـــلُ

ــغْ لَفــظْ شــجى لِي يصي

ــي ــوالِ ــن م ــى  ــه ــت ان و 

مــالْ الكْ ــلّ  هَ ــى  عل الســالمْ  و 

ــرْ و ما ادْكــى نســيمْ غوالِي طَ ــرْ العْ طَّ ــا تعَ م

الفصــولْ ــتْ  دامَ ــا  م ــلُه  نرَسْ

ازْاللْ ــرْ  ــمْ خَ راوِي  ــا  ي ــد  خُ

ــي ــه ادْوالِ ــرامْ في ــاتْ الغْ ــاسْ ابْن ــي ن مــن ادْوالِ

ــولْ المتمُ و  ي  ــاحِ بالسّ ــقْ  يلي

قــالْ الــلِّــي  لْ  ـــوْ قَ ــرَّكْ  ــغَ ي وال 

والِي المْ على  قامْ  المْ في  كْ  بكيُوسَ وفْ  طُ

ــولْ اتْــصُ ــكّ  شَ بال  األصـــولْ  و 
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ــلْ زي ــكْ اغْ ــي في ــا ينتهــى ل م

ليلْ الغْ ي  ــفِ تَشْ ــي  فِ وَصْ ــدْ  بع

ــلْ اإلكلي ــيّ  أضَ ــولْ  القبُ و 

اقليلْ زْلْ  غَ اوْصافَكْ  في  بْتْ  جَ

ــلْ انْبي ــلْ  قْ عَ ــه  لُ قْ عَ ــذِي  ال و 

ــيــلْ اوْحِ ـــتْ  الزَلْ و   نَــرْتــجــاهْ 



333البتول 2

هــالْ يجْ ــا  م ــمْ  النّاظَ اســمْ  و 

اللِي ــي الهْ عبد األشــرافْ الحــاجْ ادريسْ بن عل

مسلُولْ ــي  اعِ لــلــدّ ــه  ــارْمُ ص

تعــالْ و الرّجــى فــي الحــقّ المُ

ــي الحــيّ العالِي نِ ــي نعــم الغْ نِ رَكْ بالعفــو يدْ

ــولْ لُ حْ مَ ــمْ  دايَ ــه  لُ فَضْ ــابْ  ب
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ــدْ زامْ ــى الجو و الرّعْ ــرْقْ النَّوْ عل شــارْ بَ

ي ابطالْ في الْطامْ كِ و الرياحْ اتْشالِي نَحْ

ــالمْ ــد اعْ ــيلْ بنّ ــر للسّ ــزاحْ األمي و الق

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

هبّ انْسيمْ الربيع و خضرتْ االبطاحْ

ولْ شــابّة جات لالفراح و األرض اتْقُ

الفراجــة و  للفــرحْ  ــمْ  اتبَسَّ ــان  الزم

ــر و البهاجــة ــرَفْ بالسّ ــع اتزَخْ و الربي

ــلْطان في الهياجة و الزْمان حكيتُه سُ

صانْهــا الهمامْ ــعْ باغْ و االشــجارْ اتْبايَ

مامْ رُوسْ اتْباهى و شــارْ بكْ ــاضْ اعْ و الري

جيها مشروحْ و اصبح وجه الزْمان لمْ

ــمْ ياجَ كهْ ــانْ  اتْب ــان  للعي ــزانْ  االمْ و 

يعْ قايَمْ ــلْوِي اشــجِ بْ شَ كل واحــد راكَ

طارْ على األرض عايَمْ و السما جادت بامْ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

بْحانْ الصبّوح و اختلْفات باالزْهارْ سُ

وحْ يبْ اتْفُ رْقْ الطِّ ة بعَ ساوِي يانْعَ في اكْ

وا ــلْ الغــرامْ هاجُ ــتْ و أه ــهْ طابَ و النْزايَ

ه رور تاجُ رقّ و شــرَقْ في ابْساطْ هل السْ

ه راجُ ــوى احْ ــجّ فتّحْ ألصحابْ الهْ كل ف

ــمْ بالنْعايَ ازْهــاتْ  و  ــتْ  رَقْمَ ــسْ  رايَ كعْ

وارَمْ ها اصْ وطْ سابْ خطُ ــواقِي تَحْ و السْ
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ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

رْ االبصار حَ نا تَسْ واقِي ارْياضْ وف اسْ شُ

ــرارْ سْ رْ مَ راقِي على داجْ أخضَ زاجْ اعْ

ة في االحواضْ ــراسْ انْواورْها فاتْحَ و االغ

وسانْ امنِينْ فاحْ و بياضْ رْ السّ شوف زَهْ

مْ صايَلْ بالحكامْ في ارْياضْ و الحكمْ حاكَ

تُه بالحكامْ يْل في اتْباعْ يْلْ الخَ وفْ خَ شُ

وحْ بانْســامْ رِي يفُ كْ رْدْ العَ ــوَ و الهمامْ ال

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

ــداهْ ودْ بريحْ اشْ ي يجُ كِ رْدْ الدْ ــوفْ الوَ شُ

ــداهْ ــوانْ ب ــرْ االگحُ بَّ ــورْ خَ ــوفْ الخاب شُ

انْ بّ ينْ شُ مِ وفْ الياسْ رْ و صفُ وفْ البْهَ شُ

ــزُوا بتيجانْ يّ ــتانْ و مَ ــرْدُوا في البُسْ اتْجَ

كانْ رايَسْ وَرْدْ االزْوانْ في امْ وفْ صفّ اعْ شُ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

وقْ كيها للشُّ يعْ االخضارْ نَحْ فوقْ ابدِ

وفْ وحات اصفُ راقْ و الدّ لُول الوْ تحت اضْ

رْ و ادكى انْســيمْ طيبُه طَّ ــوع اتْعَ كل ن

ــه يبُ ــانْ فــي اقْطِ ــالّرْ إيب ــوسْ الب يُ ككْ

ــا في جيبُه ودْه ــانْ عقُ ي قْ ــلْ عُ و القرنف

ــر و أسم ــرِي بسَ و المشــرقيّة و النَّسْ

مايَمْ ــه اعْ ــحْ كأنّ ــي فاتَ و السگلماسِ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

ــداها ـبَقْ بشْ ــوج تَعْ ــارْ البابن و ازْه

وقْ حداها شُ عْ ينْ مَ مِ قْ الياسْ شْ من عَ

ــكارى ــيمْ الغيوانْ كسْ ــوا بنْسِ يراقْسُ

ــوقْ أخوانْ في الزيارة يقْ و معشُ و العشِ

زارة ــوْ كال ــانْ  زْي المَ ــن  الزِّي و  البْهــا  و 

طوفْ عم و القْ مختلفة في اللقاح و الطّ

افْداهــا ــال  ق ــه  حالْتُ بلْســان  ــه  رُوحُ
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ــون النّرجسْ ــي من عي فِ و الجمــرة تَخْ

نْبارُه يبْ في مَ طِ ــحْ كالخْ ي يرْ إيْصِ و الطِّ
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وفْ الباغْ ابغى و اطغى في روضْ الحزامْ شُ

ــري و الشــيبة شــايْبَة بالغرامْ و الحري

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

بْهاجْ ة البْسة احلُولْ من التّ جَ و البَهْ

اجْ نّ افنى و هاجْ من خدّ الطمّ و الفَ

ــتْ بالجــارْ كيْراها رة حسّ ــدْ ــولْ عَ اتقُ

ــه انْزاهة ــزَرْوَلْ مرشــوشْ ابْطايْحُ و المْ

أكســاها ســرّها  ــة  فَّ تِگّ ريفــة  الظْ و 

ــر ما صامْ ولْ هــذا صبِي باقِي صغي اتْقُ

ــضْ و عرقْ من الحيا و ترْكْ الكالمْ و انبهَ

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

رة نَمْ نَظْ يا نايَمْ قُمْ فــي الغراسْ أغْ

رَة ضْ و على ناسْ الحُ مْ الزْهُ و اطلَعْ نَجْ

ــمْ ــال  اوْشــامْ واشَ ــرارْ ب سْ ــرقْ مَ و الزْري

ــاقَمْ ــرددّوش أخليلها السّ من هــوى م

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

نحكيها شابة من الغيوان اتْميسْ

نْبازْ الفرِيدْ كن عشيقْ أوجيسْ و الغَ

ــا بالحيا ه دْ ــرَة خَ صْ ــدّ العَ و نعصــرْ شَ

ــلْيى يرْ فُوقْ شَ غِ ــگيَّرْ كطفل اصْ و الشْ

يى تَحْ ــجْ من زينْها اسْ سَ يلْ بنَفْ و النْحِ

ــنُه مــن ابْناتْ ءادامْ سْ زالُه حُ فجّ في اغْ

مْ ــه للتْرابْ حاشَ و استَحى و طرَقْ راسُ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

ارُه ـوَّ نـُ زهـــرْ  و  الربيـعْ  ازْمانْ  طابْ 

ارُه ــمْ نُوّ نَ ــاضْ يَغْ ــرْ الري ــحْ زَهْ و صبَ



ربيعية 2 338

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

و االغصانْ اتْميسْ بريحْ الصباحْ يا صاحْ

احْ راقْ وضّ ــوْ ــوقْ ال ــرْ ف وْهَ ــدى كجَ و النْ

واحْ وفْ الدْ بَتْ لُه كفُ صابْ البساتَنْ نصْ

ه على الدجى قامْ نْدُ رِيقْ بجَ و الصباحْ اشْ

ــامْ ن المْ ــاهْ  ف اجْ ــي  اللِّ اهْ  األوّ ــم  للحلي

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

وة طْ رْ بالسَّ زْ العظيمْ و ظفَ وْ فازْ الفَ

وى بْلْ األثامْ بحســامْ التَّقْ عْ حَ و قطَ

ــاتْ من ارْفَعْ الغطــا و اعتبَرْ ي ــتْ احْ طابَ

رْ ــع مــن  اتفكَّ ــوانْ ارْســايَلْ الجمي الكْ

رْ فــي الكايْناتْ ببصارْ من اتحققّ و انْظَ

وبْ االوْهامْ جُ ــي احْ يا اللِّي حجبتكْ مثلِ

شامْ بيلْ الغْ ي اسْ نى و الْغِ عْ رومْ ناسْ المَ

ــو و المرامْ ــذا وقت الزْه ــقْ ه يا العاشَ

ه ــنْ الندى براحُ ي ــقاهْ إيمِ نْ اسْ صْ كلّ غُ

ه ــى كل روْضْ الحُ ــرْ عل ــه الفجَ جــادْ ب

وا ــنْ طاحْ صاحُ احْ امنِي صّ ــارْ الفُ و األطي

ــمْ ــةْ الغنايَ ــدْ رايَ ــة و عقَ الكَ حــازْ المْ

ــمْ ــالْ صايَ ي ــحْ زيّ الخْ ــة و صبَ بَّ بالمحَ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

من صامْ و قامْ في الدْجى و خلَصْ االعمالْ

والْ وى و تركْ االهْ ه على الهْ سُ و انهى نَفْ

ــولْ فــي األوانِي عُ جْ ــر المَ ــهْ للسّ و نتبَ

دْ في ســطورْها امعانِي ــارَفْ يوجَ كل ع

ــرى الغير فانِي ها و ي فــي األشــيا خالَقْ

ظْ ابْصــارَكْ مالَكْ فــي االوهامْ هايَمْ يقّ

ــةْ البهايَمْ يشْ في ذا الدنيا عيشَ ال اتْعِ

رْجاتْ بالنســايَمْ فاح طيبْ ازْهارْ الحَ

تعالْ ــرى إالّ المُ نْ ما ي وْ و صبَحْ فــي الكَ
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ارْ يمْ في ملــك القهّ ــا افْهِ رْ ي كَّ أتْفَ

فارْ ــرُه يَصْ ــجْ و تنظْ ي ــتْ تمّ ايْهِ ينب

ــورِي مــن االصفرارْ ــرْ عنهــا خابُ ينتشَ

ــاتْ و ازْهارْ ــدْ النب بَة مــن بَعْ دْ ــة جَ ميتَ

فارْ ــلْ يَصْ لُه للرحي ــربْ يَوْفــى أجْ إذا اقْ

ــل االحالمْ ــنة امثي رْ ألفين اسْ مَّ ــو يعَ ل

طــا و األتامْ يا اســعادَةْ من تابْ من الخْ

ســارةْ من ضيَّعْ في المــزاحْ االيّامْ يا اخْ

ــارَزْ اجميع االنســامْ ــا في ب لكــن ارجان

ــا انهــارْ الحمامْ ــم لن بالســعادة تخت

ــرارْ العالمْ ة و األب و الســالم على الرَّوضَ

ــرة يا لبيــب في عامْ ضْ هــاك ياقُوتة خَ

صل بعروســة في ابهاها اتحير الفهامْ

ــن الربيع للنّاسْ ايْشــارة لَمْ بي و اعْ

رارة ــل الحال للصهــودْ و الحْ و يمي

ــرة غب حطــامْ  ــي  اتْولِّ االصــرار  بعــد 

ضــرة ــا الحُ حالهــا كحــال اإلنســان ي

رة ــدْ ــبْ قُ ــوتْ وال يصي ــه المُ ــا تي ــم ي ث

ــرضْ الزَمْ ــتْ و المــوتْ ف كل حــادَثْ فايَ

ــادَمْ ــه ق ــي علي ــود اللِّ و ارْتجــع للمعب

مْ ــةْ مــوالهْ بالدراهَ و اشــتغل عن طاعَ

مْ ــن راحَ ــعْ الرحمــة مــن المومني واسَ

ــمْ بالمأثَ ــن  ي الدّ ــوم  ي ــا  ايْحافين وال 

مْ ــاحْ روض ناعَ ــسْ بن علي ما ف من إدري

مْ ا و الشــين كــن فاهَ ــرّ ــا و ال زوج و ألف

ــمْ بنــت فــاس ادريســية حــازَتْ الكرايَ

ــارة مَصف ــي  لِّ توَ ــا  دوده اخْ األرضْ  و 

انتهت القصيدة
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ريمْ الكرامْ ــبحانُه اكْ الحمد للمولى سُ

ــدرة ارميم العظامْ يِي بالقُ جلّ مــن يَحْ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

انْ ــطْ األرضْ المنّ ــبْحانْ اهللا باسَ سُ

ن  فكان ــرُه كُ قادَرْ عن ما يشــاء و أم

ــا ـياه احْ ــة  الميت األرضْ  اهللا  ــة  ءايَ

توجــد اهللا في كل أشــيا كما نشــاها

ــقاها اسْ ــاة  ي بالحْ ــة  مَ للبكْ ــكْ  بالَ ردّ 

رَة اقلُوع الغيامْ دْ ــرْ كفّ القُ ةْ انْشَ ساعَ

و السحايَبْ سارَتْ في الجوّ مثل الخيامْ

ــل و الرّعد زامْ ــسْ تَوْب اللي و النهــارْ البَ

ــا أتت فــي محاكــم المبين ــة لن ءاي

مْ يْرات على ســايَرْ المراسَ ــطْ الخَ باسَ

رْ الصمايَمْ واجَ كما أحيى البيدة بعد اهْ

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

مة المعينْ ــغْ النَّعْ ــقْ صابَ لْ رزّاقْ الخَ

بْرة وردها خضرة في الحين أحيى الغَ

ي اهِ مْ يا السّ ولْ و اخرَجْ من سجن الوَهْ جُ

ي ــعْ المالهِ ــا تابَ ــرُه ي يْ ــة غَ و ليــس تمّ

ي تْ لشــبابْها الباهِ عَ و بعد شــابَتْ رَجْ

مْ المهــا اتْراكَ ــفايَنْ المزانْ اظْ على اسْ

ــوارَمْ بالصْ شــاالتْ  عليهــا  ــروقْ  الب و 

مْ و المطر ضلّ و باتْ على البطاحْ ساجَ
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ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

رْ الغزير ينزَلْ على االبطاحْ طْ باتْ المَ

مْ على االدواحْ جَ ه في البهيم تَهْ و ارْياحُ

ــرْ وزالْ الظالمْ و انْشــالْ ــن بانْ الفجْ حي

ــة بســر و جمالْ ــا حوريّ ني ــتْ الدُّ بْحَ صَ

ينْ و اشمالْ عاها ايْمِ و الرخا و البَطخ امْ

گامْ ــزَلْ و ترقّى فــي دارْ المْ و الشــرورْ أنْ

تامْ ــا و زالْ الغْ ياه ــرقْ اضْ يّة اشْ طِ و المْ

ةْ العامْ رّ ــا في غُ ني فْ للدّ طَ ــمْ اعْ ي و النعِ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

ــداهْ يّبْ فاحْ اشْ نَّة طيبهــا الطَّ الجَ

نْ ابْهاه سْ ــلْطانْ الربيعْ بحُ و اقْبلْ سُ

ــامْ يَلْقاهْ ــارْ ق رْ االزه ــكَ سْ ــان بعَ و الزْم

ــه ــي بقــدرْةْ اإلل ــتْ تســارَحْ و زرابِ لْقَ طَ

ناهْ عْ يبْ فاقْ مَ جِ و الروى فات بســحر اعْ

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

وا ه طاحُ دُ هْ حتى كم من جدارْ من جَ

ه ــرْقْ في خلفها يشــالِي برماحُ و البَ

بْلَة وجْ من القَ جُ ــبْ على الفْ بْحْ راگَ و صَ

ــة لّ ــمْ حُ ــتْ عليهــا مــن دارْ النعي جابَ

نينْ جاتْ شــالّ تْ امْ خْ ــرى كيف الْفَ لو ت

ــمْ النقايَ و  االحــزانْ  دْ   طــرّ بالســالمة 

مْ راسَ ــنُه على المْ سْ لّى حُ و النْهارْ اتْجَ

فاحْ طيبُه و اعبَقْ في األرضْ بالنســايَمْ

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

داها في األرضْ و كل فجّ طابْ من اشْ

ــسْ و يتباهى فــي رداهْ العبقري ايمي

ســاها ــه ما اكْ ــرَّشْ لُ ــرْ األرْضْ اتْفَ و أمَ

ولْ من ابْهاها قُ رْ العْ ــحَ طايَفْ تَسْ و القْ

ضاها رايَسْ حرجاتْ الضلّ في احْ على اعْ

ه ناحُ ــمْ بجْ ــعْ خيّ ــلْ على الجمي و اللِّي

اها ــاقْ و ضوّ ــى األف ــه عل ــوى تاجُ و اضْ
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بْ شــى عليه في الحــالْ و يجدَ حتى يَغْ

ــارُه ين بدِ جــادْ  القيقــالن  ــه  علي و 
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و الروابْ في بابْهــا تَنْبى في جوّ االوْهامْ

ــرگامْ بت زانْهــا  ــرِي  كْ العَ و  رْ  بالمشــجّ

رة في عزّ الحكامْ ضْ و االشجارْ بناتْ الحُ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

لُوبْ رَحْ القْ يبة تَشْ رة الطّ ضْ هذا الحُ

وبْ تْ جمعْ البطاحْ لخضرةْ العشُ فاحَ

وفْ و اشفى فى و شُ فْ انْواوَرْ العْ هاكْ وَصْ

فة يْفْ فــي كل جهْ تُحْ جَ ــلْ و العُ و النفَ

فى ــرْ و النّعمانْ امْضــلّ أميرْ العْ و البهَ

يقْ االريامْ شِ ي اعْ كِ شْ نَحْ ديدَ و النْحيلْ امْ

دْ و غرامْ يسْ وجْ رْ و النَّرْجسْ ايْمِ و الشگَ

ــنْ الكالمْ ي ــا فاهمِ فْ ي ــدْ هــذا نَوْصَ بع

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

ــارْ بيرْ البشّ نا المخْ ــرْ في ارياضْ بشّ

وْ ايْزارْ ي ألبَسْ للزَّهْ كِ وسانْ الدْ و السّ

ــمْ والَ امْ زَيْهــا  ســداريها  ضــابْ  الهْ و 

ــمْ ياطــة بمحــارَبْ التْراجَ ــولْ احْ و التْلُ

مايَمْ ــالْ ارْجــالْ على روســها اعْ و الجب

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

بْ أوانها طلعْ فــي برجْ للطربْ وْكَ كَ

لْبْ يُونْ القَ رْ من ايْشــوفْها بعْ مَّ يتْخَ

ــفْ رايَ ــوجْ  البابنُ ــوارْ  االنْ لْ  ــوَ ازْوي فــي 

والَفْ ــه امْ تُ ــرَقْ في حرجْ ــاضْ بزْري و البي

فْ ــفْ واصَ ي حْ شــالّ ايْصِ برْ ناصَ مــن موَ

ــادَمْ ين ــة  يلْكَ مـدِ و  ــة  للزّفْـرانَ صــارْ 

آســمْ ــه  ل ــتْ  ماخفي شــتى  الزْهــر  و 

ــمْ نا الباسَ ــرْ في ارْياضْ طَّ ــا فتح و تعَ م

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

ــجْ جارُه سَ ــرْ بنَفْ بلْســانْ الحالْ بشّ

طارُه ــرة و فاحْ و دكــى تَعْ ضْ جا للحُ
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رة دْ ينْ عَ مِ ــرِي و الياسْ مْ و النَّسْ كُ و الحْ

ــي و البهــا و جمرة ــلْ و الخيلِ و القرُنْفَ

رة مْ ــابْ جَ ــرَزْ في اثْي رْدْ ابْ ــوَ ــامْ ال و الهم

ــوفْ االنْيامْ فاها لشُ و الســواقِي راقْ اصْ

ة للشــمامْ خالْفَ ــقْ بالْقاحْ امْ و الحدايَ

مامْ تْ اكْ لْقَ ــجارْ اللّوز طَ نْ و اشْ و الرّياحَ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

تْ االشجارْ و النسيمْ عليها جارْ حَ لقْ

شــاقَتْ االخبارْ االطيارْ في كل اقْرارْ

ــرارْ سْ ي المَ كِ ادْ الدْ وْتْ الحدّ لى صَ ما احْ

ريسْ إيجاوَبُه باالشعارْ مْ و الفصيحْ السّ

ي في ضل االشجارْ نْ عاتَقْ تَبْكِ سَ وأمّ الحْ

تُه و اإليمامْ ــوحْ في دوحْ و أم اقْنِينْ و البُ

ــامْ و طعــامْ ــرْ المن ــدْ هجَ ــدْ زاهَ أو عابَ

يبْ االنغامْ ــبِي بطِ ةْ تَسْ ديدَ و االطيارْ اعْ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

ــتْ ارْداها حينْ ارْضــاتْ على الخبُورْ الحَ

ورْ طُ جة و فاحْ بعْ ــزَر في البَهْ و خزْرانْ اخْ

ــورْ بْشُ مَ ــزوانْ  ال ووردْ  ــنّ  الفَ ــه  ب دارْ  و 

ــمْ ــا  الفاهَ ــاتْ ي ــى زَرْبيّ ــيُوفْ عل كسْ

ــتْ و اســخاتْ بالغرايَمْ كل دَوْحــة داحَ

مْ ــفْ ناعَ ــون و كل صن و النخــل و الزّيت

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

رّة صــارتْ وَقْت االســحارْ كتَرْقُصْ طُ

ــرَة هــا االدْواحْ الخضْ رامْ ــتْ بغْ لْعَ طَ

رُه ــعْ يارْ شِ ــزّ االطْ حينْ صــاحْ و باحْ و ه

رُه ــي في حال صغْ لُسِ رْ أنْدَ ولْ شــاعَ اتْقُ

روا ولْ قَصْ قُ ولْ هيّ الخنْساء عنها العْ اتْقُ

يبْ عالَمْ طِ ــي اخْ كِ ــرْ عالِي تَحْ نْبَ حازْ مَ

ــي أدَمْ ــرَّدْ عن بن و انقطــع باألســمْ اتْفَ

ــمْ الوْاليَ ــرْ  عطّ ــاتُه  بمرَشّ ــدى  النْ و 

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

ــحْ الحضــرَة ــا ري ــانْ هزْه بْي ــي صَ كِ نَحْ
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رْ على االوْراقْ واهَ ــدى اجْ فّ النْ أنْثَرْ كَ

راقْ لّةْ االشْ بْحْ بشرّ ابْحُ و انسيمْ الصّ

بُه بكاسْ االشــواقْ دْ ــاقْ و جَ شّ يَّجْ العُ هَ

ــواقْ رِينْ االسْ مْ عَ بُوبْ امْ حْ ــوا للمَ هُ اتْوَجْ

ــرَة قَلْبِي بحبها شــاقْ يا لهــا من حضْ

رامْ بحْ و طابْ جمع الكْ ومْ الصّ غابَتْ انْجُ

قامْ ــاسْ المْ يَّبْ بشــداهْ ن و الرياضْ إيْطِ

امْ لَتْ و الزّهــو الگدّ مْ ــا كَ ــتْ الدني جَ بَهْ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

يّانْ ــبَّحْ للحــقّ الدّ ــمْ سَ ــمْ قُ ــا نايَ ي

رْ فــي األرضْ ألوانْ ــدْ و الزهَ المــا واحَ

لْ اإلنســانْ على الغفرانْ و األحسانْ إيْدَ

ريقْ اإليمانْ ــي اطْ ألجل المصطفى داعِ

ــن االعيانْ ــةْ اهللا و ســيفْ اهللا عي حجّ

ــعْ األممْ ــاسْ على جمي ــرْ حرّ النّ إذا ازْفَ

داقُه مى اسقاهْ من امْ ْرْ اللِّي اضْ يّ و الطَ

لْ لفراقُه ــوَّ بر شــمل الدجى ايعَ و اخْ

ــواقُه ــرارْ من اشْ ــقْ باحْ باالسْ كلّ عاشَ

رْة للحبيبْ شــاقُوا رَة بالنّظَ ــلْ الحضْ ه

واقُه ناوْا عن اسْ نْ اغْ سْ ها أمامْ الحُ ناسْ

ــمْ ايَ الدّ ــا  لربْن ــبيحْ  التّسْ و  ــرْ  كَ بالدّ

ــمْ ــمسْ نورْ واسَ عند ما الحْ اجبين الشّ

ــمْ ايَ ــا النّ ــلوْان ي ــتْ السّ ــمْ هــذا وَقْ قُ

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

ــرْ في كوانُه ــلْ يا غفيلْ و انظَ و اتأمَّ

ــبحانُه ــارِي سُ ــة ربنا الب مَ مــن حكْ

و العفو و الرّحمة من ذا الجالل المعين

ة البيضاء ســيد الوجود األمين المحجَّ

ــة دات اليمينْ ــر مــن يأخد فــي األمّ خي

ــومْ و اخــد كل قايَمْ ل فــي النهــارْ المعْ

ــاقُه شّ رَةْ عُ و الحالْ احلى و حلّ حضْ

لْ عن جودُه و احســانُه ــعْ إيْدَ مْ و الجَ
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د و ازْحامْ رة و صهْ و العبادْ في شدّ الحسْ

ــا ســلطان العــربْ و اعجامْ ــة ي اإليغات

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

مــاكْ جيرْنِي من كل عدابْ أنا في احْ

قابْ ــتَوْجبْ العْ ــتْ اللِّي به نَسْ و تبَعْ

ــي مــن المصايَبْ ن ــا المصطفــى أمَّ ي

ــا المصطفــى جــارَكْ ما يعــود خايَبْ ي

ــا الرّاقَبْ ــقْ ربْن ــكْ لســايَرْ مــن خل تَ بَعْ

بوبْ أمامْ كْ كالهْ ــبْقَ ــرْتْ يسَ الينْ ما سَ

المْ االسالمْ رْ يا عْ شَ حْ ة في المَ و الشفاعَ

ــكْ وســالمْ ــدا علي الصــالةْ مــن اهللا أبْ

ــرامْ ــو و الم ــامْ الزهُ ــلْ بأيّ ــع أقبَ الربي

ــبْ اهللا ــةْ شــافَعْ العبادْ حبي ــا أمّ ي

ة و الجاهْ ــي الهمّ ــعْ االنوارْ عالِ مَ جْ مَ

ــعْ نادَمْ ــي و يكــونْ الجمي صــارَخْ و باكِ

ــمْ رايَ ــواتْ و الجْ فْ ــر الهَ ــا مــالد اكثي ي

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

بْ ــتْ الواجَ ــرْ ضيَّعْ ــنْ دَنْبِي أكثي اليَ

ــحْ تايَبْ ــي صالَ ننِّ ــي ايظَ ــي رانِ و اللِّ

ي انْتوبْ و أنُّوبْ بْ  المولى في صالحِ ارغْ

بوبْ ــد اهللا يا المحْ مْ عن ظَّ عَ ــكْ امْ جاهَ

رْ كيفْ جاء في الكتوبْ رْكْ بالرّعْي الشاهَ و نصَ

ــمْ ــرْ األرض وزادَكْ الغنايَ و ألجلــك طهّ

مْ كْ عن غيب الخمسة و سرّ فاخَ و طالْعَ

ــكْ و االصحابْ دايَمْ يا أحمــد و على ءالَ

ــطْ و االفراحْ و النعايَمْ و الهنا و البَسْ

هَ ــة طَ ــبْ الحجّ ــا بصاحَ بشــرى لن

رَّةْ شمس االســرار و جبين سناها غُ

ــبْ عايََ ــي  نِ باطْ و  ــذا  هكْ ــرِي  ظاهْ

ــه للهــدى و هداهــا مــن ادْعــى أمت
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شــرّفُه عن ســايَرْ الوْجودْ من اسرى به

ــه ب ــا  ربن طاوْا  ــتَعْ نَسْ ــا  علين ــبْ  واجَ

ــادَقْ نبيهْ ــه الصّ بيبُ ــوه بجــاهْ احْ ب انْرَغْ

ــة المنوعــة بالقســامْ فَ انتهــاتْ التّحْ

ما خفى ادْريسْ بن علي و االسالم تُرحامْ

ــه الختامْ ــنْتْ ب سَ عامْ شــرق وألِف احْ

ــرْ و رضاهْ ــه اكثي ــراجْ و حبُّ ــة المعْ ليلَ

هللا فوفْكــمْ  اكْ ــارْ  ضّ حُ ــا  ي ــوا  رفْــعُ

ــاه ملق نهــار  ــا  ــدن مَّ يتغَ ــه  برحمتُ

مْ ــد شــيخ ناظَ ــا راوِي من عن ــا ي خده

ــم و الكرايَمْ ــاس التّعظي و الســالمْ لن

ــمْ النغايَ النّاشــد  الصــالة  ادكاتْ  ــا  م

انتهت القصيدة
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ــه ــقــامُ امْ دارْ  ــــد  واحَ كـــلّ 

دامِي راحْ اعْ نْ و ايزِيدْ في الجْ عَ يَطْ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ــكْ اقْــدامَ ــتْ  ــلْ ــبَّ ق ــا  م بعد 

فاكْ الطوِيلْ ايّامِي ضاعتْ في اجْ

ــارْ الغــرامْ ــقْ و ن شْ ــوى و العَ ــا ســيدي الحــبّ و الهْ و هــو ي

وا ــا قامُ ضاي ــةْ الصبى فــي اعْ مــن حالَ

ــه ــســامُ مــع احْ

مة راحَ المْ بابْ  نْوة  عَ تْ  لْقَ غَ و  مالْها  بجْ لِي  عقْ لْبَتْ  سَ غيرْ 

ــرامْ ــتْ الكْ ــا بَنْ ــي ي نِّ ــا كانْ هكــذا ظَ ــا ســيدي م و هــو ي

ــكْ  ــالمَ اغْ ــاب  ــب اسْ بغيرْ  ــي  بِ ــدْ ــعَ اتْ

ـــكْ ـــرامَ مـــن اغْ

ــة الْمَ ــتِ الظّ ــكْ و انْ تَ عْ ــا طَ ــم بعــد م ل ــي بالظّ الشْ عاقَبْتِنِ

ه هامُ بسْ اضحى  و  مهجتِي  في 

ــي امِ ــدّ ــذا ال ــــراضْ ه فــي اغْ

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ

ــكْ ادْمامَ يتْ  ــعِ اسْ ــرْ  بالقهْ

ــي ــامِ ــي اه و  ـــي  ـــبِ ـــرايْ أغ



فاطمة 1 350

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ـة يمَ ــقِ اسْ ات  ــدّ ال و  ــة  يَ فاهْ

ي كْ صامِ عَ ــمْ واشْ انْتيَّ اليُومْ سَ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ــة مَ رَحْ ــكْ  لْبَ قَ ــي  فِ ــا  م واشْ 

ي رامِ ــارْ اضْ لْبْ زادْ ن فــي قَلْبْ القَ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

المْ ــة فــي هــذا الغْ نَّ حَ ــن المْ ي ــا ســيدي شــوفِي بعِ و هــو ي

ة ــليمَ اسْ ــبْ  لْ القَ فــي  ــتِ  أنْ ــة  مَ أفاطْ

ــة ــريــمَ ـــال اجْ ب

ة مَ كْ و انْتِ الحاكْ ــدَ بْ ــبْ اليَنْ أنا عَ لْ ي داكْ القَ فِّ ــكْ اتْصَ يتَ بغِ

المْ ــكْ بال ــى  حت ــي  لينِ اتْبَخْ ــة  مَ أفاطْ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ة لْمَ ــي كَ ــي ل ــا قلْتِ ــولْ م ما جــاء ارْسُ

ــمــى ـــبَّـــكْ اسْ حُ

ة ــمَ بِيَّة الباسْ دْ تَكْ ديكْ العَ ــفّ صالْ اللِّي في شَ بالوْصالْ و المْ

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ

ديمــا ــي  نْسِ مَ نَبْقــى  ــفْ  كي

ـــي ـــالمِ اكْ ــــــوابْ  اجْ رُدِّي 

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ

ة ــمَ سْ ــي فــي القَ ــي جرْتِ ــا اللِّ ي

ــي ــدْ الــحــامِ ــهْ ــصَّ بَـــــرْدِي ال

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ



351فاطمة 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ــمْ لَّ ظَ امْ ــيقْ  الغسِ الشــعرْ  و 

ي ــورُه ســامِ ــنْ نُ بي الحْ مــن الجْ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ــمْ ــاعَ ــنّ ال ــدّ  ــخَ ال اعطير  و 

ي نامِ ــسْ طيرْ طارْ به امْ طَ عْ و المَ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ــالمْ ــسْ كعْ كْ يتْمايَ ــدَّ ــوفْ ق ــى انْشُ ت ــا ســيدي امْ و هــو ي

ــلَّــمْ و الــريــحــانْ اتْــعَ ــاسْ  ــي مــنُّــه ال

ــمْ ــاعَ ــي ــض ال و 

ــة ــدامْ نايْمَ ــرْ امْ ي ــنْ بغِ ــة و عينِي بَ دْ ــفارْ مهَ واجــب واشْ الحْ

دامْ ــقْ المْ ــكْ زُوجْ كيســانْ مــن اعتِي يْني ــا ســيدي عَ و هــو ي

ــمْ هايَ ــحْ  بَ يَصْ شــي  منهــا  داقْ  مــن 

ــمْ ــســايَ ـــاحْ انْ ف

شى من الرْمى زالْ اخْ سن من حبّ الغمام و الجيد اغْ نانْ احْ اسْ

رامْ بالمْ لي  ــودِي  جُ كْ  جيدَ ادْخيلْ  أنا  سيدي  يا  هو  و 

ــيمْ بنْسِ ــيّ  عل ــوحْ  إيفُ الرضــى  روضْ 

ــمْ ــرسَّ ـــرابْ اعــلــيــهْ امْ كـــغْ

ــي ــتــامِ ــــزُولْ اغْ ــــي ـــه ك ب

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ

ــوارَمْ ــ اصْ تحــت  ــرِي  ــ كْ عَ وَرْدْ 

ــي ــامِ ــس ــن الــــــورُودْ امْ ــي ب

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ
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ــيمْ ــكْ الوْسِ هَ ــرى وَجْ ةْ انْ ســاعَ

المِي اغْ ــاةْ  ي الحْ ــولْ  طُ ــكْ  بَلْتَ اقْ

ي لْ ترْحامِ قَ ةْ العْ ي يا راحَ مِ أرَحْ

لْيَة كيفْ نَبْقى هايَمْ و انت مسَ

ــي ــمِ ــسْ ـــي جَ ـــتِ ـي داوي ألــلـِّ

ــي امِ قُدّ ــة  َلباهي أ ــوفَكْ  انْشُ و 

ي شــامِ اللْ رايَةْ الهَ ــدْ جاتْ أمّ ال

ــرْتْ زينْهــا بنْيامِي ــن انظَ و امني

ي اعة الحْ نُورْها في ارْسامِ في السّ

ــمْ ــرِّي قـــالَـــتْ ال

مى رْقَةْ الضْ ي حُ فِ رْتَكْ تَشْ ضَ يُوسْ في احْ دِي اكْ دِي حتى نَهْ حقّ نَهْ

ــدامْ وكْ القْ ــدُ ــوقْ ل ــه بالشُّ رْشُ ــدِّي انْفَ ــا ســيدي خَ و هــو ي

ــي ــمِ زَطْ ـــوالتِـــي  أمُ ــك  ل ـــولْ  انْـــقُ و 

ــي ــمِ ــشْ اتْــحَ وال 

ة يْمَ يامْ الليل المخَ ــت اخْ عاكْ تَحْ لَة و أنا امْ فْ ــانْ  في غَ و الزم

ــة مَ نعْ ــة امْ ــحْ كياسَ ــزّ و جــات تتمايَ ــابْ الع اتْلَحفــتْ بتْي

ما ــمس اقبيل في السّ دِي بالشّ هْ نامْ عَ ة والّ امْ كانْ هذي يقضَ

ة مَ ولْ أنا الغــزالْ فاطْ ــحْ و تقُ ي ــكْ حتى اتْطِ حَ ــة تَضْ و الخليل

ــمْ ي ــدِ اخْ عبد  ــلِــي  ــبْ قَ ـــة  اللَّ

ــي ضــامِ ــقــى  تَــبْ ـــولْ  ـــقُ اتْ ال 

ي ــقامِ اسْ ــالْ  ط ــاكْ  ف اجْ ــن  م

فاطمة ـــزالْ  الـــغْ ــا  ي ــــي  رُوفِ

ـــي مِ كْ حُ و  ــــزْمْ  بالعَ ـــرِي  أمْ

ي عامِ ــرُه  ـصْ بـَ ــبْ  ــي ــرّقِ ال و 

ــي ــقــامِ ـــبّ اسْ نـــاوْيَـــة اتْـــطُ

ــي ــرامِ اغْ ميمْ  اصْ من  ــلْــتْ  قُ

ــــــــي ـــــورة األدامِ ـــــصُ ك
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ة ــمَ ــن ايديَ و حاشْ رْ بي صَ ــا تنعْ ي ــر الحْ رتهــا من كت ــو انْظَ ل

ة ــسْ نادْمَ ــحْ به النّفْ بَ لْتْ ما تَصْ ــتْ وال افْعَ ــزْتْ و قبَّلْ ــر حَ غي

ة تْ ليلْتِي هيّ باللِّي كانْ عالْمَ عْ يفْ لك حالِي كيفْ اقْطَ أنْصِ

ــة التّامة تيلُه فــي جيلْنا صــالْ بالبالغَ ــلْ امْ ــنّ اقْلي هــاكْ ف

ــرْ هايَمة ي ــالْ احمِ هّ ــردالْ الجُ لْمْ و ال ــاسْ العَ ــوابْ مــع ن الصْ

ة مَ ــلْبَتْنِي الغــزالْ فاطْ ي سَ ــالْ ادريس بن علي المالْكِ ــولْ ق قُ
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ــي و هيامِي تِ يتْ لها بليعْ ــكِ اشْ

ي ــيامِ تِي و اشْ بيعْ ة من اطْ العفّ

ي امِ ــا لوّ ــقْ ي ي ــقْ الرحِ ســالْ ابْري

ــي ــي و انْظامِ هــاكْ أراوِي ارْقايْقِ

ي عامِ ــودْ كن امْ حُ على ناسْ الجْ

المِي اسْ عنهم  ــلِيمْ  التّسْ لْ  ألهْ

ــي ــدامِ امْ ــتْ  ــفْ ارْشَ ــا  أمّ بعدْ 

ي ــقامِ اسْ حــالْ  فــي  ــي  همتِ

ــي ــوامِ ــخْ ال و  ـــسْ  ـــوامَ الـــنْ

ــي ــامِ ــرْ الــشّ ــري ــحْ ــقْ ال ــايَ ف

ــي ــالمِ ــكْ ب هــمْ  ــيــدُ ـفِ اتـْ ال 

تامِي اخْ ـــرْزْ  طَ في  ــي  ــمِ اسْ و 

انتهت القصيدة

07 : يقال كذلك : “رحمي يا راحة العقل ترحامي...“        

      و يقال كذلك : “كيف نبقى حاير...“
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رُومــة مَضْ ــرامْ  ــ الغْ ــارْ  ن

ومة ــي المســجُ عِ و مدامْ

ــة المغـرُومـ ــة  الباهيّـ و 

ــومــة ـــــرامْ فــطُّ ــا غْ ــيّ ب

ــي ــموسْ انْيامِ ــو اشْ طامُ

ــقامِي اسْ عــالجْ  ــو  طامُ

ــي إيّامِ ســـــرورْ  ــو  طامُ

ــة ـزومَ زَهْ ــزالْ  اغ ــو  طامُ

ه ــحى و الحالْ في هيامُ يبْ تارة نَسْ تارَة انْغِ

وا يتْ قُومْ المُ ــة و الغِ الَ ــبّ حالْتِي ال حَ بالحُ

ه ــور من هيامُ هُ قْ خــالّتْ حالْتِي كحــالْ المَ

يبَة تاجْ االريامْ طامو ــة الوْجِ م الغزالْ فاطَ

ــومْ رْحُ مَ ــودْ  انْعُ بهــا 

وا مــالْ هامُ ــاقْ الجْ شّ و الباهيَة بها عُ طامُ

ــولْ االيّامْ فــي احشــايا طُ

يــامْ ــعْ الــدّ ــوايَ طــول اسْ

ـــامْ ـــاللْ االري ــي اهْ ــفِ وَلْ

ــامْ الطّ ــلْ  النْواجَ ــودْ  سُ

ــوم ــطُّ ـــــامْ فَ ـــاجْ االري ت

وم مسقُ كــلّ  وعـــالجْ 

ــوم ـ نْعُ المَ البْهــا  روضْ 

الغــرامْ حــابْ  اصْ ــبِي  تَسْ
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ــة ـ ومَ منظُ ــولْ  ــ اتْقُ دُرّة 

ــة ومَ نْعُ مَ ــولْ  تقُ ــة  دُوحَ

ــومــة ـــــرامْ فــطُّ ــا غْ ــيّ ب

ــي انضامِ فــي  تَوْصافْهــا 

ــي كالمِ فــي  ــر  تَصْ نَخْ

ــي امِ ــدّ ــدّ ال ــقَ ــدا ب ــبْ نَ

ــة ــ بُرُومَ المَ هــا  تيُـوتـْ و 

ة ــمومَ المسْ ــفارْها  اشْ و 

ة ــومَ نْسُ المُ ــا  ودْه دُ خْ و 

ــه تامُ ــنُه اغْ اجْ امْحاسْ ــدّ ــاللْ فــي ال وإال اهْ

ه فْ شيخْ في انظامُ نْتَرَة شالّ يُوصَ رَة مخَ دْ عَ

ــاجْ االريامْ طامو يبَة ت مة الوْجِ ــزالْ فاطَ الغ

ومْ مُ الهْ ــعْ  جمي ي  جِ تَفْ

ــونْ ناموا يُ ــنْ على دُوكْ العْ ــنْ نوني بي و الحاجْ

ه لَة و األنف خاللْ في قوامُ ــهْ يُونهــا الشّ و اعْ

ه ــة من المدادْ فــي وَرْدَة لجمالها اتْمامُ نقطَ

مامْ ــاجْ الهْ ــوِي فــي ت تَضْ

لطــامْ فــي  ــالمْ  اعْ وإال 

ــامْ الطّ ــلْ  النْواجَ ــودْ  سُ

تُومْ خْ ــكْ مَ ــا صــاحْ مَسْ ي

ــرُومْ ــغْ ــلْ مَ ــكُ ــــوة ل زَهْ

ــومْ علُ فــي  ــانْ  اتْب ــة  رايَ

ــدامْ القْ ــوتْ  اتفُ ــودَةْ  سُ

ـســامْ تُقْ اتْ  ــدّ لــ زادُوا 

ــالمْ ـــ الغْ زَيّ  الخــالْ  و 
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ــومــة ـــــرامْ فــطُّ ــا غْ ــيّ ب

ــي رامِ امْ ــه  في ــق  الرّي و 

ــي رامِ اغْ ــه  في ــر  التّغـ و 

ــي ــدامِ تَــعْ يــا  الجيدْ  و 

المنظومة دِي  شواهْ في 

للّومة ــغــاتْ  اصْ الّ  من 

ــت مقيُومــة نْمَ ــة غَ فَرْحَ

ــومــة ـــــرامْ فــطُّ ــا غْ ــيّ ب

ــي ــامِ ـزهــاوْا طـــولْ إيّ نـَ

ــي امِ ــدّ ق الــبــاهــيــة  و 

يبَة تاجْ االريامْ طامو ــة الوْجِ م الغزالْ فاطَ

ــومْ تُ كْ مَ ــر  الغي أمّ  و 

ه تامُ رة هذا على اخْ ورْ من اوْصافْ العدَ لعشُ

ه ي بالزّورة و فجاتْ لُه اغتامُ مِ ياتْ مرسْ و احْ

ه ردْ في كمامُ مــن كفّ رُوحْ داتِي و جنِيتْ الوَ

يبَة تاجْ االريامْ طامو ــة الوْجِ م الغزالْ فاطَ

ــامْ الطّ ــلْ  النْواجَ ــودْ  سُ

ــومْ لـُ عْ المَ ــو  الزّهُ ــتْ  وَقْ

المنظــومْ ــرُه  وهْ جُ مــن 

ــومْ ـ إيهُ ســارَحْ  ــرّاض  عـ

ــامْ االني ــودْ  سُ ــن  زي مــن 

ــالمْ ــمْ ــاتْ نـــاسْ ال ــغ ولْ

ــدامْ المْ كاسْ  تْ  ــفْ ارْشَ و 

ــامْ الطّ ــلْ  النْواجَ ــودْ  سُ

ــومْ ــا فــي رُوضْ منعُ و احن

ــومْ منغُ ــوْتْ  بصَ وِي  ــدْ تَ
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ــامِي السّ ــاللْ  الهْ ــيّ  ضَ

ــة لُومَ كْ المَ ــي  جوارْحِ و 

ــة يُومَ قْ مَ ــتْ  اختَمْ ــة  لَّ حُ

ة ومَ و اللِّي انْشــاوْا الخصُ

ــة ومَ دُ هْ مَ ــمْ  وارْهُ اصْ و 

سهومة قــلُــوبــهــم  و 

ــة ومَ دُ عْ مَ ــاتْ  افْن ــه  داتُ

ــة المفصومَ ــه  خرايْفُ و 

ــة ومَ مُ هْ مَ ــاتْ  ابْق ــه  رُوحُ

يُومْ قْ ــرْحْ مَ ــتْ فَ تَمْ و اخْ

وا ينْ نامُ دِ يعْ الحاسْ دِي و جمِ دِي و نَلْتْ قَصْ عْ سَ

ه نى اهذى سالمُ عْ و ادْريسْ بن علي لالرْبابْ المَ

ه ظامُ اعْ وارْمِي  بصْ نَبْرِي  دْ  جاحَ كلّ  زالْ  ما 

زي الوْشاقْ في الظالم الدعوى للنبي احقامه

ه يدْ قلّ النّاسْ اللِّي غابْ في ظالمُ حِ متل الجْ

ــه ــراهْ فــي كالمُ ــحْ ت لْ ــرّ ال طــالوَة ال مَ ال سَ

ه نِي قيامُ فْ للدّ و ابْغى إيعارَضْ حرِيرِي و كشْ

ه عالمُ على  وْشا  الهَ يُومْ   بنْدِي  انْصارْ  ما  هْ مَ

ــرُومْ كْ مَ ــتْ  ي حِ اضْ بهــا 

ــگــامْ اسْ و  ابْــــراتْ  بها 

ــامْ ــظّ ــلّ ن ــك ـــــوَة ل زَهْ

صــامْ ــوقْ الخْ ــاوْا سُ و ابْغ

يهدامْ ــاوْا  ــن ابْ الــلِّــي  و 

ــشــامْ اغْ ــولْــهــم  عــقُ و 

امْ الشــتّ طــا  الخْ مْ  ــهْ سَ

ــامْ ن النّمْ ــى  غــ اطْ بهــا 

ــالمْ مــا بــيــنْ نـــاسْ الــكْ
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65

66
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ة ــو امْشــى المضــرُومَ أل

ــومة بالحشُ ارْضــى  إال  و 

ــة ومَ المرحُ ــي  تِ جماعْ و 

ه هامُ الحروبْ  يُومْ  لُه  عْ  طَ نَقْ ابْقى  ما  حالْ  اشْ و 

وا قامُ يحْ  الفسِ في  اللِّي  ومْ  القُ حساب  من  سابْ  يُحْ

ــه طامُ احْ فــي  ــتْ  الزَلْ ــدْ  الجاحَ و  ــم  هُ اوصيفْ ــا  أن

ــــدامْ االقْ ــوهْ  ــعُ ــن م ال   

ــكامْ ــه الحْ و امْضــى علي

ــرامْ هــاتْ الــكْ ــدّ ــمْ ال نَــعْ

انتهت القصيدة





361فاطمة 3

3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

الحمى ــلْ  ــزِيّ ــغْ بَ ــي  ــرْنِ ــبَّ خَ الصبى  انسيم 

ــه ــامُ إيّ عــلــى  ــي  ــنِ تْ ــدّ حَ و  ـــوْصـــالْ  ال ــرْ  خــب

الحمــى و  ــرّ  البَ ــن  بي ــا  م ــا  ضاي اعْ ــرى  ت ــا  أم

ــه ــي احزامُ تِ هجْ ــي دَوَّبْ مُ ــراقْ اللِّ ــةْ الفْ مــن ليع

قايمــة االدخــالْ  داخــل  فــي  ــواقْ  االشْ ــواقْ  اشْ و 

ــه ــدْ فــي الهــوى مــع ازْحامُ ــوقْ ايْزِي ــكْ شُ ال زال ل

ـة للمنادْمَ ــبِــي  ــلْ قَ ارْوى  و  ــي  ــتِ ــرَقْ حُ بـــرّد 

ــه دامُ نِي اعْ ــة مــن زادَتْ لســاكْ بشــمايَلْ الخليل

مــة الفاخْ ــرة  حضْ فــي  ــعْ  اخضَ و  ــولْ  الديُ جــرّ 

ــه ــي مرامُ لِ ــدكْ كمّ بْ ــلّ لهــا عَ ــوعْ ق بعــد الخضُ

ــة مَ فاطْ ــاسْ  الي ــنْ  صْ غُ ــا  ي ــة  الكَ المْ ــةْ  أرايَ

ــه مالمُ ــي  ف ــهْ  لِّي خَ ــمْ  االّيَ و  كْ  ــقَ بعاشْ ــي  رَفْقِ

نايْمــة وْ  الســهْ مــن  ــكْ  عينِي ــتِ  أنْ مــة  أفاطْ

ه نامُ نِي ما لدّ لُه امْ فْ ــمْ جَ ــوقَكْ و االّيَ يبْ شُ و أنا بطِ
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ــة مـ حاكْ ــزّ  بالعَ ـة  ــلْطانـَ سُ ــتِ  أنْ مــة  أفاطْ

ه كامُ ــرُه مــع احْ ــعْ امْ ــكْ طايَ بّ ــدْ حُ ــا فــي گي و أن

ــة امّ التّ الرّاحــة  ــامْ  ق امْ فــي  ــتِ  أنْ مــة  أفاطْ

ه ــى اتْمامُ ي عل ضِ ــى يَمْ اجْ حت ــدّ ر ال ــا امْســاهَ وأن

هايْمــة اةْ  ــدّ ال َرُوحْ  أ ــومْ  يُ مــن  ــتْ  عْ اقْطَ ــا  أم

ه رْ فــي لطامُ ــلْ البَحْ تي رتْ مــن داجْ امْ ــهَ ــا اسْ و م

الســما ــبْ  كواكَ و  رْ  ــدْ البَ ــيّ  ل ــلّ  ه ــى  حت

ه ي غابْ فــي غيامُ مِّ ــب مــن غَ وْكَ ــرْتْ كلّ كَ و انْظَ

ــة مَ فاطْ ــاسْ  الي ــنْ  صْ غُ ــا  ي ــة  الكَ المْ ــةْ  أرايَ

ــه ــي مالمُ ــهْ ف لِّي ــمْ خَ كْ و االّيَ ــقَ ــي بعاشْ رَفْقِ

الواســمة ــي  سِ مْ شَ ــا  اضي و  رِي  ــدْ بَ و  ــي  وكبِ أكُ

ــه ــرّدِي غيامُ ــرِي بســناكْ و طَ جْ ــالمْ هَ ــوِّي اظْ ضَ

مــة النّاعْ ــة  حّ الصّ و  رَكْ  ــعْ شَ فــي  ــزاوَگْ  امْ ــا  أن

ــوا ــعْ حامُ ــولْ  عليهــا بالجمي قُ ــارْ العْ ي ــي اطْ  اللِّ

ــمة حاشْ االغصــانْ  ــارَكْ  التّ ــفْ  ي فِ الهْ ــدّ  الق و 

ــه اقْوامُ وا  دُ شــاهَ ــا  أمّ ــتْ  وَقْ ــاالوْراقْ  ب ــتْرُوا  يَتْسَ
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ضارْمــة ــانْ  اتْب ــنْ  بِي حاجْ و  ــنْ  بِي بالجْ ــلْ  ي ادْخِ

ه ــهامُ ــاحْ من اسْ ــا نَرْت ــفْ م ــكلّ منهــم حالَ و ال

ــة مَ الهاجْ ــة  ن الوَجْ فــي  ــدّ  ناق العْ دمّ  ــلْ  ي ادْخِ و 

ه ســامُ وى احْ دْ ألهلْ الهْ ــرّ جَ ــفرْ المْ و ادْخيلْ بالشّ

ــة مَ فاطْ ــاسْ  الي ــنْ  صْ غُ ــا  ي ــة  الكَ المْ ــةْ  أرايَ

ــه ــي مالمُ ــهْ ف لِّي ــمْ خَ كْ و االّيَ ــقَ ــي بعاشْ رَفْقِ

مــة زاطَ المْ انْهــارْ  فــي  ــي  بْسِ عَ ه  ــدُ لّ قَ حــالْ  مُ

ــوا ــاهْ قامُ ع ــي امْ ــاللْ اللِّ ــابْ و ابْطــالْ اهْ وأالّ ادْي

المــاء ــى  عل ــار  ن ــفْ  ألّ لَمْ كْ  ــدَّ خَ ــلْ  ادْخي ــا  أن

ه تامُ يبْ فــي اخْ جِ وســانَة ســرّ اعْ وَرْدَة في قلب سُ

ــودْ للضمــى صُ قْ ــفْ مَ رْشَ ــلِيسْ و مَ و األنــف اسْ

وا ينْ نامُ ــدِ يعْ الحاسْ ــلَّمْ عليه و اجمِ من ادْرى انْسَ

مقاوْمــة ــرة  ي صغِ ــمْ  مي ــمْ  بيسَ المْ ــمْ  وتي أخْ

ــه اقْالمُ ه  ــدُ ســاعْ ــبْ  طالَ نَزَّلْهــا  ــورْ  بالزنجفُ

مــة الكْ المْ فــي  ــى  تَتْالل ــة  جوهرِيَّ ــنانْ  اسْ و 

ه مامُ ــولْ مــن اغْ رسُ بّ المَ رْ و الحَ و شــفيفةْ الزهَ
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ــة مَ فاطْ ــاسْ  الي ــنْ  صْ غُ ــا  ي ــة  الكَ المْ ــةْ  أرايَ

ــه ــي مالمُ ــهْ ف لِّي ــمْ خَ كْ و االّيَ ــقَ ــي بعاشْ رَفْقِ

ــة ــمَ ـــرادِي يــا الــزّاعْ ــلْ م ــمَ ــعــارْ يَــكْ رَفْـــدِي ال

ــه يامُ ــى الرضــى اهْ ــزُولْ عل ــزارْ إيْ و اســخايْ بالمْ

ــة مَ ظْ عَ امْ ــى  ليل ــتِ  أنْ و  ــة  ليل و  انْهــارْ  فــي 

ــه ــوى اتْمامُ رَكْ فــي الهْ ــدْ ــسْ نَ ــكْ قَيْ ــا قبالْتَ وأن

ة ــمَ الباسْ ــورَة  الصُّ ــكْ  دي دْ  انْشــاهَ إال  ــى  ن نَفْ

ه مامُ رْدْ فــي اكْ ــوَ ــدّ إينعصــرْ مــن الحيا و ال و الخَ

النّاســمة ــفة  الشّ ــى  عل ــوقْ  بالشُّ ــلْ  ي انْمِ ــارة  ت

ــه ــى ارْخامُ ــى عل ــرْ انْب ي غِ ــاحْ اصْ ــارة انْشــمْ تفّ ت

ــة مَ فاخْ المْ ــاسْ  ن رة  ــدْ ع ــي  ابْنِ ســيرة  هــذِي 

ــه ــى اقْدامُ ــرْ و مــن كانْ عل ــيقْ جابَ شِ ــلْ العْ تِي امْ

ــة ـ تْمَ خَ امْ  ----- ة  ــدَ يـ القصِ ــدْ  خُ ــظْ  أحافَـ

ه المُ ــى اكْ ــبْ عل ي ــرْ ايْغِ ــنُ عمي ــتْ اب ــو كانْ ابْلَغْ ل

العامة ــرة  ــضْ الــحُ ــابْ  ــألرْب ل ــا  ــن رَبْ ســـالمْ  و 

ــه ــي ينتمحــى أتامُ ــن علِ ــسْ ب ــبْ ادْري ــومْ طالَ يُ

انتهت القصيدة
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ــدْ وَقتْ التّيهانْ بُوبْ بع حْ جــادْ المَ

ــانْ ــر الرضــى و األم ــي غي ــا باقِ م

ــرَقْ به االبســاطْ و الوَقْتْ ازْيانْ أشْ

رور كبّ الكيسانْ نادى وَقْتْ السّ

يــــنْ أوْصـــــــــولْ الــــزّ

ــنْ ــي ــع ـــلْ ال ـــحَ ـــا ك ي

ينْ صِ احْ ــاطْ  ــس ابْ فــي 

ــلينا ضــدّ فــي دُوكْ الرقْبانْ و تسَ

يارْ اعلينا ــبْ الغْ ــرورْ و اذهَ ــلْ وَقْتْ السّ بَ اقْ

مــالْ صورْتُه عمــرُه ما يجينا ــفْ بجْ لَ و احْ

هللا الحمــد ما ابْقاتْ فــي القلُوبْ اغبينة

ورْتَكْ يا اللّة بوسالَفْ أمينة رْ صُ اهللا ينصَ

ــا علين الحْ   ــى  حت ــا  بنُورْه ــينا  حسِّ ــا  م

ــلْوانِي ــلْ سَ ــي و اكمَ طــابْ فَرْحِ

ــي كانِ ــلْ لمْ ــبْ اوْصَ بي ــتْ الحْ حي

ــي ــي و اعطانِ ــفْ ل طَ ــانْ اعْ و الزْم

ــي هانِ ــرْ  الخاطَ ــك  ب ــي  اللِّ ــا  ي

نى ــبْ المْ هو المــرادْ و طي

ــوم رافة و هنى ولَكْ ي بوصُ

ــيقْ بما تمنّى رْ العشِ و ظفَ

ــي ـ ـيانـِ اعْ ــاحْ  مصب ــة  بالوجـيب
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يجــانْ ــدْ الدّ ــاللْ عن ــفْ إالّ اهْ لَ تَحْ

نْ البانْ صْ تِي كيفْ جاتْ كغُ فْ لوْ شَ

رور كبّ الكيسانْ نادى وَقْتْ السّ

ــنْ ــي ــب ــــدْ ال ــــعْ ـــا بَ م

ـــنْ ي ـــدِّ ال ادْيــــــــانْ  و 

ــنْ يـــــــ الخــــدِّ وَرْدْ 

مانْ ودْ كبلّعْ تْ الخدُ ــفْ ةْ شَ ســاعَ

ــه نيرانْ ــجْ فُوقْ منّ ل تْ الثّ دْ شــاهَ

فانْ رَتْ االجْ سْ داتْ الكاسْ بعدْ كَ اهْ

رور كبّ الكيسانْ نادى وَقْتْ السّ

زينة رْقَتْ وَقْتْ الضحى و سالّتْ اقْلُوبْ احْ شَ

ينا رْفَتْ ما في البْســاطْ غيرْ اللِّي كيَبْغِ عَ

ورْتَكْ يا اللّة بوسالَفْ أمينة رْ صُ اهللا ينصَ

ينة ــداهْ ارْهِ ــي بشْ ــاتْ رُوحِ ــرِي ابْق والّ نَسْ

ولْ علينا ــعرْ يصُ فايَرْ الشّ مايَلْ من اضْ بحْ

ينة بْ به ياسمِ ما بينْ الخدّ و الشــفر تَلْعَ

ورْتَكْ يا اللّة بوسالَفْ أمينة رْ صُ اهللا ينصَ

ــا ســانِي ياه أو شــي شــمس اضْ

ــي ـ بالْعانـِ لْ  ــدَ ـ تَعْ و  ــلْ  ي كتْـمِ

ــي هانِ ــرْ  الخاطَ ــك  ب ــي  اللِّ ــا  ي

ــبْ اليُومْ و اهنى لْ ارْتاحْ القَ

ــلَبْنا بِي اسْ ذْ رْ عَ ما بينْ اتْغُ

نة طْ ودْنا في شَ نِيتُه و حسُ اجْ

ــي قانِ ــحْ  فاتَ ــاحْ  الصب وَرْدْ  أوْ 

ــرَّدْ--------- جَ امْ ســيف  تحــت 

ــي ادْهانِ ــر  الغي فــي  ــي  اتْرانِ ــو  ل

ــي هانِ ــرْ  الخاطَ ــك  ب ــي  اللِّ ــا  ي
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ــنْ ــي ــضِ ــحْ ــلّ ـــعْ ال ـــمْ جَ

ـــنْ ي ـــدّ ال خــــرِيــــبْ  و 

امــنِــيــنْ الـــفـــمّ  و 

مْ بانْ بْسَ يسْ في المَ رّ النْفِ ريتْ الدّ

رْعانْ الدّ فُوقْ  وبْ  العجُ بْ  جْ عَ دارَتْ 

طانْ تْ داكْ القفْ يلْ تَحْ رْ اسقِ دْ و الصَّ

رور كبّ الكيسانْ نادى وَقْتْ السّ

ــنْ ي ــدِّ ــي ــي ال ــتْ ف ــفْ شَ

ـــنْ ـــي ـــمـــب حـــــــقّ ال

ـــــنْ ـــلْ ارزي ـــقَ ـــوع ألب

زْيانْ ــقْ مَ ــعْ رايَ ــا و بْهــا و طبَ يَ و احْ

ــا عفــالنْ ــوم و أن ــي الي هــيّ ليلتِ

ــة يـنَ صِ ــسْ فــي ابْســاتْنُه الحْ طَ عْ و المَ

يمْ بنُ ســينا كِ ــينْ نَزْلُه الحْ ــرْفْ السّ كحَ

ــينَة رَكْ والّ  لتْشِ دْ ة في صَ ــادِكْ اتْفيفحَ ه

ورْتَكْ يا اللّة بوسالَفْ أمينة رْ صُ اهللا ينصَ

ــا اقرين و  ــا  ن طالعْ ــا  م كلّ  ــه  ب نســينا 

ــبينا تسْ ــه  اوْصافُ فــي  ــورْ  شُ اعْ إالّ  هــذا 

رْنا ــدّ اللِّي انْظَ في داكْ الخَ

نة رة فُوقْ وجْ مْ ارْ الحَ في النّ

نى كت ريتْ الفْ حْ اتْ و ضَ غنّ

ــبانِي اسْ ــدْ  ي الجِ و  ــة  الغبيب و 

تانِي ــه  ــنُّ عَ ــة  شــمَ و  ــتْ  ــنْ ــيَّ بَ

ــي الجانِ ــرُومْ  غْ المَ ــدابْ  اعْ ــا  ي

ــي هانِ ــرْ  الخاطَ ــك  ب ــي  اللِّ ــا  ي

ــة و حنَّة ــة و الْطافَ رافَ اظْ

ــوَة غيرْ فتنة الخطْ ماهذا 

نا عْ لِيسْ كما اسمَ و كالمْ اسْ

ــي صانِ ــنْ اغْ ــا بي ــرْ م ــحْ الفجَ ري

ــي عْ أللحانِ ــمَ ــي و اسْ لِ ــغْ قَوْ صي
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أدْبَة لها شــانْ ة امْ ــدَ هــاكْ اقْصي

ــانْ ــدْ البْهــا كلّ ازْم جَّ ــتْ انْمَ الزَلْ

ينَة ق ارهِ شْ وى و العَ ه في حبّ الهْ اللِّي رُوحُ

ــي زالِ اغْ الشــفارْ  باالشــواقْ  قْ  ــدَ انبَنْ و 

ــناني السّ ادريــس  ــرْ  كي تَفْ مــن 

ــي عانِ المْ ــعْ  انْرصَّ ــاتْ  االبي فــي 

انتهت القصيدة
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ــرامْ هزّة ــارْ الغْ م ــزّ اجْ ــوى ه ــحْ الهْ ري

ــزّة ــراحْ ف ــا بالجْ ــي و اعضاي لْبِ دابْ قَ

زّة ــومْ دُونْ حَ ــل اليُ كنــت هانِي من قب

زّة عَ ــونْ بالمْ يُ صْ ــبْ مَ جَّ ــتْ زين امحَ ري

ــلْطانْ الوالْعاتْ كنزة ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

االريامْ فاقُوا  بالبها  التْ  فْ الطّ هذا 

دامْ امْ دُونْ  رْ  كَ يَسْ باالبصارْ  مْ  راهُ من 

ــرامْ ــاتْ مــن نســبْ الكْ رَبْي ــاتْ امْ ابْن

تْ هايَمْ دْ لِي و عَ قْ يَّرْ لي عَ تْ ما حَ فْ شَ

مْ وة و سرّ واسَ نْ و النّخْ حاسَ تْ المْ فْ شَ

مْ راغَ الدْ ولَةْ  صُ رُوا   سْ كَ غزاالتْ  ي  شِ

بَرْزة في  الرضى  على  لُوكْ  مْ مَ مْ  زينْهُ

ــزة بلَنْ ــة  حادْي امْ تْ  دْ شــاهَ ــة  خزران

مْ واهُ يفْ في جمالْ اهْ ونِي كالوصِ لْكُ مَ

ــوقْ دار بيَّ شــايا و الشُّ في اصميم احْ

يُوفْ بندقيّة فارْ اسْ بْ و اشْ وس حاجَ بقُ

ــيّ عل وال  ــيّ  ب ــا  م ــي  لحالِ ســالَمْ 

ــمس و التريّا ولْ الشّ ــالتْ اتْقُ فْ زُوجْ طَ

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

ســبحان المالَكْ العظيم لمنشاهم

مْ ودْ في كلّ حــالْ مملُوكْ ارْضاهُ و يعُ

م ن ابْهاهُ سْ تْ حُ فْ اعة فاش شَ في السّ

دْ ذاكْ البْها مالمة ما على مــن شــاهَ

ــولْ و الفهامة ــا و الزِّينْ و القبُ و الحي

ة دْ و االســرارْ و الكرامَ جْ مــن بنات المَ

ــة ــزّ و المزي ــة و العَ ــاجْ الرّفْعَ فــي دب

ــة البيّ ــة  حادي امْ ــزالْ  الغْ ــةْ  ضبي أو 
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ــاتْ كنزة ــلْطانْ الوالْع ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

ــوْداتْ زينهم ما هــو في قفارْ هــذا الخَ

ــوارْ ــعْ اجْ ي مِ ــاتْ اجْ ــوكْ و البن همــا ملُ

ــدارْ االق فْ  ســاعَ و  بالخجــالْ  ــأدّبْ  يت

يشْ حايَرْ ي دهِ رْتْ أصاحِ تْ و صَ عَ ضْ كما خَ

رْ ســاسْ كنّاضَ ــي مــن دُونْ احْ ــتْ رانِ لْ قُ

ــرْ ايَ النّ زينهــا  و  ــزة  نْ لكَ ــرْتْ  نظَ ــال  إي

وزا  ســبْـها الجُ ــة نَحْ ــرْتْ ارقِيّ ــال نظَ إي

زى ــوابْ يَعْ ــرّ و البهــا اصْ منهــم السّ

ــاتْ كنزة ــلْطانْ الوالْع ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

ــنْ بَنْجالِي دت مــن امْحاسَ ــا شــاهَ أم

والِي رْتْ في الزمانْ من اغْ و شــحالْ انْظَ

ــا مــن يصغى لي لكــن هــذا البنات ي

يلْ ــه بتبجِ ــنّ و في مراتْبُ ســاكنات الف

ــلْ بتفصي شــارْتُه  و  األدابْ  ــات  قاري

رْ المنير في الليل و جوههم اتشابهْ البْدَ

ــعْ لألميرْ ضَ ــدْ في كلّ حــالْ يَخْ بْ و العَ

ــولْ الفحُ ــةْ  دُريّ يصــالتْ  امْ راتْ  ــدْ عَ

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

يرْ مس اتْغِ اللْ منهم و الشّ ــمْ لهْ شَ يَحْ

لُوكْ أســيرْ مْ ــقْ فــي بوابهم مَ و العاشَ

ســيرْ لْبْ اكْ وعْ بقَ ضُ ــةْ الخْ ــالزَمْ حالَ وي

ورْ سُ رْتْ مكُ مْ ولِّيتْ سَ تْ ابْهاهُ فْ حينْ شَ

ورْ دُ عْ دْ ربِّي في حــالْ مَ فــي البها و نوَحَّ

ورْ رة من الحُ ذِي ســلطانَة قاصْ ولْ هَ نقُ

ــة يّ بهِ ــا  انْوارْه و  بْهــا  واكَ اكْ ــتْ  الحَ

ــوى ارْعيّة ــاتْ الهْ نْ و بن ــالطَ ــألن اسْ ل

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

ولْ مُ كْ تْ من ابْهى صافِي مَ ــفْ ومادا شَ

ــولْ قُ العْ ســلْبُو  و  ــنْ  ايْبي التّ ــبِيوْ  يَسْ  

ــزُولْ نْ مَ فيهــم  زينهــم  ــات  وري كحُ

ــمايَلْ بْعْ و الشْ ــة و الطَّ يب ــاتْ الطِّ مأدّب

ســايَلْ ــنْ المْ ــرَحْ و تبَيَّ ــدة تَشْ كلّ وَحْ

بْحْ في الخمايَلْ ثَلْ ريحْ الصّ الگْ امْ و الخْ
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زّة ــنْ عَ ــرَّقْ اعليهــم ابهى عبْلة وزي مفَ

ــى فــي أرض غزّة هــذا البهــا ماهو حت

ــاتْ كنزة ــلْطانْ الوالْع ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

دودْ ــمْ و ارشــاقَة القْ هُ ــليسْ اقْوامْ تَسْ

ــودْ ــولْ ابْنُ ــل الغصــانْ أو تقُ قامــة مث

ــودْ تافَهم و ظفايَرْ سُ ورْ على اكْ و شــعُ

دادْ رّقة بالمْ عَ ســابْ امْ ــبْ تَحْ واجَ و الحْ

نادْ ــة في تَهْ ب ــفارْ ارقيقة و مهدّ و االشْ

بادْ رْ بســبحانْ ربّ العَ ــرة دُونْ اعكَ معكّ

ــا كفاكْ و كزة ماه مْ ســرّ احْ و المعاصَ

ــرْزة ــادْ فَ ــرُوزة فــي العق ــة مف بَ كلّ رگْ

ــاتْ كنزة ــلْطانْ الوالْع ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

احْ تـفّ و  انْ  رمّ الباهــياتْ  ــودْ  انهُ و 

ــرّة يا صاحْ رير و السّ ــودْ كما الحْ و اضعُ

ــلَبْ االرْواحْ بْ تَسْ و افْخــادْ اقْوايَمْ الدهَ

ــاده ــاللْ فــي توْق ــوحْ كهْ ــن ايْلُ و اجبي

رُوحْ جْ ــالْ المَ ــلْ الب لْخَ لْهــا اتْخَ بخالخَ

ــة رِيّ ــة العامْ ــى مــن ليْل و قَلْبهــم حت

رِيّة نْدْ راق وال  اسكَ وال  في الشــامْ و العْ

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

يمْ فؤادُه ــيقْ فــي صمِ شِ تْ قَلبْ العْ دَّ هَ

رادُه ــيمْ فــي حــكامْ امْ ــبْ بها نسِ يَلْعَ

ــي زادُوا ريرْ فــي عدابِ ســبْالتْ مــن الحْ

ــة اســرادَة سَ رانة ناعْ ــكْ و العيُونْ السّ

اوْرادَة مــة  نعْ امْ ودْ  اخــدُ و  كصــوارم 

ــرْقْ عادَة وســانْ خَ ــوقْ السُّ ــحْ فُ وَرْدْ فاتَ

ــرة و اســنانْ جوهريّة مْ والشــفايَفْ حَ

ــة مرمرِيّ ــاتْ  ارخام ــولْ  اتْقُ ورْ  الصــدُ و 

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

ــرُوحْ جْ ــانْ المَ حّ ــاجْ مَ ب ــوا ذاكْ الدّ رَفْعُ

ــرُوحْ اتْ ــنْ  مني ــولْ  قُ العْ ــزّ  اتْهَ ارْدافْ  و 

ــوحْ إيْلُ ــالّرْ  ب لْســة  سَ المْ ــيقانْ  السّ و 
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ريحْ ــا و تَمْ زْه لَّفْ فــي عَ ــدامْ اتْخَ و االق

يحْ دِي في ميل و اشطِ نينْ قامت كنزة تَهْ امْ

ــحْ ي يجِ و  بالغــرامْ  ــزَلْ  يتْزَلْ ــي  لْبِ قَ كادْ 

زة زْ في القليبْ بَهْ ــكاسْ  و تَبْهَ ترادَفْ ال

زة مْ رَفْهــا بغَ ــاراتْ طَ حــارَتْ النّاسْ لشّ

ــاتْ كنزة ــلْطانْ الوالْع ــرْ سَ اهللا يَنْصَ

ــنْ انصــر اهللا البْهــا و نصــر اهللا الزِّي

بينْ جْ ــونْ و حَ ــتْ و عيُ ــدّ و ســرّة و تي ق

ينْ رْعِ مْ و الدَّ عاصَ وطْ اوْشامْ في المْ و خطُ

ة واشْ من يُومْ في زمانِي واشْ من ســاعَ

انْباتْ ســالِي ببهاهم في السرور ثانِي

ــي عانِ المْ ــةْ  ابْراعَ ــزْلْ  غَ راوِي  ــا  ي خــد 

رْزة ــنْ الوْصالْ طَ سْ رُوزْ على حُ طْ تُوبْ مَ

زى ــبّ ما تزَهْ يحْ بأمر الحُ ــة افْصِ نْعَ صَ

ونْ ــدُ ــة و م ي ــمْ فــي بدَ ثالْهُ حــالْ امْ مُ

رْحــة ــاتْ جَ ــدِي مي ــا وَعْ ــي ي لْبِ زادَتْ قَ

ــلْ دَوْحة ثي ــا امْ واه ــتْ بهْ ــتْ و مالَ هالَ

رْحــة ــن الزْهــو و مَ ــة بي ــزالْ ارْقِيَّ و الغْ

ــواتْ ســلطنِيّة سْ يلْ في كَ خارْقة و تمِ

ــة هــا ابْلِيّ ــا كيفْ ــوة م ــلْ رَبْ ــبْ جبَ ترَيَّ

ــة يّ رقّ ــة  اللّ ــا  رفيقته و  ــا  خيته و 

ــونْ نُ كْ مَ ــرْ  وهَ جُ ــه  أن كَ العــربْ  ــنْ  زي

ــتْ داكْ اللّون ــورة فــي البياضْ زانَ و حمُ

ونْ و حلل و حلِي و ســرّ و ضرافة و سكُ

ســانْ لُوا باألحْ مْ و يعامْ ــوا برْضاهُ يَنْعمُ

ــيقْ فَرْحانْ ولَة و العشِ مُ كْ ةْ مَ العَ و الخْ

ــانْ فتّ ــنْ  بزِي ــوا  فاق ــي  اللِّ للغــزاالتْ 

يّة ــوان و الســجِ ــفْ الوالعــة بالغي كي

يّة دِ لُومْ بن علي جــابْ ذا الهْ عْ ادريــس مَ

انتهت القصيدة
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ــارْ ـبّ الجَ ــمْ  باسْ ــدا  نَبْ

ي مــع التجارَة ولى رَبْحِ ــمْ المُ و اسْ

كارُه ــدْ ــاحْ كل قُولْ و تَ ت فْ ــلْ مَ ــولْ القايَ ــارْ ما يقُ ي اخْ

ـهــارْ اجْ اهللا  ــالةْ  صـ و 

ــارَة المن ــازَغْ  ب ــى  عل ــليمْ  التَسْ و 

رارُه ولَة و اســالمْ ما ينْتهى تَكْ مُ كْ ــرْفَة مَ شَ الةْ امْ اصْ

ــارْ ت خْ المُ آل  ــى  علـ و 

ل الدْسارَة وا أهْ ـزْمُ ه من هَ حابـُ و اصْ

رْ ادْيارُه فْ ــانْ للكُ ربُوا باإليم ــمْ من خَ راغَ مْ الضْ راغَ اضْ

امْصــارْ و  ابْوادِيهــا  فــي 

الحــرارَة ــةْ  غايَ و  ــرْدْ  للبَ ــرُوا  بْـ صَ

لْدْ و سارُوا نَّةْ الخُ يمْ جَ ولى بنْعِ مْ للمُ ــهُ وسْ وا انْفُ باعُ

ــــرارْ ـــأن بـــيـــزانْ احْ ك

طارَة داتْ في القْ طــادُوا على العْ يَصْ

ــرارُه بْروا باسْ ــا و خَ ــامْ األنْبي ــنْ إم ــوا دي حُ ــى وضْ حت
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مانْ مْ الرّحْ عاوْا اهللا في النصرْ نَعْ نَسْ

ــانْ ــوا ببْي تالُ ــوا و نَحْ هُ ــبْ نَتْوَجْ واجَ

لْطانْ في الوَفْقْ مع اإليمانْ و ينصرْ السّ

ــارْ ضّ حُ ــا  ي ــمْ  لْهُ ضَ بفْ

ــدارَة اقْت و  ــكْ  لْ المُ ــولْ  مُ انْســالُوا 

نَنْصــارُوا ــى  حت ــانْ  باإليم ــا  يتَبَّتْن و  ــا  قلُوبْن ــدِي  يَهْ

ــارْ ا التّ ــوْ ي ـدِ ــا ادْرى نَفْ م

ــع النْصــارى ــي م ِّ ــا رب ي لن ــدِ و يف

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي ــودْ بالنصــرْ لعــالمْ الدِّ اهللا إيجُ

ــارْ ب اخْ ــدْ  خُ ي  ســاهِ ــا  ي

لْ و االيشــارَة ــوْ ــرْ القَ بي ــمْ تَعْ و افهَ

دا جارُوا تالْ لألمرْ الجهادْ راه العْ يلْ احْ فِ يكْ يا اغْ نُوصِ

نُوا فــي ادْيارْ ما ســكُ هْ مَ

الشــطارَة و  ــالتْ  بالحي ــاوَنْ  تـطّ

ــجارُه ــازَهْ كيتانْهــا و غالَّتْ اشْ ــا و من وازْه حــازُوا احْ

ــارْ الغي ــتاهلوا  يَسْ ــا  م

ــارَة تْهــا مــن قَوْمهــا ايغ قَ ــا لَحْ م

ــارُوا ت نَخْ ــا  م ــا  ن بِيدْ وال  ــرَّفْ  كيتْصَ ــمْ  ري الكْ ــدْ  وَعْ

ينْ كِ ــرْ و تَمْ فْ ــحْ أالّ يزُولْ و الضَّ تْ و الفَ

ينْ رِينْ و انْســالُوا المعِ ــالْ الكافْ ت لقْ

سنينْ ورْ سيدنا سبط الحَ نْصُ مْ المَ نَعْ
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يوانْ ــاسْ الدِّ لْ يا ن مَ ونْ العَ ــفْ ايْكُ كي

ةْ االحزانْ فى البَسْ لَبْسَ رْبْ بال اخْ الغَ

ــالنْ تْ ــى الحَ ــا عل ن وْ و شــهاوْنا و ادْهَ

ــارْ ــســتّ ال رادْ  إال  و 

دارَة ــى االســالمْ ذا الكْ ــي عل إيْفاجِ

بارُوا لْنا بالفرَجْ في عســى نَجْ ــا و يعامَ ن فْ عْ مْ ضَ يَرْحَ

ــارْ ــفّ ــكُ ال ا  ــوْ ــزِي ــغْ نَ و 

هــارَة بالجْ ــبْ  لْ الغُ يَرْضــاوا  ــى  حتّ

سارُوا مْ لهم يُكْ ونْهُ مْ و ســفُ لْهُ ــمَ دْ الكرِيمْ اشْ و يبَدَّ

ــارْ ــوْط ال لنا  ــلْ  ــمَ ــكْ تَ

ــارَة التْي و  ــزّ  العَ ــوبْ  تُ ــوا  نلَبْسُ و 

بارُه ــي بخْ ــلْ فــي كل فجّ عانِ ــي صايَ رْبِ غَ ــودْ المْ و يعُ

ــارْ ا التّ ــوْ ي ـدِ ــا ادْرى نَفْ م

ــع النْصــارى ــي م ِّ ــا رب ي لن ــدِ و يف

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي ــالمْ الدِّ ــرْ لعْ ــودْ بالنْصَ اهللا إيجُ

ــارْ ــك ــــارَتْ لــنــا االف ح

ــارَة ي احْ ــا  ولْن قُ اعْ ــر  األم هــذا  مــن 

نْ في جدارُه صَّ ولْ كيحَ ــغُ و مَشْ دُ نا غافْلِينْ و العْ و احْ

ينْ ــلْمِ سَ نى يا المَ ــتَدّ ال اغْ ــرْ اشْ األم

ون كيفْ صارُوا عادْ حزِينْ و اضيافْ الجُ

ــنْ تالِي حْ ــا مَ ــعْ لين ــا بالجمي دان و اعْ
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ارْ ــدَّ الگُ مــع  ــدْ  هْ بالجَ

ــرارَة امْ ــا  لُوبْن لَقْ ي  ــقِ يَسْ ــوى  انْ و 

غا حارُوا لّ اإليمانْ بالطْ نْيا و هَ ينْ في الدّ ضْ غابْطِ البَعْ

صارْ ما  انْسى  ضْ  البَعْ و 

ــكارَة ــرُّومْ هلّ ال ــنْ ال ــرَفْ بي ــا يَعْ م

رْ جارُوا ــانْ و الكافَ رْ في هذا الزْم ــولْ كلّ من يتْغَ بُ هْ مَ

ــارْ ــنّ ال متل  ـــي  الـــرُّومِ

ــارَة ب العْ و  ــبيهْ  التَّشْ ــاسْ  ن ــوا  قالُ

ــكارُه ــدْ هــذا تَحْ ة تزي ــاعَ فيتِهــا فــي السّ ــا طْ إال م

ارْ ــدّ غـ ــه  ابْحالُ ــسْ  لي

ــرْبْ بالتْمارَة نْ الغَ ــدُ ــعْ فــي امْ طامَ

نظــارُه و  ــو  هُ ــنّ  ظَ ــه  ل يَوْفــى  وال  ــلْ  يَوْصَ ــال  لَهْ

ــارْ ـــت ـخْ بالمُ ــي  ــ يارَبـِّ

ــمْ و البْرارَة ــل الكرايَ ــه أهْ حابُ و اصْ

وا االعمالْ لكْ ليلُه و نهارُه لْصُ وا و خَ دُ قّ من اتْزَهْ و بحَ

مــارْ و بــدْ ــدُ ــعْ شــتَّــتْ ال

ــرارَة امْ يلتـقــى  ــرُه  دبيـ ــعْ  اقْطَ و 

ي نارُه فِ ــما  اظْ ــا رافَعْ السّ رُه ي ه فــي نَحْ رْجُ ه خَ ــدُ كي
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رانْ ــهْ كْ بالسّ نامَ ل لي امْ يْنِي بدّ ــا عَ ي

ــالنْ ــا هــذا الخت رْبن لْ غَ ــتاهَ ــا يسْ م

ــانْ يّ الدِّ ــا  أمرن ــه  ب لْ  ــوْ قَ ــا  خالْفن

ــارْ ا التّ ــوْ ي ـدِ ــا ادْرى نَفْ م

ــع النْصــارى ــي م ِّ ــا رب ي لن ــدِ و يف

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي ــالمْ الدِّ ــرْ لعْ ــودْ بالنْصَ اهللا إيجُ

ــارْ ــن عمّ ــثْ ب ي دِ فــي احْ

بالتّــجــارَة ــاسْ  النّ لـهــاتْ  اتـْ إال 

ــمّ ادْيارُه ــرْ و يعَ تي مْ دالًّ اكْ شــاهُ ــاوْا الجهــادْ اغْ و الْغ

ــفارْ ولْ في االسْ هــذا القُ

ــارَة باالم حــقّ  ــة  لَّ الحُ فــي  ــرْوِي  مَ

فارُه يثْ في اسْ دِ حْ الحْ وَضّ ــيخْ أبو نعيم امْ له الشِّ نَقْ

ــــي االبْـــصـــارْ ـــا أولِ أي

ــارَة ب العْ ذا  فــي  ــرُوا  نَظْ و  ــروا  تبْ اعْ

تْبارُه ــي بانْ يا ســيادِي عَ لْ اللِّ وْ ــوا فــي هذا القَ لُ و تأمْ

ــارْ يـــن بالدِّ ــا  يـن هِ لـْ أتـَّ

وارى ــودْ  بخُ ــا  ني الدّ فــي  ــا  ن غبَطْ و 

بارُه و اصغارُه ضْ في هذا الجيلْ في اكْ سدْ و البُغْ و اقْوى الحَ

تِينْ عْ اهْ مْ رْبَةْ االسالمْ بدَ ي عنْ غُ و ابكِ

ــودْ و المــالْ و البنِينْ نُ ــر الجْ مــع كت

بينْ تُوفْ عن أمرْ المُ نا في الهْ بَطْ و اغْ
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هانْ ــلْ و الدْ قَ يَّزْ يا من اتْســالْ بالعْ مَ

ي قَوْمانْ رْبْ فيه يا صاحِ و انصابْ الغَ

يْلْ و السالحْ اللِّي مزْيانْ بالمالْ و الخَ

ــكارْ نْ مُ عــن  ــي  ناهِ ال 

بالتّمارَة ــابْ  ــيّ الــشّ ــيــرْ  قِ تَــوْ ال 

بارُه ــنْ اكْ ي يرْ إيعِ غِ ــدْ وال اصْ قْ ال اوْفــى ال عاهَ ــدْ ال صَ

ــي االضـرارْ ــفِ ــي يَشْ ربـِّ

ــرَّجْ هــمّ الــعــرْبْ بــاإلشــارَة ــفَ و ي

رْ عتْبارُه هْ ضاهْ يظَ ينْ اعْ عْ نُورُه في يمِ شَ عْ سلطانّا يشَ

ــارْ ا التّ ــوْ ي ـدِ ــا ادْرى نَفْ م

ــع النْصــارى ــي م ِّ ــا رب ي لن ــدِ و يف

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي ــالمْ الدِّ ــرْ لعْ ــودْ بالنْصَ اهللا إيجُ

تارْ ــودْ اكْ نُ ــرْبْ اجْ في الغَ

ــزارَة الحْ و  ــامْ  م التَّدْ يَرْضــاوْا  ــا  م

هادْ يوْقَعْ لُه سارُوا مْ شي ابْطالْ اللِّي تتْمنَّى الجِ فيهُ

ــرارْ احْ ــوتْ  اليُ فُرْســانْ 

ــد و اليســارَة ــاتْ أهــل الصي و الرْم

ــدارُه تَكْ ــنْ  يْمَ هَ المْ ــرَّجْ  يفَ و  يَتْعافــى  ــا  غربْن ــا  داب

رْبْ ابْتَبْيينْ فــي األمرْ اللِّي عمّ في الغَ

ــنْ ي لُومِ عْ ــنْ شــتّى مَ رِي ــلْ قاهْ و قبايَ

ــنْ ي ــرْ حــقّ اليقِ بْ ــرْ الصّ ــا غي طان أخْ
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مانْ ــوَوِي بالتَّضْ ــرْحْ الن يتْ في شَ دِ احْ

ــوتْ أالخوانْ ومْ الجهادْ بالمُ ــسْ يقُ لي

ــانْ ــدْ بُني ــدي رايَ ــلْ الســاسْ لل ثي امْ

ــــرارْ فِ ــا  ــن ــلْ ــعَ ــجْ ي ال 

لــلــغــزارَة ـــرارْ  ك لْنا  عَ يجْ بــلْ 

كارُه ا الفايْزِينْ من كيدْ ــيوْ شِ ا كيفْ كانْ يمْ شــيوْ نَمْ

ــارْ ــاألدك ب ــرُوا  انــســي و 

افْخــارَة ــال  ب ــي  اللِّ ــرْ  الخي اكالمْ  و 

ــكارُوا ونْ بها نَشْ بَّة تكُ حَ ة المْ ــنْ و الصالةْ و تمّ ي و الدِّ

قــدارْ المُ فــي  ــوا  ونُ نكُ و 

ـــوارى اتْ مــن  إالّ  ــــدْ  واحَ رْ  ــــدَ أقْ

دارُه گْ لِّي مَ ــريفنا يعَ ة هذاكْ اشْ ــرْبْ بالزْعامَ في الحَ

هــارْ انـْ كلّ  ــى  ونـ المُ و 

تصارَة ــسْ باخْ ــوعْ النَّفْ رْ جُ هَ ــا يقْ م

ــارُه وِيمْ كيفْ جانا بشّ ــرْ التَّقْ ونْ بغي هــادْ ما ايكُ الجْ

ــارْ ا التّ ــوْ ي ـدِ ــا ادْرى نَفْ م

ــع النْصــارى ــي م ِّ ــا رب ي لن ــدِ و يف

لْ و انْصارُه رْ و الفتْحْ من اهللا بالمفضَّ عاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي ــالمْ الدِّ ــرْ لعْ ــودْ بالنْصَ اهللا إيجُ

ــنْ ــنْ الزِّي ــهَ زي ــالْ طَ ــي درّ ق عــن أبِ

بَرْ هاذُوا باثنِينْ وِيمْ مــع الصّ دونْ التَّقْ

ونْ حصينْ أشْ من بُنيانْ دونْ ساسْ يكُ
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شــارْ يُحْ ــدْ  رايَ مــن  ــا  ي

ــزارَة المْ ــبْ  طيَّ ــهَ  طَ ــرَةْ  زَمْ فــي 

رارُه داقْ امْ ــانْ لمْ ــي ايْمانَكْ و دينَكْ و اصبَرْ في الزْم ضِ احْ

هــارْ بجْ ــرَبْ  اقْ ــتْ  الوَقْ

شــارَة ــانْ  ب ــلْ  ي بالدِّ ــي  اللِّ ــمْ  النَّجْ و 

بارْ في اجفارُه رْتْ صحّ االخْ رَجْ كيفْ انْظَ اليَمْ الفَ هذوا اعْ

ــارْ ــوْخ ـــكْ تَ ــي لَ ــاقِ ــا ب م

ــارَة م العْ و  ــقْ  ي لْحِ التّ ــمْ  لِي تَعْ عــن 

بارُه بْ اعْ ــفْ واجَ و الرّامِي ما اخفى و حســابْ البارُودْ كي

كـــارْ يُـــدْ ــا  م ــعْ  ــي ــمِ ج و 

النْصــارَة ــرُوبْ  ـ الحْ ــوا  ـتالُ نَحْ و 

ــلْ في دارُه كاحَ ينْ و زُوجْ ذا المْ ــلَمْ ســكِّ سْ يرْ كل مَ و يدِ

ــــرارْ ـــرُوا يــا االب ـــبْ ـــتَ اعْ

طــارَة قْ فــي القْ ــة و صــدَ رْناطَ مــن غَ

وا عــن ما دارُوا مُ ــارْ جميعْ و نَدْ فّ وا كُ بْحُ ــوا إســالمْ صَ باتُ

ــدارْ الجْ ــة  مدينَ ــفْ  كي

ــهارَة اسْ ــي  التِ نَجْ تْهــا  قصَ مــن 

ــوارُه ــرْكْ بُنْيانْ اسْ ة شــيَّدْ فيها الشَّ عَ مْ بُقْ ــة و نَعْ عَ بُقْ
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ــيطانْ نُوا الشِّ ــا لَعْ مــاتْ دينن ــا حُ أي

ــوا في تطوانْ لُ ــرُوا انْهارْ دَخْ كْ ما نَتْفَ

رقانْ ــن الطُّ ــاسْ جايَرة بي ــاتْ النّ و بق

ــارْ التّ ا  ــوْ ي ـدِ نَفْ ادْرى  ــا  م

النْصــارى ــع  م ــي  ِّ رب ــا  لن ي  ــدِ يف و 

لْ و انْصارُه ــن اهللا بالمفضَّ رْ و الفتْحْ م ــعاوْا النَّصَ نَسْ

ــنْ ي الدِّ ــالمْ  لعْ ــرْ  بالنْصَ ــودْ  إيجُ اهللا 

ــكارْ ابْ ــلْ  اللِّي فــي  ــوا  رْجُ خَ

بالجهــارَة ــوانْ  نَسْ و  ــانْ  بْي الصَّ و 

رَقْ جارُه ينَة و كلّ جــارْ افْ دِ ــوا على المْ فــي البابْ كينُوحُ

ــارْ ــب ــنْ شــيّــابْ اكْ ــمَّ ك

ــارَة احي الخــال  فــي  ســارُوا  ــزْ  عگايَ و 

وعْ ابْصارُه ي عنها الشفيق بدمُ رْضى يَبْكِ و اشحالْ من المَ

ــــارْ ـــرة عــن ديّ ـــسْ يــا حَ

ــارَة م العْ ــدْ  بع ــادُوا  ب ــعْ  جوامَ و 

وا و انهجارُوا رينْ جاحُ رايَةْ بالْواحْ مســطْ دْ للقْ و مســاجَ

ــارْ ــهّ ــق ـــمْ ال ـــكْ ـــذا حُ ه

هــارَة الطّ مــع  ــوا  فُ لَعْ ــعاوْه  نسْ مــن 

ــارُه ت خْ ــهَ مُ ــدى بجــاهْ طَ ــةْ العْ ــى ملَّ ــا عل ــرْ دينْن يَنْصُ

مْ حتى لين داكُ ــى اعْ لَة عل فْ هذا الغَ

ينْ ــرْ المســلمِ و خــرَّجْ منهــا الكافَ

نِينْ ــوتْ احْ ولْ بصُ و هــل اإليمانْ كتقُ
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ــمــر عُ و  ــكــر  ب ــا  ــأب ب

ــكارَة الب و  ــي  عـل و  ــانْ  ثـم عُ و 

هارُه ــلْ و اصْ فضَّ ــرة و ازْواجْ المْ ــمْ الزهْ هُ ــقْ امْ و بحَ

االشــعارْ ــمْ  ناظَ ــالْ  ق

يارَة ــلّ الجحــافْ الخْ ــي من ه رْبِ عَ

بيبْ و زارُه ادْريسْ بن على حجّ البيتْ و شافْ قبَرْ الحْ

ــرارْ االب ــمْ  خاتَ ــدْ  جَ نَمْ

ــوتْ باالشــارَة ــا مبعُ مــن جــا لن

تْ الرْماحْ و الخيُولْ وما غارُوا عَ ــا لَمْ اعليه الصالةْ م

ارْ ـــزّ غ ــدْ  ــاهَ ج ــا  م و 

ــازَرْ النصارَى ن ــوطْ اخْ شُ و قتَلْ لكْ

ة في شعارُه هادْ و قالْ  بالفصاحَ و ما دعى أديبْ للجْ

انتهت القصيدة



383زيارة قبر النبي



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

وجهــارْ ســرّ  ــا  لموالن ــدْ  مْ الحَ ــبْ  واجَ

ارْ ســتّ ــزُولْ  ي الّ  مــن  ــمْ  ايَ الدّ ــمْ  ري الكْ

صــرْ تُحْ كانْ  محــالْ  ــمْ  بنْعايَ ــا  وَدْن

ارْ ضّ ــا الحُ ــنْ ي ي ةْ هــذا الدّ مَ ســيما نَعْ

تارْ خْ المُ النبِي  على  السالمْ  و  الصالةْ 

رْبِي العَ ي  مِ الهاشْ بُوبْ  حْ المَ الحبيبْ 

ــي بِّ حُ ازدادْ  ــه  قامُ لمْ ــوقِي  شُ مــن  آهْ 

لُبِّي عـــادْ  ـــدْ  زِي و  لمائة  ــرْ  ــفَ ــظْ نَ

وارْ تْ االسْ فْ ينَة و شَ دِ بْتْ على المْ يُومْ ارْگَ

ــارْ االبْكارْ ي رَة فــي اخْ ــدْ عَ ــة كَ ينَ دِ و المْ

تارْ خْ المُ النبِي  على  السالمْ  و  الصالةْ 

رْ ضاهَ المْ سايَرْ  على  رُوهْ  نشكُ بْ  واجَ

ــرْ غافَ ــمْ  حلي ــقْ  بخل رؤوفْ  ــزُولْ  ي وال 

رْ ظاهَ و  كلها  الخافِي  شاها  يَخْ كيفْ 

رْ الحاشَ ي  مِ الهاشْ االسالمْ  شافَعْ  دين 

رْ اهَ ــا الطَّ ــاجْ البه ــد ت حمّ ســيدنا مُ

يبَة جِ ــوارَقْ العْ ــانْ و الخْ ــبْ البُرْه صاحَ

قريبَة دينْتُه  امْ وفْ  انْشُ يُومْ  من  واش 

يبَة طِ في  لِي  أهْ يا  لِّيتُه  خَ لِي  قْ عَ حيتْ 

ــرْ ــكل ناظَ ــوة ل ــزْ زَهْ ــي تَبْهَ و الصماعِ

رْ واطَ ــرَة و نفســها اعْ مْ ــة حَ رايَ فــي امْ

رْ اهَ ــا الطَّ ــاجْ البه ــد ت حمّ ســيدنا مُ
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المالحْ مليحْ  انْزَلْنا  يُومْ  نَنْساوْا  كيفْ 

باحْ ــاحْ نَصْ ب ــرِي داكْ الصْ مْ تَّلْ عَ ــا انْمَ م

راحْ ــبْ الفْ ي ــه و نَلْت طِ تْ علي ــلَّمْ تمّ سَ

االمطارْ ثِيلْ  كمْ يُونِي  اعْ من  وعْ  مُ الدْ و 

باالبصــارْ ــه  مدينْتُ مــن  ــي  عل ــبْ  واجَ

تارْ خْ المُ النبِي  على  السالمْ  و  الصالةْ 

دْ ــعَ يَسْ ــامْ  ق المْ داكْ  زارْ  مــن  ــبْ  واجَ

دْ صْ تْ غايَةْ القَ رِّي و ادْرَكْ ت بسَ كيفْ بحْ

ــدْ الوَجْ و  ــرامْ  بالغْ ــرانْ  يْ حَ ــي  ترانِ ــا  ي

ــرارْ االب ــاجْ  ت ــه  يقُ صدِ زَرْتْ  هــذا  ــدْ  بع

رْ مَ عُ الشديد  ابْ  الخطّ ابنُ  الهمامْ  و 

تارْ خْ المُ النبِي  على  السالمْ  و  الصالةْ 

ــافَعْ ــي الشّ ــتْ النْبِ ــراء بَنْ ــمّ زَرْتْ الزَّهْ ت

يعْ البْقِ زَرْتْ  و  وقي  بشُ تْ  رَجَ اخْ و  زَرْتْها 

يعْ مِ لْ اجْ ضْ لْ الفَ يادِي أهْ رافْ اسْ زَرْتْ االشْ

الحْ ــامْ كل االصْ ــق اهللا إم ســيدْ ما اخل

نايَحْ رْتْ  سَ و  ه  بَّاكُ شُ في  تْ  وقَفْ ةْ  ساعَ

وارَحْ ــرُّوحْ و الجْ ــى ال لْ حتّ و العقــل داهَ

رْ بَّةْ فــي قطب البْهــا الزَّاهَ ــوقْ و محَ شُ

ــرايَرْ بالسْ ــوحْ  يبُ و  ــي  يَبْكِ ــة  رْحَ بالفَ

ــرْ اهَ ــا الطَّ ــاجْ البه ــد ت حمّ ســيدنا مُ

عادَةْ ــرْقْ  خَ باالسرارْ  يبُوحْ  و  ينشرَحْ 

الشهادَةْ ــودعْ  ن و  ــادِي  أن ــرْتْ  سَ ــومْ  يُ

هــذا ــامْ  ن امْ والّ  ــة  ضَ يَقْ ــطْ  يَّ كنْعَ

رْ ــازْ بالمفاخَ ــرة من ف جْ شــيخْ ناس الهَ

رْ ــقْ ظاهَ ــى الحَ ــي خل ــنْ اللِّ ي ــرْ الدِّ ناصَ

ــرْ اهَ ــا الطَّ ــاجْ البه ــد ت حمّ ســيدنا مُ

عْ ــاطَ السّ البْهــا  داتْ  فاطمــة  ــة  اللّ

ــعْ ــمْ خاشَ ري ــي هللاّ الكْ وفِ فُ ــبْ اكْ ناصَ

عْ طامَ خير  كلّ  في  فقيرْ  الرّاسْ  فْ  كاشَ
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كارْ ــدْ ــة عيادْ تُ ــي فــي طيبَ ــتْ إيّامِ كانَ

ــودْ بنْهارْ ــيّ ايْجُ ــرْ عل هْ ــرْتْ الدّ بَ ــو اجْ ل

تارْ خْ المُ النبِي  على  السالمْ  و  الصالةْ 

ضايَلْ الفْ بْ  صاحَ محمد  يا  أحمد  يا 

ــمايَلْ ــبْ الشْ يَّ ــارِي يا طَ ــر السّ ــا السّ ي

-------------------------------- عامل 

ــوارْ انْ كل  شمس  يا  بْرى  الكُ نعم  يا 

ــارْ الغي هــذا  ــزُولْ  ي بالمــددْ  ــي  غيتْنِ

ارْ الدّ عبيد  علي  بن  ادْريــسْ  الحاجْ  ها 

األتارْ يحْ  حِ اصْ في  كْ  نْدَ عَ نى  بالغْ لالن 

ــرْ ــابْ و القناطَ ــصْ بالرق ي ــومْ ارْخِ كل يُ

ــرُّوحْ و البشــايَرْ ــه بال ــخى لُ منهــا نَسْ

ــرْ اهَ ــا الطَّ ــاجْ البه ــد ت حمّ ســيدنا مُ

ــمْ الرســالَة ــا خاتَ ــحْ ي ــورْ الفاتَ ــا النُّ ي

ــمْ و الجاللَة ظي ــا و التَّعْ ــا بحــرْ الواف ي

البطالَة و  واتْ  فْ الهَ في  ازْمانُه  يَّعْ  ضِ امْ

خايَرْ الدْ جمعْ  النّاسْ  بكْ  نالَتْ  اللِّي  يا 

رْ زاهَ نْ  وْ الكَ حى  اضْ بكْ  اللِّي  وتْ  الغُ يا 

زايَرْ ــي ســايَرْ الوْ حِ ــه تَمْ فُ طْ يرتجــى عَ

رْ  ن فصيحْ شاعَ تي كمّ رَمْ كْ اكْ حَ دْ و عن مَ

انتهت القصيدة
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رُه حارْ وى حتّى ضلله عن ســبيلْ الهدى و في أمْ ــى من تابَع الهْ أهْ عل

ر ــس البْصَ و ابْقــى تايَه طامَ

ــارُه اوْع ــات  حاف ــن  بي ايقــومْ  و  ــر  تَ يَعْ

ار رّ ــه يَبْليسْ الغَ تُ تَبْ لُه في لوحْ ــا و كْ نْي دام زينَةْ الدُّ ــقاه من امْ و اسْ

ــر مَ العْ ــلْ  طايَ باقــي  ــتَ  أنْ

داروا ــك يُعْ ثالَ ــد في حــالْ الزّهــو امْ زايَ

ــوا دارْ بدارْ ــابْقين من باع ــبابْ حتّى فاتوهْ السّ ــط فــي نومْ الشْ و اغبَ

ر ــكَ دْ ما اسْ ــنْ بَعْ ــظْ مَ و تيَقَ

وارُه زاح اسْ ه ناســي في المْ سُ دْ نَفْ اوْجَ

ً جالْ في ما صارْ دا يْر حالْ و اقْتضى في اتارْ االنّجال بَعْ و اتْمــادى في غَ

ر سَ ــه في حالْتُه اخْ الْقى راسُ

ــارُه ت اعْ الوجــود  ربّ  ــالْ  ق إال  ــرْ  غي

ار فّ مْ الغَ لْبوا نَعْ جــى انْطَ ب الدّ گْ ــذا اوْصافُه قُم في عُ من كانَت هكْ

ــر جَ ــرَّةْ الفْ ــت غُ ــي بانَ كِ ويَحْ

ــاض انْهــارُه اج الحْ و ابْي ــدّ ــواد ال و اسْ
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يارْ ةْ االطْ مَ نُه وطابَتْ نَغْ حاسْ لّى بمْ باح اتْجَ الم اللِّيل والصّ غابْ اضْ

ــرْ رْدْ والزّهَ ــوَ ــحْ ال ــقْ ري بَ و اعْ

ــارُه ــرَم دين ــالحْ يَغْ ــى المْ رْد عل ــوَ و ال

تْنارْ فار و اسْ دْ اصْ رُه و ارْخى اللّتام بَعْ ــمْ تغْ باح بَسَّ أَســاهي أميرْ الصّ

رْ ــهَ اسْ ــنْ  لمَ ــه  ببْراتُ ــت  ابْعَ

ــارُه بَشّ هــو  للنّســيمْ  ــا  اعطاه و 

ــجارْ نابَرْ االشْ يار الرَّوْض اقْراوْها في ضلّ امْ ها كيف نســيم أطْ و ادْفَعْ

ــر هَ ــةْ الجْ ــة و انْهايَ يغَ بالصّ

طارُه ســان كاتَبْ في اسْ و القاوَه باالحْ

ــل البْهــا واأللْ و االنْصــارْ ــى الهــادي كامَ ــالةْ عل ــد هللا و الصّ مْ الحَ

ر ــتَهْ شْ بْلة المَ ــرْ القَ مــن أمي

ــرارُه مال اسْ نْد الغســيقْ بجْ الهازَم جَ

ــوار م بَتْالوَةْ االسْ ياوا ليلْهُ ــوا واحْ ر من قام ــهَ وم و السّ ــى ناسْ الصّ إل

المَك العطرْ أتْلي من طيبْ سْ

ــارُه ازْه انْســيـمْ  وامْ  ــدّ بال ــم  ييـكُ يحْ

حارْ ةْ االسْ م في ساعَ كُ نامْ توا امْ م يومْ الوْقوفْ بايَن اتْرَكْ دْ لكُ أنا شاهَ

ــوا االوْقات في الذكر ت و قطعْ

تارُه وْ ــي مــن كَ ــقيكم النّب ــوْفَ يَسْ سَ
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يارْ ةْ االطْ مَ نُه وطابَتْ نَغْ حاسْ لّى بمْ باح اتْجَ الم اللِّيل والصّ غابْ اضْ

ــرْ رْدْ والزّهَ ــوَ ــحْ ال ــقْ ري بَ و اعْ

ــارُه ــرَم دين ــالحْ يَغْ ــى المْ رْد عل ــوَ و ال

نْبارْ ــد حايزْ مَ يار كلّ واحَ دْ االطْ ــاهي تُوْجَ ــهوكْ يا السّ ن اسْ فْ ــد جَ يَقّ

ـبَر بالخْ ــاق  شّ للعُ ـطــب  يَخْ

ــارُه ب حــابْ الحــالْ تايْوَنّســوا باخْ و اصْ

رار يْس راقْ و ارْقَص وا فْشى االسْ رو القَ ة كمْ صاحَ ريس إيْميسْ بالفْ مْ و السَّ

ــر ت ــه أكْ اد فــي مايْتُ ــدّ و الحَ

طابُه حاروا ــل اهل البالْ فــي اخْ و البَلْبَ

تَصار خْ ــت بالرّســالة و المُ رَس الحدي ــدْ قيه يَ و الوَرْشــان ايْجــي كفْ

ر ــرّ من احضَ ــن ايْسُ ني قْ و المُ

ــرارُه ــر مــالزَم تَكْ غي ــري اصْ زيّ امْحاضْ

عار ةْ االشْ ــا بالبْكا و افْصاحَ نْسَ ن حالْها كحال الخَ سَ ــوف أمّ الحَ شُ

ر مَ ــال اخْ ــكرانة ب ــت سَ بْحَ صَ

ــجارُه ــرْ في اشْ ــدى العاطَ ــر النّ مْ إالَّ خَ

فارْ ــرْ االصْ ــروق وأمَ الت الشّ م في صْ دّ ــم اتْقَ ــه بينْهُ قي ــم الفْ و العالَ

ر هَ ــليم بالجْ ــد التَّسْ مــن بعْ

ظــة طاروا ــر زاد فــي اللَّحْ ــوّ ابْغي لَلْجُ
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يارْ ةْ االطْ مَ نُه وطابَتْ نَغْ حاسْ لّى بمْ باح اتْجَ الم اللِّيل والصّ غابْ اضْ

ــرْ رْدْ والزّهَ ــوَ ــحْ ال ــقْ ري بَ و اعْ

ــارُه ــرَم دين ــالحْ يَغْ ــى المْ رْد عل ــوَ و ال

نْ بَرْزَت في ايْزارْ حاسَ ة من المْ روسَ رايَس كلّ اعْ بح كعْ شوفْ انْجوم الصُّ

ــرْ ــا ازْهَ ه دّ ــرَة خَ شــوف الزَّهْ

ــوارُه ع بانْ ــطَ ــخ الحْ و اسْ شــوفْ المرّي

طف االبْصار ــر تَخْ واهَ رة والجْ ــذُّ م بال نَظّ ــاج امْ شــوفْ الثريا اتْقول ت

ر مالها ابْهَ و النَّســري في اجْ

داروا واكــب  الكْ ــه  ب ار  ــرّ الغ شــوفْ 

يّار ر السِّ ها وشوفْ البَدْ فات و اضواتْ بنور انْجومْ نْيا اصْ ما الدُّ شوفْ اسْ

ر مَ وى على القْ ر اضْ جْ شوفْ الفَ

نُه غاروا سْ مال البْهيمْ من حُ شــوفْ اجْ

يار ــريف أو هاشمي من االخْ واد ابْيَض كن اشْ بْلة على اجْ تاگْ من القَ

ــر والنّصَ ــزّ  الع ــوبْ  ث البَــس 

ايـســارُه و  ــه  ايْميـنُ ــى  عل زَرة  ــوُ ال و 

ار بّ ق صَ مة خليلْتُه كعاشَ ع للنَّجْ ظَ تُه يَخْ الكْ رْســي امْ شــوفُه عن كُ

شوفْ اللّيل امضى من الوْكر

ــل مــن دارُه قــام و ارحَ ــرَب بعــد المْ اغْ
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يارْ ةْ االطْ مَ ــنُه وطابَتْ نَغْ حاسْ لّى بمْ باح اتْجَ الم اللِّيل والصّ ــابْ اضْ غ

ــرْ والزّهَ رْدْ  ــوَ ال ــحْ  ري ــقْ  بَ اعْ و 

ــارُه دين ــرَم  يَغْ ــالحْ  المْ ــى  عل رْد  ــوَ ال و 

ــه االنْهار تُ ري تَحْ وام تَجْ ــدّ ــازَهْ بال ن ــن دَوْحات في امْ ــات بي آشْ رى مــن الّب

ـــر باألجْ اللّيـل  داك  ـنَـم  اغْ و 

طــارُه عْ ــى هــبّ النّســيم و ادْكــى مَ حتّ

ضار ري على الخْ كْ ــمين و العَ ــج و ارْنَج و الرّيحان و الياسْ و ياسْ ــن اتْرَنْ بي

ــر النّظـ ــع  تّ مَ الَّ  مــن  رى  أش 

ــاه اوْزاره ــبّ و ادْع ــي يْحَ مــال اللّ فــي اجْ

ــرار سْ ر المَ جَ وى عليه الفْ د حتى اضْ هّ جى يَتْجَ آش رى مــن الباتْ فــي الدّ

ر ــدَ ــب الصّ ــح ســالم طيَّ بَ و اصْ

ــارُه أث ــه  هُ وجْ فــي  ــا  ي الضّ ذاك  ــرَك  ات و 

يار لْب اغْ ــى له في القَ بّة و ابْقى و افْنى وال افن حَ آشْ رى مــن الّ هــام بالمْ

ــر ثَ ع بالوْ ــفْ ــى الشَّ ــهى عل و اسْ

ــطاره ع في اسْ جاب قاطَ ــح والَه احْ بَ و اصْ

بار ــت يُقْ يَّ ــة مَ ــر عــاش جيفَ يْ ــا الغَ ــه و امّ ياتُ ــوّ الحــيّ فــي احْ هــذا ه

ــر ــا انْظَ ــكين م ــر مَسْ ــا باصَ م

ــرّاره ــعْ لُه غَ ــوى قْطَ ــل الهْ ــابْ فــي لي غ
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يارْ ةْ االطْ مَ ــنُه وطابَتْ نَغْ حاسْ لّى بمْ باح اتْجَ الم اللِّيل والصّ ــابْ اضْ غ

ــرْ والزّهَ رْدْ  ــوَ ال ــحْ  ري ــقْ  بَ اعْ و 

ــارُه دين ــرَم  يَغْ ــالحْ  المْ ــى  عل رْد  ــوَ ال و 

ــةْ االفْكار نْعَ ة صَ ــليمَ رة فــي عقودْها اسْ ضْ ــكْ دُرّة خَ ــدْ ل اضــي خُ أحفّ

ر كَ ــاس و المْ ــك مــن الب ظَ فْ اتْحَ

ــحارُه تَشْ ــةْ  انْهايَ فــي  ــز  اليَبْري ــد  خُ

ر أو اقْصار فيل طال العمَ اظي يَرْتْقى شــانَك في الجوّ الغْ ه يا حفّ ظُ فْ حَ

ــر ــبَ اتْ ــه  ــهُ شــابْ اال  ــز  ــري ــبْ يَ

ــارُه دين ــلَك  سْ و  هــات  الدّ ــه  ب دَت  ــهْ شَ

بار لوف و تْســمىّ من االحْ ل للكْ ــيّخ غير داخَ اعي ما شــاخ ما اتْشَ و الدّ

ــر ــت و انْــدكَ ــوَقْ ــم بــه ال ــلَ احْ

بارُه ــت اكْ ــل الوَقْ ــى على اهْ ل بــح يَعْ و اصْ

اره ــه گدّ سُ لّي نَفْ ه يعَ ــدُ ــى و الخاوي اتْوَجْ ل ــواد ليسْ يَعْ ــر في ال و العامَ

ــر ــت اعْ إال  بــاقــي  ــي  ــنّ ــك ل

ــوارُه اعْ ــانْ  يب و  ــر  صي الحْ ــه  ب ــدْ  بَ نَجْ

ــرار ــتيم حتّى صادَف االشْ ة في الشّ ــد ديمَ ــتّام ســيرْتُه خايَ و ما من شَ

شـــرّ كلّ  قــاه  يلـْ م  ــاتـَ الشّ و 

ــارُه ج و  ــام  الــشــتّ على  اهللا  ــةْ  ــنَ لــعْ
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ــر اقْصــارْ مْ ــه العُ ــاء ل ي ــال حْ ــي ب تَبْن ــب و غْ تَ ــاب كان يَغْ ــا مــن غتّ و م

ــر سَ ينْـكْ و  ــه  مُ ظْ عَ د  يَتْگــدّ

ــاروا ب ــيــالــه  احْ و  ــال  الــبْ ميع  اجْ جــاهْ 

جارْ ثْله بحْ دى مَ ــاب اهْ و ما من قُنْجار زاغْ و اطغى في شــدوقُه شــي انْي

ر مَ العْ ــــةْ  دَقّ ـــادَف  ص ــة  تــمّ

ــاره ــه فــي أث نْجــار ال مــن تَبْعُ ــاتْ القُ م

يار نا مــن الغْ ظْ فَ ــا و يَحْ ــد اهللا إيْجيرْن سَ ســاد مــات بالحْ ــا من محْ و م

ــر أكـت ســلطانا  ــظ  ـفَ يَحْ و 

ــارُه غ ــارُه و اصْ ب ــلّ أهــل اللّغــى اكْ و بجَ

ــتْ االزْهار ــالْ األديب الحاج ادْريــس بن علي ما فاحَ ــه ق دي ــالمي نَهْ و اسْ

ــر البْشَ ــيّد  سِ أحمــد  الوْالد 

ــرارُه اضْ ــبْ  لْ للقَ ــرات  بْ ــه  ديحُ بمْ مــن 

ــلْكوا بيّ االوْعار وا و سَ ل الدّ بْت اهْ حَ ــدي و اصْ دي و نَلْتْ قَصْ ــلّى نَكْ تسَ

ر كْ الشّ و  ــد  ــمْ ــحَ ال ـــــه  لَــلَّ

ــعارُه باشْ حــادي  ــزلْ  ابْ ــى  عل رَقّ  ــا  م

انتهت القصيدة
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رَة باهْ ــالّتْ  حُ ــسْ  الْــبَ ــونْ  الــكَ

رْة ضاهَ اتْبانْ  الكون  في  ذرّة  كلّ 

ــرَة فايْ امْ ال  ــة  لـَ جمْ ــكْ  اليَ لمْ

ــرَة ــايْ غ ــلّ  ك لنا  ــرْ  ظــهّ مــن 

رة رارْ باهْ رْ في اسْ فْ شاعَ آشْ يَوْصَ

رَة ــاتْ عامْ دْ اتْب ســاجَ ســايَرْ المْ

رة ياء في هذا اللِّيلْ ساهْ كلّ اشْ

االســرارْ ــةْ  ليلَ البشــايَرْ  ــة  لليل انْ  ــزّ م

ــدارْ تَقْ و  إجــاللْ  رْ  ــدَ الق ــةْ  ليل ــي  كتَرْتِ

ــتْ األخبارْ ــمْ و اآلية صحّ عاهُ ــرّوحْ امْ و ال

االقطــارْ ــى  عل ه  انْســيمُ ــقْ  عابَ انْ  ــزّ م

ــياتَلْ االشــعارْ هاتْ اسْ ــوفْ مــن الدّ و األل

د و االســتغفارْ مْ ــتْ للحَ ــلْ اللّيلْ بايَ اللِّي

ــه كما اهدى االفْضــالْ و االبرار ي دِ ــي يهْ ربِّ

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

شافُوهْ بســايَرْ األبْصايَرْ

نايَرْ موات كما امْ في السّ

يتكاتَرْ ــاتْ  إيب جمعهم 

رْ و اللِّي خافِي و كلّ ظاهَ

ــات شــاعر ــى مي وال حت

رْ ــا مــن الْســانْ داكَ و م

رْ ةْ من الّ يباتْ ســاهَ كيّ
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ـرة ـباتْ عامْ ـورْ و الخـيامْ اتـْ ادْيـُ

ــا و األخرة نْي ولْ الدّ جلّ شــانُه مُ

ــدرة القادرة ــولْ القُ ــنْ مُ يْمَ المهَ

ــرى ن ــا  م كلّ  ــقْ  الخالَ ــلْ  لي الجْ

ــى الحضــرة ــي و عل ــتْ عنِّ غابَ

ــا اللِّي اقْرى فاضْ بحــر النّبوءة ي

ــارّة ــا هــذا المنّة السّ هــابْ لين

ــرأ اقْ ــه  لّ ــال  ق و  ــلْ  جبري جــاهْ 

األدكارْ و  ــالواتْ  بالصّ ــرة  جاهْ ه  ــدُ عبي و 

ــدكارْ رْ تُ ــهَ ــرْ مــن ألف اشْ لْهــا خي و جعَ

البشــارْ هــذا  مْ  ــرّ ك ــم  العظي ــرآن  بالقُ

فْ ما في االقطارْ وضنى ما على االقفار ضعْ

ــانْ و حارَتْ االفكارْ خرســوا األفكارْ و االده

ــرارْ االب و  ــالّحْ  صُ ــة  كافَّ ــه  في وا  ســبْحُ

ــةْ ذاكْ الغارْ لْمَ ــى و كاد فــي ظَ ــا عانَ و م

ــارْ ك ــدْ ي ـــوْال  ل ــبُــه  رعْ كـــان  ـــاتْ  ب و 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــادَرْ الق ــا  ربن ــكْ  بمـاليَ

رْ فاخَ مْ ليلة المْ من عظّ

ــادَرْ الق القــوِي  ــارْ  الجبّ

رْ اغَ بْ جنسنا الصّ يخاطَ

و أنا كنت وسطها و حاضرْ

رْ رْ زاخَ رُوا في بحْ قُم انْزَخْ

رْ اهَ بُوبْ ربنا الطّ حْ هْ مَ لوْجَ

رْ ــى هيْأتُه و ظاهَ جاهْ عل
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انتهت القصيدة

طــرى ــا  م ــل  ك و  ـــبْ  ـــرّعْ ال ــن  م

رى ظة و ما اجْ وى عليه  الغارْ في لحْ اضْ

رة عاطْ ــورْ  ــطُ اعْ اليوم  هــذا  في 

ادْرى وال  علي  بــن  ـــس  ادري ــال  ق

رة اهْ الطّ رة  الزهْ أوالدْ  االشرافْ  على 

ــدارْ االق كتصرّف  كيف  اهللا  غير  من 

طارْ اشْ جمع  أوْصافُه  على  وى  يقْ وال 

االبصارْ ق  يحقّ فيه  و  له  يطيق  حدّ  ال 

تارْ اكْ رار  اسْ التْ  مْ شَ و  ة  فايْقَ ليلة  على 

االسوارْ يتْلِي  صالتُه  في  باتْ  من  على  و 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

ــر أكـــبــ اهللا 

رْ و سالمِي يظهَ

رْ بســالمِي جاهَ

ما تقوى توصافه اقماهر

رْ واطَ رْ شي على الخْ ما يضهَ

ــرْ ــات بالتكاتَ ــور يب و النّ

ــرْ متْواتَ ــورْ  عشُ ــى  حتّ

الدخايَرْ أهــل  العلماء  و 
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ــوقْ االبْطاحْ ــه فُ ــرّ ديُولُ ــعْ جَ ــلْ الربي ــا ســيدي فَصْ و هــو ي

اللباسْ و  الزّينْ  ذاكْ  بْ  ناسَ ها  تاجْ و  الجنَّة  من  ثُوبْ  ة  البْسَ

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

ــلوانْ فاحْ ــه انْســيم السّ ــان في و هــو يا ســيدي هــذا الزم

كر مع سايَرْ االنفاسْ والْ غيرْ الشّ ي اتْسارَحْ ما قيمتها امْ و شِ

رة ضْ مامْ في قبَّة خَ ــلْ كهْ بَ و اگْ

ــرَة ــظْ نَ ــمْ  ــنَ ــغْ تَ فيها  ـــمْ  قُ

داها وفْ األرضْ حينْ فاحْ اشْ و اتشُ

رَى رْ و اسْ طَّ يبُه في كل جيهْ اتْعَ طِ

رَّةْ المسَ ــوايَــعْ  بــسْ ــوزْ  ــفُ اتْ

ــارْ اتْراها ــوقْ ازْرابِي مــن االزه فُ

رة ــدْ ـ القُ ــوفْ  ـ فُ بكْ ــرْزَة  ـ طَ امْ

ـــــــــرَة ــــضْ حَ عـــــــــزّ  و 

ــا ــاه ــه ابْ الحْ  ــت  ــن ب ـــنّ  ك

رة ــدْ عَ بنِي  ــولْ  ــقُ اعْ نبه  و 

فَـــــتْـــــرَة ــــرْ  ــــغــــي ب  

معاها ـــارْ  ـــص االب ــــرّحْ  س
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رة مْ مْ و الجَ بَسَّ وفْ الزْريرَقْ امْ شُ

ــرَّة سَ ــة فــي امْ ــوفْ زفْرانَ و شُ

باها ــودْ اصْ ــبابْها و جُ حــالْ اشْ

افِي يُرى هــب الصّ في قلبها الذّ

ــرة مْ حَ ودُه  ــدُ اخْ الشــقيقْ  و 

ــة و ما واتاها ديلْكَ ــا امْ و احداه

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

بالصالحْ رْ  فَ تَظْ ابْصارَكْ  سرّحْ  نوصيكْ  سيدي  يا  هو  و 

كاسْ بغير  ورَة  معصُ خالّها  ينْ  ايْدِ مساتُه  ما  صافِي  رابْ  اشْ

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

ــة افْالحْ ــوجْ كيســان مــن الفضّ ــا ســيدي و البابنُ و هــو ي

عناسْ شي  بين  ما  رْ  طَّ تَتْعَ زِيْنَة  امْ ة  عروسَ صباعْ  ازْرودْ  و 

رَة عشْ ليلَةْ  فــي  ــومْ  كــنْــجُ

ـــــرَة ـــــــولْ بَـــــكْ اتْـــــــقُ

قاها اسْ كـــانْ  ــمــامْ  ــغْ ال و 

ــرة ــجْ فُ على  ــنــار  دي ــولْ  ــقُ ات

ـــرة ـــصْ ـــحـــى فـــي عَ اضْ

ــواهــا ـــرْ بــهْ ـــفَ ــا اصْ ــه ــونْ لُ
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رة الها نَظْ قبلْ الشرُوقْ يا  ما احْ

تْرة جابْ السَّ ــنا في احْ سْ مَ و شَ

ناها نُه ايْلُوحْ اسْ و القمر امْحاسْ

رة هْ تَبْ جَ ه يَكْ هُ و الرّيحْ فُوقْ وَجْ

ــرا ـ قْ ــي يـَ حالـِ ــيـقْ ابـْ شِ و العْ

راهــا ــدْ فيهــا كلّ مــن يقْ يَوْجَ

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

باحْ الصْ و  سا  المْ لي  لى  يَحْ فاسْ  وادْ  في  سيدي  يا  هو  و 

السْ الغْ عند  سيّما  رى  سْ كَ لْكْ  بمُ ة  يصَ ارخِ فيه  رة  نَظْ غير 

ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

ساحْ األرضْ  فُوقْ  ونِي  المامُ و  الربيعْ  وفْ  شُ سيدي  يا  هو  و 

دارْ باسْ لْ الربِيعْ هذا ما في خلع العْ نَمْ وَقْتَكْ فصْ فوزْ و اغْ

نَتْرة فــي  ــرْ  ــوْهَ جَ ــدى  ــنْ ال و 

ـــــــرّة ــــــــولْ حُ ــــــــقُ اتُ

فاها اصْ في  ــورْتَــكْ  صُ ــوفْ  شُ

رة كْ الفَ زّ  اتْهَ ــورْ  ــطُ اسْ شي 

ـــــــكْ الــــبْــــرَة فــــي دي

ــا ــاله ــتْ تَ ال  ـــيـــلْ  ـــفِ اغْ يـــا 
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ها بين االحبابْ انْزَاهة دْ عَ يا ماسْ

نّاها نَتْمَ ــتْ  نْ كُ ــفْ  كي

بَّة ملُوكية في وادْ فاسْ لْبْ قُ نا و احنا في قَ رورْ و الهْ بالسّ

ــة و االفراحْ ــالتْ الجلْسَ و هــو يا ســيدي طابْ الســرُورْ و احْ

ــدى وال ادْناسْ رايَة ما فيها اصْ دَة و الوادْ اقْبالهــا امْ ــوْ كــنّ خَ

ــبْ االحســاسْ ي ــزْ اتْغِ ــة باليبْري كلل ــة امْ ريّ ــلْ عبقْ مايَ حْ كَ

ا اللِّي امضى و نَنْساوْا ازْمانْ التّعب و الهواسْ يوْ دِ اقِي نَفْ يا السّ

الَّسْ و االوْناسْ ــنادَسْ النْواوَرْ بين الجُ رْ فوقْ اسْ في وادْ الجواهَ

باسْ يارْ و الكْ بْ الغْ نينْ مالَتْ و ذهَ ــاتْ داكْ الما امْ بْتْ فضّ دَهَّ

رة ــفْ ــي و ألَمْ للسّ ــكاسْ طاوْسِ و ال

تَــبْــرا ــــرَبْ  اطْ و  ــــرُبْ  اشْ و  ــبّ  ك

انْساها ومْ  مُ الهْ و  االفــراحْ  د  جــدّ

رافْ اتْراها يلْ و الطْ ــقِ يفْ اسْ سِ كَ

ـالهــا امْ ــدْ  زي و  كيســانا  دَرَّجْ 

الها ــا اغْ ة في الهنا م اليَنْ ســاعَ

ماها ة في اسْ سْ رايْحَ مْ رْ للشّ و انْظُ

ــرَة ــمْ گَ ــادِي  ــح امْ ــمْ  ــجْ نَ تيلْ  امْ

ــــــــرى ــــــــبْ بـــــــيـــــــن كُ

ــي ابْــهــاهــا ــكْ ف ــتَ ــبْ ــــوفْ قُ شُ

يتباها ـــرْ  ـــضَ احْ ـــا  ـــرْزه طَ

ــا ــاه ــن ــوسْ امْ ــفُ ــن ــل ــــرْ ل دي

ى و شــراها فــي ازْمانْ من اســخَ

ــا ــاه ـــرُوبْ ادْع ـــغ ــةْ ال ســاعَ
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ــلطانْ الظــالمْ اوْراها شــافَتْ سُ

ــا فــي ماها ــرَبْ نُورْه ــتْ و اغ غابَ

وعنا في ادْجاها مُ لْنا اشْ عَ ة اشْ ثمّ

ســاها ــلْ بعد اكْ ــى اللِّي ــى ولّ حت

انْتهى ــرامْ  ــمْ ال ــد  ــمْ الــحَ هللا 

فارَتْ ورَقَّتْ من خوفُه و صارَتْ انْحيلَة على االبراجْ و الغراسْ اصْ

روا الكاسْ دْ ــوادْ انْغَ ــطّ ال ــينْ في شَ ه و احنا جالْسِ يامُ زْ اخْ برّ

رة من النْعاسْ ضْ يْنْ الحُ لْ عَ سَ تارْ تَغْ و باتْ ساقِينا فايَقْ و الوْ

تتُه االطيارْ و سايَرْ االجناسْ سْ في القبْلَة و شمْ طَ و الصباحْ اعْ

رامْ من ادْرِيسْ بن علي ما طابَتْ االنفاسْ و السالمْ على أهلْ الغْ

ـــا ـــوَاله ـــت ــــدْ ي ــــرِي ــــي ك

افْضاها فــي  ــزَلْ  انـْ جــا  ــدْ ال و 

ترْضاها ــكْ  ــسَ احْ شــي  ـــوقْ  فُ

ــه ودّاهـــــا ــتُ ــمْ ــيْ شـــــالْ خ

ناها عْ مَ ـــلْ  ـــمَ اكْ ــي  ــتِ ــرْجْ ف

انتهت القصيدة
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نِيكْ ي عن ما يغْ اهِ وْل يا السّ افتح اسمع القَ

يكْ دِ يَهْ ربّي  باقِي  واشْ  يبْ  الشّ بان  ما  بعد 

يكْ قْ و االصفر عرفُه بين ايدِ دْ زامْ الصَّ دّ احْ شَ

يكْ ــزاحْ و شــايَنْ يَلْهِ ــالْ و المْ ــرَكْ قيل و ق اتْ

فاتكْ سباقْ هل الفضل و امشى الرّكبْ عليكْ

تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

لِيكْ ــتْ رَجْ ــلْ تَبَّ ــنْ كن راجَ ي ــى فــي الدِّ اتْهللّ

ــكْ ي الدّ ــرْ  نقي ــا  رْه تَنْقَ و  هــا  عْ مَ تَجْ ــكْ  بالَ

ــكْ نِي يغْ ــى  المول ــام  اإلم مــع  ــي  لّيتِ صَ إال 

يكْ دِ هَ ال  هــادِي  ال  ومْ  مُ الهْ بحرْ  في  توقَعْ 

اليكْ أمّ و  ــيّ  ــال امّ ــادِي  ــي اسْ ــو  ــحُ رَبْ مــا 

تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

كْ نامَ يقْ من امْ يتِي اتْفِ مالَكْ ما بغِ

دارَكْ اعْ لينْ  علي  الحْ  بَحْ  اصْ نُورْ 

زادَكْ ــوِّي  قَ و  اهللا  ــةْ  بطاعَ ــادَرْ  ب

و ازْمانَكْ وفِي عليكْ يَمْضي في اللّهْ خُ

وا و انتَيا في ارْقادَكْ رْسُ و صلوا و عَ

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ

اوْقاتَكْ النّاسْ  مع  وعْ  بالخشُ لِّي  صَ

غالَكْ ألشْ عازَمْ  عْ  تَرْجَ باشْ  نَبْغي 

كْ راسَ يتي  شِّ غَ لْتِي  سَ اكْ انْتَ  وإال 

ــكْ ــحْ ال راسْ مالَ ــد ال رَبْ رْ الي ــفَ اسْ

ينْ في كل امْسالَكْ وا الدِّ دُ حتى وَكْ

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ
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يــكْ والِــدِ مْ  ـــدَ اخْ و  النبِي  طع  و  اهللا  طــعْ 

رِيكْ يَوْ الّ  من  تخالَطْ  ال  رْ  كْ الدِّ ناسْ  بْ  حَ اصْ

يكْ ايْنَجِّ قْ  دْ الصَّ و  الصبَرْ  و  رُوفْ  عْ بالمَ رْ  عاشَ

أبيكْ كأنُّه  مْ  بيرْهُ اكْ ة  لْطَ الخُ في  لْ  عَ اجْ و 

يكْ أخِ رَةْ  نَظْ رُه  نَظْ السنينْ  في  كْ  قَدَّ اللِّي  و 

تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

ــكْ يأدِي ال  الْســانَكْ  أدَّبْ  ــوقْ  لُ خْ مَ ــتَمْ  تَشْ ال 

ــقّ الملِكْ ــكْ الحَ لْ اعلي ــدْ مــن فضّ سَ ال تحْ

ــكْ بْ نفــس علي ــدّ ــورْ ال تكَ ــرْ ال اتْجُ بَّ ال تَتْكَ

ــرامْ عليكْ ــرّ احْ ــن زُوجْ بالشّ ــا بي ــلْ م خَ ال تَدْ

يكْ ــريرْتَكْ مــن و إال يَبْغِ ــي اسْ كْ صفِّ ــدَ ي أنفِ

تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

بيكْ وا  رَفْعُ إال  بادْ  العْ على  ة  خَ نَفْ فَعْ  تَدْ ال 

نُــورِيــكْ والّ  ــي  ــنِ وَرِّي ــتْ  أنْ بعدْ  هو  ــنْ  آشَ

يكْ كِ تَشْ ة  تَمّ ما  أوْلَكْ  ينْ  كِ مَسْ يا  ة  فَ نَطْ

ــعْ بكْ قَ ــا يَوْ ــرْ و م ــكْ في القب ــي حالَ ــوْ رِيتِ ل

ودَكْ من عينِيكْ وعْ الصدد في خدُ وفْ ادْمُ و تشُ

ــكْ حالَ رْ  ــوَّ يتْنَ و  بالنْجــاحْ  ــرْ  فَ تَظْ

لَكْ أوْلى  لُومْ  عْ مَ هذا  الحْ  الصْ رْ  أمْ

لْ مع النّاسْ لألوقاتَكْ نْ يا راجَ سَ و احْ

كْ ناحَ ظْ لُه اجْ فَ ه  و اخْ مُ ه و عظّ رفْعُ

لْ أوْالد االسالمْ ابْحالْ أوْالدَكْ عَ و اجْ

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ

هالَكْ المْ في  إيلُوحْ  اللسانْ  بانْ  تَعْ

فى لَكْ ي ما يخْ عاصِ دْ شرّ المْ سَ الحْ

بالَكْ في  لَكْ  رْ  طَ يخْ بْ  جَ العْ إيّاكْ 

كْ المَ اكْ بتَزْوِيقْ  األحبابْ  تَّتْ  تشَ و 

يالَكْ اخْ رَهْ  يَكْ لْبَكْ  قَ حالْ  اكْ وإال 

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ

بَرْ شانَكْ بْ اكْ سَ دامْ ال تَحْ بُوسْ القْ

كْ امَ كْ ألقدّ من راسَ نْزْ  الخَ رْبَةْ ذا  گَ

ــكْ داتَ ــزَّقْ  تتمَ و  ــرابْ  للت ــودْ  تعُ و 

داتَكْ يمصّ  و  يَرْعى  ودْ  الــدُّ ترى  و 

بالَكْ في  قْ  قَّ اتْحَ يقْ  تطِ ما  اهللا  و 
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تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

ليكْ يها ال تَجْ ضِ كْ يا راجلْ و احْ سَ رَفْ نَفْ و اعْ

يكْ فِ لْبُه  يَشْ رْ اهللا في كل وَقْتْ و طَ قَوِّي دَكْ

ــرْ يَوْقِيكْ بي ــه ســرّ اكْ ــتْ في مْ اتْعــاون بالصَّ

ــكْ لي ــرَبْ  يَقْ ال  ــه  تقربُ ال  األنــس  شــيطانْ 

وَدْنِـــيـــكْ لُـــه  ــحْ  ــتَ ــفْ تَ جـــاء  إال  ــكْ  ــال ب

تْلِي على الصالحْ اصغى لي نوصيكْ لْ مَ أ غافَ

ــتَرْ مــوالكْ عليكْ يْبْ المومنين يَسْ ــتَرْ عَ اسْ

ــدْ إيْعادِيكْ ه بع ه و كلمُ رَكْ ســلْمُ جْ و اللِّي هَ

ــكْ فيكْ فَ ــى وَصْ لَّ ــنْ يتْجَ ــاهللا حي نْ ب ــتَعَ اسْ

ــكْ نِّي اتْهَ ــذاتْ  ال ــزَمْ  اهْ و  ــوتْ  بالمُ ــا  رْه فَكّ

ــكْ ي فِ ــة تَكْ ــلْ اوْصايَ ي فِ ــا اغْ ــكْ هللا ي يتَ أوْصِ

عليكْ يخفاشْ  ما  علي  بن  ادْريسْ  الحاجْ  قالْ 

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ

اللة و تحيرْ ادْهانَكْ ه الضْ هامَ في امْ

يمْ ادْخالَكْ ارِي في صمِ ها السّ من سمْ

ةْ من شيطانَكْ يبْ غايَةْ الرّاحَ اتْصِ

ذابَكْ بابْ اعْ كْ و اسْ مَّ بابْ هَ هو اسْ

بابَكْ احْ من  ونْ  يكُ لو  قُه  دْ اتْصَ وال 

بــالَــكْ ــرْ  حــضّ و  هللا  تُـــبْ  رْ  بـــادَ

رْ جارَكْ ــدَ ــمْ وال تَغْ ي و واصــلْ الرحِ

يرْ و يرُوحْ ابْشايَن ابْغى لكْ دى خِ تَغْ

لها مالكْ كْ قُلْ  سَ فاتْ نَفْ و إال اطْ

كْ امَ ولْ في اللّي فاتوا قُدّ و بدا اتْجُ

تالَكْ امْ و  ألمتالِي  لْتها  مَ اعْ هادِي 

مالَكْ ابْنِي  وهْ  اوْجُ يارْ  اخْ من  رْبِي  عَ

انتهت القصيدة
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ازْمانِي يبْ  يطِ و  ليلْ  الغْ ي  فِ نَشْ و  نَرْتاحْ  افْيَة  الشّ رى  بالبُشْ رْنِي  بَشَّ

انْ عالِي و أهل الشّ بارْ ناسْ المْ ي باخْ عِ مْ نَّفْ سَ شَ

لْوانِي السّ و  و  الزهُ وأرض  ة  طَ الباسْ أرض  زَيّها  و  رة  مْ الحَ ليّ  رْ  واذْكَ

األدهانْ رْ  حَ تسْ جة  بهْ ونعم  بهجة  من  لها  يا 

اتْرانِي المنظور  بستانها  في  تْ  بَحْ اصْ و  ريتها  كانْ  لو  بها  لِّي  من 

ــل باألغصانْ ي لَّمْ االشــجارْ تمِ ــع العــذار انْعَ خالَ

ســانِي ــظّ النّفْ ولهــا الحَ ــبْ بوهُ تْ وال طالَ ــدْ ــا قصَ لكــن و اهللا م

ثمانْ ــرْ و الكُ اهَ ــمْ الظَّ ــبْ عالَ دْ و رقِي ــي شــاهَ ربِّ

لطانِي السّ يمْ  العظِ الجنابْ  في  رْبَة  القُ طيبْ  مّ  انْشَ إال  شايَقْ  وال 

فرْحــانْ ــا  وأن ــعْ  طالَ ــرْ  ني المْ رْ  ــدْ البَ داكْ  ــرى  ان و 

النّورانِي نعم  السقام  غيام  اغْشاه  كان  ول  يقُ بشيرُه  للنّاس  جا 

الرّحمانْ فضل  من  مهللة  ة  لْعَ طَ لَعْ  اطْ اليُوم  و 
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ــي ــافِ الــشّ لــمــوالنــا  الحمد 

ــي ــفْ خافِ ــاده لُطْ ب ــرْ لعْ ضَ و احْ

ــي صافِ ــانْ  األم ــرْ  نهْ اجــرى  و 

ــن ومني المُ ــرْ  أمي ــرّ  ضُ اشــفى 

ينْ ودْ باأللفة و التّســكِ حقّ الوْجُ

ينْ ــا و الدّ ني ــه الدّ ــي حياتْ ب بِ ذْ عَ

ــي الربّانِ الشــريف  ــورْ  المنصُ ــك  لِ المَ ــةْ  راحَ ــى  عل ــد  م الحَ هللا 

لطانْ السّ ابنُ  لطان  السّ ي  الزكِ نْ  سَ الحَ موالي 

كانِي ــراتْ فاحْ  في كلّ امْ يْ ــراتْ االدْواحْ و جاتْ للصالحْ و عرَفْ الخَ زَهْ

وانْ رَقْ على االكْ وسْ الرّحمة الحْ نُورها و اشْ و اشمُ

يمْ االحســانْ مــن الّ له ثانِي ي عافاهْ اقدِ ــمِ لَوِي الهاشْ لــك العَ و المُ

ازْيانْ الوَقْتْ  و  السالمة  مع  نا  الهْ لَّة  حُ الْبَسْ  و 

الحْ و االحســانِي ة على الصّ زّ و النْجاةْ و انظامْ األمّ ــة هيّ العَ الكَ المْ

ابْدانْ كْ  الشَ الرعيّة  و  الرّوحْ  روحْ  هيّ  ة  المالكَ

نانِي دْ ــولْ العَ ختارْ الرسُ ــث المُ ــة ظــلّ اهللا كيف جا في حدي الكَ المْ

ــانْ لَة و فيهــا ســرّ و بُره ــة شــامْ مَ ــة نَعْ الكَ المْ

ــي هانِي شِ افْيَة يَمْ يَّة الصّ ــه بالنّ ــمْ كلّ من تَبْعُ ي جْ أقْوِ ــة نَهْ الكَ المْ

وفانْ ــا طُ ني ينَة النْجاة و الدّ ــن اســفِ ــة عي المالكَ

ــي الربّانِ الشــريف  ــورْ  المنصُ ــك  لِ المَ ــةْ  راحَ ــى  عل ــد  م الحَ هللا 

لطانْ السّ ابنُ  لطان  السّ ي  الزكِ نْ  سَ الحَ موالي 
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وهْ و االعيانِي وامْ و الوجُ ــرافْ و العْ ــرُورْ على االشْ ورْ السْ ــطُ نقرى مَسْ

ابْ و شــبُّانْ ــة و بندقَتْ شــيّ ــة و انصاحَ بفصاحَ

ريرْ التّهانِي ــة على اسْ رُوسَ حاتْ اعْ وازْها و اضْ تْ احْ تْ فاسْ و فَرْحَ فَرْحَ

ــوانْ ال كل  ــى  عل ــرق  ب ــة  زِيْنَ امْ ــعْ  البي ســواقْ  و 

خة و اســبانِي مْ ــي و حــزُومْ الزَّرْدْخانْ و كَ لِّ قَ ــرُوزْ بالصْ طْ ــدْ موبَّرْ مَ خُ

ــانْ ــاجْ و اتْق ــة و دب عــاتْ باهيَ وخــاتْ و نَطْ و الخُ

انِي يدْ و الدّ ينْ للبْعِ لْ علْمْ اليقِ ة و احصَ ة في كل ساحَ بارْ الرّاحَ شاعْ اخْ

بانْ ــه الرُّكْ ــارْ ســارَتْ في ــمْ و صــحّ األخب زالْ الوَهْ

لُوبْ شــايغة دُونْ اتْوانِي ــة و الْقى القْ ــرْ نعم الباشــا على النْزاهَ و أمَ

جنحــانْ ــال  ب ــرْ  ي تطِ ــة  للنْزايَ ــة  بالفرْحَ كادَتْ 

ــي الربّانِ الشــريف  ــورْ  المنصُ ــك  لِ المَ ــةْ  راحَ ــى  عل ــد  م الحَ هللا 

لطانْ السّ ابنُ  لطان  السّ ي  الزكِ نْ  سَ الحَ موالي 
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ــلَمْ سْ مَ كلّ  ــا  ي وازهــى  ــرَحْ  افْ

ــم اتْبَسَّ ــا  الدنـي ــرْ  تـغْ ــرْ  انْظَ

ــمْ تَنْسَ ــة  العافيَـ انـســيمْ  و 

ــة بــدؤهــا ــارِيَّ ــس ــقِ ـــلْ ال بـــاهَ

ــة النْــزاهَ و  انشــا  و  ــمْ  ـهُ مْ قدَّ

رضاهــا ــى  عل ــاسْ  النّ اعطــاتْ  و 

ــراحْ اليُومْ نَمْ االف ــولْ و اغْ يُ جــرّ الدْ

ــتْ يا قُومْ تَ دْ ــيرْ حَ ــاتْ البْشِ و اعالم

و على النّاسْ حرومْ لّ زهُ مّ كُ وا جلى هَ

ــسْ ادْرِي مــواليْ  ــرَّمْ  كَ المْ ــرانْ  جي

ييسْ ــو بغيرْ حســابْ و تقْ لُ و تفضْ

رْفُوا كمْ من كيسْ وسْ طيبَة صَ بنْفُ
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ـــمْ دايَ ــــرْحْ  فَ ــلُــه  ــعْ يــجَ اهللا 

ــرايَــمْ اكْ ه  يــزيــدُ لطانْ  السّ و 

ــلِيمْ سالَمْ يَبقى مشــرُوحْ و اسْ

ومْ ــادْ يدُ ــى على العب ن ــدْ الهْ و يأبَّ

يُّومْ ــه ســرّ الحــيّ القَ ــومْ ب و يقُ

ومْ لْ الملَّة منظُ مْ وظْ به شَ فُ حْ مَ

ة في األوانِي يبْ عابْقَ رابْ و المطايَبْ وانْواعْ الطِّ لُّوا في األكلْ و الشْ ضَ

ــانْ تَلْي ــارَقْ  انم و  ــة  رْشَ فَ امْ ــي  ازرابِ و  اتْســارَحْ  و 

ــي ــقْ و صوانِ ــرارَدْ و برايَ ــرْ و ب ــونْ االشــغالْ و طيافَ ــدْ مــن فنُ و امواي

كيســانْ بْهــا  كواكَ و  ورْ  ــدُ ابْ كيهــا  نَحْ تتباهــى 

ا الفانِي ــوْ يي ــوا و يحْ ــرَّة يتْرَنْمُ ــرَّة مَ باعْ م ــي اطْ ــماعْ بشِ و أهــل السّ

م بالصنايَعْ و الْحانْ ى في حالْهُ وسيقَ حابْ المُ و اصْ

تيرْ هللا الغانِي رْ الكْ دْ مع الشــكْ مْ رُوبْ النْهــارْ بالحَ ــوا في اغْ و افتَرْقُ

األعــوانْ و  ــالْ  مّ للعُ و  نا  لســيدْ ــرْ  ي بخِ ــاوْا  ادْع و 

غانِي ــلّ كلّ امْ ــنْ ه ي نَزْهِ ــوقْ امْ ــوقْ بسُ ذا سُ ــالدْ هكْ ــمَّ صــارَتْ البْ ت

ــرْبْ العيدانْ عْ طَ ــمَ ــرْتِي بفــاسْ تَسْ ــا سَ ــنْ م وايَ

ــي الربّانِ الشــريف  ــورْ  المنصُ ــك  لِ المَ ــةْ  راحَ ــى  عل ــد  م الحَ هللا 

لطانْ السّ ابنُ  لطان  السّ ي  الزكِ نْ  سَ الحَ موالي 

وة ســانِي ــطْ ة و نُورْ بالسَّ ه راحَ ــدُ ــه اهللا يزي تُ ــادْ فــي راحْ ــةْ العب راحَ

ــانْ األم و  ــنْ  باليُمْ ــدده  ويمُ ــرُه  عمْ فــي  ــارَكْ  ويب
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ــي ــارْ األمانِ ــه تغ اللْتُ ــتْ لجْ كَ حْ ــا مــن ضَ رْبن ــاحْ غَ ــي مصب ــو عل أبُ

نانْ ســامْ هيبْتُه و ارْخى لُه العْ عْ لحْ ضَ رْ اخْ هْ و الدَّ

ه للْجانِي لْمُ تُه و حَ رُه و سياسْ ه و سيرْتُه و في أمْ كامُ بْ في احْ جَّ و اتعَ

القُه اإلحسانْ تُه و طيبْ اخْ ه و اشــجاعْ و في كرمُ

ة و مجد و احيا و امعانِي مَّ ه هَ هُ نْ وَجْ رْ إيلُوحْ من امْحاسَ سلطانْ النَّصْ

ظانْ ــعْ يَقْ ــومْ طايَعْ خاشَ لُ ــرْ فــي افْنُونْ العْ بَحَّ امْ

ــادِي ثانِي ــحْ و غ بْريلْ رايَ ــه جَ ــرَدَّدْ ل ــوقْ الفــالكْ و ت مــن بيــت على فُ

ــوْن ألجلْها كانْ ــة الكَ رَة ثابْتَ و اغصــنْ من شــجْ

تْلِي غانِي يحْ مــن مَ دِ ــولْ المْ ــنُ مَلك فاقْ األوصــافْ على قُ ــكْ و اب لِ مَ

رآنْ ــحْ القُ ي دِ ولْ بعــد امْ ــا تقُ آشْ بقــى بأمتالِي م

تانِي بْعْ المْ ــألتَكْ يا كريمْ و السّ ورة الفتح اسْ واليْ و ســيدي بسُ يا مُ

يانْ دْ ــومْ العُ ــابْ القُ ــكْ ارْق لْ ــهْ و مَ ي ــرُه و احمِ نَصْ

رانِي فْ يرْ يا وســيعْ الغُ ــرْ بخِ زِي ــه و كافِي الوْ تُ ه و اتباعْ ــدُ نْ ــظْ جُ فَ و احْ

عمــرانْ ــو  أب ــرِيرة  السْ رْ  ــوَّ نَ امْ ــكْ  لْ المُ ــقْ  ي دِ اصْ

يحْ ادْعانِي رَة فاسْ اللِّي بالسرُورْ للمدِ ضْ لْ ســيدنا بخَ ه عامَ و شــقيقُ

ــانْ رف ــد بحــرْ العِ حامَ ــبْ المْ ــد صاحَ ــو محمّ أب

ــاحْ ابن ادريسْ الحســانِي دْ في كل جن يدْ ســاعَ ــعِ لُه اسْ عْ اللهــم جَ

ــالّس و اإلخــوانْ ــابْ و الجُ ــه و األحب ــوّ و انْجالُ ه
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82
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لْبِيَ و لسانِي رة العاليّة بقَ ضْ و ســالمِي قالْ ادريسْ بن علي ألهل الحُ

ــانْ ــادُه فــي كل ازْم ب ــا اعْ ــةْ ربن مَ ــتْ رحْ ــا عمَّ م

انتهت القصيدة
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باحْ شــي المــدامْ المُ ةْ العْ رْجَ ــنْ فُ دي لنا ع ــمْ و اهْ ــا ياندي روفْ علين

ــة ــزات القْحَ ــنْ بلَنْ ــا بي م

داها ــج احْ ــالن واالرن و اشــجارْ القيقْ

ــرايَر الرّياض ازْهــاتْ لألفْراحْ ــوق اسْ والي من ف ــسْ الدّ رايَ ــك اعْ و كذل

ة فايْحَ الريحــان  ــاحْ  الق و 

ــداها ــمين عاطــر بشْ ــزار الياسْ و ايْ

ل بين التّفاحْ رْجَ ــفَ جاوْرُه اسْ فوف الزَّيْتون و إنْگاص و اللّيْمون امْ و اصْ

ة مايْحَ ــالت  النّخْ ــدودْ  ق و 

ســاها رار العشــي بالوْريقْ اكْ فِ و اصْ

ــن ادْواحْ ــقينا بي ــرورْ و اسْ قْتْ السّ ــار فوزْ بوَ ب النّه گْ أســاقي اعْ

ة الرّايْحَ يّة  بِ هْ
الذّ شــوفْ 

تْ توبْ الغروبْ و اللّيلْ اغْشاها لَبْسَ
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لّى على االبْطاح لّ أرْضْ تَتْجَ مْس في كُ ــبْحان ربّنا هذا الشّ اقِي سُ أسّ

حى ــا فــي أوْل الضّ و اتْراه

ــناها ــدارْ بايْزارْ اسْ ــوقْ الجْ ــرْ ف تَنْشَ

ــفْ االلماحْ طَ ــناها يَخْ ــما اسْ بْدْ السّ لّى في كَ ــدْ ذاكْ تَتْجَ ــا بَعْ ه تِدّ

ة ر طافْحَ غْ رَة في الصّ دْ كعَ

مالْ ابْهاها وى ايْشوفْ في اجْ ال من يَقْ

ــروحْ ارْواحْ روبْ اتْ بينْها للغْ ــار اجْ ف ةْ يَصْ و اذا حــانْ غرُوبْهــا في ســاعَ

ة حَ ســاوي يا صاحْ ناصْ بكْ

ــرَبْ في ماها ــوقْ فيه تَغْ ل ــري مغْ كْ عَ

ــن ادْواحْ ــقينا بي ــرورْ و اسْ قْتْ السّ ــار فوزْ بوَ ب النّه گْ أســاقي اعْ

ة الرّايْحَ يّة  بِ هْ
الذّ شــوفْ 

تْ توبْ الغروبْ و اللّيلْ اغْشاها لَبْسَ

تْ كاسْ الرّاح ة زَرْعَ وِيتْقَ كي اعْ روا تَحْ صْ دودْها و انْعَ ماروا اخْ مْس احْ و الشّ

ة في الحين اتْغاغات صايْحَ

ــقْ وَدّاها ــفْ عاشَ ــارْ عليهــا وصي غ

ناحْ ــتْ اجْ اها تَحْ طّ ــان حتّى غابَت عــن حالْها وغَ ي ليها بالعْ ــسّ اعْ عَ

ة ــرام نايْحَ ــرَكْ هل الغْ و اتْ

ـــراقْ و الوَقْــتْ ادْعـاها تْـوادَعْ بالفْ تـَ
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ــة على الفراقْ بصوتْ حالْهــا و كذلك االدواح ــتان نايْحَ يار البُسْ و اطْ

ة حَ ــاق فاتـْ شّ تْ لَلْعُ ــدَ رَفْـ

ــا هــا اتْعــودْ لملْقاه فــوفْ ارْياحْ بكْ

ــن ادْواحْ ــقينا بي ــرورْ و اسْ قْتْ السّ ــار فوزْ بوَ ب النّه گْ أســاقي اعْ

ة الرّايْحَ يّة  بِ هْ
الذّ شــوفْ 

تْ توبْ الغروبْ و اللّيلْ اغْشاها لَبْسَ

تَك يا صاح يى و قالْ لّي وَدَّعْ ــتَحْ ــفارُه و اسْ واهْ نَيَّمْ اشْ شــوفْ اللّي نَهْ

ة صافْحَ رْ لي بالمْ دَ تَعْ و اسْ

أنْزاهــة ا  نَنْشــيوْ و  ــى  حتّ ــف  لَ احْ و 

ــاحْ ب صْ ــرّة كالمَ ــن و الغُ بي دّ هَ ــونْ امْ ي ــه بعْ زْرانَ ــه خِ كي ــحْ نَحْ و اتْمايَ

ــة فاتْحَ وَرْداتْ  ــكْ  كذلَ و 

ضاها ــوقْ ابْياضْ الخدودْ و الخالْ احْ ف

اح ر الوَضّ ــة و الثُّغْ ــرّ الوَفْرَة الغالْسَ بُه و بسَ ــقْ حاجْ ري ــمْت بتَعْ و قسَ

ة حَ ــظْ بالفــاظْ راجْ كيَلْفَ

قاها ــومْ الفُ ل ــل العْ ــبي أهْ حتّى يَسْ

ــن ادْواحْ ــقينا بي ــرورْ و اسْ قْتْ السّ ــار فوزْ بوَ ب النّه گْ أســاقي اعْ

ة الرّايْحَ يّة  بِ هْ
الذّ شــوفْ 

تْ توبْ الغروبْ و اللّيلْ اغْشاها لَبْسَ
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زاحْ ــأَدَّبْ دون امْ ــقْ الحــروفْ وم ــرة و ارقي يَّبْ البَشْ ــرارْ طَ سْ ــل مَ زِيَّ اغْ

ــتْـحيى ــهْ يَسْ بْـت إذا خاطَ

ل وانباهة ــع اللّطيفْ و اعقَ بْ ذاتْ الطَّ

ــةْ واحْ وى ليلَ ر اضْ ــدْ ــوانْ أو بَ نَّةْ رَضْ ــكْ جَ اليَ ــنْ امْ ــالك مَ ســابُه مَ نَحْ

ة حَ راجْ قولْ  اعْ فيه  هى  تَفْ

باها ن اسْ سْ ــقينْ بالحُ و ما من عاشْ

تّاح ني من فَتْح الفَ لْطْ ــيّتي ياقوتَة في تاجْ سُ شِ في اعْ يتْ في وَصْ نَهّ

ة حَ ــر و الْفاظْ فاصْ واهَ بجْ

غاها عــي الدْريسْ بن علي مــن يَصْ يَدْ

ــق النَبّاح ــبوهْ العارْفين زَي الوَشْ سْ رْضي حَ و الشــتّام اللّي دوى في عَ

ى ــلْ يَلْتْحَ بْ ــه من قَ رْفُ و نعَ

اهة ــفَ يى قليلْ الحيا بسْ ــتَحْ ما يَسْ

الحْ ــرامْ افْعالُه تَصْ الل من احْ رَفْ احْ تب وال اعْ ــي ما طالَع الكْ واشْ اللّ

تْحــى يَمْ زالْ  ــا  م ولكــن 

ــه يَوْعاهــا ــال و داتُ ــه البْ نْ في ــكُ يَسْ

راحْ ضا ايْزيدوا قَلْبُه تَجْ ه و ســيوفْ القْ دُ هْ عْ جَ طَ تّى يَتْالشــى و يَنْقْ حَ

ه بال ارْحى مُ سْ نوا جَ حْ و يْطَ

يَلْقاهــا ــه  لُ عْ بْفَ ــه  اعقوبْتُ ــدّ  البُ
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تُه طاحْ ــفْ وَة شَ عْ ــبْ الدَّ مارَة و صاحَ ــتْ العْ رْجَ ــي خَ ن اضــي ال اتْلومْ أحفّ

ــة  جايْحَ ــال  الب فــي  ــه  ألْقاتُ

واها ــه في اهْ سُ ــحْ باكي إيْلومْ نَفْ و اصبَ

يب و فاحْ ــاح الطّ ــالم ما ف لْ السّ صود يالبيبْ اســالمي الهْ قْ و تمامْ المَ

ة حَ ســامْ المْ و  ة  فّ العَ ــلّ  الهْ

ناهــا أمْ ــاوْا  اجن و  النّفــوسْ  ــاوا  ربّ مــن 

انتهت القصيدة
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ــة ادي النّ ــة  الروضَ ضــل  فــي 

ــوابْ صافْيَة وســانْ اكْ و السّ

ــزُورْ مــن حريرْ ســالْيَة فــي إي

ــة يَ زاهْ ــلْوانْ  السَّ ةْ  ســاعَ

لِي ــمْ و اهــدِي و امْ ــبّ أنْدي كُ

ــي يْلِ خَ و  قيقــالنْ  ــنْ  بي ــا  م

ــي تْلِ مَ ــلْ  مايَ ــزْرانْ  الخي و 

ــة ــومْ ضاوْيَ ــرِي كنْجُ و النَّسْ

ــرْبْ الحميّة بُوقْ و احلى شُ طابْ الغْ

ريَّة ــوَة دَكْ سْ ريسْ فــي كَ رْدْ كعْ ــوَ ال

ــة ريَّ دْ رَة عُ ــدْ ــي عُ كِ ينْ نَحْ ــمِ الياسْ

ــيَّة شِ ةْ العْ رْجَ نَمْ فُ ــبّ أنْديمْ نَغْ كُ

يَّة ــوفْ ابْهِ فُ ــنْ و البْهــا له اصْ و الزِّي

و بتْنايا حــكْ للزّهُ و الزَّهر اضْ

فايا اتْ كل اصْ ــدّ ة عَ من فضَّ

دايا قيقْ جابْ اهْ و الخابُور اشْ

نايا بُوبْ طابْ امْ حْ ودْ المَ بوجُ

لِيلْ الغْ ــومْ  ــيُ ال ــي  ــفِ نَــشْ

يلْ مِ اجْ ــكْ  ضــاحَ ــنّ  الــفَ و 

ــلْ يـ انْحِ ـــقْ  عاشَ ــهْ  ي كِ نَحْ

ــلْ الرّاية ــانْ مت ــاسْ امي و الي



الذهبية 2 422

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ــة يَ ماضْ ــونْ  بعيُ النَّرْجــسْ  و 

ــة راوْيَ ــاهْ  بالمي ــقْ   محابَ و 

ــة يَ زاهْ ــلْوانْ  السَّ ةْ  ســاعَ

لْ ــدَ تَعْ و  ــلْ  ي كتْمِ االشــجارْ 

لْ رْجَ ــفَ ــرْ و اشْ ــنْ و البْهَ التِّي

لْ ــدَ نْ صَ و  ــد  رن ــن  بي ريحــانْ 

ــة ــريرْ دالْيَ ــتْ اسْ ــا تَحْ و احن

امْســاوْيَة ــبِي  تَسْ ــارَقْ  انم و 

مالْيَة ــقْ  ري ــوْ ال ــقْ  ــرايَ ابْ و 

ــة يَ زاهْ ــلْوانْ  السَّ ةْ  ســاعَ

اية ــنْ رى حدَّ يْ ــة لُه كعَ متدبّلَ

رايَة ريجْ كنّ امْ بخصص و صهْ

نايا بُوبْ طابْ امْ حْ ودْ المَ بوجُ

ــلْ ـبي تَخْ فــي  ــة  قَ متْعانـْ

ظيـلْ اخْ ــحْ  فايـَ ـجْ  األرنـْ و 

ليلْ اجْ ــرْ  ــطَّ ــعَ امْ رَوْضْ 

كفاية فيه  ريرْ  احْ افْراشْ  فُوقْ 

انْهايَة راسْ  تُوبْ  من  طْ  تالمَ و 

دَعْ و افگايَة ــوْ ــي من ال و الْوانِ

نايا بُوبْ طابْ امْ حْ ودْ المَ بوجُ

لِيّ ــدِي جــارْ اعْ ــا وَعْ ــوارْ ي ــدّ الجْ خَ

ــة يَ يدِ الدّ و  ــلْ  رُنْفَ القْ و  ــة  ازْريـرْقَ

ــيَّة شِ ةْ العْ رْجَ نَمْ فُ ــبّ أنْديمْ نَغْ كُ

يَّة ماتْ اذْكِ ي نَسْ اهدى لنا في العشِ

ــة الزَّربِيَّ ــفْ  الملْ ــبْ  قل ــاتْ  متلت

ــة ــرَة ملُوكيَّ فْ ــى صَ ــنا عل و كيُوسْ

ــيَّة شِ ةْ العْ رْجَ نَمْ فُ ــبّ أنْديمْ نَغْ كُ
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ــة يَّ ضِ امْ رارْ  ــدْ ب ــعْ  يَلْمَ ــاجْ  ت لهــا 

دَجْ من فُوقْ امْطيَّة وْ رَة في قَلْبْ هَ دْ عَ

هب  كذاكْ الخاميّة في اغشى من الذّ

ــيَّة شِ ةْ العْ رْجَ نَمْ فُ ــبّ انْديمْ نَغْ كُ

ييّة ودانْ بالحمِ ــلْطانْ جا من السّ سُ

31

32
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39
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41

42

43

44

45

46

ــى ل ــكاسْ احْ راقْ الســرُورْ و ال

ــة ـلَ الرّحْ ــواتْ  انْ ـروبهــا  بحْ

ــة لَ فْ طَ ــي  مِ هْ بفَ كيتْهــا  احْ

ــة غاليَّ احجــارْ  و  ــوتْ  ياق و 

يّة ــيرْ داهَ ــورَة في السِّ فُ عصْ

ــة ناحي كل  فــي  ــرَّة  الحُ و 

ــة يَ زاهْ ــلْوانْ  السَّ ةْ  ســاعَ

يلَة واتْ ارْحِ ي اهْ شِ مس العْ شَ

يلَة قِ ومْ اسْ سُ الفْها احْ في اخْ

ميلَة ــرُورْ اكْ ــاتْ في اسْ رْب و عَ

يَة ــدْ سَ امْ ــه  الفُ اخْ فُرْســانْ 

ــلْ اتْمي ــتْ  ـ راحَ ــمس  الشّ و 

ــلْ ـهيــ تَمْ دُونْ  ــراتْ  اجــ و 

ــيــلْ ــعِ ــرْ اشْ ــايَ ــبِــيــنْ ن بــجْ

الغاية في  ها  دباجْ و  حللْها  و 

ــمْ الغايَة ي ــا افْهِ دَجْ ي ــوْ و الهَ

ــاية شّ ــورْها مَ ــرِي به لشُ تَجْ

نايا بُوبْ طابْ امْ حْ ودْ المَ بوجُ

ــلْ ــي ــلِّ ـــوْفـــانـــة مـــن ال خَ

ــلْ مي مــن  اشــحالْ  ــوِي  تَطْ

ــلْ ــزِي أنْ ــمْ  ــيَّ خ اجْ  الــــدّ و 

هد اقْوايا ة في جَ مَ بخيُولُه دَهْ
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48
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55
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61
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يا ــعْ الضْ وْضَ ــرْ مَ مَّ ه عَ ــدُ نْ جَ

باكيَة ــعْ  م بالدَّ ة  عَ ــمْ الشَّ و 

ــة يَ زاهْ ــلْوانْ  السَّ ةْ  ســاعَ

ــة المـربي ــود  نْقُ العَ بنــت 

ــة فانْيَ ــزّ  العَ ــولْ  بطُ جــاتْ 

يَة ــاهْ السّ ــة  الَ القتّ ــكْ  دي

ــة ماضيَ رِينْ  شــفْ ــمْ  ينَيَّ و 

يا ه مــن الحْ ــدُّ ــرْ خَ و ينعصَ

ناية ه و حــازْ اعْ لْكُ ــى مُ لَّ و توَ

شــايا بْراتْ نارْ احْ ي بالعَ فِ تَطْ

نايا بُوبْ طابْ امْ حْ ودْ المَ بوجُ

ــزّ دون ادْناية ــانْ العَ ــد ادن عن

وايا تِي و اهْ بيعْ راقَتْ كيفْ اطْ

عايا ــبْ امْ ــارَحْ ال ارْقِي ــا ف وأن

ــرْ مــن ادْنايا ــي حايَ لِّينِ و يخَ

كايا دارْ اشْ ة ايْجاوَبْ بالعْ ثمّ

ــامْ و نَزَلْ فــي كل أثْنِيَّة ي ــرْبْ الخْ ضَ

زِيّة ه فــي امْ ناحُ ــلْ اجْ ــا تحت ظَ بَتْن

ــيَّة شِ ةْ العْ رْجَ نَمْ فُ ــبّ انْديمْ نَغْ كُ

ــة بي ــرة ذَهْ مْ ــوفْ بخَ ــي ايْطُ زَيْلِ و اغْ

ــة ــراوِيَّ ــسْ كَ لنا  شــابَّــة  ــرَة  ــكْ بَ

ــرْدِيَّة و شــربْناها على النَّجالتْ السَّ

ــيَّ ل ــدِي  يَهْ ــه  كاسُ ــي  مالْكِ ــارة  ت

ــي بيَّ ــرة اللِّ جْ ــارة نشــتكى بالهَ ت
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63

64

65

66

ــى ي ماعْ كلّ  ــا  م ــي  الغانِ و 

باهية ادريــس  الحــاجْ  ــال  ق

ــاقْ بعد المايا شّ وال بعد العُ

درايَة و  ــبَة  ناسْ بمْ ومة  منظُ

ــة ــم الصبــح وال عالي ــى اتبَسَّ حت

ــة يَّ نـوِ معْ دُرّة  ــي  تِـ لـْ حُ انتـهــت 

انتهت القصيدة
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002
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012

013

014

015

016

ـــوبْ اط ت ــــــوّ ــــن هـــو لُ أمَ

ــيــوبْ ــبْ الــعْ ــةْ عــي ــوَّطَ ــلَ ت

الْطافَة وال  همة  وال  انْظافَة  وال  طيبَة  ال  فيها  ما 

ادْلـــيـــل ــهــا  ـعْ ــابـَ الــتّ و 

ــلْ ارْدي ــه  افْعالُ مــن  قــوت  مْ مَ

رْ كَ المْ حالَة  في  لْب  الكَ من  دَلّ 

قالْ المْ في  دالّل  من  ــدَب  كْ و 

ـــنْ ـــدي ـــوالْ ـــن ال وحـــــنْ م

ــنْ ني احْ ــي  ب الزّغْ ــن  اب تَلْقــاه 

رارْفِيّة د في الوقْت من الصّ ووْجَ

عاب الشّ ديــب  من  ع  ـــدَ اخْ و 

تــابْ إيْــقــول  صاه  قْ سَ إال  و 

بُه جْ و اللّى شافْ التَّرْمة اللّي اتْعَ

زبّــه ــه  لِ إيْقيم  الحين  فــي 

ــالْ ــغ االشْ ــي  ف ــم  ــلَّ ــسَ يْ و 

ــبــالْ ال ه  ـــنْـــدُ عَ ــقــى  يَــبْ وال 
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نامْ امْ له  يَــزْهــى  وال  نا  هْ وال  ــة  راحَ يَــوْجــد  وال 

ــه ــورْتُ ــكُ ــشــي بَ ــى يَــخْ حــتّ

ــة بِيَّ الزّغْ ــة  ب التُّقْ ــك  دي فــي 

ــنــونْ اجْ لــه  ــرّد  ــبْ تَ مــا  ــلّ  الــكُ ها  دْ قَ يَفْ ــى  والــلّ

لِيّ عْ  مَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ ــارَقْ  ف ــوّاط  لُ و  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ

ــهْ لِ ــرْ  وســي ــون  ــبّ ــطَ ال رومْ 

ليهْ عْ شي  لْ  ضَّ اتْفَ عنداك 

دايَدْ الغْ ــبَــرَّدْ  امْ الحرّ  مــواليْ 

ـــدْ واحَ ـــلّ  كُ ــه  لِ ع  ضَ كيَخْ

ــــواهْ حْ ـــي  ـــلّ ال ــر  ــي ــث كْ و 

ــســاهْ ــره النْ ــمّ ـــه عَ مــن داقُ

ــولْ ــل ــحْ ـــه مَ ـــمُّ ديــمــا فُ

بْلولْ مَ ــبْ  ــوَجَّ أمْ خول  للدّ

إيْجولْ ه  وتَرْكُ فيه  رْبُه  ضَ غيرْ 

ــولْ  ــف ــلْ ــى ل ــتّ ـــل ح خُ ـــدْ يَ

نابُه طابُه على اجْ نَّتْ و سْ دُقّ و اتْصَ

وة الرَّخْ فيك  تْكون  ال  لّى  تْهَ و 
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ــوي ق ــل  رجَ ــن  كُ ــكْ  نوصي

ة ــوّ بْقُ االدْخــال  فــي  ــشْ  فَتَّ

ــمال و ســاوي في ايْمين و الشّ

ــوة ل ريــش القَ ــى فــي اطْ و تهل

حــاوي ــم  معلّ ــت  ان إال 

ــوَة ــى الحرّ النّشْ ــطاب عل تَسْ

ــاوي ن شــالَّ  ــه  في ــبْ  تصي و 

ــوي ــك و يلْ ــى ايْجيــك راسَ حتّ

القــالوي ــك  لعانْسَ طــي  اعْ و 

ــوَة رَغْ ــي  لّ تخَ ــا  م ــح  سَ تَمْ

وَة هْ شَ ثَلْها  مْ االّ  وة  هْ شَ راوي  العدْ سيرَة  ديك  هَ

ـــالوي ــل وحْ ــسَ ــعْ ات ال عــــدّ

ادْوى ــــوال  شُ ــلّ  ــك ل ـــيَ  ه

ــاوي ــي ض ــلّ ــسَ ــا امْ ــواله م

ـــرّ الـــكَ ــع  ــب ــت م ـــي  ـــلّ ال و 

انْــضــرْ ــه  ــلُ إيْ وال  ــفــيــه  اسْ

ــر تْخَ يَفْ ــاش  ب نْدوشــي  عَ ــا  م

رْ زاهَ ايْبات  ه  قصدُ أو  ناه  امْ نال  فْهيم  يا  هو  كانْ 

رْ طاهَ المْ ــرَّحْ  ــسَ إيْ بــالــزبّ 

زِيَّة المْ ــضــى  اقْ راهْ  تُه  النِيّ جيتي  ــى  الــلّ و 

ــونْ ب غْ المَ داكْ  مــي  عْ مَ كيــف  حــدّ  مــي  يَعْ ــال  لَهْ
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ــيّ ــعْ لِ ــمَ ــة و اسْ ــكَ ــزَّعْ ــو لُـــوّاط فـــارَقْ ال ـــنْ هُ ـــا مَ أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــوبْ ــــــوّاط ت ـــــوّ لُ ـــن هُ ـــا م ي

كالقْطوط ــة  اطَ ــوّ ــلُّ ال ـــتْ  ري

ــة كــتْــحــوطْ ــكَ ــزَّعْ ــال ــا ب ــم دي

ــــوبْ زب و  ــــواوَلْــــهــــا  بَــــشْ

ادْروبْ ـــلّ  ك مـــع  ــوب  ــل ــتْ ك

يانْ من سيقانُه اري بالعْ الب الشّ لّبوه تَقْ رْض إيْقَ وَقْت اما دازْ المَ

ــه ــالنُ ــسْ مَ عــلــى  ــيّــزوا  ـمَ يـْ و 

ــنْ ــي حــادق ــــوم  قُ شــي  فــيــهــم  ــكــن  ل يــمــســقــوه  و 

ينضروا في المرض غير نضرة وحدة

ــان عيّ وال  وافــي  كان  ــه  مال راس  ــوا  رْف يْعَ و  نْدْســوهْ  يْهَ و 

نيزة المْ غيرْ  ه  يْدُ في  ما  ب  ناصَ أو 

ــروهْ إيْعاشْ ــوف  الشّ و  ــة  لْسَ الجُ هــل  ــبْ  اتْصي هــداكْ 

ــوه نّب إيْجَ النّيــك  حــاب  اصْ و 

ــوهْ ل يّ إيْكَ ــرْ  كبي و  ــرْ  عامَ يكــونْ  ــي  اللّ ــاعْ  الق ــوا  يَبْغي

ــم رّهُ غَ ــيطان  الشّ القــومْ  هــذا 

ــم بّهُ حَ و  ه  ــدُ نْ جَ ــم  لْهُ عَ جْ و 

ــوطْ ل ــــوْم  قَ بــهــم  ـــلَـــفْ  خْ و 

راري ــدّ ال بَّةْ  حَ بَمْ كارَة  اسْ حايْرينْ  غولينْ  مَشْ م  تَلْقاهُ
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ـه وَّطَ تَلـَ علم  اقراوْا  و  ـظوا  فْ حَ

ــروطْ ــد والــشّ ــواعَ ــقْ ـــرْفـــوا ال ــوا وعَ ــه ــقّ ــفَ واتْ

نْبوها إيْجَ المــرأة  دازَت  إال  و 

لها الــبــال  ــــــرَدّوا  إي ــيــس  ل

ـــوطْ ـــزّب ــم فــي ال ــهُ ــتْ ــهَ ولْ

ريوَد  رْضْ و المْ ود و المَ فسْ لّهم بالمَ رّي كُ هْ الدَّ يوَ مّ و يْسَ

حــول الكْ مــع  اليَشــيرْ  و  ــي  القطيوْن و  الصاحــبْ  و 

غيوَر ليحْ و الصّ سلوخ أوْ المْ و المَ

ــاب ــب ــشّ ال مـــع  ــگــيــص  ال و 

الـــمـــزَيـــان و  الـــبـــاهـــي  و 

ريفْ الظْ و  العايَلْ  و  قينَنْ  المْ و 

ل فَ الطّ و  بوبْ  حْ المَ مع  الوَلْد  و 

ــرْخْ الفَ مــع  و  ــرْق  العَ و  ــا  ي الحْ ــدْ  وَلْ و  ــانْ  ن الزَّغْ و 

ليلْ الخْ و  ة  الزَّبْطَ و  يَّمْ  الزّمِ و 

الرّفيقْ  و  ميدو  احْ و  مْ  شيمَ المْ و  ضيبْ  القْ و  يَّام  القِ و 

اللّبيقْ و  الزَّامَل  و  واري  الشّ و  رْكوبْ  المَ و  رْتي  السَّ و 

ــال ــمّ الــحَ ـــيْـــدارْ  الـــكِ و 

ر نَّتْ و عدو القحاب في الوْكَ خَ و المْ

ر هَ المْ و  ــوْ  الــعَ و  ــتــي  الــزَّحْ و 

لْ مَ الحْ ـــدْ  رافَ أو  اي  طَّ العَ و 

ل الحمَ رافَــد  و  سلوخْ  المَ و 
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ــاسْ ــي ــقْ ال ـــاتْ  ف ـــارَفْ  ـــه ال و 

ــــالصْ اخْ ـــه  فـــوقُ ــي  ــاق ب وال 

ـــاس ـــسّ ـــو حَ ـــــي ه ــر الّ ــي غ

ــرْطــاسْ ــه فــي الـــزبّ الــفَ ــتُ راحْ

ــدْ اتْري ــي  اللّ طيــك  يَعْ ــه  لُ ــه  بَيّن

ــدْ ــزي ــيْ ه ك ـــــدّ ـــن ي ـــــن م اليَ

ــديــدْ  ــي اشْ ــواط الــلّ ــلّ ــا ال و امّ

ــدْ الوكي القصيــص  مــع  الرّهيــب  و  ــمْ  صي الخْ ى  ــمّ كيَتْسَ

ــنْ الحني و  ــد  لْمَ جَ المْ و  ــل  لي الدّ و  ــكوف  ـسْ المَ و  ــل  الحايَ و 

بِيّن امْ ــه  ــمُ اسْ ــتْــمــادي  الــمَ و 

ــنْ ــدي ــوالْ ال اشــريــك  و  ل  ــدّ ــبَ ــمْ ال و  ــاس  الــعــسّ و  الحاضي  و 

فايْري و الرّهاطي و البْنين الم و الظّ لْ و الظّ فَّ سَ سيسْ و المْ اد أو الخْ يّ و الصِّ

لين كامْ ــوا  ــن ــعَ ــلْ يُ ــــب  واجَ

د كاسَ ريف  الظّ الطبّون  ــالّوْا  خَ

گيزة ــالدْ  ــب ال فــي  ــوى  ــسْ يَ ــا  م

ـــارَدْ ــول ب ــق ــه ايْ ــتُ لْ ــوَّ ـــن سَ مَ

فيزة احْ ــه  ــيْــقَ ضَ ــة  ــكَ ــزَّعْ ال و 

ــد ــزايَ ــمْ ــال ــاعْ ب ــب ــنْ عــــاداتْ تَ

ــمــيــزة بــالــغْ ـــــوَّاديــن  الــقُ و 

ــدْ ـ كتْـجاهَ ــان  قَــوْم ــــالّ  شَ

ــزَة ـزيـ اعْ ــة  عالْيَـ ــة  لــوبـَ طْ مَ
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ــة يّـ ضِ حْ مَ ـــة  روسَ حْ مَ ــم  لّهُ كُ مــان  صْ الخُ ــد  ـنْ عَ

ــونْ الشُّ فــي  ــة  گانَ مَ ــل  ت امْ ــا  ضاوْه احْ و  ــا  زّوه غَ

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ

ــار ــب ــوا االخْ ــواطــة ســاق ــلُّ ال

ــارْ ــى الع ــاوْا يَنْصــاروا عل و بغ

ايْشــيعْ ــاري  ي عْ مَ مــن  ــوا  خاف

ميعْ الجْ ــه  ب يــعــايَــرْهــم  و 

المْ الكْ انْتَرْك  باش  نْدي  عَ إيْجيوا  وتّافْقوا  عوا  جتَمْ و 

صــامْ الخْ ــرْط  شَ ــوا  ل مْ انْعَ أو 

ــم ــلــيــهُ اعْ ـــاوَب  ـــج إيْ ــن  م ــة  ــمّ تَ ـــاروا  ـــت اخْ و 

شايَبْ اقْديمْ  رْقَة  الطُّ في  ماهرْ  م  نّهُ مَ ريبْ  اغْ طيرْ 

تيوى امْ بْالد  في  رُه  مْ عُ دَوَّزْ  زايَبْ  الخْ حافَظْ  تْمادي  مَ

ــة سَ ــوّ ــسَ امْ ــنــانُــه  سْ و  ــــه  ادْراسُ ـــارَتْ  س حتّى 

النّســا مــع  تْعــادي  مَ ــه  نُّ جَ

ــرّ  الحَ مــن  ــرَج  اخْ ــومْ  ي مــن 

ه ريقُ ــا شــافُه وال داز فــي اطْ م

گورْ  كلّ  في  هورْ  مَشْ م  هُ نْدْ عَ شورْ  ليه  رَف  يَعْ ما 
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ــرورْ الكـ ــاعْ  وسّ جــاوي  البَـهْ ــبْ  اقْـرِيَّ ــان  مّ حُ ــا  باب

وجا حابُه  باصْ مْ  دَّ اتْقَ ة  ساعَ في  الشافُه  من  را  واشْ 

ــالم بالسّ ــي  يان وحْ ــد  صَّ قَ امْ

ــكالمْ ال نا  شــركْ و  ــه  جاوَبْتُ

ــالمْ اسْ ــا  ي نا  ــلَّمْ سَ ــطْ  يَّ كنَعَ ــب  لْ بالقَ ــر  نافَ ــا  وان

ــيَّ فِ ــتْ  تْلَفَّ و  ــة  كايَ الحْ و  صــودْ  قْ لَلْمَ جــا  ــى  حتّ

ــطونْ مَشْ ــك  لَ قْ عَ و  كتْقــولْ  ــت  انْ ــالش  اعْ ــالْ  ق

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ

طــابْ الخْ ــرْك  تت ــاكْ  ابْغين

ــوابْ الصّ ــد  وَلْ ــتَ  أنْ ــتْ  حي

القْ ــأَدَّب االخْ ــر و م ر ماهَ شــاعَ

ــنــونْ ــي الــفْ ــتــي ف ــهْ ــقّ اتْــفَ

ايْــهــونْ مــا  بنا  تيلَك  امْ و 

نا شيخْ ــــوَّاس  نُ أبــو  ـــن  اليَ

ــا ن امامْ ــى  ي يَحْ القاضــي  و 

ــرورْ ــحْ ال على  ــرور  ــكْ ال ل  ضَّ كيْفَ اهللا  ــه  ــمَ رَحِ

شورْ الدّ و  بادي  و  دايَن  المْ في  رْب  وغَ شرقُ  بُه  هْ مذَ
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سيبْ طالَبْ نّه وايَن احْ تار في الوْجوهْ و تْظَ داك الّي تَخْ هَ

ــدورْ كيْ ــة  كَ الزَّعْ ــى  عل ــل  كيْظَ ــصْ  ري احْ تلْقــاه 

ــرورْ الحْ مــن  ــاتْ  ي اعْ ــاس  النَّ و 

ــة ــان بودْنيب ـزْي ـنْمــي مَ ــمْ الغَ لَحْ

طيبَة فــيــه  مـــاريـــتْ  ــرُه  ــي غ

ــم ــي ــش ـــي اغْ ـــاق يـــا مـــن ب

ــرور الــكْ زمّ  دَقْــتِــشــي  مــا 

ــا  ن تْلومْ ال  ــك  لَ قَوْ ــد  يّ حَ ــا  ن تْرومْ ال  ــك  توفَ بَهْ بَعــد 

ة جَ م النَّعْ مافيناشي من ايْدوقْ لَحْ

يَتْعالَجْ ــه  ــلُ اكْ مــن  ــالْ  ــوح م

ــة ــرْجَ فَ حتى  ــروج  ــفْ ال فــي  مــا 

ــــارَجْ مَ كتصيبُه  ــتــيــر  الــكْ

ــة ــرْجَ مَ فــي  ـــل  ادْخَ مــن  تيل  امْ

ــارَج خ لُه  قْ عَ ــقْ  ــري اغْ ابْــقــى  و 

ــى ــج انْ و  ـــــارَف  ع كـــان  إال 

ــالم ــكْ ــع ال ــمْ ــه سَ ــلّ ــسَ ــه إيْ ــسْ ل ــي ــغ ــمــا إيْ ــهْ مَ

ـياس القْ أو  بيـهْ  التشْ عارَض  ايـْ لينا  باغي  من  يا 

ــالم اغْ لوْالعاتُه  ــرَق  اغْ ــومْ  ي ـوّاس  نـُ أبــو  كايَة  احْ ها 

ــامْ ــش اغْ لــيــس  ــة  ــواطَ ــلّ ال و 

راري ــدّ لل حــاب  القْ بُوامــن  ــر  ماهَ

ــلْوان فــي التّريمــة ــاوْا السّ ــوا و الق ب رّ ــوا و جَ ــى داق حتّ
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ــة الزّميمَ ة  ســاعَ ــا  اله احْ ــا  م

ـــدي هــيّ ة هَ ـــدّ ـــلّ ــيَّــطْ ال ـعَ ــا إيـْ ــه بْ ــرّ ــن جَ م

فونْ عْ المَ الــحــرّ  فــي  ــنــا  ــتْ وَقْ ضــاعْ  اهللا  و  ــه  إي

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ

شــوفْ ــان  مّ حُ ــا  لباب ــتْ  قل

ــوفْ ــت ــتــي اهْ ــلْ ـــا قُ كـــلّ أمّ

ــرْ كَ لدّ الحــرّ  ــر  غي ــنْ  كايَ ــا  م

ر ــكَ ــبْ فــي القــولْ يَنْشْ بالوَجَ

ـــرامْ اغْ ــه  لُ ــتــي  دَقْ مــا  بي  يالزَّغْ نّيتَك  ظَ ــا  ان و 

ــزامْ الحْ ــت  تَحْ ن  الســاكَ ذاك 

ــه بالتّمام نْياتُ ــى كُ ــفْ جــاتْ حتّ اتُه كي يّ ــمِ هــاكْ اسْ

ــون الطبّ ــد  زي ــف  نَظَّ المْ و  ــوقْ  ل فْ المَ ــقوقْ  شْ المَ

ر هَ تّون بالجْ ي و الحَ ه بشّ مُ واسْ

ــر كَ يَنْدْ ــرْج  الفَ مــع  ــشّ  الكُ و 

فى ــا اخْ تْقوبْ م ــيخ المَ و الشّ

ــوب ــزّب ال ـــخّ  مُ ــل  ــيّ ــسَ مْ و 

ـميزَة عور بالهْ ـگْ ـنْـزيز المَ  و القَ
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ــز زي العْ ــرّان  ـ الفَ و  ــد  نيـفَ القْ و  ــرون  ـ كْ الفَ ــى  حتّ

ــدوقْ ــة و بوشْ ــة بوغابَ نْيَ و الكُ

ــنْ بـويني ــيَّد  السِّ و  ــفْ  وي بونـْ و  ـة  ــنْطيحَ بوسَ و 

ــنْ زي ياحْ اتْشــوفْ  ــكْ  نَبْغي

ــه ــة مــوالتُ ــمَ خّ ــدَ ــه امْ ــفَ ــتْ ــه نَ ــفُ ــتْ ــنَ حــيــن اتْ

ـويه نْ يحْ طيه لمَ بُه و تَعْ وَجّ و تـْ

لَع عليه و يَبْقى الفوقْ عد يَطْ بـَ

ــدوقْ ــشّ ال قّ  ــــدَ إيْ ـــزالل  ال و 

الرّشــوقْ و  ــة  الحـوي ــك  هدي

قوق طــي احْ ــخ و اعْ ــد و رْضُ بَعَّ

ــهْ ــشــي ــحْ تَ جــيــتــي  إال  و 

ــهــا ــمْ ــرْطَ خَ و  فيه  ــا  ــرّه هَ

ضّ و التّشابَر و دَقّ حتّى تَنْزَف بالعَ

ــر زافَ بوعْ ــظْ  لي لَغْ ــع  ادْفَ و 

ــلّه تِه جايْ كابَر سَ ــفْ و اللّي شَ

يه وّ حَ عــادْ  فيه  ها  واقبَضْ ليه  تـخَّ ال  شيه  احْ و 

ة ه من تَمّ رّجُ رْفُه جاها عاد خَ ح حتّى إيْجيك و تْعَ و انْكَ

ــم قايَ ــعْ  صَ عْ امْصَ ــه  اتْصيبُ و 

ــة مَ دْ بالخَ ــا  ي اعْ ــا  م زال  ــا  م

ــم ال الظَّ ــن  ب ــاوَد  إيْع ــه  خصّ

ــة مَ نَعْ ــه  ابْحالُ ــا  م الحــرّ  و 
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ــم ــايَ ــع انْ ــه  ــهُ ــابْ ــش ي وال 

ة التَّرْمَ حاب  اصْ يا  ــريــوا  اجْ

ــوارَم الــعْ ــن  ع غافْلين  ــا  ي

ــة ــزمّ ــال ــو الـــحـــرّ ب ــت لْ ــدّ ب

ــم ناعَ ن  ســاكَ خــاد  الفْ ــن  بي

ييتِوا تَحْ ا ما اسْ تِوْ مْ شَ هللا ما احْ

م حانْكُ لّيتِيوا يا امْ رَفْتِيوا خَ ما اعْ

النّظــر ــر  يّ اتْحَ ــوْدات  خَ شــي 

ر غُ الصّ حالَةْ  في  ل  دَ تَعْ و  كتْميل  الياس  من  قْدود  في 

ر ــطَ يـب و العْ ف بالطّ والـَ و سْ

ر دَ ــة الصّ رْصْ ــح فــي عَ و اتْفافَ

ــبَر اشْ مــن  ــرور  لَحْ ــن  بابَ طْ و 

ــر مَ الجْ ــلْ  امتي ســخونين  و 

ـبَر ـنّها الصّ ـدتِيوا عَ ــفْ اوْجَ كي

ر ـهَ يـزْ في الظْ ـشيـتِوا للطّ و مْ

وبْلِيّة ــصــايَــب  ومْ نّكم  مَ بير  اكْ ــقْ  ــمْ حُ ــذا  ه

ابْــطــونْ ــوقْ  ف بَتّيوا  مــا  ــيــاتْ  بــاهْ تِيوا  نَّقْ عَ مــا 

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ
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ــال وق ادْوى  ــان  ــم حُ ــا  ــاب ب

دال للجْ ــزَّمْ  ــحَ تْ و  ب  غْضَ و 

ايْحامي وجا  اكالمي  فيه  أتّر 

ــارْ ــه ــي اجْ ـــعْ ل ـــمَ قـــال اسْ

ــارْ ــب اخْ نْــيــا  لــدّ تي  قْ سَ مــا 

وقَرْ وال  ة  رْمَ حُ لِّتي  خَ وال  فى  اكْ ما  نَّك  مَ نا  مْ شَ وحْ

رْ هَ بالجْ نّ  الفَ ــريــزْ  اطْ هــاكْ 

ــحور  ــب بكْ السّ ــرَة و لعَ ري ــه فــي الحْ لْتي ــك كَ نّيتَ ظَ

ــدورْ ــدان اوْجــوه البْ لْ ــي كتْســبّ فــي الوَ ــى وَلّيت حتّ

الــحــرورْ ــات  ــيَّ ــمَ اسْ ــد  تْــعَ و 

ة  الزَمّ اتْعيبْ  و  ــبّ  اتْــسَ د  بَعْ لك  ــرى  اجْ كيفْ 

ل سَ اعْ لها  ــي  ــت دَقْ مــا  ـــتَ  انْ و  ــل  ــقَ الــعْ ـــةْ  راحَ

ـــزّورْ ال تــي  ــدْ ــهَ اشْ ـــالشْ  عْ و 

ــورْ دي و  ــادَق  افْن و  ــتْ  وانَ الحْ باعــت  عليهــا  ــاس  النّ و 

ليها اعْ أتْقاتْلوا  قومْ  من  أما 

بها صايْلينْ  الــمـــــورَض  و 

فيهــا ــبّبيـن  تْـسَ مَ ــادُوا  عـ

ــورْ ــب ــم مـــا تْ ــهُ ــتْ ــعَ ــلْ سَ

ة لْعَ سَ مــن  واشْ  ــة  ــلْــعَ سَ

بار العْ في  بالوافي  لْفَك  سَ لِكْ  نْرَدّ  و  يها  مّ انْسَ ب  واجَ

ــيــارْ االطْ علْم  ــكْ  لَ نْبَيَّن  و 
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ة الزّميمَ زينَت  وَّة  السُ و  ة  التّريمَ و  الزّكّ  و  ة  كَ الزَّعْ قولْ 

ـــبـــارْ االخْ ــي  ف ــة  ــزْمَ ــگ ال و 

جارْ اشْ به  لَت  مْ حَ ما  للّدي  رْموس  الكَ و  يَة  دْ الكُ و 

ــر هَ ــلْطانَة الظّ ــالنْ و سُ سْ و المَ

ــر كَ ــذّ ال رارَة  قَـــــوْ ــة  الــزَمّ و 

ــالْبَة السَّ ــة  لْعَ القَ ــم  المي و 

ــة  بَـ ـبّ قَ المْ و  ــة  ـموعَ جْ المَ و 

ــرْ رِيَّ والكْ ــزْ  ي الطّ مــع  ــن  يْ العَ و 

الــمــدورة و  ــة  ــي ــوران ــل ال و 

األيــــورْ ــن  ــجْ سَ أو  ــفْ  ــه ك

تْحيظْ ما  تَوْلَد  ما  ة  ساعَ كلّ  في  خونَة  سْ و  يونَة  مَصْ

و الگمة و قبة السلوان المشيدة على زوج سواري للسرور

الغيـظْ نّها  مَ في  نَشْ نَبْــغي 

الغليظ الزَّنْطيطْ  هدا  ة  فَ الطْ بالمْ فيها  ر  مّ نْسَ و 

دّ وخَ قَدّ  اوْالدْ  من  لي  ها  رَّشْ يْفَ و 

قاتْلَة ــون  ــي وعْ ـــب  ـــواجَ وحْ ــة  ــلَ ــلّ ــهَ امْ صـــورَة  أو 

نات الخْ ــي  ف كــابــر  ــة  ـطَ زَبـْ

إيْباتْ ــنْــدي  عَ إيْجي  بُّه  ونْحَ

ه نّقُ عَ امْ رُه  هْ ظَ على  انْباتْ  و 

ة قَ راشْ ــرَّاسْ  ال في  رَة  مْ الخَ و 

ـــو انْـــزَلّـــقُ شـــي  ــا  ــن الجــي و 
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ــة ــيْــقَ ــي الــضَّ ــوالت ـــب م نَـــرْكَ

ـــه الــــي نْـــرَيّـــقُ ــــوّ وانــــا سُّ

ــة ــزّقَ ــبَ امْ ــة  ــبَ رَطْ ــة  ــكَ ــزَّعْ ال و 

ــه رّقُ ــدَ أمَ نَبْقى  و  شيه  نَحْ

قى اشْ وال  لْفة  كُ تاج  نَحْ ما 

ـــــاق وْن ـــــرّ ونْــــصــــيــــبْ ال

ـــــــالقْ ـــــــفْ ـــــــــــوقْ لَ ف

ـــاق ـــس ـــمْ ال و  الــــلــــدة 

فافْ اخْ ضايا  اعْ و  تافي  اكْ دْ  تَوْجَ عليها  قَمْت  وإال 

ــزافْ انْ وال  عْف  ضُ ال  و  يا  اعْ وال   ــة  الدوخَ كايَن  ما 

ـبّون الطَ من  خلّيـني  خلّيـني 

ــي زبّ ــلّ  وم ــي  قَلْب ــه  عافُ ــنْ  نَّ خَ المْ فــون  عْ المَ ذاك 

ــــــرّاس ال فــــي  ــــع  ــــلَ طْ و 

النّفاس م  بـدَ و  ـة  بالحيضَ غير 

ـــــدود ــــــارَق مــالــيــه احْ غ

الجـلودْ كثير  الگنفود  سيفة 

ــمــود ــحْ ــة مَ ــبَ ــصْ ــه عَ ــصُّ خَ

ــمــود اعْ شــي  ال  و  رَة  ــــدْ مَ أو 

ويناه احْ ال  يْهات  هَ د  بَعْ نا  احْ و 

ـــــــــاه ـــــــــن دَقْ وال 

مــــــــا ابْـــــغـــــيـــــنـــــاه
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لينا ــدولْ اعْ ــماقْ العْ تَبْ بَسْ اكْ

ــا فين يَكْ ــر  ـهـ الظّ و  ــالق  الفْ

انْصيحْ لنا  جيتي  ــن  م ــا  ي ــحــيــحْ  الــصّ ـــدْ  خُ

يّة عِ گطْ صاحي  يا  النّسا  ــبّ  إيْــحَ ــدّ  حَ فينا  ما 

ــارونْ ق ــةْ  ــزْنَ خَ نا  اقْبَضْ ــوْ  لُ ـــرور  احْ ــويــوا  نَــحْ مــا 

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ـــــوّاط تــوبْ ــــوّ لُ يــا مــن هُ

ــفيه السّ اط  ــوّ اللُّ مــع  حــرْت 

ــه ل ــنْقولْ  شَ أراســي  ــت  قُلْ

دْ لْمَ جَ ــري امْ ــيْطان اقْرايَ هذا شَ

ــع مــن ادْعــــاه ــمَ ــسْ مــا يَ

انْهــاه ــو  ل و  ــه  ضُ واعْ ــو  ل و 

ــه حالْت فــي  انْجــولْ  بقيــت  و 

ــــه ــــتُ ــــرَقْ ــــبْ اطْ ــــي أوخ

ـــــه ـــــتُ ـــــالْ ـــــه جْ و 

ــه ضاللْتُ و  ــه  وابُ اجْ ــحْ  قَبْ و 

ــيب ــى الشّ ــرْ شــي حتَّ وال و قَّ

ــب ــن الرّهي رْشــوق اب ــر مَ ظاهَ
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يجول ساهي  ر  الخاطَ و  زُه  يّ انْمَ وأنا  بيّ  ن  افْطَ و 

تقــول ــا  م أَرى  ــال  ق ادْوى  و 

لَلْفْضول اخل  الدّ يا  رِيّبَة  بوقْ ان  حمّ عــزَّك  هذا 

ــتــول ــا كـــتَّـــضـــارَبْ الــمْ ــيّ ب

راري ــة الدّ وايَ ــي بحْ ن حْ ــري مَ هْ ضَ

ــدارى اعْ بّهــا  حُ ــن  مَ شــابَت 

داري ازْمــــان  ليها  اعْ ــت  ــعْ بَ

ـــن الــثّــقــيــل ـــمَ ـــت ـــال ب

ــل اقْلي ــة  بوبَ حْ المَ فــي  ــنْ  لكِ

بيلْ اهْ لّيني  تخَ و  ناري  اتْهيجْ  رَة  مْ الحَ انْشوفْ  غير 

كيْسيلْ ــــي  زَبّ ــد  ــشــاهَ ت و 

ويل اطْ افْخادي  بين  اعْشاري  اليمي  يا  رَمْحي  نْدي  عَ

البْيان لك  طي  نَعْ نْيَة  الكُ مع  ه  مُ اسْ رَدْتــي  إال  و 

ــل لي الغْ ــك  ل ــفي  نَشْ ــى  حتّ

النّســا بيــب  احْ ــزَبّ  بال ــدا  نَبْ

الحطوطة و  الگت  مع  االيــر  و 

ــر ــة و النّفي ــد الغيطَ طيوْطــي زي رْماعــي والحْ و الهَ

نَّش طَ ة و الزَّنْطيط و المْ طَ مْ و السَّ

ــوَش ري الدّ و  ــش  حْ الدَّ ــراع  كْ و 

ــر ــي ــه ــشّ ال ــــؤال  ــــش ال و 

ــر كَ ــي و الدّ لْب و الگرْضــة و الصُّ
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ــبــر الــصّ ــلــيــل  قْ و  ــري  ــسْ ــعَ ال و 

اللَة غْ نَّت و الجَ قَ نْبَة و الگيمة و المْ الدَّ

ل ــوّ غَ ــرَّاسْ والمْ ــظْ ال لي ــوَّل و غْ هَ و المْ

واخــل  الدّ مفتــش  و  الســافَلي  و  ــقيط  السّ اي  ــكّ البَ و 

ــل ــداخ ــمْ ال و  ــن  ــيْ ــعَ ال ــان  ــب ــعْ تَ

ــظْ  خي حــاوْا  يَضْ ــى  حتّ ــل  وامَ الزّ و  القحــاب  ــر  ـ قاهَ

نَّب طَ المْ و  ــرَّاع  ــفَ ال و  الــكــازي  و 

المعصــب و  ــم  المي ــالم  ق القويلــب  و  الفــول  عصــاة  و 

قيطْ السّ ـــرْوال  الـــهَ مــع  ــلــود  الــجْ ــب  ــاڨَ ت ــورَة  ــاك ب

ايْشيط حتّى  ب  سَ تَحْ رَف  تَعْ لك  نّيه  انْكَ جيتْ  اللى  و 

ة يَّة و نْزيد ليكْ بوقَلْواشَ نْيْتُه أو أبو بوشاشِ لَة كَ لِيّ نَبْدا ابّو قْ

ــــزازَة ــــلْ ــــوفَ ب لـــك  ــــدّ  ــــعَ نْ و 

انْگاس بو  و  بوراس  بوباقل  كداك  و 

ــواسْ ــني اهْ وَّسْ هَ ــة لَمْ نونَ ــو خْ ــة و أب عَ ــو دَمْ ــن و ب يْ و بوعَ

ــعــاس ــوض إيْــطــيــر الــنّ ــن ـــت ايْ وقْ

عاصــي ــباب المْ ــول اسْ ــو امحاصــي بوف ــارَة و ب هــو بوزَنْف

اني ة أو بو اعْصيبَة فيه اوْصاف الكلب حين يَوْقَف للبَرّ بوزَرْواطَ

إال ايْشوفُه و ينام على الحبا ب هذا حالُه

ـــل خُ ـــاب  يَـــدْ ـــب ــى ال ــل ــه ع ــطُّ ح

ــه لُ كــيَــزْهــا  ــيــقْ  الــضّ مـــع  و 

ــلّ ــسَ ــتْ يَ ـــع  ـــوْسَ ال صــــابْ  إال  و 
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ــه ل ــى  ل كيَحْ ــرام  احْ ــي  اللّ و 

تُه ساعْ في  لّ  يمَ الحالل  داقْ  وإال 

ــا  ــيَّ ــقِ ــع يَــتْ ــبَ ــشْ ــا يَ ــم ــهْ ومَ

تون فْ مَ يَبْقى  ديما  ـــواه  اهْ فــي  ه  تَبْعُ الــلّــى  و 

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ــــــوّاط تـــوبْ ــــوّ لُ يـــا مـــن هُ

ــنّــى وصــال ـعَ اط اتـْ ـــوّ ـــل ال

الحــالْ ــه  بُ جْ وعَ ــاه  ن امْ صــابْ 

ه ــقُ ــي إيْرَشّ نّ ــه عَ يونُ فْ ــدأ عَ و ب

فقوا سَ و  كوا  حْ ضَ حابُه  اصْ و 

ــوا ــقُ ــفْ اتّ ــة  ــلَ ــمْ جُ ــيّ  ــلِ ع و 

ـرازْ ابـْ نّي  مَ لَبْ  يَطْ وَّرْ  ــدَ ــيْ ك ــان  ــمَّ حُ ر  الفاجَ و 

ــازْ ب ــلْ  ق ــم  ــالَ ــظّ أل ــقــول  يْ و 

بازْ اعْ على  له  تقدر  ما  اللّي  يا  ان  مّ حُ ــزَّك  عَ هذا 

اللّزازْ النْ  سْ المَ في  شينا  احْ إلى  وانا  هْ في  خلّينا 

بوس  ــه وأنا اعْ عْت كالمُ ــمَ نْد ما اسْ ــري عَ ــن بَحْ رْتَ وتْفَ

رْموسْ ــار الكَ ــا ف ــم ي شَ لْتْ له احْ ــا قُ واي ــر اهْ مــن غي

نْحــوسْ ــن المَ ــوسْ اب نْگُ ــا المَ ي



اللوطية 446

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

كامْ احْ حتّى  بْتي  ماصَ اللّي  يا 

المقام رفيع  نْده  عَ قومَك  و  أنْتَ  ة  اعَ السَّ في  ني  اتْبَعْ

دال الجْ دّ  شَ في  نا  احْ و  نْزْلُه  مَ بابْ  نا  بْلَغْ الحينْ  في 

ـــزال ــة اغْ ــنــا واقَـــف تــمّ ــبْ صَ

ــالل ــهْ ال و  ـــاسْ  ـــي ال ــه  ــب شَ

ــل  اتْوافَ اتْقــول  ــه  بُ واجْ حْ و  ــة  لَ حْ الكَ ــون  ي العْ و 

ــة لَ ــت النَّجْ و الخــال شــرف  تَحْ

ال غْ و  ن  حسَ و  وَرْد  دودْ  خْ و  الكامَل  ليحْ  المْ الخدّ  في 

ــازَل ــي  ن ــرْن بَ طــيــرْ  ـــف  األنْ و 

لّى تَتْجَ ــرُه  ــوهْ جُ ــان  ــن سْ و 

صايَل ــمْ  ــاتَ خ ـــنّ  كَ ــمّ  ــفُ وال

ــال ــفْ ـــبَـــة كـــغـــزِيَّـــلْ ال رَگْ

يَتْمايَلْ طــاوْســي  ــلــوبْ  ــسْ مَ

ولى ــة  ســاعَ ــان  ب ــاقْ  ــسَّ ال و 

ــايَــلْ ــفــا مــن الــعــاج الــصَّ اصْ

اتَّبْلى و  ه  ــدُ شــاهْ ــانْ  ــمّ حُ

ــل داهَ فاني  لْب  الكَ ابْقى  و 

لَة صْ الحَ ـــيَّ  هِ ـــالْ  ق ـــدي  هَ

ـــلْ واحَ ــه  ــالُ م ــول  ــق انْ انــا  و 

ــة ــلَّ ــه شـــي عَ ــتُ ــابْ ـــذا ص ه

ـــل ــشـــوفْ هــــذا الـــزَّامَ بـْ
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لَة ــمْ الشَّ ــه  ب ــت  عْ مَ اجْ ــة  تَمّ

ــل عــاجَ ــرّه  ــجُ ــنْ ك ــت  ــدي ب و 

ع لنا في حينْ تْ ورْجَ و نشوفُه اتْلَفَّ

ــنْ مي امْخاصْ ــن  بي ــا  عرَفْن و 

ــنْ دي قاصْ القاضــي  ــد  نْ لعَ و 

ــنْ دايْزي ــا  هن مــن  ــوا  َوْجيت أ ــهْ  قي الفْ ــوا  ابْغيت ــالْ  ق

ــريعْ اسْ ــي  رْب حَ ه  ــدُ نْ عَ ــل  ودْخَ

لين كامْ ه  نْدُ عَ لوا  خْ اتْدَ ــأَدَنْ  إيْ القاضي  قال  ــع  ورْجَ

رِيَّة صْ نا الواحد المَ لَعْ و دخلنا و طْ

ــيَّــة ــشِ الــعْ ـــة  ضـــيـــاقَ و 

طـــالْـــعـــيـــنْ  ـــا  ـــاي حـــن و 

ــن واقْفي ــه  امُ قُدَّ ــا  ن وحْ ــهْ  لي اعْ نا  ــلَّمْ وسَ ــاه  بْن صَ

أَدّبين أمْ االفْضالْ  أ  لْسوا  جَ وقال  الم  السّ لينا  اعْ رَدّ 

با رَحْ تّنى به و قال له امْ نا عَ لَسْ ان ساعة اجْ مّ رف بابا حُ و عْ

ــن ــدي ــوالْ ال ــــوْض  عَ ــا  ي حبيبي  ــا  ي ــجــيــك  بَــمْ

ــن رّبي قَ امْ ــوْ  وي يَدْ لْســوا  جَ و  اتعانقــوا  و  ــوا  قام ــمّ  ت

نينْ اسْ من  دّ  مُ دارس  المْ في  ره  عاشْ امْ كان  واتَرْني 

ــه ــال لّ ــاسْ ق ــي  ال ب ــك جيت مالَ

ــع ــا اوْقَ ــع م مي ــه اجْ كــى ل و احْ

ــع گَ انْفَ و  ــهْ  قي الفْ ــرْ  يَّ اتْغَ و 

ع ــمَ اسْ ــه  بُ لصاحْ ــال  ق ــمّ  تَ
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ــة  يَّ ضِ لَقْ نَنْظــره  ــى  حتّ ــنْ  بايْتي ــدي  نْ عَ ــادوا  ه

ـــــم والّــــي كـــان ايْــكــون ـــا وردّهُ ــم داب ــهُ ــرّجْ جَ

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ــــــوّاط تـــوبْ ــــوّ لُ يـــا مـــن هُ

ــم اخصي ــا  لي اظهــر  ــه  لفقي

ــم المي ــى  عل امكلــب  ــواط  ل

الغرايب و  االحــوال  عنه  دلــت 

امــزاح وال  الشــك  الــبــايــن  باللغى  و  بــالــقــول 

العشــا بعــد  ــده  عن ــا  رجعن و 

امفرشه الــمــصــريــة  صبنا 

امنقشــة ــة  الطبل ــوس  كي و 

و شــمعات أكبار فوق حســكات 

فاح طيب  و  الــعــود  و  المباخر  و  المرشات  و 

بااللمــاح ــه  محبوب غمــز  و 

ــم كيقي اوســار  ــه  الفقي ــل  قاب

الشباح ضر  كيشفي  عنبرية  كيسان  يهدي  و 

صباح يا  وبعد  ليل  يا  طــول  إيقول  حمان  بــدا  و 

طــاب و  ــا  وزه لهــا  و  بســط  و 
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اغراب حكيات  و  رايقة  احكيت  قصدان  ذكر  و 

يقول و  إيـــجـــاوب  الــفــقــيــه  و 

طاح بالضحك  شفته  حتى  زيد  حمان  أبابا  إيّه 

و كلينا و شربنا وال ابقى غير النوم اخالص قرب الليل إيفيد بالجناح

ــاح ــالــســر ب ــاضــي ب ــق ســيــد ال

هدا يا  لي  قال  و  ادوى  و  في  خزر  و 

شــــال مــــا بــلــغــنــا عــنــك

ــل الـــعـــادة ــي ــب ــي اس ــت ــف ــال خ

بفمك اتـــزيـــغ  بــديــتــي  و 

العبادة ــل  ه ــال  ــرج ال حــق  ــي  ف

ــا فـــي جــوفــك ــن ــام ــع لـــوال اط

يتهادى ــشــرع  ــال ب الــضــيــف  و 

نسجنك و  ــك  ــوف ــط ان ــى  حــت

هــــذا الــضــريــف كــيــتــمــادى

ــدك ــر فــايــت ج ــي ــب راجــــل اك

ــادة ــت ــع ــم ــه ال ــرت ــي ــتــي س عــب

بجهلك ــر  ــي ــغ ال ومــدحــتــي 

ـــد إيـــفـــادة ــــا الـــحـــرور خ أم

نصحك و  ــك  ــدت ــح ان ــــي  واج

ـــــوالدة ـــغـــى ال ـــي لــمــن اب ه

يـــدرك ـــدة  ـــلّ ال ــغــى  ب ــي  ــل ال و 
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ــرة ابــــن هــانــي ــســي ــه ب ــي ــل اع

فاني ـــل  ـــزوام ال ــي  ف ــون  ــك ي و 

كيس لكل  مدهبنا  في  مباح  ــواب  اج هذا 

لمسيّس ـــطـــرب  وي ــنــشــط  ي

ايــغــمــس ال  ـــرط  ـــش اب ــن  ــك ل

ــــف حـــــــده الــــبــــاب ــــوق ي

غير إال مول الدار  قال له زيد ادخل ورضى وطاب

ــاب ــب ـــل االح ــهــاج اه ـــدا مــن ه

اجرى به العمل كيف ريتي في الشايب و الشباب

اهــوى حــركــه  مــا  الــلــي  قليل  و 

و سلم من هذا الغرام و لو كان ابشوف الهداب

غاب الــخــوف  و  ادعــى  الــوقــت  و 

الدياب يغروك  و  التسابح  و  للبدات  تنظر  ال 

ــة نعســوا ــوى و هــل الحرف عمــت هــذا البل

اندرســوا الصــالح  رســوم  و 

بجنســه الجنــس  ســتغنى  و 

حســه يخفــي  لبيــب  ــي  اللّ و 

بنفســه ــان  الزم فــي  ــه  علي و 

خــاب أو  ـــح  ارب كـــان  ــان  ــمّ ح عليه  وال 

ــهــج الـــصـــواب ــن ـــو م هــــذا ه

القاضي سمع  اللباب  القوم  سلكوه  النجا  و  الخير  ينسب  الخير  و 
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قاضي يا  له  قلت  انطقت  و  امعايا  تقول  ما  أرى  و 

ــــب لـــمـــواليـــا ــــاي ــــــا ت أن

كــــفــــاتــــنــــي ادنــــــــوب

ـــــــــــــي ـــــــــــــواط اخ

اخطايا ــال  ــع اف تــقــدنــي  و 

ــذا مــا اوجـــب فــي اعــراضــي ه

بجنايا ــره  ــاي ــع ان ــى  ــاش ح

فاضي الـــعـــداوة  ــن  م قلبي 

ــا ارضــاي تــبــع  الفقيه  قـــال 

باغراضــي اتصالحــوا  ــوا  قوم

ــوا اصــحــابْ ــون ــا ك ــاي ــقــلــوب اهــن ــصــفــاوا ال ي

ــة الوصي خالفــت  وال  ــاب  العت بعــد  ــا  تصالحن و 

ــون المظن اعرفــت  ــن  حي ــاح  الصب بعــد  ــا  وخرجن

لِيّ ــعْ  ــمَ اسْ و  ة  كَ الزَّعْ فــارَقْ  لُــوّاط  ــو  هُ ــنْ  مَ ــا  أيَ

ــون  بّ الطَ رومْ  ــة  بَّ حَ المْ ــبْ  جانَ ــن  م ــكْ  تَ حْ انْصَ و 

ــــــوّاط تـــوبْ ــــوّ لُ يـــا مـــن هُ

الســليس القــول  ذا  راوي  ــا  ي

ــس انفي انظامــه  فــي  بجواهــر 

ــه ــه و جــول في حفظــه و احضي



اللوطية 452

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

و سلي به ارواجح العقل و الفكرة

ــارة ــش اي ــل  ك ــن  ــي ــارف ــع ال و 

قــرى و  اتــــأدب  ــن  م جميع  و 

ــب الــشــعــراء ــجــاي يــــدري اع

مــعــرة وال  احـــــرام  هـــو  مـــا 

ــارة ــه تـــرويـــح لــلــقــلــوب اج

ــرة م مــــرة  ـــــزاح  ام شـــي  و 

العبارة في  سالك  البسط  و 

كبرة امــجــالــس  ــي  ف وقــع  و 

الـــــوزراء و  ــوك  ــل ــم ال ــد  ــن ع

ــهــدرة ــي ال ــر الــجــلــوس ه س

وارا تسمع  ــاك  ه الضحك  و 

الحجرة مثل  ايــكــون  اللي  و 

ــارة ــم ــالــزكــيــم ات ــت ب ــاك س

ــرة ــة م ــل ــي ــق أعـــشـــرتـــه ات

ــق لــلــنــجــارة ــي ــل خــشــبــة اي

الــبــشــرة و  الــزهــو  مــزيــان 

ــة مــخــتــارة ــرف ــش ــة ام ــل ح

السيما اللّي كان انبيل امنور السريرة و تأمل بالدهان

ــوم الزمان ــى لســان الحــال و قـ ــا عل ــا غنيـن يـوجدن

االوزان هــــذا  يــجــهــل  وال 
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ــع ب ــي هــو خشــين الطّ ــر اللّ غي

انفــع اوال  ــة  اظراف ــه  في ــا  م

ــع الضب و  الجــاب  عقــل  ــه  عقل

ينفگــع النظــم  يســمع  ــن  حي

الفاهم سمـعوه  ــي  ــلّ ال و 

االقـســام بالفــاظ  تتـفاكــه 

عليّ ــول  ــق ال يــرد  و  ــاغ  ــدم ال مخلول  يتدكر 

ــون الفن طالعشــي  ــا  م و  اعمــى  باقــي  هــو  راه 

ــي اينادمــه خــص ادماغــه كيّة ــع اللّ اخشــين الطب

ــردون للب ــوى  الحل ــزّل  ين ــي  اللّ ــل  امتي هــو  راه 

ــة ــه بالعربي ل و انشــد  ــج  للعل ــى  غن مــن  ــل  امت أو 

ــون قان ــه  ل يعــرف  ــا  م امعــاه  نفســه  اتعــب  ــر  غي

ــة ــة و عقــول ادكي ــى اهــل اللطاف و ســالم اهللا عل

محسون لفظه  راه  علي  بن  ــس  ادري الحاج  قــال 

انتهت القصيدة

003 : يقال كذلك : “... ال طيبة ال اضرافة“.

046 : يقال كذلك : “... نشوة ال امتلها نشوة“.

164 : يقال كذلك : “.بعد ابهوتك ...“      
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ــهــانْ ــكْ وَلْ مــالَ

ــانْ الخـلي ــن  بي

ــانْ حفي ــت  أن و 

ـــالنْ ـــجْ عَ والّ 

الجانْ مــن  خفّ 

ــا قَــوْمــانْ ــن ري

النْ ــدْ خُ ــوا  قُ دْ صَ

عديانُه بين  النّفس  اوْهامْ  في  ايَهْ  التّ يا 

ــوا ــازل يبانُ ــي ال من ــنْ ال غاشِ ال معاطَ

وز في وطانُه ة تدُ بْسَ ما خشيتي من بو عَ

فانُه ــراكْ باجْ رْ ياتيكْ مهما ايْ شــي نمَ

ــونْ بين نيبانُه غير ســاعة و أنت مَطحُ

دا كانُوا ــل منّك في هذا الحــالْ هكْ قب

ــه تانُ ــه بحــالْ بُهْ كل واحــد كان عقابُ

ــفْ ظمآن ــة الهَ بَ دْ ــرِي فــي أرضْ جَ تَجْ

ــالنْ ــوكْ الغيْ ــر الوحــش و شُ مــن غي

ــكْ النّيبانْ لْ في ــقَ ــكْ يسْ ــي علي وفِ خُ

ــيطانْ الشّ ــابْ  انْي ــلْ  تي كمْ ــارْ  ف بضْ

ــانْ ب قْ ثعْ ــة فــي شــدَ رانَ ــودْ كجْ و اتْعُ

ــانْ ت البهْ و  بالفحــشْ  ــا  بالدن ــوا  لُ دَخْ

ــلطانْ السّ ــالدْ  ب ــاسْ  ف أرضْ  هــاذي 
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29

30

نْ فيها و امشى سليم لمكانُه يْطَ ما اتشِ

لْ لســانُه وَّ ــه و طَ سُ يا اللِّي غرّاتُه نَفْ

نانُه ــه االعبادْ ألجــل اغْ رْهاتُ ــي كَ يا اللِّ

صانُه ــوا بنُقْ لُه ويحققّ رْفُوا فَعْ ــنْ عَ حي

ريمْ بحســانُه لْنا فعل الكْ ــا و فعَ عندن

ــيّ بُرهانُه ــانْ ف لُه ويب ــهْ خــصّ من يسَ

وافْ حيتانُه رْ على اجْ حين يَنْزَلْ في البحَ

ــرّ نيرانُه ــمْ تنكــوَى بشَ ــرَمْ اللئي ال تَكْ

شــيطان ــى  حت

ــانْ ـن العْ ــر  قصّ

ــانْ البي ســمع 

ــرانْ العشْ حتى 

كنــت في شــانْ

ســانْ الحْ ــا  رين

ــانْ ـمّ جُ ــعْ  يرجَ

مانْ لُقْ ــتْ  مَ كْ حَ

ــهْ فــي المــالْ أو فــي األبدانْ ــا اتْجي إمّ

نانْ ةْ الغْ ــوَّ ــونْ شــيخْ بق ــى يكُ و ابْغ

كانْ وتْ في كل امْ قُ ــتْ ممْ و ابقى اخبي

غبْشــانْ ــي  أب ــةْ  بيعَ ــفْ  كي ــوهْ  باعُ

يْفانْ ــيّ بالضّ ــمْ الطّ ــالْ حــقّ حاتَ افع

النّيســانْ طــارْ  امْ ــلْ  كمتِي ســانْ  االحْ

ــالنْ ــاعْ بســمّ الغي ــوفْ اللف و فــي جُ

ــا يُومانْ ــه م ــنْ لُ سَ ــتْ بعــد نَحْ بِي لخْ
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سانُه ة عاصيين احْ لْ في أمّ عَ ثَلْ من يفْ كمْ

لســانُه قْ  ــدّ ال ــه  ل ــي  ينبْغِ ــه  تَرْفَعُ ال 

ــه انُ وّ عَ ــانْ  الزْم و  إيجــرّبْ  شــكّ  وال 

لْ لســانُه وَّ ــه و طَ سُ يا اللِّي غرّاتُه نَفْ

دامْ كيسانُه ــرَبْتِي امْ دِي و شْ رّكْ النَّجْ غَ

حالَتْ اللِّي عمره ما شافْ خيرْ في مكانُه

رَبْ في االسواقْ بيطانه بَهْ من يضْ كتَشْ

ــرْ افْتانُه كت ة يا امْ بْعَ ــحْ الضَّ دوخــكْ ري

ــانْ آم ــه  في ــا  م

ــيــانْ ولــدْ الــرّعْ

ــانْ ــي ــلْ تــــمّ يَ

ــانْ ـن العْ ــر  قصّ

رانْ ســكْ ــكْ  ريتَ

حــانْ نَفْ ــي  جيتِ

اخشــانْ بالْفاظْ 

ــانْ عــيّ ــكْ  حالَ

كانْ شــايَنْ  عــن  مْ  ــدَ يَنْ ــه  ل ــدّ  البُ

يُهــانْ ــى  حت ــه  اقْفاتُ عــن  ــز  ب الدّ و 

الحــرّانْ يرْطــابْ  ــا  م ــوطْ  السّ ــوْال  ل

نانْ ةْ الغْ ــوَّ ــونْ شــيخْ بق ــى يكُ و ابْغ

القطــرانْ ــقاكْ  اسْ و  ــلْ  سَ العْ ورّاكْ 

ــرانْ ــوزَعْ ب كيف  نَنْ  كتزَغْ ــت  ان و 

ــانْ ـ للزفّ ــلْ  تي امْ ــفْ  ـتَ الكْ ــزّ  تـهَ و 

ــزانْ المي ــى  حتّ ــرَفْ  تَعْ واشْ  حــالْ  مُ
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ــانْ اتْب ــولْ  اتقُ و 

ــزانْ ــي ــب بــيــن ال

ــلْــفــانْ ــم الــتّ ل

ـــانْ ـــرْب ـــيّ هَ ل

رانْ ــدْ ــعُ ال رومْ 

ــانْ ـن العْ ــر  قصّ

ــانْ ــي ـمْ العُ زيّ 

ــكْ حانْ و خالصَ

عانُه ه و شــجْ مُ راغْ بينْ الوْرى ما بينْ اضْ

ــه ــزّ جنْحانُ ــازْ ايْالهــي شــالّ يهَ كل ب

اغْ عندْ طيرانُه ة و الزّ طــارْ و البُومَ و الگْ

يانُه الكْ بين عدْ ــه للهْ سُ رَّضْ نَفْ عَ يا امْ

رينْ حــارَسْ وطانُه ةْ العْ ال تقرَّبْ ســاحَ

لْ لســانُه وَّ ــه و طَ سُ يا اللِّي غرّاتُه نَفْ

ماهْ شــيطانُه لْ قَلْبُه اعْ عَ ذا من يفْ كْ هَ

يانُوا وفْ حالَكْ و حوالَكْ من فعالَكْ اشْ شُ

جنْحــانْ ــال  ب ــونْ  زغنُ ــلْ  تي امْ تَبْقــى 

ــدانْ زي ــو  أب ــة  الهيبَ مــن  شــى  يخْ و 

ــانْ وف ــرُه حُ ــمْ فــي وَكْ بيرْهُ تلْقــى اكْ

ــانْ ب ــطادْ الثّعْ ــا يسْ ــرانْ  م ــرْ الجّ عمّ

وانْ وفِي يســيرْ لَكْ كيفْ اجــرى االجْ خُ

نانْ ةْ الغْ ــوَّ ــونْ شــيخْ بق ــى يكُ و ابْغ

ــانْ ققّ ــا  ي شــيطانَكْ  عمــاكْ  كمــا 

ــانْ رْن الهَ ــبْ  الكل بحــالْ  ــي  يتِ اضحِ و 
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ــه في يتقانُه ال صــالةْ ال دِينْ على هيبْتُ

ــة للِّي بكْ كلّهــم هانُوا ــزَة و فراجَ نْ طَ

ــمْ على قلُوبْ ما كانُوا ليلْ و انْهارْ ازْهي

ــلْ و اخرَجْ يَوْطــى عليكْ بيبانُه من ادخَ

لَفْ لكْ كلّ خلقْ بإيمانُه عن افْعالَكْ يَحْ

ونْ سليسْ في وزانُه نايَنْ أنت و الملحُ امْ

ــاتْ ديدانُه ــتْ بكــم دوَّزْ وَقْتُه و ف صامَ

لْ لســانُه وَّ ــه و طَ سُ يا اللِّي غرّاتُه نَفْ

ــانْ ــرْي ــا ع ــم دي

ــانْ ــبّ ــــسْ ت البَ

ـــالنْ ــعْ إسْ ــابَ ت

ــانْ البيـب ــن  بـي

ـــرانْ لْ االگْ ســوَّ

الغـيوانْ ــرْكْ  اتـ

ــرانْ ــيْ ـــكْ ح ألنَّ

ــانْ ـن العْ ــر  قصّ

ــانْ ــدْ المصن لْ ــزْ و الجَ گَ ــوصْ و العْ البُ

ــالنْ سْ كَ ــنْ  بِيَّ امْ وامْ  ــدّ بال ــوطْ  زْلُ مَ

ــانْ بّ الدَ ــفْ  كي ــة  عراضَ ــال  ب ــي  شِ تَمْ

انْ خــوّ ــكْ  بْعَ طَ لْ  امْســفَّ ــي  يْلِ فَ طُ

انْ ــدّ ال و  ــي  القاصِ ــلْ  ارْدِي ــتَ  انْ إال 

االوْزانْ ــدْ  تَنْشَ ــى  حتّ ــفْ  كي هللا 

ــرانْ ي النّ ــلّ  ق ــاغْ  م الدّ ــى  عل ــوِي  كْ مَ

نانْ ةْ الغْ ــوَّ ــونْ شــيخْ بق ــى يكُ و ابْغ
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رِي عــالشْ بُنْيانُه ــدْ ــبْ من الّ يَ يا عجايَ

ــرْ ابْدانُه هَّ ــرَفْ حتى يطَ ــا تصنَّفّ يعْ م

ــرانُه ورْ خسْ لْ في بحُ وَّ رْ و مغَ مَّ دَ عما امْ

وشْ غليظْ الدماغْ في وهانُه و حش من الوحُ

ونْ تحت سيقانُه رْ إيْكُ بَلْ من قناطَ و الكْ

وة ايْصادَفْ امحانُه عْ عِي بالدَّ عندْ من يَدْ

ريقْ رُقبانُه ه و اخرَجْ عن اطْ سُ شاكّ في نَفْ

ة يَبْقى ارْهينْ في سجانُه اعَ دْ في الطّ عاهَ

ــه نيبانُه ــالْ ل ــه إين ــداوِي كالّبُ ــرْ إي غي

ــانْ حـــارَتْ االده

ــانْ االرك لْ  جاهَ

شان شي  مالُه 

ـــآلنْ ـــي ل ـــاقِ ب

ــجانْ سْ يـُ الزَمْ 

أوانْ ــل  كـ فــي 

ــاتْ مــن كانْ و ب

حـــانْ هـــو  وال 

ــانْ ــا ك ـــنْ م وي

اإليمــانْ و  االســالمْ  ــدْ  قواعَ ــي  نِ نَعْ

ــانْ ــتْ قــبّ ــبَّ ــن حــمــارْ مــخَ حــمــارْ ب

رْبانْ ــعْ و خنَزْ مــن ضُ بَ ــن اضْ ــعْ ب و اضبَ

ــانْ رْف العُ ــاسْ  نّ مــن  شــيخْ  ــولْ  يقُ و 

فانْ نْ ســخْ وَهَّ ــرْبْ امْ ــودْ من الضَّ و يعُ

االخـــوانْ ــهــادَةْ  بــشْ انْتوبه  حتّى 

فانْ ــوبْ الوَصْ لْبْ و لبَسْ تُ و ارْضــى الغُ

ــيْطانْ ةْ الشِّ ــهْ خليفَ ي وطْ والْدِ ــخُ مَسْ

قــرِيــمــانْ و  ا  ــدّ ــسَ ــتَ ب ــه  حُ ــوّ ــلَ ن و 
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لْ لســانُه وَّ ــه و طَ سُ يا اللِّي غرّاتُه نَفْ

يزْ اللّطامْ في معانُه زْ ابْهِ دْ سيفْ ايْبَهَّ خُ

انُه وهْ دُخّ رْبْ إيْبانْ على الوْجُ إال احمى الحَ

يلْ إال اضوى في ديجانُه هِ مْ السّ كنّ نَجْ

ــبْحانُه تيرْ سُ مد الكْ ــادُه له الحَ في عب

عْ بيبانُه مْ مْ حَ لْ التَّســلِيمْ سلَكْ بهُ أهْ

فــي قصيدة بيتْ من ابْياتْها في يتْقانُه

اللّبيبْ اللِّي جــالْ على الفنُونْ قرصانُه

ــانْ ـن العْ ــر  قصّ

حـافَـــظْ االوْزانْ

ــدانْ ــي يُــــومْ أم

ــانْ ق دْ الصّ ــن  بي

ــانْ ــمــنّ ســـرّ ال

ــوانْ ي ــدّ نــاسْ ال

ــانْ ي ـقْ العُ ــود  خُ

ــانْ هـق الدّ ــالْ  ق

نانْ ةْ الغْ ــوَّ ــونْ شــيخْ بق ــى يكُ و ابْغ

ــانْ ي غْ ــعْ الطُّ مْ ــازَمْ جَ ــهْ ه ــوبْ في تُ كْ مَ

ــانْ ــوفْ البُرْه ه مــن غشــاهْ  تشُ ــدُ بْ جَ

صــانْ نُقْ ال  ــدْ  زايَ ال  ــزانْ  المْ ــد  عن

ــانْ ازْي الحــالْ  و  ــه  لُ ضْ بفَ ــا  ودّن مــن 

اليَتْقــانْ و  ــةْ  بالفصاحَ ــا  لن وا  دُ ــهْ شَ

ــانْ ي مْ العُ دُوكْ  يَّة  ســجِ عــن  ــكْ  نِي يَغْ

ــلْ إنْســانْ هَ ــا يجْ ــي م ــن عل ــسْ ب ادْري
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113

114

115
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انُه مّ من اخيارْ بني مالَكْ و االسيادْ ضُ

لِيمْ عليه قدّ ما بانُوا الةْ و التَّسْ بالصْ

ــرْبــانْ ـــدْ الــعُ ولْ

ــوانْ نْ عُ ــمْ  تَ خْ نـَ

ــرانْ النِّي ــهْ  ي طِ يعْ تُه  ســاحْ رامْ  مــن 

يانْ ــه االعْ ــومْ و الرْضــى عــن آلُ لنْجُ

انتهت القصيدة
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ــرى بْ االشــرافْ بُشْ حِ يا مُ

رة كْ تِي هكذا في سُ و صبَحْ

ــرَّة الحُ ــة  الل فْ  طَ ــتَعْ تَسْ

رَة سْ حَ اليُومْ  تَلْقى  حاشى 

ــتْرة مْ سَ ــتْرة و نَعْ هــيّ سَ

ــرة ــة الزّهْ مَ ــي فاطْ موالت

ــة الحبيبَة مَ ــي فاطْ موالتِ

ــة اقْريبَ هــا  كيفْ ــوِي  التَنْ

ســيبَة رَة احْ ولَة طاهْ مُ كْ مَ

ــة جيبَ اعْ ــة  فايْقَ ــة  ياقُوتَ

عْ طيبْها في طيبَة ــوَّ و تضَ

رى والَمْ اسْ ة في العْ من تَمّ

ــرَة ضْ حُ كلّ  بهــا  ــتْ  طابَ

ــةْ االفكارْ ــى دَوْحَ ــوى عل هــبّ انْســيمْ الهْ

ــارْ م ــلْ اجْ تي ــونْ امْ يُ لْســالْ و العْ ــكْ سَ عَ دَمْ

ارْ الــدّ ــابْ  ب ـــالزَمْ  امْ لْها  ظَ في  جــالَــسْ 

ـــرارْ االش مــن  ــي  ــجِّ ــنَ اتْ بْها  حُ ــةْ  ـرْكَ بـَ

ــبيلْها حاشــى االكــدارْ ــا تَلْقــى فــي اسْ م

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  ي ــولْ  بُ القْ و  ــة  فَ طْ العَ

ــبْ بي الحْ ــا  نبين ــودْ  الوْجُ ــرْ  يْ خَ ــة  عَ بَضْ

ــبْ رِي التَّقْ ــلْ  أهْ ــورْ  نُ ــولْ  الرسُ ــنْ  يْ عَ ــرَّةْ  قُ

يْبْ العَ مــن  األزالْ  فــي  ــنــا  رَبْ رْها  طهَّ

ــبْ يْ الغَ ــم  عل مــن  ــا  نُورْه الحْ  ــة  كَّ مَ فــي 

ــبْ ي بالطِّ ــقْ  بَ تَعْ ــا  عاه امْ صــارَتْ  ــى  حت

حــى مَعطارْ ــداهْ كلّ فجّ اضْ ــبْ اشْ من طي

ــــارْ ـــــةْ االزهْ ــرة دَوْحَ ــزه ــة ال ــرشــيَّ الــقُ
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ــرة ــة الزَّهْ مَ ــي فاطْ موالت

رْتَبَة شريفة ها مَ مْ ما اعظَ

ــة يفَ لطِ ســرّها  ــي  بمعانِ

اوْصيفة ــا  عنده ــا  نْي الدّ و 

ــة ــة انْظيفَ ــة زكي بُوبَ حْ مَ

ة نيفَ ــها المْ رْسْ في ليلَة عَ

راة ــقْ امْ مارينا فــي الخاليَ

ــوْرى ال ــرْ  يْ خَ ــةْ  عَ بَضْ إال 

ــرة ــة الزَّهْ مَ ــي فاطْ موالت

نينَة ة الحْ يّدَ دِي بالسّ ــعْ سَ

ــة تينَ تْقــى المْ ــرْوَة الوُ العُ

ــا ســى انْبين ــا بالكْ اه طَّ غَ

ارْوينا ــا  بارْه اخْ فــي  كمــا 

ــا يَراوْا شــينا مْ م ــتَرْهُ يَسْ

رة هْ ــة بجَ قَ وها ناطْ عُ ــمْ سَ

رّة ــرافْ طُ فــي بَنْتُه و االشْ

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  ي ــولْ  بُ القْ و  ــة  فَ طْ العَ

ـــرافْ االشْ ذُرَّةْ  ــبِــي  الــنْ بنت  حــازْتــهــا 

رّافْ العُ ــالمْ  اكْ و  ولْ  قُ العْ ــافْ  اوْص ــوقْ  فُ

ــافْ ــوْص ب ــتْ  ــابَ ط ــا  ــوره ــنُ ب األخــــرة  و 

ــافْ ــزّف ال عند  بيبنا  احْ لها  ادْعـــى 

االشــرافْ منهــا  ــلْ  ضَ الفْ ــعْ  واسَ إخــرج 

ــارْ اقْم و  وسْ  اشــمُ و  ــومْ  انْجُ ــا  لن تْ  ــدَ وَلْ

تْ األنــــوارْ ـــجـــالَّ ــا اتْ ــه ــن داتْ ــي م ــلِّ ال

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  ي ــولْ  بُ القْ و  ــة  فَ طْ العَ

ين العالمِ لــيــتْ  خــيــرْ  ــــرافْ  االشْ أمّ 

ــنْ المتِي ــرْ  خُ الفْ و  ــزّ  العَ مــن  ــا  فاه يَكْ

الحســنِيـنْ و  ــي  عـلِ ـهــا  زَوْجْ ــى  غـطّ و 

ينْ عِ المْ لَبْ  يَطْ للسماء  ــه  راسُ ــعْ  ارْفَ و 

ــنْ ي أمِ ــتْ  قالَ فُوقْهــم  ــبَة  شْ الخَ ــى  حت

ارْ الســـتّ ــابْ  الوَهَّ ــي  للنْـبِ ــبْ  ــتاجَ تَسْ

ارْ للنّ ساللَتْها  مــن  ــدّ  ح ــلْ  خُ ــدْ يَ مــا 
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ــرة ــة الزَّهْ مَ ــي فاطْ موالت

ة يهَ ة الوْجِ مَ بَهْ فاطْ من يَشْ

فيهــا ــرْ  خي كلّ  ــعْ  مَ اتْنَجْ

لهــا ــومْ  ــ إيقُ ــا  راه إذا 

ة ــة انْزيهَ مشــيَتْها الباهيَ

ة أوْطاتْ فيها عَ تْ بُقْ دَ عْ سَ

بْرَة ــمّ غُ ــرِي انْشَ مْ وفــي عُ

رة مْ يبْ جَ دْ اللهِ فــى بَعْ تَطْ

ــرة ــة الزَّهْ مَ ــي فاطْ موالت

وا دُ ــهْ شَ الكايْناتْ  عْ  مْ جَ يا 

دُّه ــوَ انْ بْهــا  حُ مــن  ــى  حت

ه دُّ ــولْ جَ ــي كانْ الرسُ و اللِّ

ه دُ عْ ي هلّ البيتْ سَ من يَبْغِ

و اليَقْ عدُ ــدِي في الخْ نْ ما عَ

ــوا ءالْ النْبِي في مرّة ظُ بَغْ

رَّة عَ المْ ــورْ  ابْحُ فــي  رْقُوا  غَ

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  ي ــولْ  بُ القْ و  ــة  فَ طْ العَ

الجاهْ و  ة  مَّ الهَ و  لُوقْ  الخَ في  و  لْقْ  الخَ في 

اهللا حبيـبْ  إيْــحــبْــهــا  انْبينا  كـــانْ 

اهللا ــالةْ  اصْ جــــلّ  عليه  ها  بَّلـْ يـقَ و 

اهللا ـــولْ  رسُ سيدنا  ــةْ  ــيَ ــشْ مَ ــهْ  ــبَ تَــشْ

ــوْطــاهْ تَ لْها  لرجَ ــــراشْ  افْ ي  خــدّ ليت 

االوْطــارْ ــي  لِّ ــل  يكمَ ــالْ  بنع مشــاتها 

األمــطارْ و  يْلْ  السَّ ــواكْ  اسْ يها  فِ يطْ ما 

ــارْ ت خْ المُ ــتْ  بَنْ ــا  ي ــولْ  بُ القْ و  ــة  فَ طْ العَ

بادْ العْ شــافــعْ  ــتْ  ــنْ بَ ــوكْ  ــلُ ــمْ مَ ـي  ألنـِّ

األوالدْ حــبّ  من  و  ـــا  اوْالده و  بْها  نحَ و 

ــرادْ مُ و  بُوبْ  حْ مَ ونْ  يكُ ما  ــرى  اجْ كيفْ 

المهــادْ بئــس  ــه  منزلُ ــمْ  هُ ضْ يبْغَ مــن 

ـــادْ زيّ ــن  ب الخبيت  و  ــدْ  ــزِي ــيَ ال مــثــلْ 

تارْ تخْ ما  فيهم  ليسْ  ــارْ  ــنّ ال ــالبْ  ك و 

ـــرار األب ــد  ســيّ النبي  حـــرمْ  فــي  ــن  نــحْ
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برى ــة الكُ ــتْ خديجَ ــا بَنْ ي

ــلْ يَبْرى لي ــكْ العْ ــنْ ب ــا مَ ي

رة بنَضْ ــي  لِ ضْ تفَ و  ــودِي  جُ

رة ــعْ ــن كلّ شَ ــمْ بي لَ و تَعْ

ــارْ  الكفّ ــي  نِ فْ مَ ــي  علِ ســيدنا  ــةْ  زَوْجَ ــا  ي

األوزارْ و  ـياتْ  السّ تنْمـحـى  ــبَّـكْ  بحُ و 

االضرار تَبْرى  علي  بن  ــسْ  ادْرِي احــوالْ  في 

عارْ اشْ فيكْ  دْ  تَنْشَ ــزُولْ  ت ما  ــي  ذاتِ في 

انتهت القصيدة
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كْ ــدَ ــولْ هللا قاصْ ــت الرسُ بَنْ

ــي مــن وَرْدَكْ رْسِ ي غَ و اســقِ

ــــوادَكْ ــنْ اعْ ــايَ ــي ف ــوالتِ م

ــا داي لحْ ــرَّبْ  قَ و  ــانْ  االدْه ــرْ  حضّ أراوِي 

نِّي يحْ عَ دِ ــة المْ تَبْ ياقُوت تَكْ

ة و اعنايَة مَّ ولْ صلِّي هَ باســم و على الرسُ

ــي زْنِ ــه زالْ حُ ــد مــن ب حمَّ مُ

ــة الوْاليَ رَكْ  ــدْ تَ الســعادَة  ــي  ردتِ إال  و 

نِي عْ ــودْ بخيرْ الكريمْ مَ و اتعُ

فايَة ي في بابْ بنْتُه فيها الكْ ي و ابكِ كِ اشْ

نِي ــامْ تَدْ م ة للهْ و الوســيطَ

وايا ــودي بَدْ ــراء ج ــة الزه ــي فاطم موالتِ

ولْ عنِّي ي يا بَنْتْ الرسُ فِ طْ عَ

ــي تِــ لـْ عَ داوِي  ــكْ  ـالجَ بعْ

ــي لْتِــ غُ ــرَدْ  تَبْ ـوى  ــقْ بالسَّ

ــي لتِ مَ ــه  في ــكْ  بَّ حُ ــنْ  مَ ــا  ي
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النــــسا ـــرَّة  حُ يا  أنْــتِ 

ــة سَ دْ قَ ة المْ عَ ــا البظْ ــتِ ي أنْ

ة مأنسَ ــا  ــي نْ ــدّ ال بــثــنــاكْ 

ــولْ بدايا لُ عْ ــكْ مَ ــتْ شــفيعْ االســالمْ جيتَ أبَنْ

ـــنِّــي حَ و  أاللّة  يـنِــي  ـمِ رَحْ

ــة ــدِي ومنايَ ــةْ قَصْ فــى أنْهايَ طْ راه أبيــك المُ

ــي نِ صْ حُ ــزّ  عَ و  ــرادِي  م و  ــي  ضلِّ

ــة حمايَ و  ــي  رْمِ حُ ــة  يجَ دِ اخْ ــا  موالتْن ــكْ  أمَّ

ــي و ظــنِّـي ــغْ نِيْــتِ بْـلَ بـهــا نـَ

ــة ايَ ــوّ ضُ ورْ  الــبــدُ منها  ــوتْ  ــاقُ ــي ال كنز 

ــي نِ فْ ــورْ جَ نْ نُ ــوْ ــرْ الكَ ــة زَهْ دَوْحَ

ــة البرايَ شــافَعْ  وَدّاتْ  النْســا  ــلْ  قب تْ  ــلْمَ سَ

بْنِي ــمْ مَ ي ورْ فــي النْعِ صُ لهــا القْ

ــا واي ــدْ بَ جــودي  ــراء  ــزه ال فاطمة  ــي  مــوالتِ

ــولْ عنِّي ــتْ الرسُ ــي يا بَنْ فِ طْ عَ

ــه اثْنايا كْ ب ــا ضحَ ــودْ م ــلَكْ فــي الوْجُ وال  نَسْ

ــي ـنِـ غْ مَ ــونْ  يـكُ وال  كانْ  وال 

يسْ ــبْ النْفِ ي ــلْ الطِّ لك األصْ

يسْ مِ عْ في الوْرى اشْ نُورَكْ ساطَ

يسْ ــواكْ كيمِ نْ من اهْ وْ و الكَ
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ــرْ التبَ و  ــوتْ  الياقُ ــزْ  نْ كَ ــا  ي

ــرْ هَ ــا اظْ ــلْ علين ــكْ الفضَ ب

رْ البْدَ زَكْ  ــوْ حَ و  شمس  أنْتِ 

ــة الوْاليَ هــل  دركــتْ  ــكْ  بْتَ حَ امْ مــن  ــي  موالتِ

نِي و اضحاتْ الثمارْ في األغصانْ تَجْ

أزْوايَ كلّ  ــرَتْ  مْ عَ ــكْ  بْتَ محَ مــن  ــي  موالتِ

نِّــي سُ كل  اهللا  بــابْ  ــلْ  ادخَ و 

ــة رايَ امْ كل  فــى  تَصْ ــكْ  بْتَ حَ امْ مــن  ــي  موالتِ

ـي بــهرنـِ الحجا  نِيــسْ  تَدْ مـن 

ــا مايَ ــي  ل فــى  يَصْ ــيَّ  عل ــة  اللَّ ــا  ي ــي  فِ طْ عَ

نِي رُكْ و  ــمــودْتِــي  اعْ ــيَّ  انْــتِ ألنّ 

ــا واي ــدْ بَ جــودي  ــراء  ــزه ال فاطمة  ــي  مــوالتِ

ــولْ عنِّي ــتْ الرسُ ــي يا بَنْ فِ طْ عَ

ــا واي تْ لضْ ــفَ شْ ــمْ و كَ ــا بنُورْهُ نْي ــواتْ الدُّ اضْ

نِّي هَ ــرى امْ و اضحى مــن فُوقْ التْ

ــة ايـَ ضوّ و  الرْشــادْ  ــوارْ  انْ مــن  ــورْ  نُ اوْالدَكْ 

ــي تْنِ عَ مَ ســناها  سْ  ــدْ القُ رُوحْ 

ــارْ األقم ينْ  ــبْطِ السّ أمّ  ــا  ي

ــرارْ نْ و االسْ وْ لَكْ كانْ الكَ ألجْ

ــومْ فــي األقطارْ و اوْالدَكْ انْجُ
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ــدْ الحمى ــكْ هارَبْ قاصَ جيتَ

ة مَ ــي فاطْ والتِ ــا مُ ــي ي فِ طْ عَ

ة ســالْمَ حــى  تَضْ ــه  والُ احْ

ــنــايَــة اجْ ــلّ  ك مــن  ـــى  اول ــا  ــزْن عَ اوْالدَكْ 

ــي فنِ مَ ــعْ  مي الجْ ســرّ  ــمْ  لَوْالهُ

الباليا ــرْ  ســايَ و  ــوبْ  ــطُ الــخْ ــعْ  ــرف اتْ ــمْ  بــهُ

ــي نِ بأمْ ــادْرِي  ب ــلْتَكْ  سَ ــمْ  بهُ

ــة ــلْ الوْاليَ ــتْ و هَ ــلْ البي ــا هَ ــة هللا ي فَ طْ العَ

ــي نِ رَهْ ــوبْ  بذنُ ــي  ل ــقْ  لَ يعْ ال 

ــا واي ــدْ بَ جــودي  ــراء  ــزه ال فاطمة  ــي  مــوالتِ

ــولْ عنِّي ــتْ الرسُ ــي يا بَنْ فِ طْ عَ

طايا ــولْ اخْ مُ ــلْ بحْ ــي متقَّ ــتْ النْبِ َبَنْ ــكْ أ جيتَ

رْنِي ــوى اقْهَ ــسْ في حربْ الهْ يَبْلِي

رايَا ــي مُ ــيتْ اللِّ ــبْ و انسِ ي ــي انْصِ ــتْ اللِّ يَّعْ ضَ

ــي أوانِ الشــتا  ــلْ  قب ــلْ  قَ العْ و 

ــونْ انْجايَا ــمْ فيه ايكُ بْكُ لْ فــي زادْ حُ عَ ــي اجْ رَبِّ

ــمْ فَنِّي ــفْ انْخــافْ و مديحكُ كي

شــانِي في الزمانْ ضيمْ ما يَغْ

يمْ ــدْ الخدِ بْ ــي هذا العَ و احمِ

ة من فضل الكريمْ ــوطَ بسُ مَ
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انتهت القصيدة

ــا والي ــا مُ ــلْتَكْ ي ــي سَ ــن عل ــسْ ب ــولْ ادري و يقُ

ــي نِ ظْ فَ ــي احْ ــي و فــي دنْيْتِ فيدنِ

ــة ــم و القراي ل ــلْ الفــالحْ و الهــدى و العَ عَ و اجْ

ــي نِّ مَ ــونْ  يْكُ ــا  م و  اوْالدِي  فــي 
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صاها احْ من خلق الخاليَقْ و احْ ابديتْ باسمْ اهللا الفتّ

بْحانــهْ سُ ــبــادُه  اعْ رازَقْ 

الصالةْ على زينْ الزِّينْ ســيد ما في أرضه و اســماها

الجــاهْ ــمْ  عظي ــوار  األن ــور  ن

و الرضى على آلُه البدورْ من ضوّى على الوجود اضياها

ــرَّفْ فــي عاله شَ رْ  امْ ــدْ كل بَ

ــا عالَّها وْالن ــه مَ راتْبُ ــي امْ كيــف هذا الســلطان اللّ

ماهْ ــدْ لحْ ــازْ مــن جــا قاصَ ف

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلَك  ادخِ

ــسْ ادري مــوالي  ــا  ي ــي  غيتْنِ

يُومْ اكبيسْ كيف نَبْقــى مَضْ

رِي في الباب اجليسْ مْ ولْ عُ طُ

رة نِي فــي الحضْ ــا مســلَّكْ ي

ــرَة ضْ الحُ ــد  عب ــا  أن ــنْ  اليَ

ــرة ــزهْ ــول ال ــت ــب ــن ال ــا ب ي
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ــابْ الب خلــف  ــي  تخلِّينِ ال 

عابْ يصْ ــا  م ــيّ  عل لْ  ســهَّ

ما هرَبْ لكْ مضيُومْ و خابْ

يبْ ــكِ عْ اسْ مْ ي و الدَّ كنْراجِ

ــه فــي اقريبْ رْكُ ــرحْ ندَ الفَ

ةْ مــن كانْ غريبْ يا ســنيدَ

ــا واه ــي بدْ ــجْ داتِ ــي و عالَ ربْتِ ــوفْ لغُ ــرَة شُ ــنْ الزهْ أبْ

ــي حــارْ فــي دواهْ ــبْ اللِّ أطبي

ــتَوْفاها ــي اقْضيها لي نسْ تِ ــدْ لحاجْ ــرَة جُ ــنْ الزُّهْ أب

ــقاهْ كْ في اشْ ــدَ بْ ــي عَ لِّ ال تخَ

ــتْ اوْراهــا ــابْ دارَكْ الزَلْ ــد ب ــي عن ــرَة هانِ ــنْ الزهْ أب

اهْ نترجّ لــخــيــرَكْ  ـــفْ  واقَ

تَكْ الكريمة و انباها ــدْ دونْ راحْ صَ ــا ابْقى لي من تَقْ م

طاهْ ــتَعْ نسْ ــا  م ــكْ  كفَّ دونْ 

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلك  ادخِ

تَكْ تحضــر لي و انراها ةْ مــن كان اغريبْ بركْ أســنيدَ

ــاهْ ف لصْ ــي  وَقْتِ بهــا  ــودْ  يعُ

اهة والُه شــوّ ــي و احْ نِ ــتْ ضامْ ســنِي هــذا الوَقْ ألحَ

ــتْ نَنْجــى من شــرّ ابْالهْ ي ابغِ
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ــى في قضاها ــي ديُونْ ســالْ المول بَتْنِ ألحســنِي ركْ

ــه و اعطاهْ ــنْ فضلُ من اخزايَ

طاها لــك اعْ ولْ المُ ــحْ الغنى مُ فاتَ ألحســنِي لك امْ

تنْســاهْ ال  ــكْ  أوصيفَ ــلْ  عامَ

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلك  ادخِ

عاها ريمــة و الخيْرْ امْ ــلْ دارْ النبِي اكْ كيفْ قال القايَ

ــا يخطاهْ ــمْ الفضــل م بيتْكُ

ياها ــمس اللِّي الحْ اضْ طاهْ الشّ مْ الفضلْ ما يخْ بيتْكُ

ــنــاهْ ــعْ مَ ــكْ  ــانَ ــس الْ بسر 

ــداها ــا حتى فاحْ اشْ ن ــهْ ارْضْ ــي طابَتْ ب ــبْ اللِّ ي ألطِّ

داهْ مْ في اشْ نَعَّ تيلْ رَوْضْ امْ امْ

ياها وتْ احْ ه في غربْنا بعد المُ دُّ عْ في ملّةْ جَ يا من وضَ

اهللا ــدْ  مْ حَ ــا  علين ــبْ  واجَ
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كْ ال تَنْســاهْ ــلْ اوْصيفَ عامَ

ــا الكافِي من جا يســعاهْ ي
هللاّ كْ  بحســانـَ ــي  غيـتن

ــارْ ــا بحــر اإلحســانْ الزّخّ ي

عْ األســرارْ وْتْ الجامَ ــا  الغَ ي

ارْ ــدّ ــمْ الرّاحــة و ال ــا كري ي
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ــا حمــد اكثيرْ ــبْ علين واجَ

ــرْ غــرب الخي ــكْ المَ حــازْ ب

ــرْ األمي ــنُ  اب ــرْ  األمي ــا  ي

ها دْ شــاهَ ال  مــن  رى  أشْ 

ــة مَ ــاشْ تتْكافــى ذا النّعْ ب

مة ــامْ الرّحَ ــكْ اتْم ــالْ ب و ننّ

العظمة البَرَكــة  ــبْ  صاحَ

الباهــي ــرمْ  الحُ هــذا  وزارْ 

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلك  ادخِ

ــلْطانْ ابْناها يَة ال سُ ــالدْ باهْ يا مــن ابنى في الغرب ب

ــاسْ أرضْ الغــرْسْ و األمياهْ ف

رَحْ معناها لومْ و اللِّي يَشْ دْ و مدارَسْ و العْ ســاجَ بالمْ

اهللا ــبْ  تُ لكْ ســايَدْ  المْ و 

افْواهــا ــدالْ  االعت ــرْ  ضي تَحْ و  ــنْ  ي الدّ و  الصــالةْ 

راهْ ــي  لَلِّ ــرْ  ضاهَ البهــا  و 

ــوْم بتناهــا تْ ق ــودْ حــدّ ــامْ الوْجُ ــرْ إم ــفْ ال يفخُ كي

رواهْ رّاسْ  ــدّ ال ــثْ  الحدي و 

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلك  ادخِ
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ــا انضرْه و  ــة  بَّ القُ ــلْ  قابَ و 

هــا تراقمْ و  هــا  بصنايَعْ

ابْ الوهّ ــمْ  نَعْ ــألْ  نَسْ ــك  ب

ــحْ ليَّ األبوابْ تَ لْ يَفْ بالفضَ

ــة و عذابْ نَ حْ دْ مَ ما نشــاهَ

ي فاهِ ــلْ  داهَ فيهــا  وســارْ 

ــي اإلالهِ ــر  السّ دْ  شــاهَ و 

ــوبْ الغيُ ــمْ  عالَ ــوْرى  ال ربّ 

لُوبْ طْ رِي مَ مْ ــدْ عَ قَ ليسْ نَفْ

رُوبْ ــي لي الكْ جِ ي يَفْ خالْقِ

ناها ــة في معْ ــلْطانْ كأنها حوري مْ السُّ ــكْ يا نَعْ بْتَ قُ

ــزّ فــي تَوْجاهْ على ســايَرْ الع

ــرى وَرْدُه في احماها بْحْ و اق ــى الصُّ آشْ رى مــن الّ صلّ

ــبْ اهللا لْ ــوفْ و طَ فُ ــدّ الكْ و مَ

رة و ارْجاها ــدْ رة و القُ اهْ ــبَة الطّ ــزَّكْ و النَّسْ ــك و بعَ ب

ــكْ و كمالْ ارْضاهْ لَ يبْ أصْ بطِ

ه و اشقاها سُ دْ غيرْ في  الوجودْ عيى نَفْ صَ كلّ من يقْ

اغطــاهْ ــبْ  لْ للقَ ــعْ  يَرْفَ اهللا 

هَ ــى طَ صطف ــا حفيد المُ ــوالي ادريسْ ي ــي م الوالِ

اهللا رســول  كْ  دَّ بجَ يلك  ادخِ

بْ حاشــى تَنْتاهى واهَ تِيرْ و المْ ــرْ ســيدي الزالْ اكْ خي

اهللا ــبْ  لَ يَطْ ــدْ  بْ العَ ــبْ  طالَ
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ة و ابناها مَ كْ ه بالحَ رْمُ ورَة و كَ نْ الصُّ سْ من انْشاهْ في حُ

ــداهْ اهْ و  للطريقْ  ــه  ــقُ وَفْ

ناها ــرْ بمْ فَ ي تَظْ ــو اهللا روحِ عُ ــكْ نَدْ ــزُولْ بجاهَ ــا انْ م

ــاهْ نَتْمنّ ــا  م ــة  غايَ ــوزْ  انْحُ

غاها بِي من يَصْ نْ اللغى تَسْ حاسَ لَّة بمْ يتْ هذا الحُ انْهِ

ــاهْ احم و  فيهــا  ــلْ  اتْأمَّ إال 

ــي يتْباها ــرْ صافِ ــزْ في المبَّ ــي  يَبْري قل ــرْزْ اصْ ــدْ طَ خُ

ــواهْ تْ ــرَمْ مَ ــظْ و اكْ ــا الحافَ ي

قاها يمْ الفُ ــلْ قالْ ادْرِيسْ بن علي في أرضْ فاسْ اخدِ قُ

اهللا ــابْ  ب أهــل  ــرافْ  االشْ و 

تقواها لنفسي  يَأتِي  عا  الدْ اسميعْ  ه  عندُ من  الرْجا 

طاهْ ه في اخْ ــدُ وال إيْحافِي عب

انتهت القصيدة
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يسْ دِ مْ العظيمْ من لهْ التَّقْ نَبْدى بأسْ

األكبَرْ ايَمْ  الدَّ لْكْ  المُ ولْ  مُ

ريسْ احْ دْ  بوَجْ المْ  السْ و  اهللا  صالةْ  و 

رْ البَشَ شافَعْ  الهادِي  على 

العريسْ دْ  جَّ انْمَ و  رامْ  الكْ اآللْ  على  و 

رْ ــدَ ــةْ البْ لْعَ ــرَة طَ ــدْ الزُّهْ وَلْ

ــسْ التَّرْيي و  ــى  بالغن ــا  رَبْن وَدُّه  مــن 

رْ بالنْصَ رْبْ  الغَ هذا  لَحْ  اصْ و 

ادْرِيــسْ ــواليْ  مُ يا  ليكْ  اعْ عارِي  أنا 

رْ ضَ الحْ ةْ  ينَ دِ امْ لْطانْ  سُ يا 

اهللا ولـــي  ــا  ي اهللا  فـــيّ  ارْغــــبْ 

ــبحانَهْ ه سُ لْقُ ــرّ خَ ــنْ شَ ــي ع ينِ فِ يَكْ

ــرْ اهللا ــوبْ و ذك ــالزَمْ الكتُ ــودْ م و انْعُ

شرها و  ــي  ــسِ ــفْ نَ ــن  م ــجــى  نَــنْ

ــا ــرْه حَ و  نــيــا  الــدْ ــــادْ  ه مـــن 

ــا ــرْه أمَ ــبْ  ــي ــطِ ي ـــابْ  األســـب و 
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ودْ ــزّ الجُ ــودْ و أنْتَ ع ــوْتْ الجُ ــتَ غَ أنْ

ودْ صُ قْ ــدْ و كمالْ المَ ي أنت بيتْ القصِ

ودْ مُ حْ لْ المَ عْ رارْ و الفَ يا شمس هل االسْ

ــالمْ ورْ اإلسْ دُ ــامْ في اصْ نْتِ إم ــتَ كُ أنْ

بالندى ــرْ  ــفَ ــظْ يَ كْ  ـــدَ ـــصْ قَ ــن  م

ة ـــدَ ـــواجْ ال ــة  الــبَــرْكَ ذاتْ  ــا  ي

دة المشاهْ ـــلَ  أهْ ــطــانْ  ــلْ سُ ــا  ي

ة عامَّ ـــودْ  ـــوْجُ ال على  ـــةْ  ـــمَ رَحْ

يسْ كِ ليمْ ما نرى تَعْ حى سالِي اسْ نَضْ

ــرْ قَ الوْ و  ــزّ  العَ ــوبْ  ثُ ــسْ  البَ

ليسْ فْ رَّدْ مُ جَ هانِي في البابْ واقَفْ امْ

رْ القدَ خْ  شــامَ ــا  ي ــي  لْنِ عامَ

ادْرِيــسْ ــواليْ  مُ يا  ليكْ  اعْ عارِي  أنا 

رْ ضَ الحْ ةْ  ينَ دِ امْ لْطانْ  سُ يا 

يسْ انْفِ ذُرّ  من  مشرْفَة  ياقُوتَة  أنْتَ 

ــرْ هَ األطْ ــامْ  المق وارَثْ  ــا  ي

نِيسْ التَّدْ من  اإلسالمْ  ثوْبْ  رْتِي  هَّ طَ

ــرْ باألمَ ــالمْ  السْ ــي  تِ تبَعْ و 

ادْرِيــسْ ــواليْ  مُ يا  ليكْ  اعْ عارِي  أنا 

رْ ضَ الحْ ةْ  ينَ دِ امْ لْطانْ  سُ يا 
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ليسْ لَبْتِي من انشاكْ من بعد التَّسْ و طْ

رْ ــلْ البْنِي على النْظَ مَ يُومْ اكْ

ريسْ لْمْ للفقها و التَّدْ لْها أرْضْ العَ عَ يَجْ

ــرْ ـصَ تَنْحْ الَّ  ـيْــراتْ  بالخَ

ادْرِيــسْ ــواليْ  مُ يا  ليكْ  اعْ عارِي  أنا 

رْ ضَ الحْ ةْ  ينَ دِ امْ لْطانْ  سُ يا 

لِيسْ ة في انْظامْ اسْ لَّة مرونْقَ تَمْ حُ نَخْ

رْ ــولْ العمَ ــولْ الوَقْتْ و طُ طُ

ادْرِيسْ الحاجْ  يفْ  عِ الضْ بْدْ  العَ ولْ  ايْقُ

كر الشّ و  ــد  ــمْْ الــحَ هللا  و 
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ــلْ األتامْ ــي ع ــرُوفْ و تَنْهِ عْ ــرْ بالمَ تأمَ

وامْ ة بالتَّقْ ــكْ الســعيدَ ــي أرْضَ و بنِيتِ

ــرْ على االقْطارْ خَ ــتْ فاسْ بكْ تَفْ ال زال

ــوادِي و األمطارْ ــرْ عن ســايَرْ البْ خَ تَفْ

تارْ خْ ــدْ المُ ــا وَلْ ــا في كل حــالْ ي و أن

ــة ــمَ ــالْ ــظّ ال ــة  ــئَ ــف ال ـــــرَدْ  ثْ و 

ــة ــمَ ــايْ ــق ــة ال ــيّ ــســن ــــاسْ ال ف

ــرة ــهْ ــة مــطَ ــولَ ــمُ ــكْ ـــرَة مَ ـــضْ حَ

ــوْرة ــن ــمْ ــة ال ــعَ ــقْ ــبُ ــرْ ال ــن غــي م

ــقْ الـــوْرى ــالَ ــخ ـــكْ ال ـــو ب عُ ـــدْ نَ

انتهت القصيدة
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ــانِي السّ ــروكْ  المب ــامْ  ق المْ هــذا  ــرْ  زايَ ــا  ي

ــي ي الدرانِ ــمِ ــبْ الهاشْ وكَ الكْ

ــي غانِ مقصــودَكْ  ألن  الســؤال  فــي  ــعْ  اتوسَ

ــري ــوده تكــونْ غي اكْ ابْجُ ــدْ عن

سلطانْ الفحول في كل حينْ لمن قصدْ عاني

ــد قبري حــط تقــل الكــرب عن

بحسانِي عــمّ  اللِّي  ادْريـــسْ  بن  ــس  ادري أنــا 

رِي ــعْ قَدْ ــوق بجمي و على من ف

ــي تلقانِ بجــاهْ  ــمْ  للكري ــوفْ  الكفُ ــطْ  ابْسَ

سلْطانِي يا  ة  فَ طْ بالعَ د  جُ ادريــس  مــوالي  رجــاي  و  مع 

ـــــــري أمْ ـــــضـــــي  اقْ و 

خْ العريضْ امَ دد الشّ موالي ادريسْ الرضى و المَ
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ينقض ــيــتُــه  ابــغِ الــــمــــورد 

للمعرض األبــــــوابْ  افْـــتَـــحْ 

ــرارُه يســري ــنْ ادْريسْ القطب الربانِي من  طب اسْ ــتْ غيتْ اب غي

ــريــضْ امْ ــرِي  ــاطْ خ شــي  يبقى  مــا 

ــضْ يفي العطــاء  ــوعْ  ينبُ ــحْ  يصبَ

انتهت القصيدة
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لي جــد  هللا  ـــارة  ـــغ اإلي

ــي ــا مــوالي ود ل فضلــك ي

ــن علي ــا نجل الحســن ب ي

لْ ألنك بحر الجــود و الفضَ

بْد ما ســأَلْ ــذْ العَ رَكْ ه ــدْ يَ

تلْ ــرة مــن ال لهــا امْ و الزهْ

نحمــد مول الملــك ربنا

ــي ثانِ ــه  ل ال  مــن  ــاد  العب رب  الواحــد 

نشــكر و انزيد في الثنى

من ســري و جوارحي و قلبي و لســانِي

ــق ودنا من بشــفيع الخل

ــات كوكــب تيجانِي طه أصــل الكاين

عل هل بيته ســيادنا و اجْ

ــي ــوم فــي كل ازْمانِ ــاةْ الهــدى نجُ أم

ــا غيـتن هللا  ــة  العطف

يا موالي إدريس بن إدريس الحســاني
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ــي النب ــد  ول ــا  ي العطفــة 

ــي مرغب برضــاكْ  يكمــل 

كوكبي ــرات  بالخي ــعْ  لَ يطْ

عاجلة الحين  فــي  نبغيها 

لَة ــهْ سَ توصــل  الحجــة 

لَة ــاعْ الشّ ــوارُه  بن يـزهــر 

تدوزنا ترضــى  ما  حاشــا 

فانِي ــان الوَصْ واحنا لنســلها فــي ازم

لألجــل المــودة لمعيينا

فالفرقاني جا  و  أتى  كما  القرية  في 

ــة نجومنا يا أهــل العناي

البُرهاني بحور  يا  اهللا  ارحمنا  بكم 

ــا غيـتن هللا  ــة  العطف

يا موالي إدريس بن إدريس الحســاني

ــا بســالفـك الكــرام وَدن

بالبيانِي هاكْ  قولْ  و  الرجالْ  دوكْ  من 

هــاكْ العز و هــاكْ الغنى

طوة و القبول من فضل الغاني هاكْ السّ

ــوق بعدنا ال تســأل مخل

ــرافْ أهــل العدنانِي اتْبَتْ في بابْ االشْ
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ــا عندن ترضــاوْا  ــوي  التن

طْ كفه في االبواب يطلب الفاني يا الباسَ

ــا ســيما مــن كان عبدن

ــي ــه يقــول فــي كل أوانِ مــداح بقلب

ــا غيـتن هللا  ــة  العطف

يا موالي إدريس بن إدريس الحســاني

زاوَگتْ في سلطان غربنا

حفيد الزهرة اضحــى مزهر االغصاني

ــا ــا و همــام أرضن عمدتن

ــى األماني ــالد و ابن مــن طهــر هــذ الب

و جاهد بالسيف و القنى

انِي فر مــن الغرب الجوّ ومحــى دِينْ الكُ

ــي مفرعنة لل الطغات  و 

ــتْ االوتانِي ــه عناقهــا و تركَ مــدت لي
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ــي حرجت ــاب  الب ــد  عن ــا  أن

ــي نيـتـ ــل  ـ يكمّ اهللا 

ــي دنيـت و  ــي  دين ــح  يصل

نمــدح الكرام أهــل البيت

ــا نويت ــغ ســألي في م يبل

ــا زنيت ــا العفــو يغفر م ب
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ــا ضوى ــاً حيــث لغربن يوْم

خــوى وال  عمــره  اتعمــر  و 

ــا قوى ــى أرضن ــر عل و الخي

ــك ــى بكمــال طلعت و تالل

بركتك الطاعــة  ــك  دي من 

ــن مـــدد دعــوتــك هـــذا م

ــة حســنة عظمــة مبيْن

ــةْ ســيدنا نهــار الميزانِي فــي صفيحَ

ــا غيـتن هللا  ــة  العطف

ــا موالي إدريس بن إدريس الحســاني ي

ــة محصن ــا  مدينتن ــك  ب

محجوبة من كل شــر و ساكنها هانِي

مزينة ــا  الدني فــي  ــة  جن

ــالد بحالهــا تحــب البراني واشْ مــن ب

ــى الهن دار  فــي  ــت  الزال

أمــانــي بــانــهــايــة  فيها  مــقــامــك 

حرمنا ـــت  أن ــــوالي  أم

ــا في عارك الحصين بأهلي و اخوانِي وأن

ــا ــي يحبن و االســياد واللّ

قال ادريس  وصيف االشــراف الســناني

انتهت القصيدة
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ــي والِ احْ ــتْ  ازْيانَ الحمــد  هللا 

ــة و الجاهْ ــلْ العنايَ يْبِينْ أه ــتْ الطَّ ــلَ البي ــةْ االشــرافْ أهْ بَّ بمحَ

لِي و راسْ مالِي م فضْ بَّتْهُ و محَ

اهللا ـــولْ  ارْسُ بنْتْ  ــة  اللّ أوالدْ  الــكــرامْ  الطوالَعْ  ــبْ  كــواكَ

ــي  بعلِ و  نســعاكْ  بهــا  ــي  رانِ

ــقْ  بشــداهْ بَ ــى يَعْ ــرْ و المن ــي بأمطــارْ الخي لْبِ ــاضْ قَ ــي ارْي ي تَحْ

ــي اللِ اعْ ــجْ  يعالَ الغــربْ  ــامْ  إم

طاهْ عْ ــه نَرْجــى مَ رمُ ــاب حُ ــا فــي ب ــرة ران ــي بالنَّظْ ــودْ ل هــو ايجُ

ــوفْ من حالِي رة شُ يا وَلْدْ الزهْ

اهللا عبد  بن  رَّمْ  كَ المْ دْ  الماجَ ــسْ  ادْري بن  ــسْ  ادْري سيدنا  يا 

مالِي سيدنا  يا  سانَكْ  احْ رْ  بَحْ

ــاهْ م مــن  راوِي  ــعْ  يرجَ ــه  ل تعامْ ــآنْ  ظم ــي  مثلِ ــكْ  يجي ــي  للِّ
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ــي والِ ــه  ل ال  مــن  ــزْوَةْ  عَ ــت  أن

بالجاهْ رْ  فَ يظْ كْ  دَ يقصْ من  كل  و  الجهد  قليل  و  السبيل  بن  و 

ــي ابْقى تالِي ــتْ الوَفْدْ للِّ ي و ابغِ

انْظرناه ويسْ  اسْ في  لْ  الفضَ خْ  شامَ يا  سرّكْ  السفينة  لَّكْ  يسَ و 

والِي ــوكْ و امْ لُ تْ لكْ المْ دَ ــهْ شَ

ــي عالَّهْ رَكْ رَبِّ ــدْ ــخى و قَ وهْ هلْ السْ رّ ــتَعَ مــن عنْدك  اســخى اسْ

ــوقْ من حالِي رة شُ ــا وَلْدْ الزهْ ي

اهللا عبد  بن  رَّمْ  كَ المْ دْ  الماجَ ــسْ  ادْري بن  ــسْ  ادْري سيدنا  يا 

خْ العالِي ــامَ رْ الشّ دْ ولْ القَ ــا مُ ي

ــاهْ بّ مــن  و  ه  ــدُّ جُ مــن  الوْفــى  و  ــمْ  لْ الحَ و  فــى  الصْ وارَتْ  ــا  ي

ــعْ المعالِي ــقْ بجمي لَّ خَ ــا المْ ي

بقضاهْ يَّمْ  مخَ كانْ  ظالمْ  امْحى  و  رْبْ  الغَ اقْطارْ  في  الحْ  نُورْ  يا 

ســالِي يبْ لَمْ رْبْ بطِ ــرْ الغَ ابْشَ

ــراهْ ــكْ و اثْ ــبْ ضريحَ ي ــة بطِ يْبَ ــاسْ الطِّ ــونْ و ف ــرْ أرضْ زرهُ و كتي

بَرْ بها ســيدْ االرْســالِي أرضْ اخْ

رواهْ رّاسْ  ــدّ ال ــثْ  حدي منهــا  ــوا  اتقُ و  فيهــا  ــوارَدْ  ال حديتهــا  و 
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ــوفْ من حالِي رة شُ يا وَلْدْ الزهْ

ــن عبد اهللا رَّمْ ب كَ ــدْ المْ ــسْ الماجَ ــن ادْري ــسْ ب ــا ســيدنا ادْري ي

ــي ليالِ و  ــامْ  إيّ ــاسْ  ف ــتْ  صالَ

ــاهْ بضي ــرَقْ  يشْ عليهــا  تاجهــا  ــكْ  مقامَ و  ــة  كعروسَ هــي 

ــراجْ تنســالِي ــي كــنّ احْ و زرابِ

ناهْ رْبُوزْ فــي معْ ــولْ و الدَّ قُ ــكْ التســارَحْ تســرَحْ فيهــا اعْ و كذالَ

غالِي ها  ــومْ سُ ياقُوتَة  ــبْ  حاجَ

ــرْفُه مــوالهْ و اصطفاهْ ودْ شَ ــبْ للِّي على الوْجُ ــةْ من الحبي عَ بَضْ

رْ و اهاللِي هْ ولْ الدَّ ي طُ سِ مْ يا شَ

ه و هواهْ ــقُ شْ يدْ بعَ كْ الســعِ قامَ آشْ اقْضى في دنيتُه من ال جا لَمْ

ــوفْ من حالِي رة شُ يا وَلْدْ الزهْ

ــن عبد اهللا رَّمْ ب كَ ــدْ المْ ــسْ الماجَ ــن ادْري ــسْ ب ــا ســيدنا ادْري ي

الِي ــرْ التّ اجْ و آخَ ــدّ ــتْ ال فــي تَلْ

ومْ بالهْ ي عن شُ ريمْ و ابكِ دْ للكِ عْ و اســجَ ة و ارْكَ ــعَ و اعضايْ خاشْ

عْ صحايَفْ زاللِي مْ و امحــي بالدّ

ــه اهللا عــى و ســأل ب ــنْ للدْ ي فِّ ــدّ الكَ و مَ ــابْ  ــرا مــن الكت و ق
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ــي مــع الخالِي ــكْ اآلتِ ــرْ ل فَ يَغْ

ــداهْ أن و  ســانُه  احْ ســرّ  ــودْ  الوْجُ فــي  صــارْ  ــي  للِّ ــوْتْ  الغَ ــتَ  أنْ

مالِي احْ كْ  ضريحَ قبابْ  يتْ  طِّ حَ

ــاهْ ظن و  ــه  مُّ هَ مــن  الجــارْ  ســيدي  ــا  ي ــي  مِ تَحْ ــرَبْ  العْ جــوادْ 

ــا غايَةْ ابْطالِي ي ي فِ عْ ي ضُ مِ احْ

طاهْ ــيْ دونْ غيرَكْ ما نســتَعْ يتْ الحَ ــي و ترَجِّ ــكْ ناسِ ــتْ في عْ جمَ

ــي لِ يَوْفــى  المــرادْ  حــالْ  ــا  داب

ــاهْ هن و  ــزُّه  عُ ــا  ي بابْهــا  ــد  عن ــفْ  الواقَ و  ــة  ريمَ اكْ ــي  النْبِ دارْ 

ــماللِي لِي السّ ــالْ ادِيسْ بن اعْ ق

ــاهْ ــالْ ابْشــيرْ ادْع ــا ق ــد االشــرافْ و اســالمِي لهــم كل م عب
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انتهت القصيدة
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ــواقْ ابْحالِي ــي االشْ يا مــن ادْعاهْ داعِ

ــرافْ هل القدر العالِي من جانَبْ االشْ

ــيادِي وال تبالِي ــحْ اسْ ي دِ غني فــي امْ

ــاسْ البالِي ولى ف نا مُ مــن عند ســيدْ

ــسْ الوالِي واليْ ادري ــكْ أمُ عارِي علِي

ــكْ تَ دْ ــسْ اقْصَ أســيدنا ادْري

كْ جــدَّ ــهَ  طَ ــلْ  ادْخي ــا  أن

كْ ــدَ بْ عَ ــرى  يَبْ الحــالْ  داوِي 

ــرْ المالِي ــرْ و البَحْ وْتْ األكبَ ــتَ الغَ أنْ

ــي المعالِي زْتِ ــمْس يا من حَ أنْتَ الشّ

ــا وارَتْ الهــدى من خاتَمْ االرســالِي ي

ــي العالِ اهللا  ــه  ب ــا  ودن ــز  كن ــا  ي

يّــة ــوِ ــاحْ اقْ ــرْي ــارُه ب ــبّ هــزّ ن و الــحُ

ــة البْـرِيّ شــافَــعْ  ــلْ  المفضَّ اوْالدْ 

ــة ـزِيَ المْ ــةْ  غايَ رَكْ  ــدْ تَ ــتْ  ي بغِ إال 

ــا عيْنِيّ ــا  ي اضْ ــورْ  نُ ــا  رْبْن غَ ــاحْ  ت فْ مَ

ــيّ ــلِ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ ـــدْ  وَلْ يــا 

اهللا عبد  بن  ــسْ  ادْري بَنْ  يا 

لَ الجاهْ رامْ أهْ و سالفَكْ الكْ

واهْ ــدْ كْ بَ ــوزْ مــن عالجَ و يفُ

ــاء ــومْ األوْليّ ــن انْجُ ــاللْ بي ــتَ الهْ و أنْ

السنية الحالَةْ  و  الخلُوقْ  نْ  حاسَ بمْ

ريّا الثّ ــوق  ف مــن  همتك  مــن  ــا  ي

اعشية و  صبحاً  بْ  واجَ كتير  مد  الحَ



في مدح ادريس األزهر 5   494

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ــسْ الوالِي واليْ ادري ــكْ أمُ عارِي علِي

ــامِي السّ المقامْ  ــبْ  أصاحَ

ي ايّامِ فــي  ســنيدتي  ــت  أن

ي حاشــى واشْ نَبْقــى ضامِ

ــي مالِ هــو  ــتَ  انْ و  ــي  اعنايْتِ ــت  أن

ــي عاللِ ــت طــب  و ان ــي  ــتَ دخيرْتِ أنْ

ــعْ بك انْشــالِي ــارَمْ القاطَ ــت الصّ أن

ــورْ هاللِي ــا نُ ــاب حرمــك ي ــا فــي ب أن

ــسْ الوالِي واليْ ادري ــكْ أمُ عارِي علِي

ــبْ ــد وأنت الكاسَ ــا العب أن

ــبْ راقَ ــي  الخافِ ــى  عل اهللا 

كاذَبْ فيهــا  كنــت  ــو  ل

ــي خالِ فــي  ــك  حبّ إالّ  شــهيدْ  ــي  رَبِّ

ــا الحبيــب الغالِي اتْ كلهــا ي ــدّ و ال

لْتْ اشغالِي يتْ كل الحاجة و جعَ الْغِ

ــر حوالِي فــي كل وقــت ناتيكْ من غي

ــيّ ــلِ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ ـــدْ  وَلْ يــا 

ــكْ ــا فــي حمــاكْ و حرمَ أن

حلمك طالَبْ  ــكْ  في تْ  زاوَگْ

كْ مَ دْ ــد أنْخَ ــتْ عب ــا نوِي وأن

ــانْ بقصــدْ النّية ــزّ و الشّ ــت الع و أن

ــيّ ــي ســواكْ ســلطان يحــنّ علِ مالِ

المشــالية ــامْ  ايَّ فــي  ــي  تِ درگْ ــتْ  أن

ــا ــدْ إال ترضــى بيّ ــة العبي ل مْ مــن جَ

ــيّ ــلِ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ ـــدْ  وَلْ يــا 

العتبة ــد  عن واقَفْ  ــورْ  مأم

ــة المحبّ ــي  دعوتِ ودْ  بشــهُ

بة ــرافْ النّسْ القبُولْ من اشْ

ــكْ مســبيّة ــر غرامَ ــي بأمي و جوارْحِ

ــيَّ عل ــزازْ  الع اوالدَكْ  عــن  ــوس  حب

يّة كْ بالْفاظْ أدكِ حَ دْ ــنْ أنْمَ في كلّ حي

ــرَّدْ ما بِيَّ يدْ انْبَ ــكْ الســعِ في ضريحَ
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44

ــسْ الوالِي واليْ ادري ــكْ أمُ عارِي علِي

ــي فــي القبّة تِ ــوِي و راحْ زَهْ

ــة القرب ــالْ  ين ــا  زارْه مــن 

ــة ــوامْ و طلْبَ ــي لهــا ع تاتِ

الِي ا فــي نهار و في التلــت التّ ــوْ أيْجي

عْ ســالِي ي لهــا يرْجَ د مــن يجِ يســعْ

لْ فــي كل ليالِي فيها مصابَحْ تشــعَ

والِي ــرْزَتْ كأن اغْ ــك ب سَ و كدلك الحْ

ــسْ الوالِي واليْ ادري ــكْ أمُ عارِي علِي

الحضــرة بهــذا  نا  دْ ــعَ أسْ

ــورى ي عليهــا  ــيْ  النّ ــور  ن

ــرّة ــة ح ــة شــريــفَ ــوت ــاقُ ي

ــكْ ســبحانْ المتعالِي ــاجْ هبْتَ فــي ت

ســألي نتـوســـله  ــكْ  ب الزلـــت 

ــي والِ احْ ــانْ  تَزْي ــرُه  دكْ و  ــه  تُ بطاعْ

ــي و المقصــودْ وفى لِي ــتْ حلتِ ي نَهِّ

ــيّ ــلِ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ ـــدْ  وَلْ يــا 

اكروبي انلوحْ  جمالها  في 

ــي ــى الموهوبِ ــوزْ بالغن ايْفُ

ــي لوبِ طْ ــلْ مَ ــبْ كمتي لْ تطَ

العافيـة يسـعاوْا  ساجدينْ  اعْ  ركّ

معـنويــة دُرّة  مـشرفــة  قـبّـة 

تريّة كــل  عــن  ــتْ  ــاقَ ف ــاتْ  ــري ت و 

ــم تَوْقَدْ بشــمعة مگديّة عند البهي

ــيّ ــلِ اعْ غيرْ  ــزَة  ــنْ كَ ــة  اللّ ـــدْ  وَلْ يــا 

بوطــارُه ــرْ  ظفَ ــا  زارْه مــن 

ــرارُه اسْ ــوبْ  بتُـ ــيّة  سِ كْ مَ

ــى الدجى و نهارُه وِي عل تَضْ

ــة المغربيّ االقْطــارْ  ــكْ  ب ــزّ  عَ مــن 

ــيَّ علِ ــوبْ  يتُ و  ــي  دنُوبِ ــي  ل ــي  حِ يَمْ

ــة الدريّ ــيّ  ل ــحْ  لَ يصْ و  ــي  ــينِّ أيْعِ

دْحة المســكيّة ســمتها بنعــم المَ
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45

46

47

الِي يتْعرْضــوا لهــا و يهيجو فــي اقوْ

ــزّ امثالِي ــى ســيدي ع ال ينتهــى عل

ــه الهاللِي ــن علي ولد لفقي ادريسْ ب

ــة يّ مِ ــمْ الحْ ارْجــالْ هــل حــالْ ادْراغَ

ــيّ عل ســالْ  ــي  للِّ ــه  نبَيْنُ ي  ــمِ أسْ

يَّ والـــدِ أســم  على  ــي  ــاوْنِ ــمّ س

انتهت القصيدة

04 : و يقال كذلك "سلطان غربنا..."        
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ــمــامْ اهْ يــا  ــكْ  ــبَ ــرُغْ ن بهم 

ــيَّ تـــــــداوِي شــــايَــــنْ ب

الخيامْ و  نْ  ــدُ ــم ال ـــرَة  زَهْ

ــة ــيَّ ــهِ ــبْ ـــــوارَكْ ال ـــــنْ ب

ــامْ األت ربْ  ــى  المول ــمْ  باسْ

ــكامْ باالحْ ــرُه  أمْ صــرَّفْ  المْ

ــرامْ الكْ ــاجْ  ت عــن  ــي  لِّ نصَ و 

ــالمْ اإلسْ ورْ  ــدُ ب اآللْ  ــى  عل و 

مــــوالي ادْريـــــسْ اإلمــــامْ

ــتْ فــي الوْهامْ ة عمَّ مَ ــا رَحْ ي

ــامْ األيْت و  ــة  رْبَ الغُ ــرْم  حُ ــا  ي

ــوامْ العْ و  ــرْفاء  الشُّ ــزّ  ع ــا  ي

ــامْ ق المْ ــرَّدْ  مفَ ــوْتْ  غَ ــا  ي

ــره فــي العجامْ بْ يا ســيَّدْ خَ

ــة ــيّ ــفِ ـــل خ عــــالَــــمْ ك

ــة ــيّ ــفِ ـــفـــاهْ اخْ مـــا تَـــخْ

ـــة ـــيّ ـــدْ  ارْقِ ــــهَ ســـي طَ

االســـــيـــــادْ امـــوالـــيـــا

فــــيَّ ـــــظــــــر  انـْ هللا 

ـــة ـــبِـــيّ ـــة وَهْ ـــمَ ـــا نَـــعْ ي

ــيَّــة مــنــسِ ــنْ  ــاكَ ــس م و 

ـــة ولِـــيّ و  ــــــلْ  راجَ ـــن  م

ــة المـــزِيّـــــ وارَتْ  ــا  ي

مـــرْوِيّـــة ــــــــرارُه  اسْ و 
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16

17
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29

30

مــــوالي ادْريـــــسْ اإلمــــامْ

ــدامْ ــاالق ه ب ـــدُّ ــعْ جَ ــابَ ــا ت ي

القــوامْ ذا  ــي  رَبِّ ــدى  اهْ ــكْ  ب

دْ الغيامْ ــكْ بعْ سَ مْ ةْ شَ لْعَ طَ

ــامْ يْن ال  مــن  ودَّكْ  مــن  ــا  ي

ــلْ الصيامْ بْ ــي من قَ بْتِ طَ و اخْ

مــــوالي ادْريـــــسْ اإلمــــامْ

اللطــامْ ســيفْ  ــي  تِ لَّدْ تقَ و 

ــالمْ اإلس ــنْ  دي ــرْتِــي  انْــصَ و 

التمــامْ رْ  ــدْ بَ ــا  ي ــي  تِ افتَحْ و 

ــرْ الحــاللْ مــن الحرامْ هَ و ظْ

وامْ ســانْ القْ ــي في احْ و بنِيتِ

فــــيَّ ـــــظــــــر  انـْ هللا 

ــيَّــة ـــةْ قــرشِ ـــعـــنـــايَ ب

ــة ــيَّ ــنِ ه و  ـــرة  ـــشْ ب ـــا  ي

ــيَّـــة ــورانـِ ـــعـــة نـُ ـــلْ طَ

ــة ــنــيَّ ـــكـــامْ الــسّ ـــاالحْ ب

ـــة يّ ـــوِ ـــبَ ـــة نَ ـــبَ ـــطْ خُ

فــــيَّ ـــــظــــــر  انـْ هللا 

ــة ــيَّ ــمِ ــحْ ــــــمْ ال يـــا دَرْغ

يَّـــة ـــوِ ـــودَكْ لَـــقْ ـــن ـــجُ ب

ــة ــيَّ ــمِ ــعْ ــمَ ــصـــارْ ال االبـْ

بـــادِيَّـــة و  نْ  ــــــدُ امْ فـــي 

ــــة ــــيّ فــــــاسْ اإلدريــــسِ

بالتمامْ ــدِي  ــنْ عَ هــاهــيّ 

يَّة ضِ حْ مَ ــي  ــوبِ ــتُ اكْ فــي 

النقامْ من  بكْ  فْضات  تحَ و 

ـــــــة األدِيَّ جـــمـــيـــعْ  و 
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ــالمْ بــاألقْ تُوبْ  كْ مَ ــوا  ــطُّ خَ

ـــــنْ تـــرِيّـــا ــــوِي كَ ــــضْ يَ

االرْيــامْ نْ  سْ حُ فاقَتْ  رَة  ــذْ عَ

يَّــــة هـــــيّ لـــــكْ هــــدِ

31
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مــــوالي ادْريـــــسْ اإلمــــامْ

الرخــامْ مــع  ــجْ  الزَّلِّي ــكْ  في

ــامْ لت ــة  للقـبَّ ــي  اخـوامِ و 

الهـمــامْ كمــا  ــوزْ  رْبـ الدَ و 

ــامْ للنْي ــرْ  هَ يَظْ ــلْ  مَ حْ المَ و 

مــــوالي ادْريـــــسْ اإلمــــامْ

حابْ الحزامْ لَ الوْقاتْ اصْ و أهْ

ــقْ الظالمْ ــرَّعْ فــي غسَ تتْضَ

ــامْ األث ــرانْ  ــفْ غُ لْبُوا  يطَ و 

ــمــامْ ــتْ رْ ال ـــدْ ــا بـَ ــــتَ ي أنْ

الســالمْ ــقْ  الحَ ــكْ  ب ــأَلْ  نَسْ

ــامْ بالرق ــة  لَّ الحُ ــتْ  ي نَهِّ

ــامْ األت ــرْ  كتي ــسْ  ادْرِي ــالْ  ق

فــــيَّ ـــــظــــــر  انـْ هللا 

ـــة ـــيَّ ـــرْكِ ت زرابِــــــــي  و 

ــة ــرِيَّ ــكْ عَ ــي  ــيــاطِ احْ و 

ــة ــيّ ــرْقِ فــي كـــســـاوِي ق

ـــة ـــيَّ ـــبِ ـــرْ ذَهْ ـــوامَ ـــجْ ب

فــــيَّ ـــــظــــــر  انـْ هللا 

ــة ــيَّ ــنّ ــال ـــي لـــك ب ـــات ت

ـــرِيَّـــة ـــجْ ـــعْ مَ ـــدامَ ـــمْ بَ

يَّة نْشِ مَ ــدْ  ــســاجَ امْ فــي 

ـــة ـــزِيَّ ـــمْ ــةْ ال ـــا غـــايـَ ي

ـــبْ عــلِــيَّ نْ ـــدّ ــي ال ــحِ ــمْ يَ

ـــــوا لــيَّ عُ ـــــدْ ـــي يَ ـــلِّ ل

ـــة ـــيـــتْ اإلدريـــســـيَّ نَـــهِّ

انتهت القصيدة
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تْ بِهْ اســروري و أماني ــي دَرْكَ يْراتْ اللّ هذا وقــت الخَ

ــاسْ الب زَالْ  و  ــنْ  يْ العَ ــرت  ق

بْ الربَّانِي طْ ــيخْ القُ زْنا الشِّ زَرْتْ ســيدي بَنْعيســى عَ

ــاسْ اقْيَ دُونْ  ــرَارُه  اسْ ــتْ  بانَ

ــي ــةْ هــذا النُّوران يافَ ــا فــي ضْ ــرْ وان تَ ــا نَتْبَخْ الشْ م

االنفــاسْ اوْالَدْ  األســياد  و 

ــرَاحْ لقانِي ــول و االف بُ ــزّ و القْ ــمْ بالعَ نهُ ــدْ مَ كل واحَ

ــاسْ ــمْ النَّ ــاسْ و نَعْ ــمْ ن ألَنّهُ

واني ــل وصلِّي الخْ طابْ قَبْ ــيرْ عازَمْ وادِّي هــذا الخْ سِ

رْ و الغــالسْ ــدَّ ــبْ ال ي ــا قْطِ ي

مى رَبِّي يا وَرْشاني ناسْ في احْ كْ لَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

رَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ
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ــالمِي بسْ ــلَكْ  نْرَسْ لْ  ــوَّ عَ

ي دامِ بَقْ ــمْ  لْهُ تَوْصَ ــلْ  بَ اقْ

ي ــامِ السَّ ــلْطانْ  السُّ وَدّعْ 

شــانْ طْ العَ وزْ  يدُ ادْ  الوَ من 

ــانْ ــي حــادَرْ فــي أم لَنْزولِ

طانْ ــلْ لْتِي زُورْ السُّ إال اوْصَ

صانِي ــرْ بين االغْ مايَ اخرج فــي الصباح على بابْ بُوعْ

راسْ و البطايح و اخضورة االغْ

ــي النِ جْ عَ ــرَّجْ  عَ و  نْ  ــالَ وسْ دُوزْ  ــة  تَمّ ــة  رِيَّ مْ حَ ــوتْ  فُ

باسْ ــرْ اكْ ي ــنْ طوُطوُ من غِ يْ عَ

ــد و المهدومــة مــع اصويرة و ارخــي العنانِي ي الجدِ

ــاسْ ي تَمْ لهــا  ــة  يلَ النخِ ــا  ه

ــة تَانِي ــن تَمّ ــقْ مَ فَ ازْ اخْ ــن كَ ــةْ ب لَ ــرْ نَخْ هَ ــنْ تَظْ ي حِ

ــاسْ ي بالقْ ــتْ  التُّـلُ ــى  يَبْـقَ

ــكْ هانِي ــاحْ مع حالَ ــجْ ارْتَ لْ و دانَ ــي ســاحَ لْتِ إِال اوْصَ

ــاسْ سَّ عَ دْ  يَقَّ امْ ــدْ  رِي اجْ على 

مى رَبِّي يا وَرْشاني ناسْ في احْ كْ لَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

رَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ

ــرا ق ــعْ الفُ ي مِ ــابْ اجْ للحب

ــرَّة سَ المَ ــمْ  لِيهُ عْ ــلْ  دَخَّ

رَة صْ ــة الخَ بَّ ــزّ هــذا القُ عَ

رَة ــدْ اهْ السَّ ــدَ ــا البيرْ احْ ه

ــاسْ الغــرة ــةْ ف ينَ ــا مدِ ه

ــرَة الزُّهْ ــدْ  وَلْ ــمْ  ظَّ عَ المْ
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ــانِي رْمْ السّ َدِّي ســنة الزّاير في الحُ بُولْ و أ ــألْ القْ اسْ

ــعْ ذا القرطاسْ ــومْ ادْفَ ــادْ قُ ع

ــرانِي شْ ر عَ قْ ــى و الْفُ فَ ــد اهللا ماخْ بْ ولَيْ عَ ــي مُ كِ لَدّ

ناسْ كْ ــتْ قل له من مَ ي عادْ جِ

بَّانِي ابْ و شُ ــيّ نا شِّ حابْ شيخْ رْ الصْ ــالمْ العاطَ بالسّ

رْدْ و اياسْ ــوَ ــاحْ ال ــقْ ف بَ ما اعْ

يراني ــابْ و جِ ب نَّا في فاسْ من االحْ ــلْ لَلِّي ســالَكْ عَ قُ

ــاسْ الب ـــطْ  ناشَ ــارَحْ  فـ رَاهْ 

ــة المشــرفة ويمســيها ثاني ب ــمْ القُ ــحْ نَعْ بَّ كيْصَ

سْ ــالّ الجُ و  مْ  ـدّ المـقَ بِيـنْ 

مى رَبِّي يا وَرْشاني ناسْ في احْ كْ لَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

رَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ

ــي ــرَّبْ و ارْضانِ تْقَ ــمْ مَ بّهُ ــي بْحُ ــادْ اللِّ ف االوْالَدْ و األحْ

ــي المــراس منهــم تعمــر ل
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نْدِي عَ ــة  مَ كْ الْحَ و  ــحْ  بَ الرّ

ي ــدِ قَصْ ــوّ  هُ ــي  زولِ الگْ

ي دِ هْ ــي و أبُو مَ مع الهيْضِ

ه يْخ و حرمُ ريحْ الشَّ في اضْ

و مُّ ــيدِي حَ مْ سِ رّ كَ مــع المْ

و من امعــاه من بني عمه
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048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

يْدِي هَ ــيدِي بن الـمْ عادْ سِ

ي دِ هْ يدِي بُومَ مْ سِ رّ بِهُ و قَ

ي دِ قْ ــرْ عَ وَاهَ ــرامْ اجْ و االكْ

انِي وَ يقْ اهْ قِ ــرْ احْ ــيدْ الحاج الكبِي بَرْ سِ يبْ األكْ  النّقِ

بر مــع الناس ــاء و الصّ بالحي

خاه ســيدي محمد بن الحــاج مول الحــال النّورانِي 

ــر الرّاس غي در اصْ خْ القْ شــامَ

وب الفانِي جُ حْ اوالد سيدْ الجياللي منهم ســيدْ المَ

الهــواسْ ــرك  اتْ ــوالهْ  مُ ــه  ب

يانِي غْ فاكْ اســمه هــزم الطّ ــيتَل يَكْ زيد ســيد السّ

ه ينْقاسْ من يجي فــي اعراضُ

مى رَبِّي يا وَرْشاني ناسْ في احْ كْ لَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

رَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ

يَانِي لْ اعْ ــالّ ــيدِي عَ ــةَ اوْالَدْ سِ ــامْ التُّوتَ مَّ ــلْ حَ ــدْ ه زِي

ناسْ م شــاعْ في كل اجْ رْهُ سَ

ــدِي تانِي هْ ــيدِي بُومَ ــدْ عادْ سِ مَّ حَ ــيدِي مُ ــمْ سِ نهُ مَ

ــاسْ لب ــزّ  الع مــن  ــين  البْسِ

األمجــد ســيدي محمــد

ما خفى بن موسى االسعد

حد ــدي  عن يمثلهــم  ــا  م
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مْ من ســالَفْ االزْمانِي ينْ دَارْهُ ــابْغِ لْ السّ ــرَامْ أهْ االكْ

يقــاس ــا  م فايــض  ــا  يره خَ

انِي مّ ونُوا ضُ يدْ يْكُ عِ يدِي اسْ وبْ وسِ جُ يدْ المحْ بْتْ سِ ارْغَ

و ما قطعت من العطفة إياس

ــى يَرْعانِي وسَ فى بن مُ واليْ ادْرِيسْ ما اخْ نْتَرْ مُ خَ و المْ

الهراس مــن  تســلم  إجازتي 

مى رَبِّي يا وَرْشاني ناسْ في احْ كْ لَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

رَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ

وانِي  بْدْ القادَرْ االخْ يلْ عَ ضِ دْ و الفْ مَّ حَ يدِي امْ بْتْ سِ ارْغَ

ــرّاسْ ال ــاجْ  ت بنعيســى  أوالدْ 

مْ في لسانِي مْ ما احالهُ يدْ الهاشَ مْ الوالي سِ اوْالَدْ نَعْ

ــاسْ تَوْن ــمْ  رْهُ ادْكَ انْجــالْ  وال 

يَانِي اعْ اعْ عَ بِيبْ اشْ يدْ الحْ بُوبْ سِ دْ و المحْ مَّ حَ الحاجْ مُ

ــاسْ قيّ ــد  محمّ و  ــي  عل ــن  ب
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066

067

068

069

070

071

072

073

074
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076

077

078

079

080

081

رَاسْ لَمْ من الهْ إجازْتِي تَسْ

رُوَّاسْ ــنْ  بَ ــدْ  مَّ حَ امْ ــنْ  وِي

اس ة و السّ مْ بالرّفْعَ هُ فْ ضِ

ــا بنْـعيســى اوالد مــوالي

مع اشقيقه سيدي موسى

ة رُوسَ حْ مَ تَبْقى  تِي  ســاحْ
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انِي لطَ ورْ الهاشم وســيد المكي سُ كُ دْ ــرِيفْ المَ وَالشّ

ــاسْ ادْن ــه  في ــا  م ــي  وافِ ــوبْ  تُ

ــبَانِي ــسْ اسْ ــوالَي ادري ــاهْ مُ دْ خَ ــرْ اوْالَ مَ ــن عُ ــبَعْ ب السّ

الْســاسْ ــانْ  لإليم ــمْ  حبهُ

مى رَبِّي يا وَرْشــاني ناسْ في احْ كْ ــلَكْ من مَ لْ نرَسْ وَّ عَ

ــرَة في فاسْ قَ ــلَّمْ على الفُ سَ

ــي ــة تَانِ ــلْ ازيل ــة و أهْ نْجَ ــاحْ طَ ب ــى مَصْ ــنْ موسَ فِي

ــواسْ سْ و  فيهــم  ــكْ  لَ خْ يدَ ال 

ــي رْبانِ عُ و  ــورْ  ادْشُ ــاهْ  طايْع ــدْ  اليَزِي ــوالي  مُ ــمْ  هُ تاجْ

ــاسْ الكـي اوْالد  ـــرافْ  االشْ و 

مْ االكواني ر الرباطْ عادْ عادَتْ عليهُ و االفْضالْ اللّي في تَغَ

راسْ ــم  معهُ حــدّ  ــدْ  ارْف ــا  م و 

ــه غانِي لْبُ ــيْد الحــاج بنعيســى قَ ــزَّة سِ ــبْ الحَ صاحَ

انْفــاسْ كلّ  فــي  ــي  رَبِّ ــبّ  بحُ

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

يدْ عِ سْ والَيْ  مُ سيدي  أوْالَدْ 

ــدْ زي ــمّ  تَ بنعيســى  ــادْ  عَ

يدْ حدِ االيامْ  على  مْ  ــرّهُ سَ

دْ ــبْلِي موالي أحمَ د الشّ خُ

دْ خاهْ مــواليْ ادْريس األمجَ

دّ الجَ مــن  الســرّ  ــنْ  وارْتِي
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دْ عانِي مَّ حَ ــواليْ امْ دِي و خاهْ مُ هْ مْ ســيدي بُومَ هُ تامْ اخْ

نْ حــراسْ ــاط أســالطَ فــي الرب

ــعْ البُلْدانِي ي ــمْ في اجمِْ لْ نُورْكُ ــا اوْالَدْ الشــيخ الكامَ ي

األجــراسْ و  االقطــابْ  منكــم 

ــي ــا هــو فانِ ــي م ــكْ ربّانِ لْ ــوكْ مُ لُ ــمْ مُ الّكُ ــمْ خَ كُ دّ جَ

ــاسْ ــي وطّ ــاق عــن ملــك بن ف

ــنانِي لِي السُ ــا ادريس بن عْ ن احْ دَّ ــوا يا مَ ــمْ قُولُ يلْكُ ادْخِ

ــي مــن الباسْ ومْ فــي األمانِ ــدُ ي

صانِي ــمْ االغْ مايَ ــمّ ازْهار بين اكْ نى األتْمارْ و شَ مــن اجْ

ــراسْ للغــ ــي  ـ عِ ــدْ يـَ الزَمْ 

099

100

101
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انتهت القصيدة
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001

002
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012

013

014

015

ــاس ــة الكي ماعَ مــام اجْ ــا حْ ــك ي ــا ب ب ــالً و مرحْ أهْ

تَك طابَت بك انْفاســي ــالمْ ــى اسْ ــد عل مْ ــه الحَ للّـ

ــس ـمي الخْ ــوة  حْ صَ فــي 

ــرى ليك طــار الباسْ ار بُشْ صــى هــذي الدّ ألْقــي العْ

ل و ناســي ــن األهْ ــوَّجْ بهــا و ارْمــي التّعــب ما بي ع

ــميسْ ــت اشْ ــوفْ الوَقْ شُ

ــار و ماسْ ــاحْ باألزْه لْتْقــاك ف ــتان لمُ ــوفْ البُسْ و شُ

لْماسي گُ ــري و اسْ ــمين و النَّسْ ر الياسْ ــم تُغْ و اتْبَسّ

ـرْجــس نـَ و  ـــقيـق  اشْ و 

راس ر العْ ــر اصفى قَلْبُه على اصفوف عســاكَ و النَّهْ

واســي ك تَرْحيبْ امْ هَ ــوا ابْوَجْ ب ــرَّوْض يرَحّ ــارْ ال و اطي

ــريــسْ ــمْ سَ و  بــوح  ــن  م

ــوق الكاس ــرْطْ الفراحْ اســجد ف ــرَّاح لفَ ــق ال و ابْرايَ

تْناســي ن الرُّوض المَ فْ د الوْســان جَ ظْ مــن بَعْ و تيقَّ

نيس ــرْب اخْ حــى الكُ و اضْ
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016

017

018

019

020

021
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023

024
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026

027

028

029

030

031

راس ــل اعْ تي ــام امْ صــان في أيَّ ــن الغْ ــا بي ــح م بَ اتْبَحْ

حــى ناســك ناســي ــواب ال تَضْ ــع بالجْ ــأ تَرْجَ يَّ و تْهَ

ــس لي التَّغْ فــي  ــري  اسْ و 

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

دود ة وال صْ مــام اســئامَ ــا هو يا حْ و هو يا ســيدي م

ــا يِن اعْ قــام  المْ مــن  وال 

ــراس االحت ــا  اجفين ــا  م

ــطور بلياســي سْ حاب المَ شــوا بال اصْ وّ نا يتْشَ خفْ

حــيــسْ ــدْ ــتَّ ـــــام ال وَوْه

ــاسْ ــه حــارَس فــي الجــواب و ابْقــى يَرْجــى حبَّ ألن

ــزّ الرَّاســي ــوداع فــي انْظــام ايْهَ ــال انْهــار ال ــا ق أم

ــسْ ــدري ــنْ ــح ــتــل ال مَ

لِّيـنا مَ ــتَــك  ــيــافْ اضْ وال 

ـــا ـــن ـــي ـــب حــــــــقّ انْ

ــخينا ــك اتْقــولْ بك اسْ بالْ

فينا ـــعْ  ـــبْ طَ هـــو  مـــا 
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ــم  رْم ســيدي قاسَ يَلْقاك حُ

ـــم ـــالَ ـــــدى س ــــغْ تـَ

ــازَم ــه ع قامُ ــن امْ ــع مَ لَ اطْ

ــــم فـاهَ ــــن  كُ و  زورُه 
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ــبْ ال تَأْياســي لَ ــطور والجــوابْ اطْ سْ ــه المَ ــع ل ودفَ

عْ شــور اوْناســي ــا حمــام ارْجَ ــه ي ــنْ ب كَّ مــا تَتْمَ هْ مَ

ــيــس ــة والــطّ ــمَّ ــهَ ــال ب

تَنْســاسْ ــك  مومَ اهْ ادْريــس  ــن  ب مــوالي  ادْعــو  و 

ــل فــي داك المقــام و فــي ذاكْ النُّور الكاســي وتأَمَّ

ــنــاطــيــسْ ــغْ ـــو الــمُ هُ

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

يْر الوْجود ل الهــادي خَ ما اتْزورْ نَجْ هْ وهــو يا ســيدي مَ

ــمْ ــرايَ ــون لــه اكْ ــم ــن رَحْ بَ

الخنَّاس من  و  أدَام  ابْن  من 

ارْواســي ــال  ب اجْ وَرْشــان  ــا  ي زورْ  و  ــرَّة  الحُ دَرْب  ــا  ه

تَــنْــفــيــسْ و  ــجْ  ــري ــفْ تَ
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048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

ــراس تُحْ ــزُّه  بعَ ــر  خي ــالْ  ف ــزُّوز  عَ ســيدي  تَلْقــى 

نْداســي ت هَ رْجَ ــريعة خَ ــاب الشّ زورُه و خــرَج مــن ب

ليسْ ــلْ  ــفَّ ــغَ امْ لــيــسْ 

راسْ ــعود فــي المْ ــور زورْها مَسْ ــد النّ بْ ها ســيدي عَ

لْماسي ل سگَ فى في األصَ قام ما اخْ سيدي عالي المْ

ويسْ السْ ــاتْ  ف ــرُه  ــحْ بَ

ــدرّاس قيه ال ــر الفْ ــو بَكْ ــيخ أب ه للشّ ــدُ ــح بَعْ و افْتَ

ــت لألســي ــا المشــوَر تابَ ه ــة مــن بَعدْ بيبَ ــا القْ ه

ارْســيس ــييدْ  تَشْ فــي  و 

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

كيهــا ابْرودْ ــاسْ و طرافُه تَحْ وهــو يا ســيدي ها وادْ ف

رَة فْ يَّة صَ شِ ــمْس في العْ و الشّ

واسْ قي الحْ رَة يَسْ في كلّ نَظْ

ــرَة الفكْ ــه  ل ــرُدّ  اتْ نَبْغــي 

ـــــرَّة ـــــسَ ــــهْ امْ ــــي ف

رى ــق في األرْض اجْ دَوْبْ الوْري

ــرة ــجْ ــــوق فَ ــز فُ ــري ــبْ يَ
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ــة ونِيَّ ــدوعْ  الخْ و  ــوق  بالشّ ــا ــيّ األوْل ــن  ــالطَ الــسّ زورْ 

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

نُّه كاســي ــى لي مَ ل ــرَة و االدواقْ يَحْ بْ ــرْ العَ مْ مــن خَ

ليسْ اجْ ــهــور  ــمْ الــجَ و 

السْ ــل فيه اجْ مَ ــنُه وال تَعْ نَك في امْحاسْ فْ ســرَّحْ جَ

ناســي كْ نْهاج المَ د واد النّجا على المُ قْ و قصَ فَ و اخْ

ــسْ ــري ــتْ تَ و  حـــرزْ  ــي  ف

دْ االنْفــاسْ ــدَّ ة جَ ــدَ ــة و الجدي دومَ هْ ــى المَ ــوت عل ف

ــا من الوْعاســي ن ــن ناقَدْ ــم المعي ــبيحْ لِنَعْ بالتَّسْ

هيــسْ التَّدْ اشــراكْ  و 

دُوَّاسْ ــرُب  تَقْ ال  ــالنْ  وسْ وادْ  وفــي  طوطــو  ــي  لِّ خَ

تْراســي رِيَّة مَ مْ ــدْ فــي اوْطــى حَ ــرْ االدْهــان و زي ضَّ حَ

ــسْ مي التَّطْ ــل  اهْ ــد  نْ عَ

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

هودْ ماعيليَّة و احضي العْ ل اإلسْ وهو يا ســيدي و ادخُ

ولِـــيَّ ــاب  ــب ــألحْ ل ـــو  ادع و 
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ـــــة ـــــيَّ ـــــبِ هْ ـــــذّ وال ــيَّة شِ العْ فــي  وخــرُجْ  082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

راس الفْ ز  مَ تَهْ نِية  الكْ من 

ــد بَرَّا روَّحْ ماســي مَ ــلْطان بن احْ ــرْم السُّ ــاتْ في حُ ب

ــسْ بيـ التَّحْ ذاكْ  ــي  فــ

يْشــه داسْ د جَ بْح و تشــاهَ يّ الصُّ سْ تركِ طَ حتَّى يَعْ

داســي ــد اسْ قْ ــة كعَ رِيّ ــت التّ ــشْ و مالَ ب ــدْ الحْ نْ جَ

اتْميسْ ــرْبْ  ــغَ ال ــورْ  ش

مْ اقْياسْ ــهْ سَ هْ كَ ــرَة تْوَجَّ نيطْ ــري و على القْ ــمَّ اسْ ت

م قَوْلي و اقْياســي ناحْ و افْهَ ــوادْ و خفّ الجْ ع ال اقْطَ

ــسْ ــي ــف ــنْ ــتَّ ــــاك ال إيـَّ

دايَر و اصحاب اهل البْناسْ بات و الحْ قْ ــفْ تِلْك العَ لَّ خَ

نَبْراســي ــم  قاسَ ســيدي  ــرْم  حُ ــل  تَوْصَ ــى  حتَّ

ــسْ قي امْ انْهــار  ســير 

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي ة بجاه السّ بَك في النّجَ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

ــت الوفود ل وَقْ خُ ــى يَدْ و هــو يا ســيدي زورْ و بات حتَّ
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ــم  اتْوَسَّ ســناه  ــه  مراقْبُ و 

ـــم ـــهَّ ـــسَ ــــعْ امْ ــــطْ قَ

ــمْ ر و اتْبَسَّ جَ ــوى الفْ إذا اضْ

ــمْ ــرْضَ ــرّحــيــل لَ ـــدّ ال شَ

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

مْ اتْنَسَّ الوْجود  في  داهْ  شْ و 

ــراس ــع المْ ــم تابَ لَ ــفْ تَعْ كي

ناســي فيل باألجْ ــوق احْ يَة أبَّا ميمون ها السّ دْ ــا كُ ه

ــسْ ــوي ــهْ ــتَّ ـــرّ مــن ال ف

ساس ــريع غانَم ســالَم االحْ ه اسْ عُ ت و قَطْ ل بَهْ اوْصَ

ة و عراســي و في ســيدي عبَّاد الفْضيل باتْ في رَفْعَ

ــسْ ري اعْ ــد  جْ المَ ــفْ  ضي

ــاسْ رْف ــة و الجَ فْلَ ــرَع الدَّ شْ ــاذا المَ ــك ه باتَ و مــن امْ

فى و انْحاســي يْشــي يَصْ ني ســيدي عيّاش به عَ نَعْ

ــسْ الكي ــبْ  دهْ حــى  يَضْ

ــالسْ ــب الغْ وْكَ ــب مَ ــاح واكَ ب ــد الصّ نْ ــات عَ ــمَّ ب تُ

ــي مــن غيرْ رْعاشــي لّ مــام عَ ــا حْ ــي ي ل ــرَة اعْ نْطْ لقَ

ــــكْ بَـــرْعـــيـــسْ اليــــنّ

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 
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لَة فْ راس في جَ لَّف األغْ و تخَ

ــــة ــــلَ خْ ــــدَّ حــــــال ال

لة ــى الرَّمْ ــى تَرْگــبْ عل حتَّ

ــة  ــلَ ــمْ جَ ـــرّجـــال  ال زورْ 

117
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119

120

121
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

ــدْ في تِلْك النجود رَة في نيطْ و هو يا ســيدي و من القْ

ــال ــل فــي رْواحــك لَسْ و ادْخُ

الحرّاس ــم  نِعْ ــة  لَ هْ مَ ــر  بْغي

راســي تْ به كْ ــم العزيزْ مــن تاهَ لْ ــر ذا العَ ــنْ عاشَ بَ

ــــس أوّي ـــفـــى  ـــتَ اقْ و 

ــلْطان ســال و ســالسْ طا و سُ ــر العْ ــي بَحْ ال كّ و الدُّ

يادَن و مراســي ــمّ امْ ثير ع ســانُه اكْ ــون احْ ــنْ حسّ ب

تَبْجيسْ ــي  ف ــضْ  ــايَ ف

ــب االغراسْ يّ ــريف الطَّ ــى الشّ ــي عل نّ ــلَّم مَ ــمَّ سَ ث

نْداســي بْر انْظير المَ ــي الحَ مــواليْ ارْشــيد و ابن عل

ــليسْ تَسْ و  النّظــم  فــي 

ــاس للرّجّ ــه  تْوَجَّ و  ــدْ  الوكي ــقّ  الحَ هــذا  اقْضــي 

ــد لَرْجاســي ــات و باعَ ــه ب ــح في تْ ــاط الفَ ــر لرب بَ اعْ

ــسْ ــري ــطْ غَ ـــرُب  ـــقْ تَ ال 

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 
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ع ــمَ ها اتْأَمَّل و اسْ دْ مــن بَعْ

ـــــرَعْ ـــــسْ ـــــد تَ بَـــــعْ

ــرَع تشْ ــة  االوْدايَ ــةْ  صيبَ لَقْ

ــع ــطَ ــخْ اقْ ــفــيــفَ ــم الــنّ ث

136

137

138

139

140

141 

142

143

144 

145

146 

147 

148

149

150

151 

152 

153 

154 

رُجْ بعد الهجودْ و هو يا سيدي و من الرّباط نَوْصيكْ اخْ

ــرَع تَهْ ــرَة  مْ الحَ ــة  بَ صْ لَلْقَ

ع دون التّشــحاسْ مَ ــك اجْ بالَ

داسي ــؤُوم اعْ شْ ضالَة ســليمْ من كلّ مَ باتَك بَفْ و امْ

ــريسْ اشْ ــع  بْ طَ بْعــه  طَ

ــاسْ ــة االلتْب يونَ دْ ــا فــي مَ ه دْ ــة بَعْ ــل المباتَ مَ و اعْ

ياســي قْ بْلَة كالمَ ر صولة النّهــار في القَ ــى تَنْظَ حتّ

ــمــيــسْ عْ ــرْ تــدَ ــي ــن غ م

ــراسْ امْ و  ــة  هالَ بَمْ للمنابْهــة  ــاص  رقّ ــا  ي ــل  ارْحَ و 

ــكْ و اتْراســي تَوْصل دار ابن ارْشــيدْ و الحجابْ تْراسَ

اعْســيسْ ــر  بْغي ــاتْ  ب

رْناسْ ــال القَ ــا ســديدْ الب ــة دار ارْشــيد ي بَ مــن قَصْ

ــرع راســي ــه للمشْ ــا اتْوَجّ ه دْ ات وبَعْ ــل ســطّ تَوْصَ

ــيــيــسْ ــقْ وعـــبَـــر بــالــتَّ

ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 
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ــي الوال ــرْم  حُ ــزورْ  تْ ــه  نُّ مَ

ـــي ـــال ـــــــرُه م ـــــــحْ بَ

ســالِي روّحْ  ــرْ  ري اگْ ــن  لب و 

ــي وال المْ فــي  ســادْ  مــن 
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174

ثْل الوفودْ مَ ع كَ عير اقْطَ رَع الشّ و هو يا سيدي من مَشْ

ــي العال ــامْ  المق و  الجــاهْ  و 

ــاس يَّ المِ ــاقْ  ف ــي  غال ــرّ  بْسَ

ه و يواســي يْفُ ــرَم ضِ ــريف يَكْ ثْمان الشّ ســيدي بوعَ

ــبــيــسْ ــيْ ال ـــر  ـــزَهَّ يْ و 

ــفْ الباقــي مــن الكراسْ لَّ ثْمــان خَ مــن ســيدي بوعَ

نْت تْقاسي رى في تانْسيفْت ما كُ فْ شوق و بُشْ و انْسَ

ــسْ ــري ــعْ تَ و  ــزْ  ــجــي ــهْ تَ

ناس ل اتْقول اعْ ــجار و النخَ ــطار االشْ ل بين اسْ و ادْخُ

راسي و الســانْ الحال من البالدْ يَلْفَظ لَك شــوفْ اغْ

ريس اغْ فــي  مــا  ــتْ  ــاتَ ف

ــاس بَّ بَلْعَ ــيدي  لسِ ميــس  الخْ ــاب  ب مــن  ــأَدَّب  وتْ

ة الريَّاســي دَ مْ ناح العُ ــظ الجْ ــايَل خافَ في حالْ السَّ

ــسْ مي اهْ و  ــة  لَ جْ خَ فــي 

ــاس ــارَة داكْ النَّ ــه وفــي ازْي قامــي فــي ازْيارْتُ ــمْ امْ قُ

راســي ــعْ الكرامْ مــن االقْطاب و األجْ ــتَّة و جمي السَّ

الخيسْ الــيــوت  ــمْ  ــعْ نِ
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ــرَّاس ــرَع بالكُ ــه بالتّمــام اسْ ــل اللّـ ــزورْ اهْ ــد اتْ بَعْ

واب الفاســي الق جَ ريم االخْ يَّة كْ طِ ــن اعْ و اعْطي ألبْ

ـــس ـــــه ادْري ــلّ ــد ال ــبْ عَ

آس مــن  ادْكــى  ــالم  بَسْ ــه  علي ــي  من ــلَّم  سَ ــمّ  ثُ

ك في األنْفاسي سْ ــمين و من المَ ر الياسْ طْ عْ عَ وَ و ضْ

ــسْ ل جْ المَ فــي  ــقْ  بَ يَعْ

ــاسْ ن التَّجْ ــر  بْ ه حَ ــه شــيخُ قي الفْ ــمّ  يعَ و  ــه  مُّ إيْعَ

ــم حــال و مقال بغيرْ األســي مــار النَّظْ ــارَس مَضْ ف

الكيس ـــت  الـــوَقْ فـــدّ 

ــه اقْياس  ــر مالي ــرُه زاخَ ــب مــن فاض بَحْ الَ ــن الطّ اب

اســي وطَّ ــه  تيلُ بَمْ ــر  فَ ظْ ــا  م ــم  انْظي دُرّ  ــر  يَّ تْخَ و 

انْــفــيــسْ ابْـــديـــع  دُرّ 

اس ــو نُوّ هى أب ــب مــن ضَ ســيب األدي ــاوي لَحْ و الشّ

ل ايّاســي قَ ــة المعاني بَعْ ــبْك و رَقَّ ــن السَّ سْ فــي حُ

القيسْ ــــرْوْ  ام ــقْ  ــايَ ف

ــرّاس م و التَّ ــهُ ــداك المقــام فارَسْ و مــن انْظــاف ال

ة راســي مامَ ــم مــن فوق اعْ هُ ــراب اقْدامْ ــع اتْ مْ بالجَ

ــسْ ــي ل ــدْ ـــة تَ مـــا تَـــمَّ
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ة فاسْ جَ ــن بَهْ ــع م باب تَرْجَ ــا ورْشــان األحْ ــوَّل ي عَ

ــرّ العبّاســي بَك في النجاة بجاه السّ حْ اللّـه ايْصَ

ادريـــــسْ بـــمـــواليْ  و 

ــقْ الطــراسْ نَمَّ ــبْ النّظــام امْ ــل لصاحَ ــى قُ لَّ و اتْهَ

رَّاســي الفَ ــان  الشّ ــرْ  كبي ــا  ي ــى  المـول ــظْ  الفـ

ــسْ كالبَـرْجـي رَك  ــدْ قَــ

رْطاس ر في طيّ القُ ــحْ ر أو سِ ــعْ ة شِ عَ طْ هل تلْك القَ

ناســي شْ نْظــومْ  مَ ــر  جوهَ أو  ــان  ي قْ عُ ــد  اقْاليَ أو 

ليسْ فْ مُ ــرُه  ــصْ بَ مــن 

اس ــمّ الشّ ــد  نْ عَ ــة  بَ هْ صُ أو  قَيْصــوم  ــة  حَ نَفْ وال 

موم و الغمّ ســرورْ الحاســي ن الهْ ــحْ ــرَّح من سَ تْسَ

ــيــس ــسّ ــا قَ ــه ــقْ ــتَّ عَ

رْجــاس ــي بـَ لّ وَ ــت انـْ فْ هــا و خَ وابـْ جْ ــي بـَ تيـن لَّفْ كَ

رَب اسداسي في اخماسي جى نَضْ تِني طول الدّ و تْرَكْ

ــيــس ــنّ ـــادَة بَ ـــه ـــشْ بَ

ــسْ انْحاسْ لْ هَب بفَ ــارْ خالَــص الذّ ــفْ ايْقابَل دِين كي

رْباســي بْكُ ــنْدس  السَّ و  ــاجْ  ب الدّ ذاك  ــلْ  إيْماتَ أو 

ــس انـريـ و  ــي  ضاهـ ايـْ و 
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ــاس تُب ــي  ب الغْ كــفّ  الكــرامْ  ــوْم  القَ ــد  نْ عَ ــنْ  الكِ

ــه كمــالْ لوْ يَلْبَسْ كيف الباســي صانُ ــوا نُقْ ل عْ و يجَ

ــسْ ــي ــرْي ــتَّ ــام ال ــم ــتْ لَ

انتهت القصيدة
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ــل بالغــرامْ رْ نتْمايَ ــتّ ســاهَ يامــس بَ

ولْ فــي الربى تارة فــي الوهامْ ــارة انجُ ت

ــنْ االقوامْ سْ رِي في حُ مْ وى گَ جرَّدْتْ بالهْ

قْ متل االسهامْ فَ ما يَخْ هْ لُه غريبْ مَ كْ شَ

ــا اهللا ســألْتَكْ يا حمامْ ــقْ قَلْبِي ي انطَ

من أرضْ فاسْ سير أوَرْشانِي بالسالمْ

لْ ــوَّ عَ ــامْ  الحم ــدْ  أولْ

ــلْ ـوْصَ تـَ ــاسْ  لمـكن

ــلْ هَ المْ ــدْ  ـ خُ لكــن 

الهمــامْ ــسْ  ادْري ــواليْ  مُ ســيدنا  ودَّعْ 

ونْ كريمْ االشــيامْ مُ رْمْ بن رحْ يلقــاكْ حُ

بالتْمــامْ ــرَّة  الحُ دَرْبْ  ــلْ  ه ــزورْ  ت ــة  تمّ

دْ عبد السالمْ ــيّ تِي تزورْ السّ و في حومْ

ــي بالِ نْ  شــاطَ ــي  للِّ ــامْ  ق للمْ شــايَقْ 

ــي والِ لمْ ــيادِي  اسْ ــارْ  ادْي فــي  ــارة  ت

ــن انْجالِي مــن حالْتِي و شــخصتُه بي

ــي ابْحالِ ــيقْ  للعشِ ــدْ  ي البْعِ ــرَّبْ  يقَ و 

ــاسْ البالِي ــلَكْ من ف ــي نرسْ اصغــى ل

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

بالســالمـة ــي  ـشِ تَمْ

ـيامـــة الگْ عـنــدكْ 

يا  صاحـــب  الزعامــة

ــع في حالَكْ ســالِي ــولْ البالدْ و اطل م

ــي الهوالِ ــي  مفاجِ خــاهْ  زُورْ  و  زُورُه 

ــي تالِ ــمْ  فيهُ ــا  م ــة  الوْاليَ صحــابْ 

ــي المعالِ ــبْ  صاحَ ــي  بالتْواتِ ــومْ  لُ معْ
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ســيدي بن الرجا نرجاه  طبْ الســقامْ

ــرْ المقامْ دهــم  و انْتَ قاصَ ــع بعْ و اطل

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

االنجــابْ ــزُورْ  ت ا  جــدّ

ــوابْ االبــ ــنْ  ي حِ الفاتـْ

ــابْ الب ــدْ  قاصَ ــرَجْ  اخْ

ما السالمْ لف في احْ من البابْ الشريعة خَ

عى الدمامْ ورْ اسْ لســيد الحاجْ عبد النّ

رمْ بالكرامْ و على أهل القبيبَة و اســتحْ

ــوكْ القدامْ لُ ــي المْ ــافْ بَنِ ــا دارْ اضي ه

ثْلُه شــي حســامْ حْ مَ فُوقْ االبْطاحْ يلَمَ

ــرَبْ والّ في العجامْ ما هو فــي ابْالدْ الع

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

ــرة عمي ســيدي  هــذا 

ــرة بالذخي ــوزْ  ــ تـفُ و 

ــونْ العســيـرة ـ و اتـهُ

ــي للجياللِ المنســوبة  ــيدة  السّ و 

ــزُّوزْ الغالِي ــفْ االســرارْ ســيدي عَ هْ كَ

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

ــمْ ـــالجْ كـــلّ ســاقَ ع

ــمْ ـرايـَ الكْ حْ  ـفاتـَ بمْ

سالمْ ســـليم  انْتَ  و 

ــي ــوْ االوحالِ ــد ل ــة ناق ــمْ الخفيّ لعالَ

ــدْ الفياللِي ــرْ مــن بعَ ــيخْ بوبكَ و الشّ

ــگدالِي الشّ و  ــي  وَرْزِيغِ و  ــي  مارْتِ العْ

ــي باللِ فــاه  بصْ ــرْ  هَ يَظْ ــاسْ  ف وادْ  ــا  ه

ــقْ ينبى لي ــاهْ مرُونَ ــودْ فــي اصف بُ جْ مَ

ــي دْ المالِ ــوَ ــرافْ و ي ــمْ االطْ ديمــا نعي

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

ــرْ ــ تـقــصَّ وال  زوره 

ــرْ فَ تَظْ تــريدْ  بما  و 

البيرْ ــةْ  ــســافَ امْ في 
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ــوْ االنْيامْ ــا زَهْ ــر العطشــان ي من البي

ــى الخيامْ وزْ عل ــدُ وتُه و ات ــن كــزْة اتْفُ ب

گامْ ــرْ المْ ة دي ومَ دُ هْ ــرة للمَ مــن الصوي

ــة فــي كل عامْ ــة و نعــم ليلة تمّ ليل

ــامْ من فيهــا  وال  ضــارِي  الحْ ــاتْ  تب

رِي و اســتَبْرَكْ في الرســامْ مْ وقفْ يا كُ

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

دْ ــــا وجـــــدَّ ــــه ودَّعْ

ــدْ ــفــيَّ ــة ت مـــن تــمّ

سگدْ و  ــهــا  ــفْ خــلَّ

الغمــامْ ــعْ  دَمْ يشــابَهْ  ــاهْ  م ــو  وطُ طُ

عْ الكالمْ ــة اســمَ ويجَ هــا و دوزْ لعْ خلَّفْ

بّ االنسامْ لَعْ و تهَ ــالنْ تَطْ من وادْ و يسْ

ي اغتامْ جِ ــزَة يَفْ عْ ــرابْ عينْ المَ وِي ت اطْ

ــت المرامْ ــلْ بلْغَ ــاحْ و اســتراحْ و قُ ارت

ورْ األنامْ ــدُ ــدْ ب ــدْ عنْ ــاسْ زي ن دخــل مكْ

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

ــي ل كيَزْهــى  ــه  فالُ النْجــى  وادْ  ــا  ه

بالِي ــــةْ  راحَ ــا  ي ــويــرة  لــلــصْ ــه  مــنُّ

الِي التّ ــاوْا  ــرْج ــيَ ك ــا  ــن ارْكــابْ تمة 

ــتْ عــن كل الليالِي ــابْ فاقَ ب عند الحْ

ــي ــعْ هــل الوْطــا و اجبالِ مَ ــى تنجْ حت

ــبْ الفياللِي ــلْ الرْكَ و دعــو فــي محافَ

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

السعيدة كْ  ريقَ اطْ في 

ــةْ جــديــدة لــمــســافَ

ــى البيدة فــي الجو عل

رْ سلْســالِي مَ ــقْ ينهْ ري فى مــن الوْ اصْ

ــي الغالِ ــزْ  العزي ــا  ي لويســالنْ  منهــا 

والِي رْ كنّ اغْ دْ الصماعِي تظهَ و تشــاهَ

ــي الِ التّ هــو  ــة  حمريّ ــابْ  لب ــه  منّ

ــرْم الوالِي دْ حُ ــكْ و قصَ و احمــد خالْقَ

ــمْ و افضالِي ــعْ كرايَ هــل الوْفــى جمي

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ
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ــولْ الوْصُ بعــد  ادخــلْ 

ــولْ علُ المْ دوا  تلقــى 

ــلْ قُ و  تـــــأدَّبْ  لــيــه 

ــالمْ العْ أرضْ  لالســماعيليَّة  اخــلْ 

ــابْ جديدْ في عســى ترتحامْ ــزَمْ الب اعْ

الســالمْ ــولْ  قُ ــلْ  تَوْصَ ــن  مني تهــالّ 

قامْ ــى المْ ــوارْ عل ــودْ وان فْ الجُ هْ ــا كَ ي

ــالمْ الغْ ــكْ  ل ــي  تِ طْ صيفَ ــه  ل ــول  قُ

ي رســالْتَكْ من الشــباكْ باالحترامْ الْقِ

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

القبَّة ــن  م اخــــرجْ 

القربَى هل  ـــزُورْ  ات و 

بَة برُغْ لي  ا  عــيــوْ يَــدْ

ــيخْ قامْ ــدْ الشّ ــي من بع ــنْ للِّ ــن روايَ ب

اللطــامْ ــودْ  أسُ ــه  جيرانُ و  ــي  الحارْتِ

ــركات النجامْ تلقــى بعدهم أهــل الب

ــامْ ســيد الحــاجْ هــدِّي ودّوا مــن الين

ــرْ بوعمي ــابْ  ب مــن 

رْ اهَ الظَّ ــي  عل ســيدي 

ـــرْ ــقْ زايَ ــرمْ ضــي ــك ت

ــي االنجالِ ــعْ  اتمـتَّ و  حيهــا  ــرْ  تَنْـظَ

ــي االقبالِ و  ــودْ  الجُ و  الوْفــى  ــامْ  ق المْ

االرســالِي ــمْ  خاتَ ســاللَةْ  ــا  ي عليــك 

فْ لســؤلِي ــاجْ هــل االســرارْ عطَ ــا ت ي

اللِي ــمْ العتابْ في الضــي و االطْ دي اخْ

األمــالِــي و  المقصودْ  ــةْ  غــايَ ــذا  ه

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

ــي لِ قَوْ ــولْ  اتْقُ  ً بعــدا

ــي الگزولِ مــع  ــو  حمُّ

ــي لِ وْ ــوحْ هَ فعســى نلُ

ــر يشــالِي ــدانْ السّ ــه فــي مي خليفتُ

ــي ــوت و قطــابْ و بدالِ ــنْ غُ ي الْحِ الصّ

ــي العالِ رْ  ــدْ القَ ــاسْ  ن ســيدنا  اوْالدْ 

ــي ــودْ و االقبالِ واعطــاهْ الرضــى و الجُ
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ــه رامْ دْ مــن ل ــعَ يدْ يَسْ ــعِ ســيدي اسْ

كامْ د الفقيه المتضلَّعْ في االحْ و محمّ

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

ــــنْ ــن ارْوايَ ســيــدي ب

نْ دايـَ ــرابْ و المْ فــي اعْ

ــعــايَــمْ ــهْ انْ ــارتُ ــخ اي

ــامْ ــي مــن ذُوكْ الزع ــي جياللِ ــن عل و ب

التمــامْ رْ  ــدْ ب محمــد  ــي  هبْتِ الحــاجْ 

رامْ ــسْ بن موســى مــن نســل الكْ ادري

ــلْ هامْ ــه العقي ــي مــن حبُّ ــا للِّ حبيبن

ومْ ســامْ ــن القُ ــدْ الشــريفْ بي و الماجَ

ــرَّمْ ولْدْ طبيبْ االجســامْ كَ محمد المْ

من أرضْ فاسْ سير أورْشانِي بالسالمْ

ــدِي هْ المَ ــل  ب ســيدي 

ســيدي اوْالدْ  ــه  لُ اهْ و 

بيدي يـــن  ـــدِ الـــواخْ

ثالِي ــى المْ ــقْ عل ي فايَ ــمِ ــن الهاشْ و ب

الجياللِي ــورْ  بــوشــاقُ ـــزُورْ  ت ه  ــدُ ــعْ بَ

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

ــحْ ســانِي ســرّه اوْضي

ــي عانـ ــه  بـ ه  ســيدُ

ــي اهوان ــي  ل ــي  جِ يفْ

ــونْ عــالجْ ادْخالِي رْشُ ــونْ ولد طَ رْشُ طَ

ــي الِ التّ و  ــول  اللّ ــرَةْ  ذك ــمْ  هاشَ ــن  ب

ــي العالِ رْ  ــدْ القَ ــولْ  مُ ــة  المكارْمَ دارْ 

ــي ل يتنســى  ــا  م ذكــرُه  عمــر  ــن  ب

ــي به الوَقــت اصفى لي ســيدي و هبتِ

ه يســخى لي ــي بعالجُ ســيدي بن عل

يســى الوالِي زُورْ الهمامْ ســيدي بنعِ

عــالّلْ الشــريف  ــد  ول

عنهــم فتــش و ســالْ

الحـمــالْ ــنْ  ي دِ عْ گَ لمْ



الورشان 3 528

80

81

82

83

84

85

86

87

دامْ ي عند القْ ي و ابكِ زور الجميعْ و اشكِ

حابْ الخصامْ ينْ اصْ ادْ الظالمِ سّ مع الحُ

ــوقْ الظالمْ ايْســألُوا اهللا قلهــم في جُ

ــعْ بالجوابْ في يُومْ ســعيدْ االيّامْ و ارْجَ

ــا حافَظْ طــرزْ النظامْ ــي ي لْتِ ــتْ حُ ي نَهِّ

ــرْ مــع االفْدامْ ري رْ ال تشــبَهْ الحْ و احــذَ

ــرِي ال توريها للغشــام ــي جواهْ و احضِ

اسمي انبينُه ادريس بن علي في الختامْ

ــه و اجرى لي ــي لهــم ما قاصيت كِ و احْ

ي و شــفايَةْ عدالِي ــمِ ــراقْ رَسْ ــى افْ عل

لَف شــاين امشــى لِي بجاه جدهم يخْ

ــي قلــت فــي مناوْلِي ــقْ للِّ ــى طري عل

ضــا لِي ــقْ تَفْ ــاجْ هــاكْ رقايَ هــاكْ الدب

تِي و اسطابْ امصالِي و اعرَفْ ما حفظْ

ــي الِ هّ الجُ ــاكْ  إيّ و  ــودْ  ـ العـقُ ــنْ  صـ

ــي هاللِ ــومْ  معلُ ــلْ  ميصَّ اســنانِي 

انتهت القصيدة
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العبادِي ــومْ  ــجُ انْ النْبِي  آل  ــبَّــةْ  ــحَ امْ

ــكْ أو هاذي ــى و النجــى في هاذي هي الغن

ــت ارْقادِي رْ حرَّمْ هم ســاهَ ديحْ وأنا فــي امْ

ــهادِي ومْ الدْجى عليّ هاذُوكْ اشْ ســالْ انْجُ

حْ في كل يُومْ سيدي بنعيسى الهادِي دَ نَمْ

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

لالحباب اهللا  ــالمْ  اسْ هاكْ 

ختَّمْ مَصيُونْ في الكتابْ امْ

ــاض طــابْ كزهــر فــي اري

ــورْ متيلْ ازْرابِي ينْ منشُ مِ رِي و الياسْ النّسْ

ــي ــه مــن عــرق النبِ ــوحْ ريحُ رْدْ ايْفُ ــوَ و ال

ــل طلبِي ــه كمَّ عــى بجاهُ ــا ســامع الدْ ي

ــبابِي ــيّ نيْتِي فــي اعبادْتِي و اسْ ــحْ ل لَ اصْ

ي ــدِّ ي شـــادْ  ـــت  الزال عليها 

عيدي ــارْ  س ــهــارْ  انْ كــلّ  بها 

تْ االشغالْ في انْشيدي عْ مَ و اجْ

ي حيدِ اجْ ــا  ي االخبارْ  ــوْكْ  طي يعْ

ــاللتُـه اقْصيدي ـوجـهْ لسْ و انـْ

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

ــة يْـب الطّ النّـســبَـة  أوالدْ 

ــة ب ذْ هَ ــطارُه امْ ــروفْ اسْ احْ

ــى الصب ــحْ  ري ــه  حمالتُ أو 

بِي دْ رِي سلســبيل عَ و المــا يَجْ

رْبِي ي العَ يبْ الهاشمِ طيبْ الطِّ

ــم ربِّي ــول الملــك العظي يا مُ

بِّي ــوى فــي اوْالدْ الحبيــب حُ يقْ
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ــا و اوْالدِي ــوبْ أن ــي لهــم مكسُ لْنِ عَ و اجْ

ــرادِي م هــو  ــيّ  ب ارْضــاوْا  همــا  إال 

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

ــرَة البْ هــاك  ــولِي  أمرسُ

رة ــرَة الزَّاهْ من فاسْ الحضْ

رة لة أو ظاهْ كْ ســهْ ريفَ اطْ

لي جارِي ــي و زُور ســيدي أوعْ نهاجِ زُورْ الصّ

ــاري للب ــلْ  توَسَّ و  فُوتْهــا  ــرُوقْ  حْ مَ ــابْ  ب

ــيخْ الجــرارِي ــه الشّ ــورْ و الفقي ــدْ النُ ب بعَ

ــي و اقماري وسِ مُ ــو بكرْ اشْ ــاذْلِي و ألب الشّ

ها القبيبة مــع المصلّى في ايمين الغادِي

بَبْ خضرة و االســوارْ على شــطّ الوادِي بقُ

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

ــلْ بَ ــادُوسْ فــي اجْ ــنْ ق عي

بَة الغارقَة انْزَلْ في الشــعْ

لْ قَ رْ العْ ـديرْ و حضَّ ــنْ احْ كُ

ريفْ من االشرافْ سيدي كل اشْ

نْدِي ــر عَ فــي ارضاهــم كل خي

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

االطهــارْ لســيادنا  اديهــا 

االســرارْ و  الفتــح  ــاطْ  لرب

ــارْ االخب و  ــانْ  للبْي عْ  ــمَ اسْ

رِي ــدْ بَ الحْ  ــه  ب ــي  المقتافِ

ســرِّي كل  ارْ  الســتّ ــكْ  ي فِ يكْ

رِّي بّ ضَ ودْ طُ و بســيدي مســعُ

ــرِي اسْ و  للباقِيــنْ  اتْــأدَّبْ  و 

ي دِ لكْ الشــريفْ تگْ ــا دارْ المُ ه

ــرِي ــاهْ يجْ ــرْ الجــارِي اصف النَّه

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

ي على الظاللْ خلفها و امْشِ

رْ على اليمين و الشمالْ و انْظَ

عْ الكفال ذاكْ المختَل موضَ
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عْ لمقالِي ــمَ ــات اسْ ــعبَة للضويّ مــن الشّ

لْ فــي حفظ العالِي ــمّ للجبوب توْصَ من ت

ا هــل الكمالِي ــاسْ الوْفــى األوليّ مجمع ن

ــوادْ العالِي ــسْ واوصل القنطرة فوقْ ال مكّ

ــادِي الب ــرْ  السّ زُورْ  القنطــرة  ــي  فتِّ إال 

ــرْ أمادِي ــن الشــليّحْ رُوَّحْ مــن غي ــا دارْ ب ه

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

ــزْمْ ــعَ ــال دْ ب ــــدّ ــة ج ــمّ ث

مْ لَكْ في الرْضَ هْ باتْ على مَ

مْ عْ لي لَوْصيتِي افْهَ ــمَ اسْ

ي رامِ رْ مــن كل احْ ــرُوبْ و انْفَ ــزَلْ قبل الغْ انْ

ي امِ ــرْ الطّ تْ كــنْ البَحْ ــقْ وادْ بَهْ ــمّ تَلْحَ ت

ي ــالمِ اسْ ــبْ  طي ــو  للالّيطُّ ــرى  تَقْ ــدْ  بع

ي نَى عيشــي و ايّامِ ــه يَهْ ســيدي عيّاشْ ب

ــبو نادِي رَة دُوزْ فُوقْ اسْ لْتِي القنطْ ــى اوْصَ إل

ــال اقْريبْ بلســانْ الحــالْ ينادِي رْ اسْ ها تغَ

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

ــريعْ ســالِي ــة اسْ ــنْ الزَرْقَ لعي

لِي ــه تَكْ مــول الملــك للِّي علي

ــي ــرْ نَبْلِ ــلْ طي تي ــه امْ دُورْ علي

ــي ــوعْ و للِّ ــد الرجُ ليهــا عن اعْ

ي ــدِ ــورْ تَمْ ــد اهللا نُ ســيدي عب

دِي ــشْ رَغْ يبْ عي ــاتْ بطِ فيها ب

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

مامْ مْ الهْ زيدْ لســيدي قاسَ

األرضْ بالقدامْ هْ  وِي وَجْ و اطْ

سيرْ مع التّيسير في االقوامْ

ي ــد اللقــى و ســمِّ دْ عن ــوَّ و اتْعَ

ي ــوجْ يَرْمِ رة بمُ مْ ــالْ الحَ ها جب

ــي ــرَعْ بعــد ذاكْ تُومِ شْ ــا المَ ه

ي مِ ــهْ ــلْ الخيرْ سَ ــالْ مــع ه ون

ــوَدِّي اتْ انْها  ــكَّ سُ ــة  بَ القصْ و 

ي نْدِ ــدْ عَ ــالً زي ــولْ أهال أه و ايْقُ

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 
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ــها ناسْ ــزّ  ع ــارَفْ  الع زُورْ 

ــها لْ من اقْواسْ خُ ــة تَدْ تمّ

ها رْ تاجْ راسْ سيدي بن عاشَ

ــي عْ لمدينَة الرباطْ في بشــرى يا ناسِ اقْطَ

ي لَكْ يا راسِ رْ في يسرة عقْ أجي من بابْ البْحَ

ــي فع قُرْطاسِ اويَة الســعيدة تَدْ ادْخــل الزّ

ــي ديرة يا توناسِ ســيدي محمد الفقيه اگْ

جــادِي ــداتْ امْ ــا للسّ تابْن ــي اكْ طِ هــو يَعْ

ادِي صّ ــانْ القُ مْ في أم هُ دْ ــحْ جَ ري دْ اظْ اقْصَ

ي ألســيادِي ــالمِ يا غادِي للرباطْ هاكْ اسْ

ــه عــزْنــا ــذِي ب ــهْ ــمَ ــال ب

ــلْطنة سُ ه  ندُ عَ ها  مْ ظَ عْ مَ

نى ــرْ و الغْ ــالْ السّ ه ن ــدُ وَل

انِي ــي ســيدْ الحــاجْ محمــد هــو الثّ نِ نَعْ

ــي ــمْ ربّانِ عظَّ ــه جــاهْ امْ ســيدي عــالّلْ ل

ــي ــمْ بالبيانِ رايَ ــه االســرارْ و اكْ ــرَتْ ل هْ ظَ

ــي الجيالل ســيد  و  زُورُه  عــالّلْ  ســيدي 

وانِي ــةْ رضْ ميعْ فــي جنَّ ــمْ الجْ ــي نعَّ ــا رَبِّ ي

ميسْ سيدي مُوسى نورُه اشْ

طْ بنسيمْ اللقى اتْميسْ ناشَ

رْ النفيسْ ــونْ الدّ ها بن حسُّ

ــي سِ ة افْداكْ نَفْ في تمام الحجّ

ــي سِ مْ فْ نُورْ شَ عند ارْجالْ الصّ

ــي رسِّ و  ــه  صافْحُ هــا  مْ قدَّ امْ

ــي سِ كْ مَ ــولْ  القبُ ــوبْ  بتُ الزالْ 

ي ــدِ وَجْ ــاجْ  ه بهــم  ــي  للِّ ذُوكْ 

ي ــدِ يَهْ للصــالَّحْ  ــذِي  هْ بالمَ

ــــدي بالمــهْ الـهـادِي  أوالدْ 

حْ المتِينْ ولْ الجــاهْ الواضَ مُ

ــتْ االيّامْ و الســنين ما دامَ

ــن الحني رْ  ــدْ الق ذاكْ  ووْرَتْ 

يْنِي ــراجْ عَ ــي اسْ ــن والِ ــي ب والِ

ــي نِّ عَ امْ ــي  النْبِ و  ــي  بربّ كان 

نِي هْ ــا بذَ ه دْ ــقْ نعَ ي كيــف انْطِ

نِي صْ حُ وامْ  بالدْ ــيتلْ  السّ سيد 

ــي نِ يَغْ منهــم  ــي  باقِ ــي  للِّ و 
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ى سرُّه سانِي لْ ســيد الحاجْ بنعيسَ الفحَ

يانِي لَةْ االعْ مْ خْ الفضلْ من جُ ه شامَ بن عمّ

ــلطانِي ي الهمامْ السّ ســيدي محمد الزكِ

ال تنســى بن ادريسْ ســيدي محمــد ثانِي

ــي مْ ذاكْ النّورانِ قــدَّ ــرُوفْ للمْ عْ ــبْ مَ و اطلَ

وانِي ــهْ و االخْ ــونْ الوجي لُّ و الخليفــة بن جَ

األوْرادِي ــامْ  اتْم ــد  عن اهللا  ــي  ل ــبْ  لَ يطْ

ومْ  ادْريسْ بن علي في االسرارْ و االسعادِي و يدُ

ــي نِّ ــه ظَ ــلْ ب مَ ــي و اكْ ادْعــى ل

نِّي رِيفْ سُ دِي اشْ هْ ســيدي بُو مَ

ــي نِّ كَ مَ هكــذا  اهللا  ــد  عب ــن  ب

ــحْ و اتْنِي ذكــرُه بلســانْ المدي

ــه طيبْ الســالمْ منِّي و اقرى ل

ــالدْ عنِّي ــي يســألْ فــي الب و للِّ

ي دِ ــعْ مالْ الســرُورْ سَ لْ بكْ مَ يكْ

ي دِ ــمْ قَصْ مْ الكري ــا نَعْ ــلْ ي كمّ

انتهت القصيدة
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يبْ بالبْشارة بْ و طِ لْبْ انْسى التّعْ يا القَ

ــارَة ــةْ اإلغ ــرْ بريحَ طْ ــارْ العَ ــتْ ازْه فاحَ

أرى ــه  ل ــولْ  قُ و  ــيخْ  الشّ امْ  ــدّ قُ ــفْ  ق

زارَة ــلطانْ فــي المْ امْ  السّ ــتَ قُدّ ها أنْ

ــتْ للزيارَة ــا الهادِي بن عيســى جي ي

يا الهادِي بن عيســـى يا كتيرْ االنسابْ

يا  الهادِي بن عيســى يا إمامْ االقْـطابْ

حابْ يا الهادِي بن عيســى يا كتيرْ االصْ

ــارة ــا احي ردّه و  االرواحْ  بْ  ــدَ ســرّكْ اجْ

ــكْ حتى لطغــاتْ و النْصارة تْ لَ ســلَّمْ

ــتْ للزيارَة ــا الهادِي بن عيســى جي ي

بْ واهَ ــكْ المْ ــراحْ و جاتَ ــكْ االفْ هاتَ واجْ

طالَبْ كيفْ  يْراتْ  الخَ إالّ  لَكْ  ابقى  ال  و 

المأرَبْ من  ي  تَبْغِ اللِّي  هاكْ  لَكْ  ولْ  يقُ

ــارَبْ ــادِي لك جيت ه ــوفْ أن فُ ــدّ الكْ مَ

طالَبْ كيفْ  ودْ  صُ المقْ مالْ  بكْ رَدّنِي 

يُوبْ يعْ العْ رْ من جمِ اهَ لْ الطّ يا بنَ األصْ

بُوبْ حْ رْتْضى المَ وتْ العارَفْ و المْ يا الغُ

وبْ شُ يعْ الرّجالْ  بين  ثْلَكْ  مَ ما  اللِّي  يا 

غارَبْ شارفة يا سيدي وفي المْ في أرض المْ

---------------------------------

طالَبْ كيفْ  ودْ  صُ المقْ مالْ  بكْ رَدّنِي 
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مـالْ لْ يا تـاجْ ناس الكْ يخْ الكامَ يا الشّ

تاحْ بابْ الوْصـالْ فْ لْ مَ يخْ الكامَ يا الشّ

لْطانْ ناسْ االحوالْ لْ سُ يخْ الكامَ يا الشِّ

رارة ــوقْ و الحْ ــانْ بشُ ئ مْ كلّ مــن جا ضَ

رَكْ والهة سكارَة مْ اشحالْ من قُومْ بخَ

ــتْ للزيارَة ــا الهادِي بن عيســى جي ي

لُومة فــي كلّ بلْدانْ عْ ــرارَكْ مَ يا من اسْ

لْطانْ يبْ يا السّ جِ نا من ســرَّكْ العْ وقدْ

رْبان ــا و عَ حــاري غربْن ــعْ فيه اصْ مَ تنجْ

التْجــارَة و  االذْكارْ  إالّ  مْ  لْهُ شــغَ ــا  م

رْ اصابْتُه خسارة دْ انْظَ اشــحالْ من واحَ

ــتْ للزيارَة ــا الهادِي بن عيســى جي ي

رادْ ــرَّكْ يا بن عيســى و في المْ قّ سَ بحَ

فادْ قْ االنْجالْ و االحْ كْ و بحَ يلْ شيخَ دخْ

االوالدْ ــوبْ  قلُ ــي  ل ــور  ين اهللا  ــبْ  راغَ

لَّة ــارِي ســرّ حُ ــسْ مــن العبْق ــا  الالّبَ ي

ــامْ االعلى ق ــلْ للمْ وَصَّ ــلْ المْ يا الواصَ

لى وامْ يَمْ ــدْ ــولْ ال رْ ســرَّكْ طُ ــا من بحَ ي

شــارَبْ ــبْ  لْ القَ راوِي  إالّ  ــي  لِّ يـوَ ــا  م

راتَبْ حة على االكوانْ في غايَةْ المْ شاطْ

طالَبْ كيفْ  ودْ  صُ المقْ مالْ  بكْ رَدّنِي 

يُونْ رة للعْ اهَ سْ الظّ مْ حى مثلْ الشّ و اضْ

ونْ مُ وقْ مضْ يلْ سُ فِ مْ الحْ وْسَ انْوارْ هاذْ المَ

ونْ دُ نِينْ المْ ــورْ و قرْياتْ و ســاكْ و الدشُ

ــبابْها و شــايَبْ فــي ســلُوعْ النِّيّة بشْ

ــادْ تايَبْ شــى و ع ولْ للغْ ردّ ســيفْ القُ

طالَبْ كيفْ  ودْ  صُ المقْ مالْ  بكْ رَدّنِي 

دْ ساعَ ــودْ  انْــعُ حتى  بـــودادَكْ  ـي  وَدّنـِ

دْ رابْ التّقى و ساجَ حْ عْ في مَ و كلّ راكَ

وايَدْ الفْ و  لْمْ  العَ نُورْ  و  تابْ  الكْ بسرّ 
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هارَة ــسْ بن علي هــاكْ بالجْ ولْ إلدري يقُ

هارَة و االحبابْ و االصحابْ في غايَةْ الطّ

دارَة كلّ  فــي  ــة  ل مْ بجَ ارْ  وّ ــزّ ال ــلْ  عامَ

ــبْ ــرْ آيَ ــي وغــدا بخي ــي منِّ لَبْتِ ــا طْ م

عايَبْ ــوبْ و المْ سْ و الدنُ ــاحْ النّفْ من قب

بْ راغَ ــه مــع المْ ــلْ ظنُ ــدْ كمّ كلّ قاصَ

انتهت القصيدة
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يدْ ــعِ ــاذا وَقْتْ اسْ ــرْ باللِّي اتْريدْ ه بشَّ

ــرْ شــكّ اوْال تَزْدِيدْ ــي بغي طِ ــألْ تَعْ اسْ

ــزّ و تأييدْ ــافْ فــي ع ي ــا اضْ ن ــومْ احْ اليُ

يدْ ــبْ و البعِ لى الرجالْ شــيخْ القري احْ

زيدْ ــرْ امْ رَكْ خي ــبْ يَدْ ي مــن زارُه ما ايْخِ

ــومْ العيدْ ــدْ زَرْتْ شــيخي ي مْ  الحَ
ّ
هللا

يدْ كِ النْ امْ جْ فيقْ ما انْجــى عَ ــوْال التّدْ ل

يدْ جِ ــرَّمْ المْ كَ ــامْ المْ م ــبّ الهْ مــن حُ

ــدْ بلِي ــونْ  اتْكُ ــاكْ  إيّ ــقْ  ف ي  ســاهِ ــا  ي

ريدْ ــى المْ لّ حينْ عل ــكُ ــقْ فيهــا ب بَ يَعْ

ــدْ يتْمي ــرْ  البْحايَ اتْرابْهــا  ــفْ  كي ــا  م

ــومْ العيدْ ــدْ زَرْتْ شــيخي ي مْ  الحَ
ّ
هللا

تْ شــمس بنُورْ الرْضى االسعدِي لْعَ طَ

ادِي ــرة بفضلْ الجــوّ و الحاجــة حاضْ

ــورْ الگادِي بْ النّ ــلطانْ صاحَ عند السّ

ــادِي ــز القصّ ينْ كن ــالْكِ ــاح السّ مصب

ــادِي لألب ــمْ  ي دِ اخْ االكــرامْ  ــفْ  أوْضي

الهادِي مــواليْ  ــنْ  ــرِي ــزّايْ ال ــامْ  أغــنّ

ــالدِي ــرْ ب ــطْ باالشــواقْ مــن غي يَّ و انْعَ

أنّـــادِي ــــتْ  الزَل ــه  ل االرواحْ  أبــو 

االوْرادِ فــي  ــمْ  ي كِ احْ ــهْ  ي افْقِ راكْ 

االوالدِي و  ــولْ  بُ القْ و  ــبْ  ري التّقْ ــبْ  طي

باألرصــادِي ــرْ  يتْبَشَّ ــه  ب كحــلّ  مــن 

الهادِي مــواليْ  ــنْ  ــرِي ــزّايْ ال ــامْ  أغــنّ
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ــدْ ي دِ ــه ســرّ امْ وقْ الشــريفْ في ــدُ صن

ــدْ زْدِي التّ و  ــة  بَّ حَ المْ ــصْ  خالَ ــاحْ  ت فْ مَ

بيدْ ــلْ اعْ ثي ــه انْهارْ جــا امْ مــن اقْبالْتُ

ــدْ ايْزِي و  ــي  يَبْغِ ــا  م اهللا  ــهْ  ي طِ يعْ

ريدْ مْ صحراء و اجْ وسَ مْ جاتْ للمُ و اليوُ

ــومْ العيدْ ــدْ زَرْتْ شــيخي ي مْ  الحَ
ّ
هللا

يدْ دِ ــوقْ اجْ ــكْ بشُ ي ــالدْ تجِ مــن كل ابْ

ــدْ ري ــي بالتّغْ ــصْ و ذاكْ يَبْكِ ــاذا يَرْقُ ه

يدْ كِ وبْ االحســاسْ و ذاكْ امْ دُ جْ هاذا مَ

يدْ هِ دْ اجْ هْ مْ غايبين في جَ من شاهدهُ

ــي أو طريدْ مِ عْ ــرْ مَ ــمْ غي دهُ حَ ــا يَجْ م

ــومْ العيدْ ــدْ زَرْتْ شــيخي ي مْ  الحَ
ّ
هللا

يــدْ بْتَـــكْ و اهللا اشهِ حَ بنعيسى امْ

يـدْ كِ مامْ امْ كْ أهْ نْدَ بنعيسى جيـتْ عَ

نِيدْ رْ اسْ ونْ لي في الدهْ بنعيســى اتْكُ

ــال تقييدْ ــولْ ب بُ ــة للقْ ــونْ عالمَ و اتْكُ

ــه اعدادِي ــمْ ما ل ي ــزْ العظِ نْ ــمْ الكَ ظَ

االبعــادِي ــرَّبْ  اتْقَ ــة  افيّ الصّ ــة  يّ النّ و 

ــادِي ب العْ ربّ  ــمْ  ري الكْ ــه  ب ــألْ  اسْ و 

ي ــدِ ت هْ المُ ــمْ  نعْ ــهْ  لوْجَ ــةْ  رام اكْ

ــرْ و ابّادِي ضَ ــورْ و احْ ــي و ادْشُ واشِ و امْ

الهادِي مــواليْ  ــنْ  ــرِي ــزّايْ ال ــامْ  أغــنّ

ــيادِي انْســا و ارْجــالْ جابْها ســيد اسْ

ــادِي غ مهــول  ذاكْ  و  ــو  عُ يدْ هــذا 

ــيخْ ايْنادِي ــارْ للشِّ م ــه كما االجْ عينِي

ــادِي ن ــرْ دونْ اعْ ــلَّمْ لألمَ ــعْ و ايْسَ شَ يخَ

تمــادِي اعْ ــكْ  لي اعْ و  ــي  نِ زيدْ ــي  ربِّ ــا  ي

الهادِي مــواليْ  ــنْ  ــرِي ــزّايْ ال ــامْ  أغــنّ

زتِي وســطْ فؤادِي لِي و حَ قْ ــي عَ تِ لَكْ امْ

يادِي ــلْ برضــاكْ اگْ ــي وحَ ــفْ عنّ شَ اكْ

ــكادِي امْ ــنْ  نِي امْ ــي  تِ حاجْ ــي  اقْضِ و 

ــبابْ لالقصــادِي ــي اسْ ــونْ ازْيارْتِ و اتْكُ
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يدْ ونْ ارْغِ ــنا و ايكُ يبْ عيشْ يتْ ايْطِ ابْغِ

ة تعظمْ و اتْزِيدْ خَ ة شامْ فَ طْ فْ عَ طَ اعْ

ــال ادريسْ بن علي في نهايَةْ القصيدْ ق

نايَة فــي اوْالدِي ــرْ و العْ ــوفْ السّ و انْشُ

دادِي ــي و من جا في اعْ تِ ماعْ مْ اجْ و اتْعَ

ادِي حمّ ــي مُ ــا النبِ ن جْ ــلْ انْهَ عَ اهللا يجْ

انتهت القصيدة





543في مدح الهادي بنعيسى 3

3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــه الحالْ مــن هــو حــارْ و ضــاقْ ب

والْ ــورْ االهْ نُه في ابْحُ ــرْ ذَهْ يَّ و اتحَ

بَلْ كما اتْسيرْ اتْنالْ كْ بالحْ سَّ و اتْمَ

مالْ الكْ رْ  بحَ بنعيســى  أسيدي 

ســانْ بنعيســى بحــر الحْ

ــانْ ــدي فــي ذا الزْم ــدْ بي خُ

ــانْ بالبْي ــرَّمْ  اتْكَ و  ــفْ  طَ اعْ

يا من سرَّكْ في المدايَنْ و الجبالْ

ــالْ االقب و  ــر  السّ اهللا  طــاكْ  اعْ و 

الجــاللْ ذو  ــمْ  ي ظِ اعْ ــبْحانُه  سُ

ضنُونْ المَ و  ــودْ  صُ قْ بالمَ ــي  لْنِ عامَ

ونْ مُ فالْتَكْ مَضْ تْ اكْ لْنِي تَحْ عَ و اجْ

مْ و فادِي دِي أغايَةْ الرَّاحَ لْ قَصْ مَ يَكْ

ــادِي ــدْ ف ــورْ وال اوْجَ و ابْقــى مأسُ

ة فــي العبادِي ــنيدَ وال صــابْ اسْ

ــيَّدْ ونادِي ــابْ السّ ــفْ فــي ب و اوْقَ

الهادِي ــكْ  التّايَ ــاسْ  ن كْ مَ مولى 

ــانْ ي العْ ــاجْ  ت ــا  ي ــارَة  االيغ

حانْ نَنْجى برضاكْ مــن المْ

ــانْ ــيّ يب ــي ســرّكْ اعل نَبْغِ

گادِي ــرْ  القمَ و  سْ  ــمْ الشَّ ــلْ  مت

بَّكْ في اقْلُوبْ و الفؤادِي رى حُ و اسْ

ــمْ و فادِي ــكْ غايَةْ الرّاحَ لَ عْ من جَ
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مالْ رْ الكْ أســيدي بنعيسى بحَ

ــدْ ـــ جُ هللا  أبنعيســى 

ودْ الحدُ ــاتْ  ف مالِي  رَكْ  بَحْ

ــودْ ــرَّبْتِي مــن جنُ ــا شَ أم

اللْ واكْ من العْ ــدْ تِي ب ــا عالَجْ و م

والْ بيبْ احْ مْ الطْ تِي يا نَعْ لَحْ و اصْ

ــرامْ ارْجالْ ــي من اكْ لْتِ ــا اوْصَ و م

مالْ رْ الكْ أســيدي بنعيسى بحَ

بيبْ ــاسْ الطْ ن كْ ــى مَ أمول

ديبْ لَكْ هذا العْ ضْ غيتْ بفَ

يبْ لْطانِي ايْخِ حاشى يا سُ

ــددْ المَ و  ــانْ  بالبُرْه ــلْ  ضّ اتْفَ و 

ــزدادْ ي حلتُــه  علـى  زالْ  وال 

ــادْ الزّهّ و  ــادْ  العبّ ــاحْ  ب مَصْ ــا  ي

رة و الحســنِينْ و االصحابْ و الزَّهْ

دابْ وفْ اعْ وا ما اتْشُ رْسُ يهْ و حَ ضِ احْ

ابْ ــكْ الوهَّ ــابْ المل ــفْ فــي ب اوْقَ

ــكْ الهادِي ناسْ التّايَ كْ ــى مَ مول

ودْ دُ ــوتْ الجْ ــا يا غُ ن رَمْ و اكْ

رُودْ ــوْ ــه ناسْ ال ــرْبَتْ منُّ شَ

يُودْ تِي مــن اگْ و ما ســرَّحْ

ــوْدادِي ال و  ــرة  بالنَّظْ ــي  ليتِ اعْ و 

بْ گادِي هَ ه صفحْ الذْ عادْ انْحاسُ

وا بكْ في هادِيكْ و في هادِي دُ عْ سَ

ــكْ الهادِي ناسْ التّايَ كْ ــى مَ مول

حبُوبْ الحبيبْ لْتَكْ بالمَ سَ

يبْ ميهْ في اذْ الوَقْتْ الصعِ و احْ

كْ و انْتَ اقْريبْ نْدَ من جا عَ
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ــدالْ الب و  باالقطــابْ  ــلْتَكْ  سَ

ــوْتْ و الكمــالْ ــة و الغَ و النجابَ

ضالْ ــقْ العلمــا أهــل التّفْ و بحَ

مالْ رْ الكْ أســيدي بنعيسى بحَ

ــي ـ بالحارْتـِ و  ــاعْ  ـب بالتّ

ــي حالْتِ ــة  فَ طْ بالعَ ــنْ  زيَّ

ــعادْتِي ي و اسْ كْ رَبْحِ حَ دْ مَ

ــا طالْ ناي أســيدي بنعيســى امْ

ــاللْ عْ مَ ــي  تِ راحْ ــا  ي ــي  باقِ ــا  أن

ــالْ ب ــي برضــاكْ كلّ اخْ ــي ل صفِّ

مالْ رْ الكْ أســيدي بنعيسى بحَ

ــرْ الفقي ــدْ  ب العَ ايْخــافْ  ــفْ  كي

ــارَبْ جيتْ ــدْ لكْ ه مَّ حَ مــوالي امْ

ابْــريــتْ ــولْ  ــقُ انْ ــي  ــنِ ــتْ داوي إالَ 

ــي بالغيتْ دْ لِ ــوْتْ جُ ــمْ الغَ يا نَعْ

ارْ ــابْ الدّ حاشــى حتى يَبْقى في ب

ــادِي االوْت و  ــة  النقابَ ــقّ  بحَ و 

حابْ االوْرادِي ــوة و اصْ لْ وأهلَ الخَ

ــيادِي االسْ ــومْ  قُ ــت  يْ الغَ رجــالْ 

ــكْ الهادِي ناسْ التّايَ كْ ــى مَ مول

تِي لْتَكْ تَقْضي لي حاجْ سَ

تِي ــزَمْ في الحينْ براحْ و نَعْ

ــي نايْتِ اعْ و  ــزّي  عــ ــتَ  أنْ

ــلْتَكْ هللا اتحــزمْ فــي هــذي سَ

ــكادِي ــرى من انْ ــرِّي نَبْ ــجْ ضَ عالَ

ــرادِي امْ و  ــدِي  قَصْ ــيّ  ل ــلْ  مَ يَكْ

ــكْ الهادِي ناسْ التّايَ كْ ــى مَ مول

ــرْ األمي ــلْطانْ  السّ ــابْ  ب فــي 
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ــرْ ي ايْغِ ه  ســيدُ ــه  نُّ عَ الزْمْ 

الكبيرْ لْطانْ  السّ اكْ  عسّ

ــا متعالْ ــى القلُوبْ ي ــمْ عل أعالَ

ريمْ الحالْ ــا اكْ تارْ ي لَحْ و اخْ و اصْ

تيرْ االزْاللْ ــن علي اكْ قالْ ادريسْ ب

ــي و اآللْ ــى النب ــالةْ اهللا عل اصْ

ــونْ بجــارْ ــي وال اتْخُ مِ ــرَبْ تَحْ لعَ

ــرارْ ــالْ اسْ ــه اهللا ن مــن يســألْ ب

سيرْ وفْ األمرْ العْ حينْ ايْشُ

ــهيرْ رُه عالِي اشْ ــدْ ــي قَ للِّ

ــؤادِي ف رْ  ــوَّ نَ بنعيســى  ــةْ  حرْمَ

لْ ســرَّكْ فيّ و فــي اوْالدِي عَ و اجْ

مْ فســادِي مْ الرّاحَ لَحْ يا نَعْ و اصْ

بْ و ســارْ للهاذِي ــا شــاقْ الركَ م

انتهت القصيدة
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ــفْ رَبْنا ــا بنعيســى ضي ي

ــى ــرْ بالغن ــكْ نضفَ تَ دْ قصَ

ــا عزن ــامْ  م الهْ ــا  ي ــتَ  أنْ

ــاحْ العالِي ــمْ الفتّ ليلْ نَعْ ــدى باســمْ الجْ نَبْ

مْ المولى ســرّ كلّ بادِي باسْ

ــي ــورْ انْجالِ ــى نُ ــالمْ عل و صــالةْ اهللا و السْ

ــاجْ البْهــى الهادي  ــدْ ت محمّ

ــيخْ البحــر المالِي دْ الشّ ــه نمجّ التُ بعد اصْ

ــادِي كنّ ــه  ل ــرة  الزُّهْ ــدْ  ول

ــرْ من حالِي تْ تنض ــك عيّطْ يا بنعيســى ل

ــادِي اله ــا  ي هللا  ــارة  االيـغ

والِي هْ المْ ــوَ رِي ــا اخفــى يَدْ ــومْ م لُ عْ ــرَكْ مَ خب

نْ و البْوادِي ــدُ ــكْ في م امَ دّ خُ

لْطانْ هلْ الحالْ جيتَكْ يا سُ

ينالْ نى  الغْ كْ  دَ قَصْ اللِّي  و 

ــولْ الرْجالْ ــا ســالّبْ عقُ ي
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ــكْ و اهللا ال انْضــامْ يمَ دِ اخْ

ه فــي امْضايَقْ الزْحامْ كُّ تفَ

و للِّي جاكْ في حالة اسقامْ

مْ الوالِي رْبْ شاع ســرَّكْ يا نَعْ ــرْقْ و غَ في الشَّ

ي بدر اضوى على الوْهادِي كِ نَحْ

كْ يا ســيدي عالِي مالْ جاهَ ــكْ شــيخْ الكْ ألنّ

ــة و هده ايْمَ ينِي فــي الدّ نَجِّ

ــرْ من حالِي تْ تنض ــك عيّطْ يا بنعيســى ل

ــادِي اله ــا  ي هللا  ــارة  االيغ

ــي و هاللِي سِ مْ ودْ و الوْفى يا شَ رْ الجُ أنْتَ بَحْ

ومْ في كبادِي ــلْ انصُ بَّكْ قب حُ

والِي كْ و انلُوحْ اهْ رْمَ ــوفْ حُ أمن ادْرى حتى نشُ

ــكْ يفجى لي انكادِي و امقامَ

ــا يْوفــى لِي ــكْ و مناي ــوفْ ســرارْ قبْتَ و انشُ

لهــا تمادِي ــعْ فــي جامْ تَّ تتمَ

ــرْ من حالِي تْ تنض ــك عيّطْ يا بنعيســى ل

ــادِي اله ــا  ي هللا  ــارة  االيغ

بالنْجــى ــوزْ  يفُ و  ــه  تغيتُ

جــة واهْ لألســرارْ  ــرْ  ينْظَ

معالْجــة ــه  ذاتُ ــجْ  تعالَ
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ــة مرَبْعَ ــرارَةْ  مسْ ــة  قبَّ

ة ســاوِي منوْعَ بَرْزَتْ في اكْ

ــة عَ مرصْ حرُوفْهــا  ــزْواقْ  ب

لموســمك جــاء  راى  آشْ 

رْتَكْ تِيه كيُوسْ خمَ و اســقِ

دْ  في  حياتُه بزُورْتَكْ و اسعَ

حارْبها تنبى لِي ي شالّ انصيفْ في امْ و احياطِ

رّ بادِي مْ تســبي بسَ و ســراجَ

عْ فــي كلّ ليالِي ــطَ ــومْ تسْ ــحْ كنجُ و مصابَ

ــدادِي بالعْ ــارْ  اكت ــاتْ  ترِيّ و 

ــيقْ بحالِي شِ ــبِي العْ ــرْ يَسْ نِي ــوزْ المْ رْبُ و الدَّ

ــاجْ يا ســيادِي ــلْطانْ بت كسُ

ــرْ من حالِي تْ تنض ــك عيّطْ يا بنعيســى ل

ــادِي اله ــا  ي هللا  ــارة  االيغ

اللِي ــعْ اعْ مْ ــلْ دواي جَ حَ مــد الفْ أمــوالي محَ

ــرادِي ــدِي مــع م ــلْ قَصْ مَ يَكْ

رْ ضَ ة من الحْ تحسابْ عرُوسَ

رْ كَ ــرْ الفْ يَّ لْ يحَ ــغْ فيها شُ

رْ ة مع الخضَ لْجَ االحمر و العَ

تُه بحاجْ امشــى  و  قْ  وّ اتسَ

ــاتْ أســيدي مرايْتُه و اصف

ــرْ نيتُه و ســبابُه في الخي
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ــي ــي شــرّ افْعالِ حِ ــامْ يَمْ ــبْ مــن ال ين و رغَ

لَحْ لي من فضلُه افسادِي يصْ

ــمْ االقْوالِي ــا فاهَ ــسْ بن علي ي ــولْ ادري و يقُ

نِي انْشــادِي دْ الغَ مْ نهيتْ بحَ

انتهت القصيدة

07 : و يقال كذلك "اإليغاتة هللا يا الهادي."       

45 : و يقال كذلك "...داوي أمير ادخالي."       
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ــة هديّ و  ــا  لن بشــرى  مــالْ  اكْ حــطّ 

هيّ ــذِي  ه الــرُّوضــة  و  ــرْمْ  ــحُ ال هــذا 

ـــة ذُريّ ــبْ  كــواكَ أو  ـــــرُوقْ  ابْ هــذه 

ـيّة نـورانـِ ــياها  بضْ ـوسْ  ــمُ اشْ والّ 

ــا األولِــيّ ــاجْ  ت ــرْ  االكــبَ يخْ  الشّ هــذا 

ريمْ يا بنعيســى غير عليّ ضيف الكْ

ريمْ يا بنعيســى ــفْ الكْ ضي

بيسة اكْ الگْ  الخْ و  مضيوم 

طيسة و  عــزّ  وزْ  ايْجُ باغِي 

ــة بالنِّيَ ــرْ  زايَ كْ  ــدَ نْ لعَ ــي  انْجِ ــى  حت

فــيّ حـــســـادِي  ــي  ــفِ ــشْ تَ ال  هللا 

يّة ــلْ اعطِ زِينْ الفضْ ــي مــن اخْ ينِ طِ اعْ

ــيّ لِ ي برضــاهْ اعْ ــولْ جــادْ شــيخِ و انْقُ

دارُه ــذِي  ه سلطانِي  مــقــامْ  ــذا  ه

اقْـــرارُه و  ــي  ــانِ بّ ــرّ ال ــازَلْ  ــن م ــذه  ه

ــارُه ي اغْ ــبْ  لْ للقَ ــي  جِ تَفْ ورْ  ــدُ ابْ والّ 

ــوارُه انـْ و  ــدْ  ــيّ السّ ــاذْ  ه ــرارْ  اسْ والّ 

دْ مــن جــاهْ و زارُه ــعَ ــوْتْ يَسْ هــذا الغَ

عــارُه ــدْ  ــرْفَ يَ يَّدْ  الجَ و  الــعــارْ  هــذا 

كْ من فاسْ دَ يمْ قَصْ دِ هاذْ الخْ

ــانْ الرّاسْ رْي حافــي االقْدامْ عَ

ناسْ كْ مَ في  تُه  حاجْ ايْنالْ  و 

دارُه اكْ في  حالِي  جيتَكْ  كيفْ  ودْ  انْعُ و 

ــرارُه اضْ من  واكْ  بـــدْ كْ  بيدَ اعْ داوِي 

رارُه امْ و  بِي  تَعْ نَنْسى  لْ  ضَ بالفْ نِينِي  اغْ

رارُه اسْ و  سانُه  احْ بتُوبْ  سانِي  اكْ و 
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ــة نِيَّ نْ اغْ ــالطَ ــرَبْ لسْ و خــابْ مــن اهْ

ليّة ــرَبْ فــي الجاهِ ــمْ العْ رايَ ــوا اكْ كانُ

ريمْ يا بنعيســى غير عليّ ضيف الكْ

ــري ــوزَكْ ــب ـــيـــلْ ب أنــا ادْخِ

رِي ــرْ و البَصْ مَ و بســيدي اعْ

رِي صْ ــبْلِي و جــاهْ القَ و الشّ

العدريّة و  ــة  ــمَ رَحْ اللّـــة  ــاهْ  ــج ابْ

ــة يّ ــاسْ الجــاهْ األتقِ ــي مــن ن افِ و الخْ

ــيّ لِ اعْ ــزْ  زِيـ العْ ــدْ  ـ مَّ محَ أســيـدي 

ــة يّ مِ ــمْ الحْ مــاكْ أدَرْغَ ــزَلْ فــي احْ و انْ

ــة يّ ــدِ ــهْ ال ـــلْ  ـــبَ اقْ  ْ هللاّ ـــــواليْ  أمُ

ــة نورانِيّ ــةْ  حلّ ــلْ  ضَ بالفْ ســيهْ  اكْ و 

ريمْ يا بنعيســى غير عليّ ضيف الكْ

ــكْ ــي حبّ ــرِيفْ رَبِّ ــتَ الشْ أنْ

تْبَكْ رة كَ ضْ في ازْمامْ هلْ الحَ

ــرْبَكْ شُ بَّة  حَ بالمْ اصفــى  و 

ــيارُه هم الملْكْ اسْ ــي جاهُ الســيّما للّ

ــارُه ت ــوا  لْبُـ يطَ و  ــمْ  ـ جارْهُ ا  ــوْ يـ مِ يَحْ

عــارُه ــدْ  ــرْفَ يَ يَّدْ  الجَ و  الــعــارْ  هــذا 

نَبْرى المة  اسْ بن  الحاجْ  و 

رَة ــل النّظْ ــونْ و اهْ ــنْ منُ واب

رة ضْ خَ بن  دْ  مَ احْ بسيدي  و 

زارُوا لــلِّــي  الــبْــالدْ  ــحْ  ــابَ ــص امْ و 

طارُه ــي بهــم كنمْ و أهــل الرْضــى للِّ

اوْزارُه ــلَ  مْ حَ ــلْ  مَّ حَ المْ ــدْ  بْ العَ هــذا 

عارُه اشْ ولْ  يقُ و  دْ  يَنْشَ علِيكْ  ابْدى  و 

ــارُه ذُكّ سرَّكْ  لْ  عَ اجْ و  عليه  ــي  ارْضِ و 

ــارُه ت ــه و يخْ ي ــا يَبْغِ ــوق م ــهْ فُ ي و اعطِ

عــارُه ــدْ  ــرْفَ يَ يَّدْ  الجَ و  الــعــارْ  هــذا 

بُّه بحُ لْقْ  الخَ على  ناكْ  اغْ و 

لْبُه طَ اقْبلْ  لِيكْ  اعْ ارْضى  و 

رْبُوا شَ رابَكْ  اشْ من  ارْجالْ  و 
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رة عيســاوِيّة مْ يُوسْ مــن خَ شــربوا اكْ

ــة زِيّ ــوا المْ ــاسْ اوْدَرْكُ عــاكْ ن ــوا امْ رَبحُ

ةْ عــيــنِــيّ ـــــرّ ـــلْ قُ ـــراوي مــنــهــم ب

ــة وفِيّ ــقّ الصّ ســيدي بجاههــم و بحَ

ــا ليَّ و  يانِي  ــفْ السّ كْ  شــيخَ ــلْ  ي ادْخِ

ــرِيّة سْ ه بوعَ ي مع شــيخُ مِ ــياظْ و الشّ

ريمْ يا بنعيســى غير عليّ ضيف الكْ

ــد محمّ نا  ســيدْ ــبْ  بِي لَحْ

ــدْ بّ و عليهْ ننْشَ ه  انْحَ حُ دْ مَ

دْ جَّ مَ المُ ــه  لْتُ بحَ ســاهْ  اكْ و 

ــة ــيّ اذْكِ بلفاظْ  ــه  حُ ــدْ مَ ــاسْ  الــعــبّ

ــيّ ــدي بأحمــد ف تَ ــتْ تَقْ ي ســيدي ابْغِ

اعــلِــيّ هللا  ــمْ  ــعَ انْ و  ـــدْ  جُ ســيــدي 

ــة يَّ دِ قْ مَ ــة  بالحاجَ ــي  تردنِ ســيدي 

ــة يّ كْ كيمِ ــدَ نْ ــة مــن عَ ــرة صالْحَ نَظْ

يَّة ضِ حْ يّة مَ ــقِ ــي مسْ تِ تَضحــي عرصْ

ريمْ يا بنعيســى غير عليّ ضيف الكْ

ــدارُه اعْ الحالْ  في  ــدْ  واحَ كل  لَعْ  اخْ و 

ــارُوا ك ــذْ ــيُ ك ــمْ  ــرايَ ــكْ ــال ب زالُــــوا  ال 

صارُوا يُحْ شالّ  حابَكْ  اصْ من  رينْ  اخْ و 

ــي جــارُه ــن أحمــد و الحارْتِ ــامْ ب الهم

ــدارُه قْ مَ ــةْ  اللَ اجْ و  ــه  بركت ــقّ  بحَ و 

انْظــارُه و  ــي  الوافِ ــريفْ  الشْ ــقّ  بحَ و 

عــارُه ــدْ  ــرْفَ يَ يَّدْ  الجَ و  الــعــارْ  هــذا 

ــهــادِي ـــود ال ـــامْ الـــوْجُ إم

ــارْ فـــازْ بــاألســعــادِي ــه انْ

ــادِي المهت ــرّفْ  المشَ ــمْ  نَعْ

دارُه ــلْ اعْ بَ ــيادْ و اقْ طــاهْ ســيد االسْ اعْ

ــارُه زُخّ ــتَ  أنْ ــمْ  لْ العَ و  ــثْ  ي دِ الحْ ــاكْ  ي

دارُه أنْـــتَ  ـــامْ  االم أ  ــولْ  ــبُ الــقْ ــاكْ  ي

ــقْ بزْهارُه بَ ــي و يَعْ لْبِ ــاضْ قَ ــوحْ ارْي و ايْفُ

يخضارُوا صانِي  اغْ وامْ  ــدْ ال على  بها 

نارُه امْ وّ  الجَ في  لَعْ  يَطْ بكْ  دْ  عْ السّ و 

عــارُه ــدْ  ــرْفَ يَ يَّدْ  الجَ و  الــعــارْ  هــذا 
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تنقضــى ــي  تِ بحاجْ ــرْ  باشَ

ــي بــشــايَــنْ نَــرْضــى ــنِ وافِ

ــارْ هــذا الرّوضــة ــي اقْب هانِ

عيْنِيّ ــلْ  ــحَّ انْــكَ ــدْ  ــرِي انْ بتْرابْها 

ــبِيَّة سْ ة الحَ ــي ازْوالْ مــن ذا الرَّوْضَ مالِ

ــة وانِييّ رَضْ ــة  رَوْضَ يتْهــا  كِ احْ ــة  بَّ قُ

ــا اتْرِيّ ــاتْ  ارْواق ــولْ  اتْقُ هــا  تاجْ فــي 

رِيّة كْ ــي عَ ياطِ ــوفْ و احْ ودْ و الدفُ ــدُ لخْ

ــة يّ ابْهِ ماشــاتْ  اشْ ــوعْ  الرْبُ ــى  عل و 

رِيَّة كْ ــوة عَ سْ ــامْ فــي كَ م ــرابْ كهْ محْ

ســبِيَّة حَ ــسْ  رايَ اعْ زُوجْ  عاتْ  ــمْ الشّ و 

حسنِيّة ــة  ــوتَ ــاقُ ي ـــازْ  ح ـــــوزْ  دَرْبُ

يّة طِ العْ لْ  كمَّ ــاليَــقْ  الــخْ ـــمْ  أراحَ

يّ ــدِ والـْ ــــمْ  ارْحَ و  سيتِي  ــرْ  ــفَ اغْ

ــا األولِيّ احْ  ــدّ م ــي  لِ اعْ ــن  ب ــسْ  ادْري

ي الْفاظِ األميرْ  يا  عْ  مَ اسْ و 

ي راضِ عليّ  راكْ  ــولْ  انْــقُ و 

ــي ــاضِ ارْي و  ــتِــي  ــنْ جَ ــيّ  ه

ــارُه ن ــرَدْ  تَبْ ــي  لْبِ قَ جــاعْ  او  ــرْ  فَّ انْعَ و 

ــا لها طــارُوا ني ــولْ فــي الدّ قُ ــنْ اعْ كمَّ

ــإزارُه ب ــقْ  الفايَ ــنْ  سْ الحُ ســاها  اكْ

ــا ببصــارُه رْه ــرْ مــن ينْظَ ي ــرة ايْحِ ظْ خَ

طارُه اسْ نْ  سْ بحُ يجْ  البْهِ الزْواقْ  تحت 

مــارُه اجْ ــوقْ  للشُّ ــجْ  ي ابْهِ هــا  ريمْ تَحْ

ايْســارُه و  ــه  ايْمينُ ــانْ  اتْب ه  ــبابْكُ اشْ و 

دارُه ــصــابَــحْ  امْ به  رْ  ــدْ كــبَ افــنــارْ  و 

يُــنْــصــارُوا الدنيا  ــوكْ  ــلُ امْ زّها  بعَ

زارُه مــن  و  ــرْ  بَ القْ ــاذْ  ه ــقّ  بحَ ــي  رَبِّ

ــارُه ت اعْ ــلْ  قِي ــمْ  النّاظَ و  ــنْ  نِي المومْ و 

ــرارُه بــسْ عــالَــمْ  يا  حالْتُه  ــحْ  ــلَ اصْ

انتهت القصيدة
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ــارْ ــا مــن األخي رَتْن ــا مــن فــي حضْ ي

ــارْ ب االخْ لهــذا  وا  عُ ــمْ سَ ســادتِي  ــا  ي

ــارْ ضّ للحُ ــيخْ  الشّ ــدْ  لِ وْ مَ ــرْ  كُ تَذْ

رارْ ــذْ ال مــن  ــى  اغل ــسْ  نفي ــدْ  قْ كعَ

ارْ ــى من الســكّ ــوبْ احل بُ حْ ــرْ المَ ذكْ

دارْ مْ االعْ كُ وا فــي محبَّة شــيخْ لْعُ خَ

ــرارْ حْ االس ــا بنعيســى واضَ ــارَة ي غ

ــرْ بَ اوِي هــذا الخْ ــرّ ــال ال ق

ــرْ ـهَ بالجْ ــمْ  ناداهُ ثـمّ 

ــاذْ األمرْ ــوا عنكــمْ ه تَرْكُ

ــرْ كبي ــعْ  مْ جَ اهللا  ــلْ  أهْ ــوا  معُ تجَ

يرْ ــحْ اللِّي في هــذا الدِّ تْ ــاسْ الفَ ــا ن ي

األمــيــرْ ــدْ  ــمــاجَ ال ــالقْ  ــخْ ي حتى 

قــرا الفُ ــا  صحابْن و  ــة  بَّ حَ المْ ــلْ  اهْ

مسرّة و  افــــراحْ  ــبْ  ــلْ ــقَ ال ــدْ  ــزي ي

ــرة ــجْ ـــلْ الــشّ ــقْ أهْ ــبّ ــنْ نــسَ ــكِ ل

ــرة كْ الذّ فــي  ــوحْ  يلُ شــريقْ  ــوتْ  ياقُ

رة مْ ــى الخَ ــي عل نِ ــقْ يَغْ ــدْ العاشَ عن

ــرة ــهْ ــمْ جَ ــكُ ــوا بــشــواقْ ــولُ ــمّ قُ ث

ــرة ــظْ ــنّ ــال ب  
ّ
هللا عــلــيــنــا  ـــــودْ  جُ

رْ ــفَ السْ فــي  ــا  امن كمــا 

ــرْ ــمْ األكبَ ــمْ العالَ تيهُ يَفْ

ــرْ بَ الصْ ــنْ  سْ بحُ ــوا  تأتُّ و 
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األوطــارْ فــي  ــازالْ  م شــهرينْ  مــن 

ــوارْ االن بحــر  بنعيســى  امحمــد 

األقطــارْ فــي  ــومْ  المعلُ ــارْ  عمّ ــن  ب

ــارْ ت يخْ ــا  م حــازْ  ــي  اللِّ ــزْ  ري احْ ــن  ب

نا المقدارْ ــنْ شــيخْ ومَ ــدْ المُ ــن  عب ب

كارْ ــذْ ي كمــا  ــباعْ  السّ ــو  أب ــوّ  ه

ــرارْ حْ االس ــا بنعيســى واضَ ــارَة ي غ

رْ القدَ الشــريفْ  ــمْ  إبراهي

ــرْ تبَ عْ المَ ــدْ  زَيْ ــي  أب ــن  ب

رْ هَ األطْ ــز  العزي ــد  عب ــن  ب

ــبْ األذكــــارْ ـــ ـــا صــاحَ ــن زكـــرِيّ ب

ــارْ بّ الصّ ــي  الزْكِ ــدْ  المجي ــد  عب ــن  ب

ــــــــارْ اآلث ــعْ  ــبَّ ــتَ م اهللا  عــبــد  ــن  ب

ــوارْ األن ــة  لْعَ طَ ــبْ  صاحَ ــدْ  أحمَ ــن  ب

المنيرْ ــفْ  ــوسَ يُ بــن  دْ  محمّ بــن 

كبيرْ رُه  ــدْ صَ كــانْ  اللِّي  ســالّمْ  بن 

الخيرْ ــرعْ  ف ــومْ  ي و  ــونْ  ــمُ رَحْ بــن 

ــرّة الحُ ــرَة  هْ طَ المْ ــه  أمُّ ارْحــامْ  فــي 

ــرّة م فــي  ــومْ  قُ ــرْ  عمّ ــرْ  عم ــن  ب

ــرى يَبْ ــقامْ  السْ ــهْ  ب مــن  ــرْ  عامَ ــن  ب

ــرى بْ الكُ فــي  ودْ  ــدُ عْ المَ ــرُوزْ  حْ مَ ــن  ب

رة ضْ بْ الحَ وكَ بـن ســيدي عيســى كُ

ــرة شْ عَ ــم  هاهـ و  ــمْ  ابْراهيـ ــن  ب

ــرة ــظْ ــنّ ــال ب  
ّ
هللا عــلــيــنــا  ـــــودْ  جُ

رْ ــعاعْ البْصَ ــن هــاللْ اشْ ب

رْ بن عبد الرّحمانْ المشتهَ

رْ ــدْ البْدَ ــن زي ــنْ ب ومَ ــن مُ ب

ــرى اسْ ــرْ  السّ ــه  منّ ــد  محمّ ــن  ب

ــرة ــه كمــا الزّهْ ــي مــن جاهُ ــن عل ب

ـــــرى تــقْ رْ  مـــكـــرّ اهللا  عــبــد  ــن  ب

ــرّة ــغُ ــدْ ال ــي شــيّ ــلِّ ــن إدريـــسْ ال ب
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ارْ فّ ــدْ فــي الكُ ــي جاهَ ــسْ للِّ ــن إدري ب

هارْ ــو االطْ ــن الســبطْ أب ــنْ ب سَ بن حَ

ــرارْ حْ االس ــا بنعيســى واضَ ــارَة ي غ

رْ ــعْ كمــا الزْهَ ــبْ ارْفِي نَسَ

رْ مشــتهَ قْ  محقّ ــوتْ  مثبُ

رْ كُ ةْ ينَدْ ــبْ في ســاعَ نَسَ

ــارْ اآلث ــي  فـ ــيــخْ  الشّ ــانْ  كـ ــا  لمّ

ــارْ ــقْ الــعــالــمْ الــســتّ ــحَ نــــاداهْ ال

ــرارْ باألبــ ــنْ  ـــكَّ بالمسَ يتكْ  ســمّ

ــدْ النارْ هْ وقْ صَ ــذُ ــكْ ليــس ي بَّ مــن حُ

انهارْ ــانْ  ك ازْدادْ  و  اخــلَــقْ  انْــهــارْ 

ــارْ كالبـشّ ــراحْ  باالفـ ــروحْ  ال ــالْ  ق

ــرارْ حْ االس ــا بنعيســى واضَ ــارَة ي غ

ــرْ ــة و اعبي ــبْ و غالْيَ ــه طي ــا مثلُ م

ــرْ ري بالتّكْ الْ  ــزّ الغ ــاسْ  العـبّ ــو  أب

اعسيرْ ــلّ  ك اهللا  ــه  ب نْ  ــوَّ ــهَ ي و 

كـتــرة نُـه  محاسْ اهللا  عـبـد  بـن 

ــرة ــزّهْ ال ــة  ــمَ فــاطْ و  رْ  ــدَ ــي ح ــن  ب

ــرة ــظْ ــنّ ــال ب  
ّ
هللا عــلــيــنــا  ـــــودْ  جُ

رْ طَ العْ بنسيمْ  قْ  تَنْشَ يسْ

بَرْ الحْ ــيخْ  الشِّ مْ  نَعْ لُه  نَقْ

ــرْ البشَ ربّ  ــةْ  مَ رَحْ ــزَلْ  تَنْ

ــتْرة ــه مــن السَّ ــتْ خروجُ ــرَّبْ وَقْ و ق

ــرة البشْ و  ــزّ  العَ ــك  ل ــدِي  بْ عَ ــا  ي

ــرة ــا و فــي اآلخْ ــكْ فــي الدني تَ و كرَمْ

ــرة سْ الحَ و  ــوالْ  االهْ مــن  ــه  نْتُ أمَّ

ــرة بالنَّصْ نهــارْ  ــه  ل ــبَهْ  يَشْ ــا  م

ــرَّة ــغُ ـــاذِي نـــايَـــرْ ال ـــه خـــالقْ ال

ــرة ــظْ ــنّ ــال ب  
ّ
هللا عــلــيــنــا  ـــــودْ  جُ
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ــرْ هَ اظْ ــي  للِّ ــر  السّ ــا  أمّ

كما ســيدي عيســى خبَرْ

رْ ــى فــي حجَ و ابقــى يتْربّ

ــرارْ بالتَّكْ ــادْ  العي ــامْ  صي صــامْ 

ــارْ الصغ فــي  اهللا  ــابْ  كت فــظْ  احْ

ــيخْ كمــا ريتْ في األســفارْ كانْ الشِّ

طــارْ عْ مَ دْ  ــوَ اسْ شــعره  ــبْ  محجَّ

ــنْ ووقـــارْ ــزي عــريــضْ الــقــدمــيْــنْ ب

ــفارْ ــة و فــي االسْ ــسْ فــي اإلقامَ يَلْبَ

ارْ ــرّ بالحــ و  ـي  ــفيانـِ بالسّ ســلَكْ 

ــرارْ حْ االس ــا بنعيســى واضَ ــارَة ي غ

رْ فَ ة اضْ جَّ يلِي بالحُ ــهْ السّ

ــرْ األكبَ بالغــوتْ  عــى  يُدْ

ــاضْ الرْضــى و الخيرْ ــابَعْ ف يومْ السّ

التّيســيرْ و  ــامْ  ع الطْ ــرْ  تي تكْ مــن 

صغيرْ ــانْ  ك منينْ  للخيرْ  رايَـــمْ 

ــرْ ثِي اليَكْ ــتْ  فايَ ــة  كيميَّ ــحْ  اصبَ و 

ــرْ ــه جــاهْ كبي ــه ل ــي وقتْ و الجازُولِ

ــرْ بَ ينَعْ ــا  م ــسْ  يتقيَّ ــا  م

رْ ــعْ اللِّي تمــة حضَ و جمي

ــرْ قَ ــوْ ــزّ ال ــعَ يـــهْ ب ـــدِ والْ

فَتْرة كــايْــنَــة  مــا  ــدْ  ســاجَ ـــعْ  راكَ

ــرّة طُ جميعها  ــومْ  ــلُ الــعْ ــرى  اق و 

ــرة ــمْ ـــقـــدّ فـــي خَ مــــربُــــوعْ ال

رة كالگمْ يــنْ  ــدِ ــاعْ الــسّ قصيرْ  و 

رة النَّظْ أوَّلْ  في  بْ  ذَّ مهَ افصيحْ  و 

الفكرة اهـــل  الــعــلــمــاء  ــاسْ  ــب ل

رة ضْ الحَ في  عادْ  هيلِي  السّ بسيدْ  و 

ــرة ــظْ ــنّ ــال ب  
ّ
هللا عــلــيــنــا  ـــــودْ  جُ

رْ البْحَ و  البَرْ  في  مْ  احكَ و 

رْ النظَ هل  الّحْ  الصّ عند 
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رْ الفجَ بعد  ــه  ــسُ ــمْ شَ ــتْ  ــعَ ــلْ طَ

ــولْ جهــارْ ــه يقُ ــى كانْ فــي حالُ حت

ـــارْ أنـــا هـــوّ بــحــر الــوْفــى الـــزّخّ

ــارْ ــولْ الكب ــدْ فحــل الفحُ ــا امحمّ أن

ارْ ــدَ المَ ــتْ  لْعَ طَ ــي  عل ــبْ  طْ القُ ــا  أن

ــارْ ت خْ ــي المُ ــقْ النبِ لْ ــرْ الخَ ــدِّي خي جَ

صــارْ تحْ ــا  م ســالمْ  و  صــالةْ  ــه  علي

ــارْ ــط ــــزَّلْ األم ــــي بــهــم ن ــا رَبِّ ي

االســعارْ ــصْ  رخّ و  ــالدْ  لبْ ــحْ  اصلَ و 

حْ للحــاجْ ادريــس فــي األوزارْ و اســمَ

ــرْ ي تحِ ــولْ  عقُ فيهــا  ــة  رتبَ ادْرَكْ  و 

ــرْ ــطَ ــى مـــن ق ــت ـــتْ ح ـــابَ مـــا غ

ــرة الــنَّــصْ فــــارَسْ  بنعيسى  أنــا 

ــرة ــسْ ــرْ الــكَ ــبَّ أنــا الــهــاذِي مــجَ

ــرى االسْ ــرّحْ  ــسَ م لْطانْ  السّ ــا  أن

ـــوزارَة ــلُــوكْ و ال ــعْ الــمْ ــضَ ــيّ تَــخْ ل

ــورة ــي الــصّ ــمْ االرْســــالْ بــاهِ خــاتَ

ــرّة طُ حــابْ  االصْ و  ــه  بيتُ آلْ  ــى  عل و 

ــرة ــا خضْ ــامْ فــي الهن ــلْ االيّ و اجعَ

رَة ــدْ الــقُ و  ــكــامْ  االحْ كْ  بيدَ من  يا 

رة فــى نَضْ طَ صْ ــهْ المُ ــي فــي وَجْ باغِ

انتهت القصيدة
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ــي ــي العالِ ــدا بأســم الغن نب

ــي ــو اهوالِ فُ ــي بالعْ ــي ل جِ يَفْ

سالِي وامْ  ــدْ ال على  ودْ  انعُ و 

ــي ــالِ االرس ــمْ  ــاتَ خ محمد 

ــي انْجالِ ــا  اضي ــه  آل ــى  وَعل

ـــي ـــوالِ ال ـــا  ي  
ّ
هللا غـــــارَة 

ــمْ رايَ الكْ و  ــرّ  السّ ــرْ  بَحْ ــا  ي

ــمْ ــومْ جــاهْ فاخَ لُ عْ ــكْ مَ جاهَ

ريفْ شــيخْ عالَمْ ــلْطانْ اشْ سُ

والَمْ العْ ســايَرْ  ــكْ  لَ تْ  دَ ــهْ شَ

مالِي وامْ  الـــدْ ــولْ  طُ ركْ  بَحْ

ي ــا طبيـــب حالـِ ــي ي ـ رْنـِ خمَّ

ــاسْ ــن ــقْ االجْ ــا خــالَ ــن ــاحْ رَبْ ــمْ الــفــتّ ــعْ نَ

ــاسْ ادْن كلّ  مــن  ــي  مرايْتِ ــي  ل ــي  فِّ يصَ و 

ــاسْ ب نَلْقــى  ــا  م ــي  النبِ و  اهللا  فضــل  مــن 

ــراسْ االغْ ــتْ  حَ لَقْ ــا  م ــه  علي اهللا  ــى  لّ صَ

ــاسْ مامْ العسّ ــلْ الهْ ــى الشــيخْ الكام و عل

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــا  ي ــاكْ  حم ــي  ف ــا  ن زاوگْ

ــامْ ق ــي المْ رْ عالِ ــدَ خْ الق ــن عيســى شــامَ ب

ــرامْ ـ الكْ مــن  ــكْ  لَ ـعْ جَ و  ــا  ربْن ــارَكْ  اخـت و 

إمــامْ ــرامْ  ــكْ ال ل  لألهْ النْبِي  ســرّ  وارَتْ 

امْ ــدّ خُ ــرار  لألسْ ــاللْ  الهْ مــع  سْ  ــمْ الشّ و 

ــرَكْ بالكاسْ مْ والْ مــن خَ ــاسْ االحْ ي ن ــقِ تَسْ

ــاسْ ب االكْ ــبْ  هَ يَدْ ــي  عنايْتِ ــا  ي اســقيني  و 
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ـــي ـــوالِ ال ـــا  ي  
ّ
هللا غـــــارَة 

ــرابِي ــي اشْ ــذّ لِ ــرَبْ  و يلَ نَشْ

ــا ســيدنا خطابِي عْ ي و اســمَ

ــتْ صابِي نْ ــومْ كُ ــكْ مــن يُ بَّ حُ

ـي احبابـِ كلّـــها  عيــساوَة 

تالِي لكل  ــيــادِي  اسْ في  ما 

مالِي راسْ  و  ــنْــزِي  كَ ــتَ  انْ و 

ـــي ـــوالِ ال ـــا  ي  
ّ
هللا غـــــارَة 

ــبِي مَسْ ــزولْ  ان ــا  م ــكْ  بغرامَ

قَلْبِي ـــالجْ  ع ــا  ي ــة  ــات االغ

ــي رْبِ العَ ي  ــمِ الهاشْ ــدْ  وَلْ ــا  ي

بِي ــيخْ رَغْ ــا الشّ ــي ي ــي ل أوفِ

الموالِي ــسْ  رايَ مد  احْ بن  و 

ــي غالِ و  ــز  عزي ــره  دَكُ ــي  اللِّ

ـــي ـــوالِ ال ـــا  ي  
ّ
هللا غـــــارَة 

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــا  ي ــاكْ  حم ــي  ف ــا  ن زَاوْگْ

ــراسْ و االقْطــابْ ــامْ االجْ ــا إم ــكْ ي مــن كفَّ

ــي فــي البابْ ــي و شــوفْ لوقوفِ ــمْ حالِ و ارْحَ

حــابْ االصْ ــكْ  امَ دّ خُ حــبّ  و  ــي  لْبِ قَ نْ  ــكَ اسْ

ــابْ ب االحْ و  ــرا  الفق فــي  ــرْقْ  فَ ــدِي  نْ عَ وال 

ــاسْ ن ــدِي  نْ عَ ــا  م ــمْ  دونْهُ يدْ  ــهِ اشْ اهللا  و 

انْعــاسْ دُونْ  رْ  ســاهَ ــزُولْ  ان ــا  م ــكْ  رامَ بغْ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــا  ي ــاكْ  حم ــي  ف ــا  ن زَاوْگْ

ــوبْ منسُ ســيدي  ــا  ي ــك  ل ــك  الشّ ــرْ  ي بغِ و 

ــوبْ عطُ المْ طــبّ  ــا  ي ــولْ  الگفُ ــاطْ  زطّ ــا  ي

وبْ ــدُ اكْ دُونْ  ســرّكْ  أرضْ  كلّ  فــي  مــن  ــا  ي

ــوبْ جُ حْ المَ ســيدْ  ــكْ  بَ صاحْ ــارْ  ع فــي  ــا  أن

ــراسْ اهْ كلّ  ــرْ  بَّ مجَ ــي  الحارْتِ ــيخْ  الشّ

ــاسْ ف ــارَةْ  م اعْ ــسْ  ادري ــن  ب ــسْ  ادْري مــوالي 

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــا  ي ــاكْ  حم ــي  ف ــا  ن زَاوْگْ



563في مدح الهادي بنعيسى 7

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

حياتِي في  ــوزْ  انــفُ بــرضــاكْ 

ــي واتِ ــلّ  ك و  داواوْا  حــتّــى 

ــي تاتِ ــامْ  ع كلّ  ــمْ  وسَ للمُ

ــي واتِ امْ رة  ســاهْ ــرة  الحضْ و 

ــي خالِ ــحْ  نْ جَ كلّ  ــرْ  مَّ يتْعَ

اتْشالِي ــرَّدة  ــجَ امْ ارْجـــالْ  و 

ـــي ـــوالِ ال ـــا  ي  
ّ
هللا غـــــارَة 

ــوادِي ــب ال و  نْ  ــــدُ امْ تــاتِــيــكْ 

ــادِي ــن ــهــا ت ــا كــلّ ه ــدْ ــوجَ ت

الهادِي يا  ــولْ  ــقُ اتْ بجميعْ 

ــيــنْ بــادِي ســـرّكْ لــلــعــارفِ

ــي مالِ ــي مــع اعْ لِ ــحْ فَعْ لَ يَصْ

ــي لِ غــى  اصْ مــن  كلّ  ــا  ي هللاّ 

ــقــيــراتْ افْ و  ــقــرا  فُ ــنْ  ــري اخ ـــازُوا  ف كما 

الــبــركــاتْ هــل  البالغة  ــة  ــيّ ــنّ ال ـــاسْ  ن

ــادَاتْ الع و  ــفْ  وايـَ بالطّ ـــيخ  الشِّ ــامْ  ق لمْ

ــاداتْ ــامْ على السّ وز في المق ــدُ ــكاسْ إي و ال

ــاسْ اقْي دونْ  ــرْ  ظاهَ النْهــارْ  ذاكْ  ســرّكْ 

ســاسْ ية من غير احْ ــوفْ باكْ حــابْ الشّ و اصْ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــا  ي ــاكْ  حم ــي  ف ــا  ن زَاوْگْ

ــودْ ــرة فــي الميلُ بْ ــكْ صَ وا علي ــدُ ــسْ يوَجْ لي

ودْ لْمُ جَ قَلْبُه  مــن  ــلّ  ك لــك  قْ  ــوَّ ــشَ ــتْ ي

ــودْ كالعُ ــحْ  يتْمايَ ــواكْ  اهْ مــن  ــايَقْ  الشّ و 

ــودْ الجُ ــولْ  مُ ــي  ربِّ ــمْ  ري الكْ ــكْ  ب نســألْ 

ــواسْ ــى الوَسْ ــوى و عل ــى الهْ ــي عل و يغلّبنِ

ــي فــي بهجــة فاسْ ــن عل ــي الدريــس ب عِ تَدْ

انتهت القصيدة

28 : و يقال كذلك "...كما فازوا أخرين في مدن و قريات."  أو   "...كما فازوا أخرين قادمين من كل قريات."       
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ليســة هبّ النْســيمْ و احالتْ التّغْ

ة يقْ في بيات سليسَ انْشــدْ يا عشِ

ــزّ و ســرُورْ و تَأنِيســة ــة و ع فَرْحَ

كْ آســيدي بنعيسى يافَ جينا اضْ

كْ امَ ــكْ و خدّ نا ضيافَ احْ

ـكْ رِينْ مقامَ ايـْ ــا الزّ ن احْ

كْ ــرَبْنا كيُوسْ مدامَ و شْ

يمة ظِ العْ الدرجــة  ــبْ  صاحَ ــتَ  أنْ

ــة ريمَ الكْ ــبَة  النّسْ ــرْ  هَّ مطَ ــتَ  أنْ

ة يمَ ــدْ قدِ جْ ــمْ فــي المَ ــتَ دارْكُ أنْ

عيســى ســيدي  ــرَّمْ  كَ المْ ــكْ  ب و 

ادخيســة و  حســناوِي  و  ــاوِي  رْب غَ

االنـفاسْ بها  تْ  طابـَ االوْقاتْ  هذا 

وفْنا غبنا على االحساسْ حتى تشُ

ــاسْ ن كْ مَ هــذا  ــرْ  عمايـَ ــو  ب هــذا 

النّاسْ وادْ  وهْ اجْ رمُ يفْ تايْكَ و الضِّ

مة دْ الخَ بهذا  شــرّفْتنا 

مــة رَحْ ــارَة  الزي ــا  عرفن

ة مّ غُ ــي  لِّ تخَ ما  ــرْبَة  شُ

قــامْ ــددْ و المْ خْ المَ ــامَ ــتَ الشّ أنْ

للعــالّمْ ــرَّبْ  قَ المْ ــريفْ  الشْ ــتَ  أنْ

ــسْ مــن الكــرامْ ي ــرْ نفِ وهْ ــتَ جُ أنْ

راسْ االجْ رْ  مَّ عَ المْ الشريفْ  عمر  بن 

راء و اجناسْ حْ ــالْ و ريفْ و الصّ و جب
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بنعيسى آســيدي  كْ  يافَ اضْ جينا 

نَمْ يَغْ ــة  بَّ حَ بالمْ جــا  مــن 

ــلَّمْ دْ من عليكْ يَسْ ــعَ يَسْ

مْ دَّ قَ ــلْ المْ ــا فعَ ــلْ م عَ يَفْ

ســليمة ــلْ  لَ العْ مــن  ــه  بْتُ محَ و 

يمة ــوة فــي تَرْگِ سْ من فاسْ جابْ كَ

ة ــة و القيمَ نْعَ ةْ الصّ ســوة رفِيعَ كَ

ــة ويسَ رابْ في تقْ حْ يحســابْها المَ

ــة ليسَ نهــار خامــس العيد في تَجْ

بنعيسى آســيدي  كْ  يافَ اضْ جينا 

ــدْ قَ رَةْ تَوْ داروا لهــا مســطْ

دْ مجــرّ ــطّ  بخَ ــة  تُوبَ كْ مَ

دْ تمجّ البســيطْ  بياتْ  في 

ــدة ــركابْ هــل التجري ــا شــيخ ال ي

ــدة الوْكيـ ــة  مـ بالهّ اهللا  ــو  ـ عُ تَدْ

ميدة ــيرة الحْ ــه هــل السّ حابُ و اصْ

ونســا رجــالْ  ــركابْ  ال ــمْ  اغنّ و 

ادسيســة دُونْ  ــسْ  ادري اســباعِي 

النّاسْ وادْ  اجْ وهْ  رمُ تايْكَ يفْ  الضِّ و 

مة ــوبْ النَّعْ ــي فــي تُ لِّ ويوَ

رْمة مى و الحُ مْ الحْ ظَّ و يعَ

مــة دْ الخَ ــرْ  كتي ــازِي  التّ

ــد غالمْ ســوبْ دارْ بنعيســى عب كْ مَ

مــامْ الهْ ــى  عل ــمْ  يَّ لمخَ ــوزْ  رب للدّ

فيها خمسة عشر رخوخة  في اقْوامْ

ة في الرّاسْ مَ ــاللْ و النّجْ رة بالهْ مْ حَ

ــاسْ ي قْ المَ دُورْ  ــة  بَّ القُ ــى  عل دارَتْ 

النّاسْ وادْ  اجْ وهْ  رمُ تايْكَ يفْ  الضِّ و 

بودة بْ مجْ ة من الذهَ حَ صفْ

ــرْ المنضودة واهَ ــل الجْ مث

ودَة مسعُ ة  مباركَ كســوة 

دِي شــيخْ األرشــادِي هْ الهــاذِي المَ

ــرادْ المُ ــنْ  سْ حُ مْ  للمقــدَّ ــي  طِ يَعْ

ــعْ من اهنى من هــذا العبادْ ي و اجمِ

يمْ كســيهْ من العزّ لباسْ و للِّي خدِ

ــرو بنحــاسْ مْ ــطْ عَ لَّ ــا تخَ ــزْ م يَبْري
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بنعيسى آســيدي  كْ  يافَ اضْ جينا 

ـــحْ ــرْ واضَ ــاهَ عــالكــم ظ

اليَحْ ــمْ  والَ العْ فــي  ــرُّه  سَ

مْ بايَحْ ــرْ من شــذاهُ طَ لَعْ

ة مْ ريحَ ــنْكُ ةْ محاسَ ــفْ ريحَ ما كي

ة ــكْ فــي اهللا صحيحَ تَ جْ يا مــن حُ

يحــة ــة الوْضِ ــوالْ و الهمَّ ــكْ االحْ ل

ــة ــة و التَّرْييسَ ــوابْ الخالفَ مــن ابْ

طْ في التّأسيسة ــهيلِي توسَّ و السّ

بنعيسى آســيدي  كْ  يافَ اضْ جينا 

الخاتَمْ األشــياخْ  عطاوكْ 

مْ ــدْ الحاكَ ــه بَعْ ــمْ ب كَ تَحْ

مايَمْ لعْ ــكْ  لهبْتَ ــعْ  ضَ تَخْ

ة يْراتْ فخيمَ كْ خَ مَ و اسْ نا قامُ ــفْ شَ

ــة زِيمَ نا رجـالْ و انسا فـي تَحْ فْ شَ

ــة ورْ ظلِيمَ ــرْ و شــعُ مَ ــونْ كجْ يُ العْ

ــة قْ تقلِيسَ ــدَ مــن جــا يعيبْها يصْ

ــاعْ مــن كانْ اونيســة ــرَمْ بالمت و ك

النّاسْ وادْ  اجْ وهْ  رمُ تايْكَ يفْ  الضِّ و 

مس الضحى تُه بشَ شــبَّهْ

ـحــى اتمْ ــه  آيتُ مـحــالْ 

حى تُه ما يسْ من شمّ ريحْ

لْ الرّوضْ و فاحْ ونْ طابْ و اكمَ بها الكُ

ــا رُوحْ األرواحْ ــبْ االقْطــابْ ي ــا قُطْ ي

ــاحْ المفت عطــاكْ  ــولْ  الرسُ و  اهللا 

ــو العبّاسْ من بعــد عبد العزيز  و أب

ــرْ و الفضلْ ليــس يليه قياسْ الخي

النّاسْ وادْ  اجْ وهْ  رمُ تايْكَ يفْ  الضِّ و 

مســلَّمْ الصحيحْ  للوارَتْ 

مْ ظَّ معَ الرجــالْ  ــنْ  بي ــا  م

ــمْ وسَ للمُ ــوْقَة  مشَ ي  تجِ

هامْ ــة لصحابَكْ الفُ حَ ــرارْ واضْ و اسْ

ونْ مدامْ ــدُ ــكْ ب راتْ مــن غرامَ ســكْ

تْ على الحكامْ لة خرْجَ ولْ  ذاهْ و عقُ

ــاسْ النّ جــاتْ  و  ــوقْ  السُّ ــرْ  تعمّ إال 

ة جا من فاس الدريس بن علي ســاعَ
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عكيسة كـــلّ  كفينا  ــا  ــن ربْ ــا  ي

شميســة ــوارْ  بنْ ــا  همومن ــفْ  كشَ و 

ــواسْ ــا من شــرّ الوَسْ ــظْ قلُوبن و احفَ

ــراسْ ع و  ــهْ  ــزايَ ن ــودْ  ــعُ ت ــنــا  ــامْ ايّ و 

انتهت القصيدة
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راسْ ســبحانْ من اكرَمْ االقْطابْ و االجْ

ــواسْ ــدْ الوْسْ ــلْ حبهــم لطري و جعَ

ــمْ ما يلْقــى باسْ مــن زاكْ في حماهُ

ــعاسْ سْ ــي عيّطْ في العَ ال ســيّما اللِّ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــد  امْحم أســيدي 

ســلطانِي ــا  ي ــدْ  جُ هللا 

نانِــي ــي العدْ ــدْ النْبِ ــا وَلْ ي

ــي ــكْ ديجانِ تَ لَعْ ــوِّي بطْ ضَ

يانْ ــوفْ ابْهــاكْ بلعْ ــرى انشُ ــا ت هلْ ي

بالبْيانْ ــفْ  تــوقَ اعــلــيّ  ادْرى  ــا  أم

ي بشــايَنْ ضرَّكْ و ســألْ االمانْ ــكِ اشْ

ى بنعيســى ســلطانْ ــال اخفْ هــذا ب

كاسْ ــكْ  فَّ كَ مــن  ــرَبْ  نَشْ ــي  دْنِ اتوَ

راسْ ــي االغْ افِ ــي بمــاكْ الصّ يَلْقــحْ ل

ــة يسَ مِ اشْ ــودْ  الوْجُ فــي  ــرارْ  باسْ

ــة ــس ــي ادْن ـــوبْ  ـــلُ ق ــي  ــقّ ــن ي و 

ــيــســة ــكِ ــعْ تَ ـــه  ـــصـــادْفُ ت وال 

ــة يسَ انْعِ ــامْ  ن المْ فــي  ــاسْ  النّ و 

ــعــيــســى ــن ب يـــــا  ـــــــدْ  جُ هللا 

ــى نّ نَتْهَ ــي  تِ مْ غُ ــي  فاجِ

ــى ن الغْ و  ســانْ  الحْ أدارْ 

ــى نّ نَتْمَ ــا  م ــكلّ  ب ــرْ  فَ نَضْ

ينا السّ ــي  ف كْ  ــدَ انــشــاهْ ـــوْ  أل

جينا كْ  ــدَ ــصْ ــقَ ل ــي  ل ــولْ  اتــقُ و 

ــلــيــنــا اعْ تـــريـــدْ  مـــا  ـــبْ  طـــلَ و 

ــلــيــنــا ـــازْ اعْ ـــح ـــاتْ مـــن ات ـــيّ غ

سيسة لحْ ـــي  ـــوارْحِ ج تَـــبْـــرى 

اليبيسة ــي  ــنِ ــســاتْ ب ــى  ــي ــحْ تَ
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ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــد  امْحم أســيدي 

ــرابَكْ بشْ بســاتْنِي  ــي  تَحْ

طابَكْ عْ في األذانْ اخْ مَ و نَسْ

حابَكْ ــلْ اصْ تِي ــوزْ كمْ و انفُ

بابْ ــقْ االحْ رِي نَلْحَ ييتْ نَجْ ســيدي اعْ

وبْ و اخنادَقْها و اشــعابْ بينْ الســهُ

تابْ ــومْ مــع المكْ ــحْ و انقُ ي ــارة انْطِ ت

ــابْ ب وال  مــنــهــاجْ  ال  ــتْ  ــرَفْ ع وال 

كْ خارَجْ االحســاسْ نْدَ و اليُومْ جيتْ عَ

ــكْ فــي ســايَرْ االجناسْ ــي عنايْتَ نَبْغِ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــد  امْحم أســيدي 

ــرة النَّصْ و  ــكْ  تَ مْ هَ ــي  نَبْغِ

تْرة ــت العَ ــي في وَقْ نِ دْ و نَقَ

ــفْ الفقرة ــي وصي لْنِ و اجعَ

ــدكــارْ ن ــكْ  ــالَ ب ــي  ف ــنِــي  ــلْ جــعَ و 

بشــارْ ــي  يجيـن ــرْتْ  جبَـ ــو  ل أواهْ 

االعــدارْ ــعْ  لَ نَخْ و  ــدْ  نري ــا  م رَكْ  ــدْ نَ

ــعــيــســى ــن ب يـــــا  ـــــــدْ  جُ هللا 

ــرْبَة ا من شَ شــرْبة و يا لَهْ

ــة بَ برَغْ ــرابْ  التْ ــلْ  بَّ انْقَ و 

ــة بَّ حَ المْ ــل  أهْ ــنْ  الفايْزِي

يبَة غِ اشْ ــواقْ  ــاالشْ ب ــسْ  الــنَّــفْ و 

يبَـة اصعِ و  ــــرَة  واعْ اوْعــــارْ  و 

ـــورْ تــــارة غــيــبَــة ـــضُ ـــــارَة ح ت

ــة مصيبَ ــقْ  الطري فــي  ــل  الجهْ و 

ــة ــيــسَ هِ ــدْ ــن الــتَّ ــنِــي م ــكْ ــلَ تــسْ

ــة يــسَ ــدِ ــتِــي تَــقْ ــمْ ــحــى لــهَ تَــضْ

ــعــيــســى ــن ب يـــــا  ـــــــدْ  جُ هللا 

ــرْ حاضَ ــه  انْصيبُ ــا  دادْه امْ

ــرْ يَّ ــتْ الخَ ــا اللِّي برْضــاكْ ي

رْ ــكْ حاضَ ــي في بالَ لْنِ و جعَ

نيرَة المْ ــكْ  ــرْتَ حــضَ مــقــامْ  فــي 

ــشــيــرة ــبْ الــتّ ـــذا  ب ــي  نِ ــرّ ــس ي و 

ادْخــيــرَة ــل  ك ـتْ  ـلـْ نـَ ـــولْ  انـــقُ و 
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ارْ وّ ــــزّ ــامْ ال ــي عــــارَكْ أغــنّ أنــا ف

ــاسْ ــو العبّ كْ أب ــارْ شــيخَ ــا فــي ع أن

ــاسْ ــن ســليمان و دوكْ النّ ــلْ بب ي ادْخِ

ــاسْ ن كْ مَ ــى  مول ــد  امْحم أســيدي 

ــي بالجازُولـِ ــلْ  يـ ادْخِ ــا  أن

ولِي ــكْ هُ فَ و ينشــلى بعطْ

ــي ــي قُولِ ــا طبيب عْ ي ــمَ اسْ

ــالْ قيّ ــتْ  بايَ ــكْ  مديحَ فــي  ــي  هانِ

فــالْ التّطْ مــع  حْ  ــدْ المَ ــةْ  حيلَ إالّ 

المتـعــالْ اهللا  ــوابْ  ابْ أنتـمــا 

ــالْ ــرى و ين ــمْ يَبْ كُ دْ ــعْ مــن قصَ جمي

ــتْ القرطاسْ ــكرْ نهي ــدْ و الشّ مْ بالحَ

ةْ فاسْ جَ نْ بَهْ مْ ســاكَ مــن عند عبدكُ

ــاسْ ي القْ عْ  ــوَّ نَ لمْ ــي  عل ــن  ب ــسْ  ادري

نيرَة المْ ــكْ  ــتَ ــجْ حُ ـــارْ  ع ــي  ف و 

ــة يسَ الطِّ ــعْ  ارْفِي ــهيلي  السّ و 

ــة ــرْيــيــسَ الــتّ و  ــــــرارْ  االسْ أهـــل 

ــعــيــســى ــن ب يـــــا  ـــــــدْ  جُ هللا 

ــلْ ضَ خْ الفْ ــاعْ شــامَ بّ و التّ

لْ نتوَصَّ لكْ  لْبَتْ  طَ بما  و 

لْ كنتْوَسَّ ــكْ  ب الزَلْــــتْ 

حيلَة ـي  مــالـِ ضــعــيــفْ  ألنِــــي 

ــة ــلَ ــوْســي ـــلْ ال عــلــى عــتــابْ ه

اعــلــيــلَــة داتْ  ــلّ  ــك ل دواء  و 

اصقيلَة ـــودْ  ـــعُ ت ـتُــه  مــرايـْ و 

ة سليسَ و  ـــة  ـــقَ رايْ ــاظْ  ــف ــأل ب

ة تسليسَ ــمْ  ــكُ ــبْ حُ دارْ  ــن  م

أبنْعيسى ــكْ  ــحَ ــدي م ــه  ــلُ شــغْ

انتهت القصيدة
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ـي ـــا الــعــالـِ ـــن ـــدْ رب ـــمَ ــحْ نـَ

ـــؤالِـــي ـــعْ اسْ ــرْ ســـامَ ــي ــصِ ــب ال

بــالِــي الــتــنــى  ــي  ف ـــلْ  ـــغَ اشْ و 

مالِي راسْ  طــيــبْ  و  ــي  ــلِ ــضْ فَ

ـــذا ســـالِـــي ـــك ـــــــــتْ ه الزَلْ

ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

ــكْ جيتَ امْحمــد  أســيدي 

يتَكْ ــعِ اسْ ــولْ  القبُ و  ــزّ  الع

ــكْ يتَ ابْغِ ــولْ  حُ الفْ ــلْ  أفْحَ

ــي ــالِ ـــن ح مـــــواليْ شـــــوفْ م

ـــي بـــحـــر الــــوْفــــى الـــمـــالِ

ارْ ــدّ ال ــابْ  ب في  ــفْ  واقَ اليومْ  أنــا 

ينْهارْ ما  ايَلْ  السّ و  ارْضاكْ  عى  نَسْ

ــارْ ت خْ ــابْ اوْالدْ المُ ال ســيما فــي ب

المتعــالْ الحــقّ  ــوابْ  االب ــحْ  الفات

اللْ ــي مــن االضْ نِ ــي أوْ اخرَجْ مــن ودَنِ

ل االفْضالْ يحْ ساداتِي أهْ دِ لْ امْ عَ و اجْ

والْ نِي مــن كلّ اهْ صّ ــي و حَ يرْتِ و ادْخِ

ولْ فــي االقْوالْ نا و انْقُ حْ ســيدْ ــدَ نَمْ

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ

ــارَة للغ ــفْ  واقَ ــوم  مضي

هــارْة ــلْ و اطْ ــر و الفضَ السّ

ــارة ازْي ــبْ  يـ بطِ ــي  نِـ ـرَمْ تكْ

الوْحــالْ ــدْ  ناقْ ــا  ي ــي  غربْتِ ــمْ  ارْحَ و 

ــيلْ إذا ســالْ جــودَكْ فايَقْ على السّ
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ــي ــالِ ــع ــمْ ــــقــــامْ ال أنـــــتَ امْ

ــي ــالِ ع و  ـــخْ  ـــامَ ش رَكْ  قـــــــدْ

ـــي ـــوالِ ـــمْ ـــه ال تْ ب ــــدَ ــــهْ شَ

ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

رْ شــارَقْ ظاهَ ســرّكْ فــي المْ

البْشــايَرْ ــلّ  ه ــه  ب ادْواتْ 

ــادَرْ ــد الق ــيخْ عب ــاذا الشّ ه

ــي ــالِ ــع ــل ــــــافْ ل ــو ش ــج ــل ل

ــي ــالِ ــض ــعــض االف ـــوه ب ـــؤلُ س

ـــي ـــاللِ ـــجـــي ـــهـــم ال ـــقـــال ف

لــلــعــوالِــي ــــتْ  ري ـــنِـــيـــنْ  امْ و 

ــطــر والِـــي ــي الــسّ تْ ف ــــــدْ اوْجَ

ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

ضــارْ حْ المَ ــري  يقَ كانْ  ــومْ  يُ ــداتْ  افْ

صارْ ــه شــلّى يُحْ حابُ ــوفْ مــن اصْ لأللُ

ــعْ االبْصــارْ ــه و ارْفَ شــاهْ حالُ ــى اغْ حت

ــوالْ ــم و االحْ ــاسْ العل ــامْ ن ــتَ إم أنْ

ــنْ و وطــاه و جبالْ دايَ ســرّكْ في المْ

وهْ انْسا و ارْجالْ مُ دْ ــرْقْ كيخَ في الشّ

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ

ــرة ــاسْ النّظْ ــه ن تْ ب دَ ــهْ شَ

ــرى بْ الكُ ــومْ  لُ العْ ــياخْ  االشْ

ــرة ضْ الحَ ــاسْ  ن ــه  ب ــرْ  خب

ــوفْ و طالْ ة وســارْ في األرضْ يشُ ثَمّ

قالْ ــرى و الحْ عليهــم المْ عــن ما اجْ

ومْ األرضْ و االســفالْ ــرْتْ في اتخُ انْظَ

ــا جوالْ ــرْ وان ــتْ ننظَ نْ ــوحْ كُ فــي اللّ

ــدالْ االبـْ ــه  ل ــل  تنفَ ــا  بعدن ــي  ياتـِ

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ
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ــرة حضْ ــا  ي ــا  بعدن ــي  ياتِ

رة دْ في الغــربْ فيه ســرّ القَ

ــخرة السّ ــد  عب ــه  ل مْ  ــدَ نَخْ

ــي ــامِ ــق ــمْ ـــــاقْ ل ـــــــاذاكْ ف ه

لِــي ينبى  ــرْ  ــي ــهِ اشْ ــه  ــم اسْ  

ـــي ـــانِ ـــــــــدْ مـــنـــكـــم ت واحَ

ـــي ـــالِ ـــق ـــمْ ال صـــــحّ  وإال 

ــي لِ ـــــادا  م ـــه  ل ــــولْ  ـــقُ ايـْ و 

ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

ــرُه بْ خَ عْ  ــمَ يَسْ كانْ  ــذْ  ي تلمِ

رُه عمْ لْ  طــوَّ ــلْ  الجلي نعــمْ 

عصرُه رْ  آخَ في  له  لَقْ  اخْ و 

ــارْ حضّ ــه  لُ كــون  ــي  ل ــو  فقالُ

ــارْ االخب كــى  احْ و  بســرُّه  ــا   بَرْن اخْ

صــارْ فقــال لهــم ســرّه شــلّى يُحْ

ــزارْ المْ ــتأنَفْ  اسْ و  ــكْ  تَ دْ مُ ادْرَكْ 

ي هل القطارْ صِ قْ و ابْدى ايْسالْ و ايْصَ

اوزارْ ــكْ  ل ــى  أت ــة  غارْبَ المْ مــع 

شــاهرْ رُه  أمْ ــريفْ  اشْ ــى  وال

رْ ــه حاضَ ــو كنت فــي ازْمانُ ل

ــرْ اآلم ــد  عن ــه  ل ــوكْ  مملُ

تعالْ ــمْ المُ ــه الكري رْبُ مــن الكــون قَ

ــارَسْ االبطــالْ ــد ف بنعيســى امْحمّ

ه لو طــالْ الحالْ رْكُ ــدْ عســى ايْدَ ولَ

عْ و ايْســالْ ضَ ــالمْ و يخْ ــرا له السْ يقْ

ــاللْ  الهْ ــةْ  لْعَ طَ ــا  ي ــكْ  ربَ انْقَ ــا  أن

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ

ــرْ تواتَ ــكاوْا  احْ ــا  م وارْوى 

ــرْ الباصَ الحــقّ  ــه  لُ ــارك  ب

ســرْ ــا  ي ــارَفْ  ع كانْ  ــي  صب
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ـــبـــالِـــي االقْ و  ـــرضـــى  ال ــــالْ  ن

لِي ــكــى  احْ و  قـــولْ  ــتْ  ــعْ ــمَ اسْ

ــي ــعْ االفــضــالِ ــمْ ــخْ جَ ــن شــي م

الــمــقــالِــي ــكْ  ــي ــل ع ـــلـــى  امْ و 

ـي ـشــالـِ اتـْ و  ــــولْ  ــــقُ اتْ ـــم  ق

ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

ــرة هْ بجَ ــه  ل ــولْ  اتْقُ ــي  كنتِ

ــتْ له شــي وَزْرة ــو ادْرَكْ أنا ل

رة ــخْ السُّ يمْ  دِ اخْ ــه  لُ ونْ  انْكُ

ــــي الِ ــــجــــوّ ــــي ال ــــتِ ــــادِي ن

ـــوالِـــي ــه بـــمْ ــي ــل ــــي ع تِ ــــدْ جَ

ــي ــاللِ ــجــي ال ــظــيــمْ  اعْ وَدّه 

ــــي ــــالِ ــــتْ ارْج ــــالَ ـــة ن ـــمّ ث

ـــي ـــوالِ ـــهْ ال دارْ  ـــــوا  تَـــــرْكُ

النْهارْ و  الليل  في  غالمْ  له  انْسيرْ  و 

ــرارْ بالتَّكْ ــا  عاوَدْه اتـْ ــي  ابديــت و 

ذارْ ــي االعْ تِ ــامْ خلَعْ ق تمــة فــي المْ

كــى شــايَنْ قالْ ــومْ شــاهدكْ و احْ ي

ــالْ العقّ هــو  عْ  ــمَ اسْ ــا  م ــي  أب

ــادَرْ مــن صالْ ــدْ الق ــرامْ عب ــاجْ الكْ ت

تارَكْ في الحالْ قْ و الوْفى و اعْ ــدْ بالصّ

ــالْ ــكْ هطَّ عَ ــونْ و دَمْ ــرَةْ العيُ و حم

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ

ــرَّرْ اتْكَ ــكالمْ  ال ــداكْ  افْ و 

ــه فــي العصــرْ ــتْ ب و اتْالقِي

رْ خَ نستَفْ وال  ــه  مُ ــدْ انْــخَ

ــاللْ تَطْ ــي  جافِ ــرْ  اهَ الظّ ــدادِي  البَغْ

صالْ ــفْ المْ ه و ارْشَ و ادْفَلْتِي في فُمُّ

ــازْ و نالْ شــافْ الســما مع اللُّوحْ و ف

مالْ ة بكْ ينْ في االعدادْ و تسعَ ــعِ تَسْ

رَبْ بهــم االمثالْ ــولْ تَضْ ــادُوا افْحُ ع
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ـــي ـــوالِ ـــحـــمـــد ال ســـيـــدي امْ

مــرّة فــي  كلهم  ــوا  ــحُ رَبْ

رة قَطْ مــددَكْ  من  صــادَفْ 

رة هْ بجَ عــادْ  االســواقْ  بين 

ــي ــالِ ــكْ م ــتَ ــبْ ــي ـــــتْ فـــي غ أنَ

ــي ـــ المالـِ ســــــــــرَّكْ  ازْدادْ 

ــــي ــهْ واتْــــوالِ ــي ــل تِــــي ع ــــدْ عَ

ــي ــالِ ــع اتْ و  ـــــومْ  قُ ـــرَبْ  تـــضْ

تـــالِـــي صـــــادْفَـــــكْ  آدَمْ 

ــــوالِــــي ـــــــرَبْ طــيــبْ االقْ اشْ

ـــاللِـــي ـــتْ اهْ ـــلْـــعَ يـــا نُـــــورْ طَ

ــي ـــاللـِ اعْ ـــكْ  بـــطـــبَّ داوِي 

ــي ــوالِ ــنْ ـــلِـــيـــكْ م ـتْــنِــي اعْ نـَ

ــي ــاللِ ــهْ ــفْ ال ــي ــعِ ــضْ ــــالْ ال ق

ولْ فــي االذكارْ يحْ ايْقُ حِ بلســانُه اصْ

ـــارْ الـــجـــبّ اهللا  إال  ــــه  إل ال 

ــارْ زخّ ــرُه  بَحْ ــي  الوالِ بنعيســى 

ــلْ الرجالْ فْ يا فحَ طَ بنعيســى اعْ

ــرْ مَّ اتْعَ ــبْ  لْ قَ ــمْ  هُ اتمامْ و 

رْ قامْ امْخمَّ و امْشــى من المْ

ــرْ كَ يذْ و  ــلْ  لي الجْ ــدْ  ايْوَحَّ

ــوالْ تَهْ ــال   ب ــره  ب خَ ــاقْ  الفي بعــد 

ــوالْ الهْ ــنْ  راتَ بفْ ــرْ  البْحَ لْ  ــوَّ اتْهَ و 

والْ صا و انت فــي تَهْ كْ العْ ــدَّ و فــي ي

نَمْ تفضالْ ــرُه يغْ هْ طاكْ ظَ ــي اعْ و للِّ

ه ذو الجاللْ دُ ه ســعْ يســتحقْ اســمُ

يقــالْ كمــا  ــكْ  لَ رَجْ ــد  عن ــونْ  فُ دْ مَ

ــمْ االرســالْ ــرَّفْ خاتَ شَ ــلْتَكْ بالمْ سَ

ــالْ الب ــاحْ  يرت ــة  فَ طْ بعَ ــي  نِ رَمْ اكْ و 

ــولْ و االفعــالْ ــكْ بالقُ ــمْ جانْبَ اخدايَ

الزالْ ــكْ  احَ مدّ ــي  عل ــن  ب ــسْ  ادرب

انتهت القصيدة
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يبَة جِ رايَمْ العْ ــرْ و الكْ وفْ السّ قُمْ اتْشُ

ــة بَ الهِ و  ــة  نايَ العْ و  ــوارْ  األن ــلْ  حَ مَ

يبَة ها ما يزُولْ في حضرْ اوْ غِ دْ من شاهْ

ة يدْ رجالْ أونِيسَ ــعِ ناسْ السْ جاتْ لمكْ

ة ليسَ ورْ اغْ يّة من غيرْ حالْ في شعُ سِ كْ مَ

ــادِي بنعيســى ــا اله  ي
ّ
ــة هللا فَ العطْ

ــة ــبَ ــةْ حــقّ واجْ ــافَ ــي اضْ

ــا بَ مرحْ ــولْ  قُ بنعيســى 

ــة ــودْ خايْبَ حاشــى واشْ اتْعُ

ــة و الهبَة نايَ ــودْ و العْ ــلْ الجُ ــتَ أصْ أنْ

ة يدَ دِ ــرْ امْ ــزُولْ بالخي ــا اتْ كْ م ــدَّ ــتَ ي أنْ

ة ــعيدَ ة السّ ريمَ ارْ الكْ ــدّ ــولْ ال ــتَ مُ أنْ

ة يسَ مِ الكْ اشْ نْ اعْ وْتْ للِّي امْحاسَ أنْتَ الغَ

ــة ــا كلّ ايْبيسَ ــالدْ رَبْن ــي فــي ب يِيتِ احْ

ــة ــبَ ــيْ ــرة الــطّ ــضْ ــحَ ــي هـــده ال ف

مرتبَة و  ــرة  حــضْ ــهــا  ــمْ ــظَ اعْ ــا  م

ـــة ـــانْ جـــاذْبَ ـــوم ــا  ق ــه ــدت ــص ق

ــــــرْ ـــعْ الــخــيــرْ األزهَ ـــي ـــي رب ف

ــرْ ــهَ بــالــجْ ـــولْ  ـــقُ اتْ و  ــي  ــكِ ــبْ ــتْ كَ

ــلْ ــخْ الــفــضَ ــا شــامَ ــنــا ي ــفْ ضــايَ

ــكْ يا قطــب االقطابْ ضيافَ

االركـــاب و  ــزوار  ــال ب ــال  اه

ــعْ االرحابْ من عندك يا واسَ

دْ صَ تنقْ ـــرْ  هْ ـــدّ ال ــــولْ  طُ ــــتَ  أنْ

أوْرَدْ مـــن  ــهْ  ــي ــفِ ــكْ يْ ـــــددَكْ  م

ــدْ ــعَ ــي بــابْــهــا اسْ ـــفْ ف ــن يَـــوْقَ م

ــرْ ــجَ الــفْ و  الـــبَـــرْقْ  مــتــلْ  ــعْ  ــمَ ــلْ تَ

ــرْ ـ البْحَ ــنْ  كنايـَ فــي  ــي  تِـ بَحْ اصْ و 
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ــادِي بنعيســى ــا اله  ي
ّ
ــة هللا فَ العطْ

ــدَى ــانْ و الهْ رْف ــرْ العَ ــا بَحْ ي

ة ــدَ ايـْ الزّ ــة  ـ العنايـَ ــكْ  ل

ة ــيْدَ سَ امْ ــة  ريقَ الطَّ ــكْ  ل

ــرَة ي خِ الدّ و  ــحْ  الربَ ــقْ  طري ــك  ريقَ اطْ

يرَة نّة و الكتابْ في حسنْ السِّ على السّ

عاعْ البَصيرة ــي فيها على اشْ شِ من يَمْ

ــة ليسَ ل وال تَدْ ــكُ ــا فيهــا بدعــة ل م

ة يسَ دِ وعْ و تَقْ و الصالةْ في الوَقْتْ بالخشُ

ــادِي بنعيســى ــا اله  ي
ّ
ــة هللا فَ العطْ

دْ و الشــكرْ مْ الحــزْبْ و الحَ

رْ ضَ ــنْ احْ ــعْ م ي مِ ــة لجْ نِيَّ اهْ

رْ ــكْ للذكَ ي ــنْ يدِ ــسْ بي لَ واجْ

ــرة يا سلْطانِي شــرّقْتِي المائة العاشْ

ــقْ المعانِي ــا ارْقْي ــلْ ي ــيخْ الكامَ الشّ

بْ التجانِي طْ رْ انْبِي القُ جْ شافَكْ في حَ

ــةْ رْ انْفيسَ دْ ــهْ ارْفيعة القَ هــذِي منقابَ

ــة لْدْ اللي عزيزْ و ادْرَكْ تَرئيسَ ــتْ الوَ حي

ــلْ ــخْ الــفــضَ ــا شــامَ ــنــا ي ــفْ ضــايَ

ــادْ ب العْ و  ــالدْ  الب ــوْتْ  غَ ــا  ي

االورادْ و  االذْكارْ  ــبْ  صاحَ ــا  ي

ــيادْ كمــا خدتهــا على االسْ

ــرة ــاهْ ـــاسْ ظ ـــاألس ـــتْ ب ـــلْـــعَ طَ

ــــرْرَة ــــحَ ـــة امْ ـــريـــفَ طـــريـــقْ اشْ

ـــرة األخ و  ــا  ــي ن ــدّ ال ــي  ف ـــحْ  ـــرْبَ يَ

ــر ك ــذْ ال و  لـــيـــلْ  الـــدّ ــرْ  ــي غ مـــن 

الشكرْ و  ــدْ  ــمْ ــحَ ال و  ــزبْ  ــح ال و 

ــلْ ــخْ الــفــضَ ــا شــامَ ــنــا ي ــفْ ضــايَ

ثِيرْ الكْ ــظْ  الفايَ ــرْ  بخي هــو 

يرْ طِ العْ شــرَّفْ  المْ زمانْ  في 

ــرْ نِي ــهْ المْ ــرْ ذاكْ الوَجْ و انْظَ

ــا ــن رَبْ ـــاسْ  ـــنّ ال ـــكْ  ب ـــــدى  اهْ و 

نا فيعْ اشْ ـــاذِي  ـــه ال ـــــدْ  وَلْ ــا  ي

نا سيدْ ــابْ  ــح اصْ ــاوْا  ــك احْ كيفْ 

بالتبَرْ ــبْ  ــت ــكْ تَ ـــبْ  ـــوْاجَ ال ــن  م

ــرْ ــجَ الــحْ ــي  ف ــونْ  ــكُ ي ــــاهْ  ابّ عند 
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ــادِي بنعيســى ــا اله  ي
ّ
ــة هللا فَ العطْ

ــنْ ــادَقْ األمي ــد الصّ ــتَ ول أنْ

حينْ كــلْ  الزالْ  ــــدادَكْ  مَ

كايْنِينْ ــرَقْ  المشْ أرضْ  فــي 

ــي ــاسْ األدامِ ن ــتْ االركاب مــن اجْ الزالَ

ــي وامِ اخْ و  ــي  الزْرابِ و  ــارْ  ث اكْ ــاتْ  ذيّ بهْ

ــي ــن امْشــيشْ العالمِ ــدْ ب مْ وَلْ قــدَّ لمْ

ة لِيسَ ومْ اسْ ةْ السُّ ــتارَة ارْفِيعَ جابْ اسْ

ــة ليسَ ــزْ كيْبانْ في تَجْ ــي يَبْرِي لِّ قَ و اصْ

ــادِي بنعيســى ــا اله  ي
ّ
ــة هللا فَ العطْ

ــمْ ي ــرْ النْعِ ــر الزّاهَ ذاكْ القب

ــلِيمْ ــبْ السْ لْ مــن زارُه بالقَ

ــمْ ي ظِ اعْ ــي  النبِ اوْالدْ  ــددْ  م

يّة مــالْ و المزّ ــبْ الكْ هذا حمــى صاحَ

يَّة فِ ــمْ الخْ ــه عالَ لَبْ ب كْ و اطْ ــدَ ــد يَ مَ

ــة البَريّ رَبْ  ــلْتْ  سَ ــكْ  ب بنعيســى 

ــى بيَّ ــي و اعن ــدْ لِ ــدْ جُ مَّ حَ مــوالي امْ

ــيّ ف ــرْ  انْظَ ــالجْ  العْ و  ــولْ  بُ القْ ــنْ  بعي

ــلْ ـــخْ الــفــضَ ــا شـــامَ ــنــا ي ــفْ ضــايَ

ــة نَ بايـْ ــوارُه  انـْ ــكْ  علِي و 

غربْنا اقْطارْ  في  كْ  حَ دْ انْمَ و 

ـنا ـمامْ اهْ يــا  ـكْ  زاويــاتـَ

ـــزَمْ ــة بـــالـــعْ ــي ــات ـــكْ ت ـــامَ ـــق امْ

مْ ــدَ تــنــخْ ـــاسْ  ف ــي  ف ـــســـاوِي  اكْ و 

مْ ــه اقْــــدَ ــتُ ــذيْ ــه ــمْ ب ــوسَ ــمُ ــل ل

ــرْ ــمَ ــصْ الــحْ ــخــالَ ــرْ ب ــوبَ ــم ــي ال ف

ـــبَـــرْ الـــقْ ذاكْ  ــا  ــه ــل ــهْ ــســتَ ي

ــلْ ـــخْ الــفــضَ ــا شـــامَ ــنــا ي ــفْ ضــايَ

ما السْ و  األرضَ  في  مْ  ظَّ عَ لمْ

ــة ـ امَّ التّ ــة  ـ مَ النّعْ ــالْ  ايْن

مى الحْ في  ي  تَبْغِ ما  لَبْ  اطْ

ــة ــيَ ــال ــع ــــة ال رج ــــدّ ــــــولْ ال مٌ

ــة ــيَ ــاهْ ــب ــبَّــة ال فـــي هـــده الــقُ

ــة ــسْ هــانْــيَ ــفْ ــنّ ــقــى هـــاذْ ال ــبْ تَ

ــة ــيَ ــاف اتْ ش ــــــــذّ ـــة ل ـــايَ ـــن ع

ــا ــيّ ــبِ ـدْ االن ــى قــايـَ ــم ــي احْ ـــا ف أن
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ة صلّى اهللا عليه في الضيا و التّغليسَ

ــة يسَ دِ ــا ضلّ ادْريسْ بن علي في تَقْ و م

رْ الــبْــدَ ــــوى  اضْ ــا  م ألـــه  عــلــى  و 

ــرْ ــهَ بــالــجْ ـــولْ  ـــقُ ايْ و  ــى  ــنّ ــعَ ــتْ ي

انتهت القصيدة
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ــي ـــفـــى ســآلِ ـــذا اكْ ه

لْ ــودْ و الفضَ ــرْ الوجُ ــد ْبَحْ جْ ــةْ المَ تُه فــي بابْ قبَّ ــطْ بسَ

العالِي ــاهْ  ــج ال ـــولْ  مُ

ــبْ األصــلْ يَّ ــسْ الطّ ــيْ  ادري ــدْ مولَ ــبْ وَلْ شــريفْ النَّسَ

ــي ــاللِ ــمْ ــي سَ ــاعِ ــب اس

ــرْ الغنِي انزَلْ ــوسْ في مكناسْ و بأم لَعْ من أرضْ سُ ــورْ اطْ نُ

ـي ليالـِ بيه  تْ  ــدَ ــعْ سَ

ــلْ ــرْتْ و النْسَ ــرب بالحَ غْ ــالدْ المَ ــه اهللا أرضْ ب ــحْ ب و اصلَ

ــر حــالِــي ــبْ ــجَ ــه ب ــاتُ ج

ــخْ ينعســلْ ــرة الصالحــة قلبي من الوسَ ــودْ بالنّظْ و يجُ

ــي ــوالِ ــــرْمْ ال ــدْ حُ ــاصَ ق

لْ مَ ــدْ الحْ ــل اهللا يگعَّ ــالْ أه ســيدي بنعيســى مع رج
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مْ كُ ضيفْ ا  ــوْ ي رضِ اهللا  ــلْ  أهْ

مْ بْكُ حَ ــمْ  ــوالكُ م ــمْ  ــعْ نَ

مْ كُ يمْ دِ اخْ هوّ  من  حاشى 

منكمْ ــنْــصــورْ  مَ سيدي 

بْدكمْ عَ الــعــدادْ  في  هو 

مْ ــوسْ شــرابْكُ ســقيتُه كي

ــي ــالِ ــع ــم ــــــالْ ال ارج

لْ يتوْصَ يْراتْ  الخَ بجميع  بابكم  في  وة  طْ خَ ي  شِ يَمْ من 

ـــي ـــوالِ ـــم ـــم ال ـــت أن

لْ النْصَ سايَلْ  بجهة  سلطانْ  كلّ  ناسْ  كْ مَ نْ  سالطَ

المالِي ــرْ  ــحْ ــبَ ال ـــنْ  وي

ــاللْ الجْ حــابْ  اصْ و  ــة  بودَرْبال ــد  ول ســعيد  عثمــان  ــو  ب

ــي ــالِ ــغ ـــوتْ ال ـــاقُ ـــي ال

لْ حَ الفْ يَّدْ  السّ مْ  نَعْ ي  بْشِ الحَ مبارَكْ  رَة  ضْ الحَ يمْ  دِ اخْ

لي يصغى  ــمــيــرِي  الــعْ

ــلْ وحَ من  جميعْ  لْ  ـــوْ هَ ــرَّجْ  يــتْــفَ به  ـــرَجْ  فَ سيدي  و 

ــي ــوالِ ــــرْمْ ال ــدْ حُ ــاصَ ق

لْ مَ ــدْ الحْ ــل اهللا يگعَّ ــالْ أه ســيدي بنعيســى مع رج

العاللْ هذا  من  هْ  اشفيوَ

مالْ الكْ و  رْبْ  بالقُ مْ  كُ كرَمْ و 

الرجــالْ نعــم  ــا  ي تنســاوَهْ 

ــوالْ االحْ ــرْ  مَّ مخَ وبْ  ــدُ جْ مَ

تْ لو ملوكْ و االفْضالْ عَ ضْ خَ

جالْ ولْ و المْ ــعْ في القُ يتْوسَّ
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لدكــم و  ــاظْ  الهيّ ــتْ  نادِي

مْ كُ أحمــد بن عمــر شــيخْ

مْ ــداهْ جارْكُ ــيخْ احْ ــن الشّ ب

ـي ــاللـِ ــــورْ اهْ ــا نُ ــي اض

لْ ــرْمْ و النْخَ ــولْ الحُ ــبْ مُ ــر المناقَ ــي كتي ــو زِيدْ القرشِ ب

ــي بــالِــي ــــي ف رْعِ الــــدَّ

لْ ــال مهَ ه ب ضــى عنْدُ ــي تَنْقَ تِ ــتْْ حاجْ ســيدْ الحــاجْ ابغي

انصالِي و  ــي  ــحِ رَمْ هــا 

لْ ــي للِّي عدَ مْ القاضِ ي و جــارُه نَعْ مِ ــياظْ ــدْ ذاكْ الشّ مَ أحْ

ــي ــالِ ــض الـــكـــرامْ  افْ

لْ ــي و للِّي احمــى ادخَ زُولِ ــامْ الگْ م ــودة و الهْ مُّ ســيدي حَ

ــد  الــجــيــاللِــي كــســي

ــلْ غُ ــل الدْ و اهْ ــدّ ــه نهَ ورْ مــع الحــاجْ هــذِّي ب ــو شــاقُ ب

ــي ــوالِ ــــرْمْ ال ــدْ حُ ــاصَ ق

لْ مَ ــدْ الحْ ــل اهللا يگعَّ ــالْ أه ســيدي بنعيســى مع رج

ــودالِــي ــبُ ال القطب  ــا  ي

ســألْ ــا  م ــالْ  ين اهللا  ــبْ  طلَ ــه  ب رْ  مشــتهَ ــوبْ  قُ يَعْ

المحجــوبْ و ســايَرْ  البْدالْ

بْ الحارْتِي الهاللْ طْ مْ القُ نَعْ

االوْحــالْ ــدْ  ناقَ ــي  انِ فّ العْ و 
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ــمْ رغبْتكُ ــة  نايَ العْ ــلْ  ضْ بفَ

ــمْ جيتْكُ ــه  ب ــاوِي  رْف العَ

مْ ســلتكُ ــان  جنّ بســيدْ 

عالِي رُه  ــــدْ قَ مــوســى 

لْ فَ ــا اغْ ــدْ حتى عــن ملهوفَةْ م ــد اهللا بن أحم ــى عب مول

ـــي ـــوالِ ـــــتْ بــه اهْ زالَ

لْ حَ ــصْ الفْ ــادَرْ خالَ ــومْ بن عبد الق لُ ــرِي شــيخْ العْ و الزَّعْ

ــي ــوالِ ـــكْ م ـــالَ بـــن م

لْ ــمْ في الجــنّ و كلّ مــن جهَ ــزُولْ حاكَ ــا ي ورِي م ــدُ و البنْ

ــي ــالِ ـــي أم ــلْ لِ ــم ــك يَ

ــاللْ الغْ ــنْ  حاسَ غــارِي  بالمْ و  ــبْ  تِي بوكْ و  ــبْ  ي طِ بالخَ

ــي ــوالِ ــــرْمْ ال ــدْ حُ ــاصَ ق

لْ مَ ــدْ الحْ ــل اهللا يگعَّ ــالْ أه ســيدي بنعيســى مع رج

عالِي المْ نْ  ـــدَ ـــعْ مَ ــا  ي

ــلْ وصَ ــا  م و  ــي  العلمِ و  ــة  يجَ خدِ ة  ــيْدَ السّ و  ــبْ  يَّ بوطَ

الــجــاللِــي ذو  ــألْ  نــسْ

ــلْ ــرِي افْحَ صْ ــبْلِي و القَ ارْ و االشــگرْ و الشّ بجــاهْ الجــزّ

لْ ضَ ــتْ و الفْ ي غِ ســيدي المْ

ــلْ جبَ ــاح  ب مصْ ــاوِي  الضّ

ــي في كلّ حالْ ضارْ جنانِ يَخْ
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ــالِــي الــكــمّ جــمــيــعْ  و 

ــي فــي ذاكْ الجبَلْ ــي و اللِّ وغِ وشْ و الدغُ ــدُ مْ ــن حَ ــي ب عل

ـــي ـــانِ بّ ـــرّ ــكْ ال ــل ــم ال

لْ الشمَ يضمْ  اوْالدُه  ـــرافْ  األش و  ـــسْ  ادري مـــواليْ 

ــي لِ ــى  تقضـ ــة  ـ الحاجَ

ــى افضــل اهللا متكلْ ــزُولْ عل ــا ي ــسْ م ــال الحــاجْ ادْري ق

ــي ــالِ ــلْ لـــي أم ــم ــك يَ

ــلْ مَ ــرْ اكْ وهَ ــدْ الجُ ــكر هــذا عقْ ــرْ و الشّ ــدْ اكتي مْ بالحَ

انتهت القصيدة
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نا دْ عْ سَ دْ  عْ سَ اهللا  أحباب  يا  مْ  بكُ

بينا ــد احْ فــي خلُوقْ ســيدنا محمّ

ــاداتْنا ــى آله سَ ــه و عل ــوا علي صلّ

ــة ــة بايْنَ ولَ مُ كْ ــة مَ فَ طْ ــعْ بعَ ـ نَرْجَ

ـنى ــيّة و الغْ ـدِّي الرِّبـــحْ و الكمِ تـَ

برضاكْ يا الهادِي بنعيسى غيتْنا

ـــكْ ـفَ طْ رَمــنا بعَ اكْ

ــكْ ــرْمَ ــحُ ــا ل ــن ــرَبْ ه

ــرَّكْ بسَ سكـنْــها 

ــا ـددْن مَ ــوِّي  تقَ ــولْ  القبُ بشــارَةْ 

ة كايْنَة فَ طْ ــة و العَ رْخَ ــا الصّ عرفْن

ــا و لغيرْنا ــي لين ــولْ مالِ بُ بحــر القْ

نة ــلطْ ــة و السّ ــزّ و الوْاليَ ــاذا العَ ه

يتي في قبّة شــيخنا ــبْ ما ابْغِ لَ اطْ

ــمــانْ اإلي ــوارْ  ــأن ب عيدنا  ضـــوّى 

األكوانْ نــور  القرشـي  الهاشمـي 

للرّحـمــانْ ــمْ  بحرْمتْـهُ ــلْ  نتـوَسَّ

لطان من عند سيدنا بنعيسى السّ

مــن جا للبحــر ما يرجع عطشــان

باإلحســانْ ــا  لْن عامْ و  ــا  ن كرَمْ و 

ـــاذ الــزيــارة فــي ه

ــارة ي احْ ــا  بعـقــولن

بالبــشــارة انعــم  و 

كانْ ــرْ المْ مَّ ــم و يعَ يفيــض خيرْكُ

ــانْ يب ــولْ  ـ للعقُ ــر  السّ ــا  عرفْـن

ــانْ ي العْ ــحْ  مصحّ ــارْ  ب الخْ الن 

ــة و البُرْهــان مَّ ــاذا الجــاهْ و الهَ ه

ــع ارْكانْ ــودْ فاضْ على رب فيها الجُ
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برضاكْ يا الهادِي بنعيسى غيتْنا

ــة ــمْ  القبَّ ــة و نَعْ بَّ قُ

ــة بَ عْ الكَ ســابْها  تَحْ

ــة ــبَ ــتْ ـــــرّبْ لــلــعَ ق

نى رْ بالمْ فَ ــودْ و تَظْ ــرْ غايَةْ الجُ تنَظَ

ــلْطنة يرْنا ســاعِي من بيتْ السّ أمِ

نا حســني ادْريســي من آلْ شفيعْ

ــرْ التْنى رَّمْ عيســى بَحْ كَ ــه المْ أبي

ــنة ة و محاسْ ة شــريفَ ــة كريمَ ذرّيَّ

برضاكْ يا الهادِي بنعيسى غيتْنا

ــدْ ــمَّ ــحَ ــدي امْ أســي

ــدْ ــأيَ ــمْ الــقــطــب ال

ســند ــكْ  علي ــي  للّ

نا بوبْ شرَبْ من كاسْ حْ هاكْ ســرّ مَ

رَبْنا ــةْ الجازُولِي فــي غَ ــتَ خليفَ أنْ

بْتَكْ فــي القلُوبْ ممكنة ــتَ محَ أنْ

نة وسْ و مراكشْ و الرحامْ في  أرضْ سُ

نَة اكْ ناسْ السّ الغرب و الجبالْ و االجْ

باإلحســانْ ــا  لْن عامْ و  ــا  ن كرَمْ و 

موجودْ ــرْ  الخي فيهــا 

الجنودْ ــوفْ  تطُ فيها 

ــودْ الجُ ــةْ  غايَ ــرْ  تنظَ

ــمْ البُرْهانْ ــدْ عظي ــكْ ضيفْ عن ألنّ

ــانْ ــة و الشّ بّانِيَّ ــة الرّ الكَ حــازْ المْ

ــزْ فــي كلّ أوانْ ــصْ عزي ــزْ خالَ يَبْري

رْفانْ رْ شــمس العَ بن الشــريفْ عمَ

ــانْ يف الضّ ــزّ  تعَ و  ــا  جارْه ــرَمْ  تَكْ

باإلحســانْ ــا  لْن عامْ و  ــا  ن كرَمْ و 

ــة ــوْالي ــورْ ال مــشــهُ

ــة العـنايـ ــوارَقْ  بخــ

ــا ــزْواي ــل ل دخــــلْ  و 

وانْ ــةْ االخْ لَ ــكْ من جمْ عليهْ طابْعَ

ــة فــي كلّ اوطانْ ريقَ ــي الطّ حييت

لســانْ ــكل  ل ــك  كتْنادِي ــاسْ  النّ

ــوانْ زْ مــن أل ــوْ ــا حــازْ ذاكْ الحَ و م

ــودانْ ــرا حتى السّ حْ ــفْ و الصّ الري
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برضاكْ يا الهادِي بنعيسى غيتْنا

ــامْ ــاذْ الجــاهْ و امق ه

هــامْ الفْ ــهْ  في ــرْ  ي تحِ

ـامْ نـظّ كلّ  يـحيــرْ 

طانَة كْ من خديتي عليه الفْ شيخَ

نى ــرْ و برّيتْ مــن الظْ يتْ اليُسْ فكّ

رْتنة ورْ مفَ ونْ في البحُ فُ تْ السْ سرَّحْ

نة فْ ــابْ معَ ــن روايَنْ في تي و جاكْ ب

رْضــكْ قدْ روينا ــه في حالْ غَ قلتْ ل

ــة يْن عْ ــة و اســرارْ مَ نايَ و شــافْ العْ

ــا كفوفن هللاّ  نا  ــطْ بسَ بنعيســى 

له في ازْمامنا كْ جعْ انِي خديمَ السنّ

فْ على ادريس بن علي يا سيدنا عطَ

باإلحســانْ ــا  لْن عامْ و  ــا  ن كرَمْ و 

ــه ب ــكْ  خالْقَ ــكْ  رْمَ كَ

فيهْ ــلْ  قَ العْ ــلّ  يضَ و 

ــهْ ــهْ فــي معانِي و يتِي

ــانْ ــهْ مــن الشّ دْ بمــا حزْتِي ــهَ يَشْ

ــكْ نعــم الرّحمانْ ــاتْ ب مرضــى دع

و انجاتْ بعد ما كانتْ في الخسرانْ

ــيطانْ احكى ما حكى و اغواهْ الشّ

طا و الختْالنْ ميكْ من فعل الخْ يحْ

ي ما كانْ في الحينْ تابْ و اصبحْ يحكِ

انْ شــبّ و  ابْ  شــيّ ــا  قلوبن اشــفي 

ــزْ مرحــومْ فــي كلّ أوانْ يبقــى عزي

ــرانْ ــى الفقرا و اوْالدْكْ و العشْ و عل

انتهت القصيدة





593في مدح الهادي بنعيسى 14

14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــالْ للـرّجــ ســـلّـــم 

ـــــوالْ احْ ــر  ــكَ ــنْ تَ ال 

جـــدالْ ـــلْ   خُ ــدْ تـَ ال 

ــالْ ــن ــيــكْ اتْ ــغِ ــبْ كــنَ

ــالْ ــطّ ـــكْ يـــا ب ـــالَ م

ــــابْ الـــوصـــالْ هـــا ب

ــالْ ــكــم ـــبْ ال ـــطْ أقُ

بالْ يُقْ ه  ــدُ ــصْ قَ مــن 

ـــالْ ـــمّ ـــكُ ـــــالمْ ال ع

ـــمْ الــخــصــالْ ـــري اكْ

ــاللْ عْ مَ جــا  ــي  للـِّ و 

يــا مــن ضــــرُّه طــالْ

الــجــاللْ ذُو  ــهْ  ــلُ ــعْ جَ

دْنا دَ ــي رايَدْ ينســقى مــن مَ ــا اللّ ي

ــلِيمْ عندنا ــحْ كلُّه في التَّسْ و الرَّبْ

ــوقْنا لسُ ــي  أجِ و  ــزاحْ  المْ ســيَّبْ 

ربْنا ابْــــوابْ  اهللا  ارْجــــالْ  زورْ 

ــاسْ هادْنة ــكْ و النّ سَ لْ مع نَفْ واحَ

شــايَخْ نادِي لُه ابْحالْنا شــيخْ المْ

ــا وزْن ــادِي بنعيســى ال اتْدُ ــا اله ي

ــا ن مامْ ــة فــي اهْ بيعَ ــولْ اطْ و القبُ

نا ــفيعْ هَ اشْ ة طَ مَ ــنْ الرَّحْ ــدْ عي ولَ

نى ــرَدُه بالغْ ــرْ ي ــه افْقي مــن جــا ل

ــا ن المْ ســايَرْ  و  بالعــالَجْ  ــرُه  بَشْ

تْنا فْ ــعَ داكْ إال اسْ ــبْ احْ بي ها الطّ

ــولْ فــي أرضْ غرَبْنا نايَبْ عن الرّسُ
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ــالْ ــكــم ـــبْ ال ـــطْ أقُ

الزالْ ــنــعــيــســى  ب

اآللْ مــــن  ـــكْ  ـــل م

ــا االثـــقـــالْ ــن ــي حــطِّ

ــــؤالْ ــا لــــسّ ــن ــي ج

ــضــالْ ــة االف ــرْف ــشّ ال

ــي الــحــالْ واالّيَـــــمْ ف

ــالْ ــكــم ـــبْ ال ـــطْ أقُ

ــالْ ــب ـــرْ لـــه ال حـــضَّ

تــعالْ المُ ـبْ  ـلـَ اطْ و 

ـــوالْ ـــنّ ــــورْ ال ــــحُ أبْ

دْ االبـــتـــهـــالْ جــــــدّ

ــــاللْ ــــم ـــــــاكْ ال ي

حالْ اشْ ــومْ  قُ من  كم 

ــالْ ــكــم ـــبْ ال ـــطْ أقُ

ــا وزْن ــادِي بنعيســى ال اتْدُ ــا اله ي

نا سيدْ النّاسْ  يتْ  ايْغِ انْهارْ  و  ليلْ 

ــا وَدْن و  ــا  اعلين اهللا  جــادْ  ــه  ب

دْنا ــهُ ايْوَ فُ طْ ــاشْ بعَ ه ب رْمُ ــدْ حَ عن

وفْنا فُ ينا اكْ دِّ نْ و ادْراوَشْ مَ امْســاكَ

يادْنا لة اسْ مْ مة بالجَ اوْالدْ عينْ الرَّحْ

بيبْنا ــة عيســاوِي احْ بَّ مْ القُ ــدَّ قَ امْ

ــا وزْن ــادِي بنعيســى ال اتْدُ ــا اله ي

نا ةْ الهْ ــا الغافَلْ هاذِي غيرْ ســاعَ ي

نا يء اهْ لْ شِ طى لكْ كُ ما ابْغيتِي يُعْ

يْنة عَ ــة امْ ــاذْ الرّوْضَ ــة في ه فايْضَ

زْنا ــلْطانْ و عَ ــي و السّ زولِ ــنْ الگْ بي

كْ زيّارَة في الســنة ــدَ نْ ــي عَ ــا اللِّ ي

نا ا بالگْ ناسْ ايْجيوْ كْ ــاوْا مَ كونْ يلْق

ــا وزْن ــادِي بنعيســى ال اتْدُ ــا اله ي
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بنجالْ ــرْ  ــظَ انْ ـــوم  قَ

كالْ اشْ و  ــمْ  ــراجَ بــشْ

مالْ يُعْ مــا  ــلْ  ــمَ اعْ و 

ــجالْ اسْ و  ــة  هبَ فــي 

ــــوالْ ـــدْ االح ــا نـــاقَ ي

ـــالْ ـــاألم اوْتَــــــــقْ ب

نة صْ حَ ة المْ يجَ بَّة البهِ نورْ هذا القُ

ها و من ابْنى ــمْ من شــيَّدْ اهللا يَرْحَ

كايْنَـة ــيّ  ه أالّ  ــاتْ  ــزْواق ــال ب

ــوةْ ســكرِيّة اقْبالْنا سْ ــارْزَة في كَ ب

ــا وَدْن ــراتْ  بالخيْ بنعيســى  حــقّ 

ــحْ التْنى ــسْ بن علِي واضَ قالْ ادْري

انتهت القصيدة
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ـــــامْ ــســى اإلم ــي ـــن ع ب

ــامْ االوه مــن  ــي  ن انقدِ و 

تَحْ بسم اهللا الغانِي نستَفْ

ــنْ المعي الحــقّ  ــما  السْ ربّ  و  األرضْ  ربّ 

انشــانِي و  ــي  رْنِ صوَّ مــن 

ــنْ يـ ــرة و اليقِ اهْ ــة الطّ ــي بالمل نِ و اكرمْ

ســانِي ــونْ الفضــلْ اكْ و بت

ــنْ المقرّبيـ الرجــالْ  ألوابْ  نِي  ــدْ رشَ و 

ــقْ للنْظــام لســانِي و اطلَ

ــنْ ي الْحِ ــولْ و الصّ احْ الرسُ ــدّ ــي م لْنِ و اجعَ

ــا بن عيســى ســلطانِي ي

ــنْ ــرِي ــزّايْ ال ــمْ  امــغــنّ ــا  ي هللا  ــــارة  االغ

ــي يـــا هــمــامْ ــنِ ــت ــي غ

ــمْ ــري ــكْ ـــوتْ ال ـــغ يـــا ال
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ــعــالّمْ ــمْ ال ــعْ ــكْ نَ ــلَ ــعْ جَ

ــامْ األن مــن  كْ  ــدَ قَصْ مــن 

ــمــقــامْ  ـــي ب كْ ربـِّ ـــــدَّ م

مْ ــــمْ عـــــالّ ــــالَ مــــن ع

ــرضــاكْ ــلــيــنــا ب ــرْ اعْ ــي غ

طــاكْ اعْ و  رَكْ  ــدْ ق ــعْ  ارْفَ و 

ــداكْ ونْ اشْ ــقْ في الكُ و اعبَ

ــالكْ ــفْ ال و  ــنْ  ــرَّي ــب ال و 

------------------------

---------------------------

ــانِــي بّ ــيــخْ الــرّ ــت الــشِ أن

ينْ ــالْكِ ــلّكْ السّ ــتَ مسَ ــوارَتْ و انْ ــتَ ال أن

مدانِي الصّ ــدْ  الفهْ ــتَ  انْ و 

ينْ شــاهدِ كلهــا  ــومْ  القُ و  ــدْ  واقَ رَكْ  ــدْ بَ

ــا بن عيســى ســلطانِي ي

ــنْ ــرِي ــزّايْ ال ــمْ  امــغــنّ ــا  ي هللا  ــــارة  االغ

ــي انْـــضـــامْ ــلِّ ــــــرْمْ ل حُ

ضيمْ ــاهْ  ــش ــغْ يَ ــسْ  ــي ل

خـــــارَجْ عــلــى الــفــهــامْ

ـظيــمْ اعْ ــــكْ  جاهَ ألنّ 

ــشــاكْ ــي انْ ــلِّ ـــةْ ال ـــرْمَ حُ

ـــكْ ب القْ  ــــا  م ـــــلّ  ك

ــراكْ االتـْ و  ــرابْ  الــعْ فــي 

ـــتْ الـــكـــلّ لــيــكْ طـــاعَ

------------------------

---------------------------
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ارْ ـــــــزَّوّ ــــامْ ال ــــنَّ ـــا غَ ي

ــل االســـرارْ ــــسْ ه ــا رايَ ي

ـــارْ ـــرَكْ زخّ ـــحْ ــن بَ ــا م ي

ـــوارْ ان و  ـــارَفْ  ـــع امْ فيه 

الــعــارْ عليكْ  ــتْ  ــحْ لَ و 

ــتــارْ ــخْ ـــــدْ الــمُ ـــدْ أوَلْ جُ

اوْطــانِــي كــلّ  في  ــرَّكْ  س

رينْ  ــطْ النّهارْ للنّاظْ مسْ في وَسْ متلْ الشّ

ــي الجانِ و  ــسْ  األن ــكْ  طاعَ

ــي ربّ الشــياتْ فــي كلّ حينْ تِ عْ كمــا طَ

ــا بن عيســى ســلطانِي ي

ـرِيــنْ الــزّايـْ ــمْ  مــغــنّ ــا  ي هللا  ــــارة  االغ

ــرْ الــحــســانِــي ــي ــاألم ب

ــنْ ي اليقِ و  ــة  مَ المراحْ و  الرّحمــة  دارْ  ــا  ي

ــعْ هانِي كْ يَرْجَ ــدَ مــن قَصْ

ــنْ ــا و دِي ــوالْ دنْي ــه مــن شــدّ االهْ نُ مْ و ضَ

ـــــرارْ ــبْ االضْ ــي ــبِ يـــا ط

رْ الــمــنــيــرْ ــــدْ ــــبَ ـــا ال ي

ـضْ عــلــى الــقــطــارْ فــايـَ

ــرْ الكتيـــ ـــســانْ  الحْ و 

ـــــدارْ ـــذا االكْ ــــوفْ ه شُ

ــرْ ــي مـــنـــكـــمْ كـــــلّ خ



في مدح الهادي بنعيسى 15 600

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ــضــاحْ ــا نَــفْ ــنِــي م ــمْ تــضَ

ــالحْ المْ ــلَكْ  سْ مَ ــلَكْ  نَسْ

ــاحْ ــرْت ــكْ نَ ــلَّ ــظَ ــتْ ل جــي

افْــراحْ و  غنــى  و  نــى  بمْ

ــــداحْ االمْ هـــذْ  ــلْ  ــبَ ق و 

احْ ــدّ المَ ــدْ  بْ العَ ذا  مــن 

ــا بن عيســى ســلطانِي ي

ـرِيــنْ الــزّايـْ ــمْ  مــغــنّ ــا  ي هللا  ــــارة  االغ

ـي ــنانـِ السّ ارْ  ــدّ ال ــد  عب

رينْ ــبْ الحاضْ ــهْ الحــاجْ ادْريسْ طالَ ي قِ الفْ

ي انـِ ــبّ شُ و  ابْ  شــيّ مــن 

ــنْ لِيـ كامْ ــو  بالعفـ اهللا  ــه  ل ــوا  اطلبـ

ـــالحْ ـــالصْ ــــي ل ــــودْنِ ق

لِيحْ المْ ـــــلْ  ــعْ الــفَ هــل 

ــاحْ ب الصْ و  ـســا  المْ فــي 

تجيحْ مـــا  ـــولْـــتِـــي  صُ

ــصــاحْ  ــف بـــااللـــفـــاظْ ال

ــــكْ بــالــمــلــيــحْ ــــادْمَ خ

انتهت القصيدة
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ــانْ ــرْج مَ و  ــوتْ  ــاقُ ي ــذْ  خ ـــذْ  خُ

ـــزانْ االحْ ي  جِ يَفْ ابْــغــى  ألــلِّــي 

ــانْ البُرْه ــلْ  اه ــاجْ  ت ــحْ  ي دِ امْ فــي 

وَلْهــانْ ــتَ  ان و  ــرْ  ه بالجْ ــلْ  قُ

ــدانْ نَكْ ــكْ  جيتَ ــا  م ــيخْ  الشِّ ــا  ي

ــرانْ ــي ح ــــلْ  ذاهَ اتْــــرَدْنِــــي  ال 

ــانْ الفتيـ ــو  ُبـ ا ــا  يـ روفْ  روفْ 

ــانْ ــئ ــي ظــمْ ــلِّ رَّدْ ل ـــــــوَ يــا امْ

ــطــانْ ــلْ الــسّ بنعيسى  ــخْ  ــي ــشّ ال أ 

اهللا أهللا  

فــيّ ــــــــرْ  تَــنْــظَ كْ  ــــــــدَ قــاصْ جيـتْ 

اهللا أهللا  

يَة النّ ــزْ  ــرِي ــبْ يَ ـــلُـــوكْ   اسْ فــي 

ــة ــزِيّ ــمْ ال رَكْ  ـــــدْ يـَ رادْ  أوْ 

ــيّ ــنِ ــي ــــــرَّةْ ع ـــامْ قُ ـــم ـــهْ ال

ــرِيَّــة ــجْ مَ ــلْ  ــطَ تَــهْ ــوعْ  مُ الــدْ و 

بـــيّ مــــا  ــــي  اتْــــفــــاجِ إالّ 

ـــــكْ والـــيّ يـــا الـــگـــوْطْ ألنّ

يّة ــجِ اسْ ــكْ  في ــخى  السْ راه 

ــرْ عــلِــيّ ــي ــي غ ــبِ ــنْ ـــة ال ـــرْمَ حُ
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ــســانْ االحْ و  الخيرْ  وارَتْ  يــا 

نــانْ ــدْ عَ ابْــنُــه  ــاجْ  ت يظْ  فِ احْ يا 

لسانْ كــلّ  رْ  صَ يَقْ اتْــنــاكْ  في 

ــلْــدانْ الــبُ فــي  ســـرّكْ  نــورْ  الحْ 

ــانْ ــبّ شُ و  ــابْ  ــيّ ش ــــزُولْ  تْ ــا  م

ـــلّ اوْطـــــانْ هْ ك ــــدَ ـــكْ تَــــنْ ب

ــانْ ــب ـــامْ تــاتــي لــكْ رَكْ كــلّ ع

ــانْ ب ــدْ ــرْ جَ ــمَّ ــخَ ـــدْ امْ ــلّ واحَ ك

ــطــانْ ــلْ الــسّ بنعيسى  ــخْ  ــي ــشّ ال أ 

اهللا أهللا  

فــيّ ــــــــرْ  تَــنْــظَ كْ  ــــــــدَ قــاصْ جيـتْ 

اهللا أهللا  

ــطــانْ ــلْ الــسّ بنعيسى  ــخْ  ــي ــشّ ال أ 

اهللا أهللا  

فــيّ ــــــــرْ  تَــنْــظَ كْ  ــــــــدَ قــاصْ جيـتْ 

اهللا أهللا  

ــة ــلــيّ عُ ــة  ــمّ هَ و  الــرضــى  و 

القرشــيّة ة  الشــريفَ ــن  ابْ ــا  ي

ــة يَّ ــوِ اقْ ـــــرارْ  اسْ و  ـــاهْ  ج لـــكْ 

مسبِيّة عـــــادَتْ  ــــومْ  قُ ــه  ب

ـــة ـــادِيّ ب و  نْ   ـــــدُ الـــــمْ ـــي  ف

ــيّـة شِ اعْ و  ــا  صبْـحَ يــنْ  شــايْقِ

ــة ــســاوِيَّ ــعــي ـــفْ ال ـــوايَ ـــطْ ال

منشيَّـة ــرة  ــضْ حَ ــيــنْ  قــايْــمِ



603في مدح الهادي بنعيسى 16
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اهللا أهللا  

فــيّ ــــــــرْ  تَــنْــظَ كْ  ــــــــدَ قــاصْ جيـتْ 

اهللا أهللا  
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ـــانْ االذْه حـــارَثْ  موسمكْ  فــي 

ببْيانْ ـــرايَـــمْ  اكْ و  ـــرّ  سَ فــيــهْ 

ـــوانْ االخْ ةْ  ماعَ لجْ جيتْ  ــومْ  ي

ــانْ ــرْح فَ ســالِــي  ــــعْ  ارْجَ كلها 

ــانْ الشّ ــمْ  ي ظِ اعْ اهللا  و  ــدُ مْ انْحَ

االوْزانْ و  ــولْ  ـ القُ ــمْ  ـ نّاظَ ــا  ه

ــسْ فــي  ذا العنوانْ فى ادْري ــا اخْ م

ــة ــيَّ ــقِ األت ذُوكْ  لــلــرجــالْ 

ــزِيّــة بــالــمْ ــــزْتْ  فَ و  تْها  شفْ

ـــة ـــيّ ــــنْ بــخــالگْ ازْهِ ــــرِي زايْ

ــة ــيّ ــضِ ــه ادّاهـــــا مــقْ ــتُ ــاجْ ح

ــيّـــا األولـِّ ـــبْ  ـــحُ ب ادْنـــــا  و 

ــة يَّ ــوِ ــن ــعْ ــمْ ال ـــرْ  ـــواهَ الـــجْ و 

ـــــوا لــيّ ــنْ ادْعُ ــري ــاضْ ــح ــا ال ي

انتهت القصيدة
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نايا امْ ــي  لِ ــابْ  ط ــدِي  ــعْ أسَ

ــي ارْجــايــا ــلْ يــا خــالْــقِ كــمَّ

شايا احْ في  وقْ  الشُّ مارْ  اجْ و 

ــا هاي المْ ــى  عل ــا  جين ــى  حت

ــا داي ــبْ  بي اطْ شــيخي  هــذا 

ــة الوْالي شــامخْ  بنغيســى 

ــمْ رايَ الكْ ــنْ  وي شــيخي  ــا  ي

بْدْ ســاقَمْ ــي العَ لِّ ــفْ اتْخَ كي

ـــمْ راغَ الـــدْ ســيــتَــلْ  ــا  ي هللا 

ــمْ ودْ حاشَ ــه ايْعُ ما ترضــى لُ

ــا عاي امْ ــي  تِ صرَخْ ــا  ي ــفْ  تَوْقَ

ــةْ الــوْفــى ــايَ ــي غ ــنِ ــي فِ ــوْ تَ

ــة زِيّ ــةْ المْ ــتْ غايَ ــدِي و نَلْ ــلْ قَصْ مَ و اكْ

عينِيّ ـــرَّةْ  قُ ــمــامْ  الــهْ ــــزُورْ  انْ جيتْ 

ــا بِيّ ــقْ عــن م ري ــتْ امْســايَفْ الطْ خلَّفْ

رِيّة مْ حَ هـــاذِي  بــانْ  ــنــاسْ  ــكْ مَ ــذا  ه

هــيّ ــــذِي  هَ ــه  ــتُ ــبْ ق ــدْ  ــمْ ــحَ ال هللاّ 

ــيّ علِ ــدْ  جُ ــي  بِ
بالنْ ــكْ  علي ــتْ  دَاخل

ــرارْ حافلْ و االسْ ــنْ المْ ــنْ الخصالتْ وي وي

رارْ ــى االضْ ــوابْ تتعافَ ــكْ فــي االبْ ي ايْراجِ

ارْ ــفْ في بابْ الدّ ينْ جاكْ واقَ ــكِ رَمْ مَسْ اكْ

ارْ وّ ــزّ ــفْ جــاكْ مع ال ــنْ كي ــرْ  اليدي فَ اصْ

ــيّ لِ جــابْ اعْ ــمْ احْ ــك دايَ ي ــلْ بيدِ عَ و اجْ

ــيّة سِ ونْدُ ــكْ السّ ســينِي مــن اتْيابَ و اكْ
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ــة الوْالي شــامخْ  بنغيســى 

كْ ــــدَّ ــقْ جَ ـــوْاليـــا بــحَ أمَ

وَدَّكْ ــكاسْ  ب ــيّ  علـ ــدْ  ـ جُ

كْ نْدَ عَ ضيفْ  رْمْ  الحُ في  هانِي 

كْ ـدَ عْ بـَ ـدْ  لألحَ ـــنِي  تَتَرَكْ ال 

نايا اغْ ــع  م ــنْــزِي  كَ ـــتَ  أنْ

ــكايا اشْ طــى  بالخْ ــي  تِ وارْفَعْ

ــة الوْالي شــامخْ  بنغيســى 

ــي  ــحْ نَبْكِ ري ــد الضْ ــي عن هانِ

ي ــكِ ــرْ نَشْ ــا األمي ــي ي ــا دالِ م

ي كِ مَسْ وامْ  الدْ على  وحْ  ايْفُ و 

ي وسْ فلكِ ــمُ ــا اشْ رِي ي ــدْ ــا بَ ي

ــا ماي ــدارْ  االكْ ــدْ  بَعْ فــى  يَصْ

نايا ــبْ العْ ــا صاحَ ــفْ ي طَ و اعْ

ــة الوْالي شــامخْ  بنغيســى 

ــيّ علِ ــدْ  جُ ــي  بِ
بالنْ ــكْ  علي ــتْ  دَاخل

ــلْ لهــاذْ اليُومْ تي ــقْ امْ لَ محمــد مــن اخْ

ومْ مُ ــى الهْ يب بها عل ــرْبَة انْغِ ــرَبْ شُ نَشْ

ــرُومْ كْ مَ ــي  لْنِ عَ اجْ و  ــولْ  بُ بالقْ ــي  لْنِ عامَ

ومْ ــنْ القُ تِي ما بي ــنِيدْ ــتَ ســيدي و اسْ أنْ

ـــيّ ــةْ والِ ــايَ ـــزِّي و فــيــكْ غ ــتْ عَ أنـَ

ية ــخِ اسْ ــعْ  مْ بالدَّ ــانْ  ف الجْ و  ــكْ  قامَ لمْ

ــيّ علِ ــدْ  جُ ــي  بِ
بالنْ ــكْ  علي ــتْ  دَاخل

ــرْ الوفاء ــا بَحْ ــي و رُوفْ ي ــوفْ من حالِ شُ

نتْعافــى ــرارِي  اضْ مــن  ــالجْ  بعْ ــمْ  قايَ

فى طَ صْ ــهَ المُ يظْ طَ فِ ــا احْ مــن طيبَكْ ي

ــى تتواف ــدِي  قَصْ ــةْ  بغايَ ــلْطانِي  أسُ

ــة يّ اذْكِ ــومْ  بنْسُ ــوحْ  ايْفُ ــي  رَوْضِ ــرْ  يَزْهَ

يّة مِ الهاشْ ــوايَــدْ  بــالــعْ ــرَّمْ  ـكَ اتـْ و 

ــيّ علِ ــدْ  جُ ــي  بِ
بالنْ ــكْ  علي ــتْ  دَاخل
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ــــرادِي ــةْ امْ ــلْ ــتْ حُ ــهَ ــتَ انْ

ــادِي الغي مــن  حــرّة  رَة  ــذْ ع

ــي الهــادِي نِ ــمْ الغْ نســألْ نَعْ

انْشادِي في  لُومْ  عْ مَ ي  مِ اسْ و 

بَّة حَ ــودْ و المْ ــتْ لالخوانْ اهــل الجُ انْتَهَ

بَّة ــدْ القُ رْ عن ــدْ و الشــكُ مْ ــتْ بالحَ لَ مْ كَ

ــة تْبَ الغُ ــالحْ  لصْ ــاللْ  الجْ ــاذْ  ه ــلْ  عَ يَجْ

لْبَة ــد الطّ لِي عب ــن اعْ ــسْ ب ــهْ ادْري ي قِ الفْ

ــا راي القْ ــرْ  غي لُه  شــغْ ــا  م

ــيّة شِ ــنْ صبحاً و اعْ ي الْحِ ــحْ الصّ ي دِ و امْ

ــا واي اهْ ــي  رْنِ ضَ ــي  رَبِّ ــا  ي

ــيّ ــنْ كتلعــب ب ــسْ فــي كلّ حي و النَّفْ

ــا طاي ــي مــع اخْ ــوى ذَنْبِ و اقْ

ــيّ ــلِ اعْ آهْ  ــي  ــتِ ــيــعْ ابــلِ ــيّ  ــل اع آهْ 

ــا ــوتْ مــن اوْراي ــلْ و المُ غافْ

ــة  يّ طِ ــة  يّ طِ ــرْ  مَ العْ ــة  ي طَ ــوِي  كتَطْ

انتهت القصيدة
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أوصــلْ ــي  اللِّ ــوى  بالتَّقْ ــلْ  اوْصَ

ـــزَلْ ــا انْ ــوْف ــي فــي بـــابْ ال و الــلِّ

ــلْ الــتــقَ ـــزّل  ن و  طــيــبْ  و  ـــوزْ  ف

ــألْ ـــي إال اسْ ــــي متلـِ اعِ و السّ

تملْ ال  ــه  ــفُ ــطْ عَ ــبْ  ــلَ اطْ ـــمْ  قُ

لْ الفضَ ــخْ  شــامَ عيسى  أبـــنْ 

مى خْ الحْ ابن عيســى شامَ

ة ــلّمَ سَ امْ ــبَة  نَسْ من  أنتَ 

ــة مَ الفخْ ــة  رْتْبَ المَ ــك  ل

حــلْ الفْ ــلْ  الواصَ الشــيخْ  ــتَ  أنـْ

األمثَـلْ ــدْ  ــيَّ الــسّ ــمْ  ــعْ نَ ـــتَ  أنْ

لْ ينجهَ لــيــسْ  كْ  ــدَ ــجْ مَ ـــتَ  أنْ

لْ عَ الفْ ــبْ  ــيَّ طَ ــرَبِّـــــي  امْ شيخْ 

ــلْ ـ ادْخَ ــا  ـف بالصْ هــا  يَتْبَعْ مــن 

كيميّة بالمحبَّة  االجـــوادْ  ــارَة  ــزْي ل

ــي مقضيّة ــة كيــف يَبْغِ ــعْ بالحاجَ يَرْجَ

ــة هنِيَّ ة  ســاعَ ــامْ  م الهْ ــودْ  بوجُ ــاذِي  ه

يَّة ــرَجْ العطِ ودْ له تَخْ في ابْوابْ اهــل الجُ

ــة ترِيَّ و  رْ  ــدَ البْ ــوقْ  فُ ــة  بَّ قُ فــي  راكْ 

ــيَّ ــى ب ــي و اعن ــدْ لِ ــدْ جُ مَّ ــواليْ امْحَ م

ة مَ ظْ ــمْ عَ ري ــكْ الكْ و مقامَ

وا ســلّمُ االقطــابْ  ســركْ 

ــه ــا بخاتْمُ طاه ــوتْ اعْ للغُ

ــيَّة رشِ ــولْ الجاهْ و األســرارْ القُ ــتَ مُ و أنْ

ــيَّة سِ دْ مالْ القُ ــبْ الكْ واهَ ــكْ امْ ــتَ ل و أنْ

ــة يّ ورعِ ــة  طاعَ ــكْ  ل أرضْ  كلّ  فــي 

ــة جزُولِيَّ ــا  الوْف ــرْ  بَحْ ــا  ي ــكْ  طريقَ و 

رة من الرجالْ الصوفِيَّة و صبَحْ في الحضْ
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لْ الفضَ ــخْ  شــامَ عيسى  أبـــنْ 

ــى ن الغْ و  ــحْ  بْ لرّ ــكْ  ريقَ اطْ

ــة نَ بَيّ المْ ــة  رامَ الكْ حــازْ 

ــكْ يا ســيدي فــي غزَبْنا ألنَّ

ــدالْ االبْ و  األقطــابْ  ــكْ  ل ــعْ  ضَ تَخْ

ــلْ ينهطَ األرضْ  ــى  عل ــتْ  يْ الغَ و 

ــلْ النْمَ و  ــوشْ  الوْحُ و  ــوتْ  الحُ و 

ــلْ لْ و الرّمَ ــهْ ــلْ السّ ــوْتْ أه ــا غ ي

ــرْ األصــلْ ــهَّ ــطَ ــــرْعْ امْ ــتَ فَ أنـْ

لْ الفضَ ــخْ  شــامَ عيسى  أبـــنْ 

ــة ـبَ رْتـْ امَ ــاهللا  ب ــي  تِـ ادْرَكْ

ــة يْبَ غَ امْ لهــا  ــي  عانِ امْ

ــة بَ قاطْ ــادْ  العب صبْحــاتْ 

ــلْ ــهَ ــال امْ ـــي ب ارْ اتْـــجِ وّ الــــــزّ

ــلْ ــقَ اعْ وال  ــــةْ  راحَ ـــدْ  تَـــوْجَ ــا  م

لْ محتفَ ــولُــودْ  الــمُ في  ــمْ  مــوسَ

ــلْ بَ تنقْ ــارْ  مخت و  ـمْ  ســحايـَ و 

لَلْ الحْ و  ـــورْ  دشُ و  ــنْ  ــدايَ م و 

ــى بيَّ ــي و اعن ــودْ لِ ــدْ جُ مَّ ــواليْ امْحَ م

رْتَكْ ضَ دْ اللِّي جــا لحَ ــعَ يَسْ

بْتَكْ حَ ــقى مــن امْ اللِّي نَسْ

ــكْ ــمْ قرب ري ــلْطانْ و الكْ سُ

ــة رِيَّ البَحْ ــواجْ  األم نْ  ــكَ تَسْ ــرَكْ  بأمْ و 

ــا يَّ ــامْ األتقِ ــا إم ــنْ ي ي ــكْ فــي الحِ تَ وْ عَ بدْ

ــة زِيَّ طــاكْ هــذ المْ ــنْ اعْ ــكْ لمَ ــوا ب عُ تَدْ

ــلْ البادِيَّة نْ و أهَ ــراء و المدُ حْ ــلْ الصّ و أه

ــا األنبِيّ ــمْ  خاتَ ــودْ  الوْجُ ــنْ  يْ عَ ــي  اوْرَتِّ

ــى بيَّ ــي و اعن ــودْ لِ ــدْ جُ مَّ ــواليْ امْحَ م

األقطابْ و  راسْ  االجْ رَفْها  تَعْ

عن غير أهلْ اهللا في حجابْ

مــاكْ اتْگبَّلْ االعتابْ عندْ احْ

ــة يَّ ــوالْ اقْوِ ــجّ بأحْ ــكْ مــن كلّ ف رِيحَ لضْ

ــة بِيَّ الوَهْ ــة  بَّ بالمحَ ــاسْ  مكن فــي  إالّ 

شــي من بابْ اكبشْ جايْ شي من حمريّة

يدْ في العشــيّة ــعِ نَزْلُوا عند ســيدي اسْ

ــة يّ البرّ ربّ  ــرْ  غي حــدّ  يحصيهــا  ــا  م
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لْ الفضَ ــخْ  شــامَ عيسى  أبـــنْ 

قامْ ــوعْ الجــاهْ و المْ يا مرفُ

فْ في النظامْ رْ يَوْصَ دَ من يَقْ

ــرامْ الكْ ــوْالدَكْ  ب ــاَلْتَكْ  أسْ

ــلْ ــوظْ الــنْــسَ ــفُ ــحْ ـي مَ جــازُولـِ

ــلْ ــحَ الفْ ــرْ  مَّ خَ المْ ــكْ  يمَ خــدِ و 

لْ يَنْكمَ ـــرامْ  الـــمْ ــي  ــنِ ــلْ عــامَ

لْ ــمَ الشْ ذا  ــامْ  م الهْ ــا  ي ــعْ  جمَ و 

ــلْ سَ ينغْ ــومْ  الهمُ ــخْ  اوْسَ ــكْ  ب

لْ متكَ ــودْ  ــجُ ال ـــولْ  مُ علـى  و 

ــى بيَّ ــي و اعن ــودْ لِ ــدْ جُ مَّ ــواليْ امْحَ م

ظيمْ ــا ســيدنا اعْ ــددَكْ ي مَ

يمْ مِ الطْ رْ  ــرْ الزّاخَ البَحْ داكْ 

ريمْ يَّبْ الكْ لْ الطّ لْ النَّسْ أهْ

ــة رّي الدّ ــريفْ  اشْ ــي  الحارْتِ و  ــي  هيضِ

يَّة مِ مْ الحْ رْغَ مامْ ضَ وبْ الهْ جُ حْ سيدي المَ

ــة يَّ ضِ قْ مَ ــكْ  فَ طْ بعَ ــي  أرْبِ امْ ا  ــوْ لِّي يوَ و 

ــيَّ عل ــهالْ  يَسْ ــتْ  لَبْ اطْ ــي  اللِّ ــرادْ  المُ و 

يَّة يعْ في البْســاطْ انْقِ و اتعــود اتْيابِي جمِ

ــفْ بيّ ــا اهللا الْطَ ــسْ ي ــالْ الحــاجْ ادْرِي ق

انتهت القصيدة
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ــي ــل اإليمانِ ــر مــن أهْ ــه خي ــي رادْ اهللا ب أللِّ

لِية ــبّ األوّ وامْ مــن حُ ــدْ ــى ال ــه عل لْبُ ــرْ قَ مَّ ايْعَ

رْفانِي ــاسْ العَ رةْ ن ضْ لُه لحَ ــي رادْ اهللا ايْوَصْ أللِّ

يَّة قْ مع النّ دْ مْ بالصَّ هُ ديمْ حى اخْ ه يَضْ ــدُ ايْرَشْ

ــي بّانِ الرّ ــبْ  طْ القُ الكمــالْ  شــيخْ  ســيّما  ال 

الســنِّيَة األحــوالْ  ــبْ  صاحَ اهللا  ــد  عب ــو  أب

ــرَّدْ فانِي جَ وْالهْ امْ ــابْ مَ ة في ب ــفْ وَقْفَ من يَوْقَ

ــرْ الوْحدانِيَّة ــدْ غي ــيرَة اوْال وجَ ــابْ على السّ غ

يانِي ــسْ االعْ ــه رايَ حتى ســارْ افريدْ فــي ازْمانُ

ــلْ اهللا و الرْجــالْ مع جمــع ارْعيّة ــلْطانْ أهْ سُ

ة حازْها بنعيســى سلطانِي مَّ ها هَ مْ ما اعظَ

زِيّة ــة و امْ ــه همّ لُوقُ ــدْ في اخْ مَّ ــوالي امْحَ مُ

ــة ــانْ و المزيّ رْه ــازْ بالبُ ــلْ ف ــيخْ الكامَ الشّ
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حازْها ــة  همّ هــا  مْ اعظَ ــا  م

تَنْتَهى ال  ــــرارْ  اسْ نـــالْ 

ــومْ كلهــا ــه القُ تْ ل دَ ــهْ شَ

انِي ــا االخوْ ناقَبْ ي ــابْ المْ اوِي فــي كت ــرّ قالْ ال

يّة سِ دْ رة القُ ضْ وا في الحَ عُ مْ طابَة و جَ وا القُ رْجُ عَ

ــي الغانِ ــل  قب مــن  ــوا  عُ تمْ اجْ ــا  لمّ ــمْ  نادَاهُ

ــة يّ بكيفِ ــفْ  يُوصَ ــا  م ــولْ  قُ ــالْ  فق ــادِي  من

ــانِي عْ السّ مْ عْ االقْطابْ و خرُوا هذا الجَ مَ جْ يا مَ

ــا ليّ و  بنعيســى  عندكــم  ــزدادْ  ي ــرُوا  بْ صَ و 

رانِي لْها شهْ مَ رْ و احْ هَ ه من اشْ نْ أمّ أللِّي في بَطْ

ــلَ األرضْ كما هيّ ــما أو أهْ ــلْ السْ ــركاتْ أه ب

يانِي وا رايَسْ االعْ عُ ــمْ ولْ حينْ سَ وا هذا القُ تَبْعُ

ــة رِيّ جْ المَ ــوقْ  الحقُ وا  ــذُ نَفْ أدابْ  و  ــقْ  ي دِ تَصْ

ة حازْها بنعيســى سلطانِي مَّ ها هَ مْ ما اعظَ

زِيّة ــة و امْ ــه همّ لُوقُ ــدْ في اخْ مَّ ــوالي امْحَ مُ

ــة ــانْ و المزيّ رْه ــازْ بالبُ ــلْ ف ــيخْ الكامَ الشّ

لْ ــا  اوْصَ لْ م بنعيســى اوْصَ

لْ ضَ ــومْ و الفْ لُ عْ ــودْ المَ بوْجُ

لْ كيفْ ارْوِيتْ و رِيتْ في النْقَ
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ــه دْ مــن افْضايْلُ ــيّ هــذا السَّ

تلُو ــالمْ  ــكْ ب ــمْ  ــلَّ ــكَ اتْ و 

لُو ــكْ و العْ لْ ــولْ المُ ــدْ مُ و وحَّ

ــبْ الغفرانِي لَ ــوعْ يَطْ ى بالخشُ رَّعْ و ابْكَ اتْضَ

ا يّ ــرْ األتقِ ي هِ ره تَطْ هْ ه ايْطَ ــألْ من ســيدُ و اسْ

ســانِي ــك احْ بْدي ل ــا عَ ــه ي ــال اهللا ل ــمّ ق ثُ

بُوبِيّة ــة والمحْ ــكْ العنايَ يتَ طِ ــكْ و اعْ رْتَ طهَّ

وانِي ــة رَضْ ــرادْ و الرْضــى و انْهايَ ــرّ بالمُ أبشَ

ليّ لْ ما طلَبْ اعْ ريقْ يَوْصَ كْ في الطْ و اللِّي تَبْعَ

ــانِي رْ السّ لَقْ البَدْ ــودْ و اخْ ــرَجْ للوْجُ انْهــارْ اخْ

فيّة ــى دُونْ اخْ ول ــر المُ سْ بأم ــدُ ــزَلْ رُوحْ القُ انْ

ــمْ الهــادي النُّورانِي ــومْ زادْ نَعْ قال لهــم اليُ

يّة ــمِ لْها له اسْ عَ ــاهْ و اجْ ــه ابّ نُّ ها مُ عْ ــمَ اسْ

ة حازْها بنعيسى سلطانِي مَّ ها هَ مْ ما اعظَ

زِيّة ــة و امْ لُوقُه همّ ــي اخْ دْ ف مَّ ــوالي امْحَ مُ

ــانْ و المزيّة رْه ــازْ بالبُ ــلْ ف ــيخْ الكامَ الشّ

رْ هَ ه صــاحْ بالجْ ــنْ أمُّ في بَطْ

رْ ــهَ ــابَعْ له من اشْ ــدْ السّ عن

ــرْ بَ ــمْ األكَ ايَ ــقّ الدّ ــمْ الحَ نَعْ
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نَعْ ه اصْ ــة فــي ســابْعُ رامَ اكْ

عْ ــبْعْ من الگصَ لْ سَ مَ كانْ اعْ

ــا ادْفَعْ تيرْ م و اللِّي شــاطْ اكْ

بْيانِي ــن الصّ ــة بي هابَ ــمْ و المْ ي ظِ ــرْ بالتَّعْ بَ اكْ

الســنِّية ــومْ  القُ ــرْ  غي ــرُومْ  ي وال  ــبْ  يَلْعَ ــا  م

ــرُّوحْ و ريحانِي نا بال رْ رمضانْ ســيدْ ــهَ صامْ اشْ

ــيَّة شِ ه كلّ اعْ نْدُ ــازَمْ لعَ بْريلْ ع ــه جَ ي كانْ ايْجِ

يانِي ــاحْ اعْ رْ مصب طَ ــهْ يَفْ ــة علي نَّ ــامْ الجَ ع اطْ

ــة رِيَّ جْ ــه مَ وعُ ــالةْ و ادْمُ ــوالهْ بالصْ ــاتْ لمُ و ايْب

ــمْ القرآنِي لْ عل ــدْ حصَّ ينْ بع ــهْ فــي الدِّ قَّ اتْفَ

ربيّة ــدْ شــيخْ التّ صَ ــه و ســارْ يَقْ ــعْ حالُ لَّ و اتْوَ

ــفيانِي السّ عمــر  ــن  ب و  ــي  بالحارْتِ اتالقــى 

وفيّة جْ الصّ و ســلَكْ به مســالَكْ الرْجالْ و انْهْ

ة حازْها بنعيســى سلطانِي مَّ ها هَ مْ ما اعظَ

زِيّة ــة و امْ ــه همّ لُوقُ ــدْ في اخْ مَّ ــوالي امْحَ مُ

ــة ــانْ و المزيّ رْه ــازْ بالبُ ــلْ ف ــيخْ الكامَ الشّ

ــورْ و البْهــا ــرّ و النُّ حــازْ السَّ

جابْهــا ــومْ  قُ فيهــا  التْ  اكْ

هــا ــدْ عَ يخْ  للشِّ ــةْ  ــركَ ب
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ــه مُ ــيخْ دَرْهْ ــه الشِّ ــى ل صفّ

ــه مُ فَهْ و  ــى  ن عْ المَ طــاهْ  اعْ

ــه لْمُ كَ مهمــا  ــهيلِي  السّ

عانِي ــمْ كلّ امْ ــة وافْهَ ــة العالي رجَ ــلْ الدّ اوْصَ

ــة ربّانِيّ ــة  الكَ امْ و  ســرّ  ــيخْ  الشِّ ــاذْ  ه ادْرَكْ  و 

ــومْ بعينُه رانِي ــنّة و قالْ فــي النُّ مــن جا بالسّ

يَّة طِ ــي العْ ــمْ و اهللا يَوْفِ ي ــه دارْ النْعِ مْت لُ نظَ

طانِي لْكْ اعْ نيا في كل شيء مولْ المُ اربوعْ الدّ

ــاتْ ريّ ــه للذّ لْتُ عَ ــه و اجْ تْ في ــدْ ــه و ازْهَ تُ اتْرَكْ

ــي البرهانِ و  اآلدانْ  ــمْ  خاتَ مــواليْ  ــي  طانِ اعْ

يَّ ــدِ ــوّ تحت ايْ ــى األقطــابْ ه ــه عل ــمْ ب تَ نَخْ

ــرَقْ في البحــر و نادانِي ــي لو اغْ فــي اهللا يقينِ

لِيَّة ــفْ ــونْ تحت األرضْ السّ لَعْ لو يكُ ــى يَطْ حت

ــى غانِي ول بَحْ بالمُ ــالْ و اصْ ــرْ ن بي هذا ســرّ اكْ

ــيّ عل ــوبْ  يث ــبْ  نْ الذَّ ــرْ  غافَ اهللا  ــه  ب ــألْ  نَسْ

لْ ســنانِي ــن علي و األصَ ــالْ الحــاجْ ادريسْ ب ق

عْ اقْصايَدْ عيســاوِيَّة ــوَّ نَ ــي امْ ــاسْ البالِ فــي ف

بَــعْ اطْ ـتُــه  مْ بهَ اعْ  ـبّ التّ و 

ــعْ ــسْ يندفَ ــعْ لي بَ مــن ال تطْ

ــعْ ــرْ بالنْفَ فَ ــه و اظْ ــرْ في انْظَ

انتهت القصيدة
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ــحْ الغرامْ ــي ري نِ صْ حــرّكْ غُ

ــالمْ ـــركْ الــمْ ــي اتْ ــنِ ــمْ االّيَ

ــقامْ تيرْ السّ بّ اكْ ــولْ الحُ مُ

ــال مدامْ رانْ ب ــكْ ي سَ ســاحِ

النْظامْ فــي  ــدْ  نَنْشَ لِّينِي  خَ

وامْ ــدّ ولْ ال ــه طُ ــطْ لُ يَّ و انعَ

مامْ الهْ بنْعيســى  أسيدي 

ــالمْ الغْ ــا  وأن ــيَّدْ  السّ ــتَ  أن

ــامْ م الدْ ــعى  نَسْ ــي  دالِ ــا  م

ــرامْ بالمْ ــرْ  فَ نظْ ــبْ  نَرْغَ و 

ــرامْ ــغ ال ــــزّ  أعَ اهللا  اهللا 

ــيّ ب ـــا  م ـــــوَّى  اتْـــــقَ و 

ليّ ــعْ  ــمَ اسْ و  رْ  ــــدَ اعْ و 

ــيّة شِ العْ و  ــحْ  بْ الصّ فــي 

يّـــة ـــي مـــگـــدِ ـــرانِ ـــي ن

ــــــيّ والِ ـــدْ  ـــجَّ ـــم ن و 

ــة ــيّ ــبِ مــسْ ـــي  ـــوالِ احْ و 

ـــيّ ـــل ع ــــــــــدْ  جُ هللا 

ــــــــرَّةْ عـــيْـــنِـــيَّ يــــا قُ

ــة بــالــنــيّ و  ـــوقْ  بـــالـــشّ

ــة ــيَّ ــضِ ــقْ مَ ـــجْ  ـــوايَ ح و 

ــة ــيّ ــلِ ــشْ ــمَ ـــتْ ال ـــي أل
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الــزحــامْ عنْد  بــيــدِي  ــدْ  خُ

ي الغتامْ جِ ة تفْ فَ طْ فْ عَ طَ و اعْ

مامْ الهْ بنْعيســى  أسيدي 

ــي انْعامْ ــطْ قلْ لِ يَّ ــتْ انْعَ وَقْ

ــي انْضامْ وت اللِّ ــتَ غَ ياكْ انْ

رْتِي مــن اقْوامْ ــحالْ انْصَ اشْ

ــامْ الزّع ــتْ  لي ــا  ي ــي  رْنِ انْصَ

ــامْ ق ــتْ و دَرْتْ المْ رَبْ ــك اهْ ل

ــرامْ ــت االح و  ــزّ  ــعَ ال أدارْ 

مامْ الهْ بنْعيســى  أسيدي 

ببوعــالمْ ــكْ  علي ــتْ  لْ داخَ

ـقامْ بالمْ و   ------ بك  مـن 

ــامْ ــي مــن بعــد إم ــالْ ياتِ ق

سامْ الحْ بنعيسى  دْ  مَّ حَ امْ

مــامْ ــل الحْ ــه قب تُ كانْ ادْرَكْ

ــزامْ الحْ ــدّ  نشَ و  ــه  مُ دْ انْخَ

ــة ــزِيَّ ــمْ ــال ب ــــوزْ  انْــــفُ و 

ـــة ـــيَّ ـــانِ ـــة ربّ ـــفَ ـــطْ عَ

ـــيّ ـــل ع ــــــــــدْ  جُ هللا 

ــيّ ــــادَةْ ه ــــع كــيــفْ ال

ـيَّـة مســقِ ســيُـوفَـكْ  و 

ــة ــيَّ ــشــمِ ــــرَةْ ه تــــصْ

ــيّ ـــن جـــــارْ عــل ـــن م ع

ــيّ ب ــا  ــم ب و  ــمــاكْ  لــحْ

ــة ـ العـلـيّ ــة  ـ ـمَ ـصْ العَ و 

ـــيّ ـــل ع ــــــــــدْ  جُ هللا 

ــــا ـــانْ األولِــــيّ ـــط ـــلْ سُ

ــة ـــرْوِيـَّ مَ ــــه  ــــوالُ اقْ و 

ــة ــيَّ ــفِ اخْ دُونْ  ــه  ــمُ اسْ

ــة ــيَ ســنِّ ــــه  ــــوالُ احْ و 

ــيّ ــى ل ــغ ــصْ ـــن ي ـــا م ي

ــيّ ــلِ ــدْ اعْ ــهَ ــشْ ــــي يَ رَبِّ
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مامْ الهْ بنْعيســى  أسيدي 

ــامْ بالتْم كْ  ــياخَ اشْ ــقّ  بحَ

النْظامْ يعْ  ــجِ اشْ ونْ  رشُ الطّ

------ ــعْ مي بأهــل ارْضاكْ اجْ

دامْ رِي مــن القْ ســيدي بوزْكْ

رْ التْمــامْ ــدْ ــرَة بَ ضْ ــن خَ و ب

ــى و صــامْ ــقْ اهللا صل و بحَ

مامْ الهْ بنْعيســى  أسيدي 

ــكْ فــي كلّ عامْ ي رجــالْ اتْجِ

باالقدامْ تســعى  ــكْ  قامَ لمْ

وقْ الزْحامْ وبْ في سُ دُ جْ و المَ

مــامْ بالكْ يشــيَّرْ  و  ــصْ  يَرْقُ

ســالمْ ــا  ي ــمْ  بهُ رَبّ  ــا  ي

ــرامْ اجْ كلّ  مــن  ــا  ن ضْ فَ احْ

ــامْ ين الّ  مــن  ــا  ي ــا  رزَقْن و 

النظامْ ــحْ  ي افْصِ ادريسْ  قالْ 

ـــيّ ـــل ع ــــــــــدْ  جُ هللا 

ــة ــيَّ ــوفِ ــصّ ـــادْ ال ـــي االس

ــة ــرِيَّ ــسْ ــدي بـــو ع ــي س

ــــا ــــيّ ـــورْ األولِ ـــهُ ـــم ج

أولــيّــا و  ــــــلْ  راجَ مـــن 

ـــة وِيّ ـــدَ الـــعَ ــة  ــعَ ــي رب و 

بـــادِيَّـــة و  نْ  ــــــدُ مُ فـــي 

ـــيّ ـــل ع ــــــــــدْ  جُ هللا 

ــة ــرِيَّ ــش ــة م ــوعَ ــي ــب م

منشـــيّـة ــرَة  ــضْ الحَ و 

ــة ــيّ الــبِ و  ـــعْ  ـــبَ اسْ بــيــن 

ــة ـيّــ جمعِ ــرَة  ـ النّظْ و 

ـــا ـــيَّ األتـــقِ ــعْ  ــي ــم ج و 

ــيَّــة ــمِ ــعْ الــمَ مْ  ـــوْ ـــقَ ال و 

ــة ــيَّ ــافِ ــع ال و  ــو  ــف ــع ال

ــــا ــــيّ احْ األول مـــــــــدّ

انتهت القصيدة
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مالحظة :

 وجدنا القسم األخير في مخطوط آخر على هذا الشكل :

ــامْ ع كلّ  فــي  ــكْ  ي اتْجِ رجــالْ 

ــدامْ باالق تســعى  ــكْ  قامَ لمْ

ــوامْ بالقْ ــقِي  يَسْ ــاقِي  السّ و 

ــوقْ الزْحامْ وبْ فــي سُ ــدُ جْ و المَ

مــامْ بالكْ رْ  يشــيَّ و  ــصْ  يَرْقُ

ســـالمْ يـــا  ـــمْ  بـــهُ رَبّ  يـــا 

ــامْ ــق ــمْ ــفــيــنــا هــــولْ ال اكْ

تنامْ الّ  ــن  م ــا  ي ـــا  ـــن ارْزَقْ و 

الحــرامْ أكل  مــن  ــا  ن ضْ فَ احْ

باالقســامْ ــة  الحلّ ــتْ  ي نَهِّ

النظامْ يحْ  افْصِ ــسْ  ادري قــالْ 

ـــة ـــة مـــشـــرِيَّ ـــيـــوعَ مـــب

ـة منشـــيّ ــرَة  ــضْ الحَ و 

ـــة ـــــرَة عـــيـــســـاويّ خـــــمْ

ــة ــيّ ــبِ ال و  ـــبَـــعْ  اسْ ــن  ــي ب

ــة ـيّ جمعِ ــرَة  ـــ ــظْ ــنّ ال و 

ـــا ـــيَّ ـــقِ األت ـــعْ  جـــمـــي و 

ــة ــيَ نِ ــدّ ال و  نْــيــا  الــدّ فــي 

ــة ــيّ ــاف ــع ال و  الـــعـــفـــو 

ــة ــيَّ ــمِ ــعْ ــمَ ال مْ  ــــوْ الــــقَ و 

ــة ــيّ ســج و  بـــمـــعـــانِـــي 

ـــــا ـــــيّ احْ األول ـــــــــــدّ م
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و هو يا سيدي يا سعد من ابقى في حبَل اللّـه المتينْ حابَسْ

ــه سُ ــابْ ربّ الوْجودْ حابَس نَفْ و في ب

ــعاسْ سْ ــة في ظــالمْ العَ ــاس نايْمَ ــكى و النّ و ابْكــى و اشْ

ـــراسْ واألجْ ــطــابْ  االقْ من  الكمالْ  ــالْ  ــرْج بَ ع  فّ تشَ و 

ى سَ يَكْ ــبــولْ  الــقْ بــتْــيــابْ  البــدّ 

ه انْحاسُ فــي  ـــرّوح  ال ـــرْيْ  سَ ــري  يَــسْ ــم  ســرّهُ تيرْ  اكْ

ه ه من باسُ و يعالجُ

بيسْ ــيّما إذا قال بْصوتْ حايَرْ اكْ السِ

ــاسْ بالعبّ ســيدي  ــا  ي ــد  جُ هللا 

رْ عز باب الخميس فَ عْ بْتِي بن جَ أ السّ

ــوارَسْ الفْ ــارَسْ  أف ــاس  بالعبّ ــا  ي ــدْ  جُ ســيدي  ــا  ي هــو  و 

ــفي باســي ماكْ اشْ ــت لحْ رَبْ ــا اهْ أن

ــه انْسُ ــى  المولَ ــر  دِكْ صــارْ  و 

اكباســي و  ـمامــي  تَخْ ــزولْ  يـ

ــه نْسُ جَ عــن  ــة  الهمّ ــزّه  نَ و 

واســي و  ــنْ  بالمحاسَ ــل  عامَ و 
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وَوْراســي ــى  ورْب الوْطــى  ــى  الرَّاســيعل ــعْ  ني المْ دْ  ــوْ الطَّ ــا  ي

ــاسْ اقْي ــه  ل أال  حيــط  المْ ــظ  الفايَ ــرّ  السَ ــر  بَحْ ــا  ي

ــاسْ ب احْ ــاتْ  ابْق ــونْ  المت ــد  بلْ فــي  ــة  مَ نَعْ ــا  ي ــة  مَ رَحْ ــا  ي

ــر األرْض مــن الرّجــال و انْســاء ري لظْ

ه قْياسُ فــي  ــدْ  ــزي يْ ــبْ  ــدي ــعْ لَ ــكْ  ــلَ ــضْ فَ نــيــلْ  الزالْ 

ــه راسُ اغْ حْ  تَلْقَ جاهْ  نْ  مَ

ــسْ اليب ــرُّوض  ال بهــا  ــقي  تَسْ ــة  رْفَ غَ ــتْ  ابغي ســيدي 

ــاسْ بالعبّ ســيدي  ــا  ي ــد  جُ هللا 

رْ عز  باب الخميس فَ عْ بْتِي بن جَ أ السّ

سْ ساعَ وى على العْ رْ اضْ رَة يا بْدَ ضْ وهو يا سيدي يا تاجْ هلّ الحُ

ــي ــمْس شــارْقَة بالنُّور الكاسِ يا شَ

ــاس النَّ ــنْ  بي ــي  مين تَحْ ــوْتْ  الغَ ــا  ي ــك  لّ ظَ فــي  ــا  أن

ــاسْ يّ الرّ ــعْ  مْ جَ ــسْ  رايَ ــوانْ  األكْ ربّ  ــكْ  لَ عْ جَ مــن  ــا  ي

ليكْ لَبســة ــة عْ نايَ ــعْ مــن العْ لَ و اخْ

ــه كاسُ ــدام  امْ ــاقي  السّ اســقاكْ  و  ــلْ  ضَ بالفْ ــاكْ  ب احْ و 

ــه الّسُ جَ ــنْ  بي فنْجــال 

ــسْ تمي و  ــلْ  تمي تُه  ــوْ بَنْشَ ــتْ  بَحْ اصْ و  الوْصــولْ  ــر  مْ خَ

ــاسْ بالعبّ ســيدي  ــا  ي ــد  جُ هللا 

رْ عز  بابْ  الخميس فَ عْ بْتِي بن جَ أ السّ
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ــزّ البَسْ ــوبْ العَ لَكْ ت عْ ــك و جَ بَ رّ ــوالك قَ ــا ســيدي مُ وهــو ي

ســي مْ ــى والبْقا حالَكْ شَ ن ــنْ الفْ بي

ــاسْ ــكْ فــي الجن لْ ــولْ المُ ــرْ م بي ريــف الكْ و عطــاكْ التَّصْ

ـــرَّاسْ ال ــاكْ  ــع امْ ـــدّ  حَ ــــدْ  ارْفَ وال  ـــتْ  ـــزَلْ وعْ ــتْ  ــي ولّ

ل و اقْسى هْ ت في سَ ظْ فَ و ارْفَعْت و اخْ

ــه ناسُ ــد  نْ لعَ جــا  و  ــه  فْديتِ ايْســيرْ  ــنْ  مَ ــحال  اشْ و 

ــه راسُ ــرْ امْ مَّ ــرْ عَ و افْقي

ــسْ لي فْ مُ كان  ــدْ  بَعْ ــنْ  مَ نى  ــتَغْ اسْ و  ــكْ  تَ دْ وعَ ــبابْ  بَسْ

ــاسْ بالعبّ ســيدي  ــا  ي ــد  جُ هللا 

رْ عز بانْ الخميس فَ عْ بْتِي بن جَ أ السّ

سْ ديحْ واجَ كي لوبَتْ مع المْ دْ واشْ نَحْ ــنْعَ وهو يا ســيدي شَ

قيسْ لــهــا  اال  ـمْ  ــرايـَ الــكْ ــن  م

االنْفــاسْ ضــى  تَمْ ــو  ل جــى  الدّ ــبْ  واكَ اكْ ــن  مَ ــدّ  انْعَ واشْ 

ــاسْ ــق ـــرى مـــا تُ ـــبْ ــــة مـــن آيـــــاتْ ربّـــنـــا كُ يـــا آيَ

ــى سّ كْ شــي على و عَ حَ دْ نْ مَ هذا مَ

ـــه باسُ اكْ ــري  خاطْ ــن  عـ ــي  ـل تَجْ ــة  حَ لنْفْ ــوا  رّضـ نَتْـعَ

ــه واسُ وسْ ــرّ  شَ داكْ  وكْ

ــسْ كي تَعْ اتْشــوفْ  وال  ــنْ  ارَيْ الدَّ ــرْ  خي ــكْ  ب انْحــوزْ  و 
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ي سّ حَ ــك  ــنَّ يْــظَ ــشــيــمْ  الــغْ

ــسْ انْقي و  ــرْ  بَّ انْعَ ــتْ  ابْقي ــو  ل

قُدْســي ــهودُه  شُ في  ــكْ  نَ وياطْ

ــويسْ اسْ ــرْ  بَحْ ــنْ  مَ ــغْ  نَبْلَ أشْ 
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الكاســي ــناكْ  اسْ ــورْ  ن ــتْ  ساســي و انْفاســيوري ــتْ احْ و طابَ

ــاسْ بالعبّ ســيدي  ــا  ي ــد  جُ هللا 

رْ عز بابْ الخميس فَ عْ بْتِي بن جَ أ السّ

ــوم عانَسْ ــكْ و أنا الي نَّ ــرَة مَ ــالَّتْني البُشْ وهــو يا ســيدي سَ

ة في انْعاســي ــامْ و الرُّوضَ ق ريتْ المْ

ــاسْ الكي ــه  في ــلْ  هَ تَدْ ــوْل  قَ ــوم  النُّ ذاك  فــي  عْت  ــمَ اسْ و 

ــل العــاسْ تْ ــى مَ ل ــى و احْ ب رَقّ مــن لطيــف انْســايَمْ الصّ

اتَّنْســى وال  ــي  ادْهان فــي  ــن  كّ تْمَ و 

ـــوا ماسُ ــاضْ  الرّي ـصــانْ  اغْ و  شــايَقْ  و  ــقْ  رايَ ــت  بَحْ اصْ و 

ــه تَأْناسُ و  ــه  بلطافْتُ

ــسْ ــرْ انْفي وهْ ــوق جُ ــرارَكْ بالشُّ ــلوكْ اسْ ــت فــي سْ مْ و انْظَ

حبّاس ــم  ــرَسَّ امْ ــتــابْ  الــعْ على  هانا 

ــسْ لي ــكْ اجْ ــدْ بابَ نْ ــأَدَّبْ باقــي عَ ــعْ امْ خاضَ

ــراسْ ــبْ نَ ــلْ  ــعَ نَــشْ ــــوارَكْ  انْ مــن  ابْغيتْ 

ليسْ مــوم الغْ ــل الهْ ــاهْ في ليْ ي ــدى بَضْ ت نَهْ

ــاسْ ــب ـــوفْ ال ـــش ــفْ انْ ــي أســـيـــدي ك

ــسْ كي تَعْ ــانْ  الزّم طــالْ  ــا  م شــاني  يَغْ أو 
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اس عسّ ــدْ  ــيَّ ــقَ امْ ــاكْ  ــم احْ فــي  ــا  ان و 

ــسْ ري ــرْ العْ ــا األمي ــدَك ي ــز وَعْ نَرتْجــى يَنْجَ

ــعْ الــيــاسْ ــطَ ــقْ ــــارَة نَ ــا مــن االغ حــاشَ

ــويسْ نى تْوَسْ ــوغ المْ ني في بْل ذْ ــا خُ ــسْ ي لي

الناسْ ــوادْ  ــجْ ل ـــرَبْ  اهْ ــلْ  ســائَ ــتْ  مــاري

ــسْ الكي ــرْ  عامَ ــلْطان  لسُ ــفّ  الكَ ــدّ  مَ أوْ 

ــســاسْ ــمْ ونـــــادَمْ اوم ــاشَ ـــــعْ ح وارْجَ

بيسْ ــرامْ تَعْ ــرْ قاصدْ في اوجــوهْ الكْ ــا بْصَ م

ــاسْ اقْي ــرْ  ابْغي ــد  جُ ــي  ل اتْجــودْ  نَبْغــي 

ــه مــع النّجــومْ بَرْجيس ــي بِ ــعْ ل لَ ــد يَطْ جُ

ــنــاسْ ــن الــعْ ـــرَّة م ــهــا ح مــــواليْ هــاكْ

ــميسْ ع اشْ جى ســاطْ ر الدّ ــبَه بَدْ ها يَشْ تاجْ

ــاس ف ــةْ  جَ بَهْ مــن  ــي  عان المْ ــمْ  ناظَ و 

ــسْ  ادْري ــرَّبْ  غَ المْ الحــاجْ  ــتْ  البي آلْ  ــد  بْ عَ

ــاسْ الي ــاسْ  م ــا  م ــرة  طّ عَ امْ نا  ــالمْ اسْ و 

ــليسْ ــلُه في انْظامْ رايَقْ اسْ ــرافْ انْرَسْ لالشْ

انتهت القصيدة
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رابْ ــقيني طوايَفْ صافِي االشْ اسْ

ـــي ـــول أيَـــــا مـــفـــاتَـــحْ أدْخ

ـــبْ وُصــولــي ـــالْ ـــمْ ط ـــكُ بِ

ــي ــول ان و  ــبْ  ــي ــخ ان ــى  ــاش ح

ــي ــزول ــجَ ـــا ال ــة ي ــف ــطْ ــعَ ال

ــى رْب القُ ــامْ  إم ــا  ي فــة  طْ العَ

ــرْبة بشَ احمــاك  فــي  رْمــه  كَ

بة النَّسْ ــفْ  شــري ــا  ي ــكْ  ألنـَّ

تاحْ البَابْ فْ يا شــيخْ العطايا يا مَ

ــي لـوبـ طْ مَ ــــراب  الشّ ذاكْ 

ـــروبـــي ــة اكْ ــمّ ـــفْ غ ـــشَ اكْ

ــي ــوب ــوْه ـــتْـــح مَ ـــي فَ ـــزْت حَ

ــي توب اكْ فــي  و  كنانْشــي  فــي 

ــح و الخير و األفْضالْ بَ منْ بابْ الرّ

بيبْ بغيرْ انْفصالْ ــفْ للحْ طْ و العَ

رَّبْ المتعالْ قَ يخْ المْ مى الشّ في احْ

ر الكمالْ ــليمانْ بَحْ مواليْ بَنْ سْ

ــرَبْ يَشْ ــدَك  نْ لعَ جــا  ــدْ  بْ العَ

ــبْ لَ ــا يَطْ ــل م ضَ ــهْ بالفْ و اعطي

ــرَّبْ قَ امْ الوجــودْ  ــيّد  سَ مــن 

بابْ ــنْ األَحْ ــرة بي مْ يا ســاقي الخَ

ــباب ــطة و اسْ لـلّهْ كونْ لي واسِ

دْ االرْكابْ صَ قْ نْ مَ نْ المساكَ يا رُكْ

ســابْ لْ بحْ خَ نْ مناقْبَكْ ما تَدْ يا مَ

جابْ جايَبْ اال عْ تْ اعْ فْ تْها وشَ طالَعْ
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ــنْــقــولــي ـــغـــى لــمَ ــــي اصْ ولِّ

ــي ــزول ــتْ فـــي ن ــي ــل ــا اعْ ــه ب

ــي ــزول ــجَ ـــا ال ــة ي ــف ــطْ ــعَ ال

مة نَسْ ــتْ  ــبَّ هَ عليكْ  مــن  يــا 

مة دْ ــوبْ الخَ ــتْ فــي كت و اضحي

مة الرَّحْ ــنْ  ــيْ عَ بــابْ  مْ  ــدَ ــخْ تَ

لْمْ إمامْ تِي في العَ بَحْ د ما صْ منَ بَعْ

ــي ــام ــه ــي ــتِّ ـــا ال ـــى ج ـــتّ حَ

ــالمــي ــــكْ قــــولْ بــكْ ــــالْ لَ ق

ـــبْ األنـــامـــي ألنّـــــكْ قُـــطْ

امـــي ـــدَّ خُ ســيــدْ  ـــــتَ  انْ و 

ــي ــول ــب ــقْ ـتــي وبَ ــنــايـْ ـعْ بـَ

ـــولـــي أوفُ دونْ  ــك  ــسَ ــمْ شَ

ــي ــزول ــجَ ـــا ال ــة ي ــف ــطْ ــعَ ال

االفْضالْ رَتْهــا  ذكْ كمــا  ها  دْ ايوَجْ

ــعْ االنْجالْ فْ الجوادْ اتْوَسَّ طْ و بْعَ

ر الكمالْ ــليمانْ بَحْ مواليْ بَنْ سْ

ــمْ تَّ المخَ ــدا  الهْ ــبْ  طي مــن 

ــزَّمْ ــحَ امْ ـــوافْ  االشْ و  بالخوفْ 

سلّم و  عــلــيــه  اهللا  صــلــى 

امْ ــدَّ ــلْ الخُ تْ ــي مَ لْتِ ــوة ادخَ للخلْ

ــي المقامْ دى عال ــورْ الهْ كْ ن ــدَّ جَ

ــالَّمْ العَ ــقّ  لَلْحَ ــي  ت أمّ عــو  تَدْ

ــرامْ الكْ ــلة  الرُّسْ ــيِّدْ  سَ ــا  أن و 

المْ لوكْ اغْ مْ يِ مَ ــدّ تْ يَ و الكونْ تَحْ

والْ ــاتْ األحْ تَكْ و اصف ــالتْ دَرْجْ اعْ

ــكْ األقْبالْ لْ ــارقة فــي فَ تَبْقى شَ

ر الكمالْ ــليمانْ بَحْ مواليْ بَنْ سْ

عامْ عشر  أربعة  گيمْ  مْ ابْقيتِي  و 
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الـلَّهْ بْلْ  بحَ موصول  صارْمْ  بْلَكْ  حَ

بَّادْ العُ في  رى  اسْ الخالصْ  لْ  ألجْ
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ــا ياه اضْ ــتْ  يغي ــا  م ــك  سَ مْ شَ

ــا ــاه ــرْع ـــونْ الـــرّضـــى تَ ـــي اعْ

ــماها لسْ ــرَبْ  قْ مــن  ــعْ  وجمي

اللّـهْ ــيّ  ولَ ــدْ  ــمَّ ــحَ امْ يا  ــتَ  أنْ

جاهي ــــنْ  مَ ــــقّ  حَ ـــكْ  جـــاهَ

ــــــــرْ الـــنَّـــاهـــي انَــــــا اآلمْ

بــاهــي و  ـــرْ  ـــتَ ـــخْ تْـــبَ بِـــــيَّ 

ــقْ الــبَــاهــي ــايَ ــق ــحْ ــنْــزْ ال كَ

ــي ــول ــق ــعْ ـــــورْ ل دَلــــيــــلْ ن

ــي ــوال ــهْ ال و  ـــامْ  ـــزّح ال ـــومْ  ي

ــي ــزول ــجَ ـــا ال ــة ي ــف ــطْ ــعَ ال

ــنَّدْ سَ امْ ــكْ  لي عْ ــنَ  مْ يَنْجــى 

دْ ــعَ يَسْ ــكْ  تابَ كَ ــرا  اقْ ــي  اللّ و 

ـدْ ــأَبـَّ ــادْ امْ ــعــب ــي ال ــــورَكْ ف ن

ــيادْ األسْ ــعْ  نَفْ ــة  األُمَّ ــي  ت عْ انْفَ

فيها يَخْ ــا  م ــامْ  ــي اغْ ــى  ــتَّ حَ

لِها ــلْ  ـأْجَ تـَ الــعــصــارْ  طـــولْ 

بِها ــصــرْ  ــبْ تَ ــــوانْ  االك ـــلْ  أهْ

ــى اللّـهْ ــدِي ودَلْ مــن أتاكْ عل َهْ ا

ــبْ اللّـهْ بي ــدْ احْ مَ كْ احْ ــدّ ــا جَ ان

ــهْ اللـَّ ــورْ  ن و  الوجــودْ  ــرّ  سَ ــا  ان

هْ طــاكْ اللـَّ تي و اعْ ــي دْرَكْ الت بَصْ

ــهْ للـَّ ــرَّبْ  اتْقَ ــوارْ  االن بشــارْق  و 

قالْ ــفْ بَعْ ــا تَتْوَصَّ ــراتْ فيه م يْ خَ

يَنْجى مــن قْراهْ منْ انْســا وارْجال

ر الكمالْ ــليمانْ بَحْ مواليْ بَنْ سْ

ة ــدَّ عَ و  ــغــيــتْ  مُ ــه  ل ــونْ  ــك اتْ

ـــدة ـــــرَّة وحْ ــــــراهْ مَ ـــو اقْ أل

ــدا ــهْ ال ـــو  هُ و  ــى  ــن ــغْ ال ــو  ه

ــادْ نَف مــن  ــه  مالُ ــزْ  نْ بكَ ــي  يت جِ
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ــــدْ الـــهـــادِي ــــرَّاشْ ــــتَ ال أن

ـــادي ـــن ـــدْ اتْ ـــالمَ ـــتّ ــــكْ ال بِ

ـــــوادي ــــودْ االطْ ــلْ طَ ــي ــت امْ

ــادي ــي اسْ ــن  م ــي  ــارْت ــح ال و 

ــي ــول ــئ ــسْ ـــــدا يـــقـــولْ مَ وبْ

ــي ــول ــل ــحْ ــهْ بَ ــي ــت ــي ــس اكْ

ــي ــزول ــجَ ـــا ال ــة ي ــف ــطْ ــعَ ال

رْ البْحَ من  ــرَبْ  اشْ من  لْ  يوصَ

رْ ــدَّ صَ امْ الوجــودْ  فــي  ــحْ  بَ اصْ و 

رْ ــوَّ ــنَ ــتْ ــا يَ ــى قــلــيــبْ م ــتَّ ح

األخيارْ بابْ  في  بْدْ  عَ يكونْ  حتَّى 

ـــاري ـــب ــــلْ ال ــه عــــامْ ـــ ــلّ ل

ــــراري ـــجْ اضْ واكْ عـــالْ ــــــدْ بَ

ــاري ــغ ــمْ ـــقّ ال ـــحَ ــدي بَ ــي س

ـــمـــاري ــــةْ اجْ ــــرْقَ ــــــرَّدْ حَ بَ

لّ ابْالدْ ــل فــي كُ وْصَّ ــك المَ حَ دْ مَ

ادْ ــوا زهَّ اقْطــابْ مــن اخالفَكْ كان

يْلي مــع التَّبَّاعْ اللّي ســادْ ــهَ السُّ

ورْمادْ ماشيّة  شي  لّ  كُ طاكْ  اعْ

ــالْ االقْب هــو  ــيادة  لسّ ــك  تالَ امْ

مالْ الكْ و  قّ  بَلْحَ الرّضى  توبْ  نْ  مَ

ر الكمالْ ــليمانْ بَحْ مواليْ بَنْ سْ

ــرة ــمْ ــالــخَ ــه ب ــت ــلّ ـــرَدْ عَ ـــبْ تَ

رة بنَظْ الــبْــعــيــدْ  ــرّبْ  يــقَ و 

ــرا قْ الفُ ســابْ  احْ مــن  يكــونْ  و 

بَّارْ  ــعْ صَ ظــوضْ و يَرْجَ ــرَّقْ الحْ يفَ

يارْ األغْ ايلوحْ  عيفْ  الضّ ذْ  هَ نْ  عَ

ــبَّبْ دينارْ شَ مــي لَمْ حــى دَرْهْ يَضْ

نْ عطاكْ األدانْ في االدْكارْ كْ مَ شيخَ

ارْ ــرَكْ زَخَّ ــت بَحْ ــشْ وانْ طي ــا اعْ ان

وارْ االطْ سايَرْ  في  ه  اللـَّ صوده  قْ مَ
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ــي ــول ألْص ـــــروعْ  فْ ارْوي  وَ 

ــي ــمْ زول ــهُ ــضْ ــعْ ـــالْ بَ ــو ق ل

ــقــولــي ــعْ مَ و  ــي  ــوم ــظ ــنْ مَ

ـــزولـــي ـــقْ اغْ ـــايْ ــوا رق ــل ــبْ قَ

ــي ــول ـــروا  حُ ـــمّ ـــعَ ـــتَّـــى تْ حَ

مالْ الكْ نْ  الطَ اسْ اكرامْ  من  ألنَّكْ 

بالْ ــزولْ الجِ ــالْ اتْ خْ الجب ــوامَ لَشْ

ــا ســداتي الزالْ مْ ي كُ ديحْ فــي مْ

بالْ ــلْ يُقْ مَ ــا نَعْ مْ م نّكُ ــبْ مَ لَ نَطْ

ــي وينالْ ل ــن عْ ــسْ ب ــوا ادْري ب رّ و تْقَ

انتهت القصيدة
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ــوبْ جُ حْ المَ ســيدْ  ــلْ  برْوايَ

وبْ نسُ ــوبْ المْ سُ حْ ودْ للمَ جُ

رُوبْ مكْ شــايَقْ  كْ  ــدَ نْ لعَ جا 

ــامْ العالِي ق بْ المْ ــامْ صاحَ م وبْ الهْ جُ حْ ــكْ يا ســيدْ المَ ب

ــولْ ــة محلُ فَ طْ ــابْ العَ ــودْ ب يعُ

ــرْ المالِي ة فــي االوْرادْ من هــذا البَحْ ــنْ انْتَ الوســيطَ اليَ

ولْ وال ابْقى فــي الوْصايَة مَجهُ

ــي ــزْ و غالِ ــوبْ و عزِي بُ حْ ــنْ مَ ــا مَ ي ي ــة شــيخِ ــا خليقَ ي

ولْ ســالَكْ و جــادَبْ مــن الفحُ

ــي اقفالِ ــرْ  السّ و  ــة  االيغاتَ ــحْ  فاتَ بمْ ــحْ  افتَ هللا  اعمــل 

ولْ ــلْطانْ فــي الوْصُ شــاوَرْ السّ

بْ بنعيســى الوالِي ــمْ تَرْغَ وبْ قُ جُ حْ ــلْ ســيدْ المَ بروايَ

بُولْ قْ ــت مَ ــفْ أن ي ــولْ للضِّ يقُ

ــة تْبَ الرّ و  ــة  مَّ الهَ خْ  شــامَ

ــة تْبَـ العَ ــمْ  خديـ ــرْ  قي الفْ

بَّة القُ فــي  ــه  بضيمُ ــگْ  زايَ
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ولْ مُ حْ مَ عليكــم  يفْ  الضعِ

ــزُولْ نْ المَ ــمْ  لْ العَ و  الرضــى 

ــولْ قُ ــرْ العْ ــمْ دوايَ ــوقْ فَهْ فُ

عْ بســرارُه ســالِي ــاشْ يَرْجَ ــة ب بَّ ــه فــي القُ يمُ ــگْ بضِ زايَ

ــزُولْ ت ــرُوبْ  لكْ ــي  تِ فْ طَ اعْ إال 

رْ حالِي ــوَّ وامْ و يتْنَ ــدْ ــى ال دِي عل ــعْ دْ سَ ــعَ ــدِّي يَسْ ــدْ بيَ خُ

ولْ ــرْ هُ ــسْ يَبْقــى في الخاطَ لي

ــي ــزّ و االقْبالِ ــالْ ع ة ن دَ ــاعْ ــة السّ بَّ ــلْ لهــذا القُ مــن وصَ

ولْ مُ هْ ــه مَ ــونْ فــي حالُ ــو يكُ ل

ــي والِ المْ و  ــوكْ  لُ المْ ــن  ي مِ حاكْ ــا  ي ــا  ني الدّ ــوكْ  ملُ ــا  ي

ــولْ ـمُ مجَ ــمْ  فيكُ ــلْ  الفضَ

ــي بحالِ ــمْ  ي دِ لخْ ــى  والغن ــبْ  ي بالطِّ ــوا  رْمُ تكَ كــرامْ  ــا  ي

ــولْ مُ حْ مَ عليكــم  ــفْ  الضعي

بْ بنعيســى الوالِي ــمْ تَرْغَ وبْ قُ جُ حْ ــلْ ســيدْ المَ بروايَ

بُولْ قْ ــت مَ ــفْ أن ي ــولْ للضِّ يقُ

الِي مّ ــرْ مــن كانْ مــن الكُ ــة غي ــدْ آشْ تمّ ــرَفْ حَ ــسْ يَعْ لي

ــولْ يجُ ــانْ  العرف ــورْ  بحُ فــي 

ــة مَ الرَّحْ و  ــة  افَ الرّ ــلْ  هَ ــا  ي

ــة مـ ـكْ ــقْ و الحَ ـقايـَ و الحْ

ة ــرَفْ حــدْ آشْ تمّ ــسْ يَعْ لي
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ــرْبَكْ ســيدي كاسْ كبيرْ شَ

كْ عزّ مــن الغيرْ عندْ شــيخَ

يشــيرْ ــك  ل بنعيســى  كانْ 

ــي العالِ فضــلْ  مــن  ــلْ  برْوايَ مــواليْ  ــا  ي ــتْ  لْ جَ ــفْ  كي

ــولْ الحُ و  ــزَّةْ  العَ ذا  ــكْ  رْفَ صَ و 

ــيخْ البُودالِي ــونْ الشِّ ــى الكُ ــاهْ عل ــرة بهــا ت مْ ــرْبَكْ خَ شَ

ــولْ متمُ ــرُه  مْ خَ مــن  ســارْ  و 

ــي الِ ــابْ معهــا مــواليْ بوشــتَى و الحــاجْ البقّ ــفْ غ كي

ــولْ بهلُ ســيدي  بهــا  ــابْ  غ و 

بْ بنعيســى الوالِي ــمْ تَرْغَ وبْ قُ جُ حْ ــلْ ســيدْ المَ بروايَ

بُولْ قْ ــت مَ ــفْ أن ي ــولْ للضِّ يقُ

قْ فــي االفعالِي دْ ــدْ متبَّعْ الصفــى و الصّ ــنْ كنتِي مري حي

ولْ مشــغُ ــة  مَ دْ الخَ و  ــرْ  كَ بالدّ

الِي ــلْ التّ ــثْ اللِّي ورْ فــي ثلْ ــيخْ بال شــعُ قّ على الشِّ ــدُ كت

كْ ليسْ تزولْ ــدَ هْ ــولْ عن عَ و اتقُ

ــنْ الخالِي رْ من البطَ ــرْ الصــدَ هَّ قْ مطَ ــدْ ــة و الصَّ بَّ حَ بالمْ

ولْ ــيفْ المسقُ امضى من السِّ

ــرْ حاضَ ــبْ  غايَ ــي  تِ دْ عَ ــه  ب

رْ ــكْ ظاهَ و الرْضــى مــن حالَ

ســايَرْ ــتَ  انْ و  ــة  بالخالفَ
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ــا ســيدي ــطْ ي حــنّ و توسّ

ي تشدِ كافِي  ســانَكْ  احْ من 

دِي هْ يَّتْ جَ هذيتْها من شــجِ

ــومْ عزّ مــن انْجالِي نْدِي اليُ ــتَ عَ كْ راكْ انْ ــال لك شــيخَ ق

ولْ ــفْ عــن هــذا القُ لَ و كانْ يحْ

ــرْ يا ســيدي مــن حالِي ــه نظَ بْتُ ــقّ محَ ــه ســألْتَكْ و بحَ ب

ــولْ ــطْ فــي المأمُ حــنّ و توَسَّ

بْ بنعيســى الوالِي ــمْ تَرْغَ وبْ قُ جُ حْ ــلْ ســيدْ المَ بروايَ

بُولْ قْ ــت مَ ــفْ أن ي ــولْ للضِّ يقُ

تالِي فــة لمْ طْ ى و العَ ــخَ ــودْ و السْ ــلْ الجُ حَ ــتَ مَ ــنْ انْ اليَ

ــولْ معلُ ــي  للِّ ــبْ  لْ القَ ــجْ  عالَ

ــي دْ فالِ ــعَ ــفْ و يسْ شَ ــى وال يَكْ ــا  يبْل ــي م ــالجْ للِّ بالعْ

ولْ مشــغُ يَبْقــى  ــي  حالِ ــورْ  نُ

شــمالِي و  ــي  يمينِ ــونْ  تكُ بغيتْهــا  ــراتْ  الخي و  ــا  ن الهْ

ــولْ ــرْ نصُ هَ ــى الدْ ــزُولْ عل وال ت

ــي ــة ديمــا تبقــى لِ نايَ ــولْ و العْ ــتَرْ و القبُ ــرْ و السْ بالسّ

ــولْ رسُ لْقْ المَ بجــاهْ ســيدْ الخَ

كْ نْدَ يفْ للِّي عَ ــا الضِّ و يرى ي

ودَّكْ مــن  ــة  لَّ الحُ ــصْ  خلَّ و 

كْ دَ جْ ــرْ مَ شَ عْ ــغْ مَ ــاشْ تبلَ ب
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65

66

ــمْ العالِي ــا نَعْ ــي ي ــن علِ ــي ظــنّ ادْريسْ ب ــمْ اوْفِ ــا كري ي

ــولْ مُ كْ ه مَ ــدُ ــعْ قَصْ ــاشْ يَرْجَ ب

انتهت القصيدة





رْغينْ 641في مدح  بوسَ

  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ــاحْ يا الجســم المتعــوب الفانِي ارت

ــي التهانِ بلْســانْ  الزْهــو  ــاداكْ  ن

تْ على االغصانِي موسْ الرضى الحَ اشْ

د ســلطانِي ــا اليوم ضيــف الماجَ أن

ــى االغصانِي ــتْ عل ــه الحَ بْتُ هــذه قُ

ــي بكتمانِ ــوحْ  ب و  ــامْ  للمق ــعْ  ضَ أخْ

ــي ــانِ ــرّبّ ال ــمــام  ــهْ ال ــا  ي ــد  جُ هللا 

ســانِي مْ الحَ ــا نَعْ رْ ي ــدَ خْ القْ أشــامَ

ــي اتْرانِ و  ــيّ  ف ــرْ  تَنْظَ ليــك  ــتْ  رَب اهْ

بّ ابْدانِي كْ طُ ــدَ نْ يافْتِي عَ ــلْ اضْ عَ اجْ

ــرانِي كسْ ــرْ  بَّ يَجْ و  ــي  تِ مْ غُ ــي  جِ يَفْ

ــي ابْوابْ الخيرْ و األحســانِي تَحْ ل يَفْ

ــبْ مــن كــونْ الغانِي ــوزْ بالمواهَ يفُ

ــنْ زِي الحْ ــايَقْ  الشّ ــبْ  بالقلْ ازْهــى  و 

ــنْ بِي المُ ــحْ  تْ الفَ و  ــرْ  النَّصْ و  ــزّ  بالعَ

ــنْ الدارِي ــرْ  خي و  ــولْ  بالقبُ البْشــايَرْ 

نِينْ وْ ــي ســيدْ الكَ رْبِ ــي العَ ــدْ النْبِ وَلْ

ــنْ يْ العَ و  ــوة  لْ الخَ و  ــه  منْزْلُ هــذا 

ــل بتبْيينْ بيبْ و قُ ي على الطِّ ــكِ اشْ

ينْ ــرْغِ رْ ســيدي بوسَ دَ خْ القْ أشــامَ

ينْ لْ هذا المســكِ ضيفْ الكرِيمْ عامَ

واء األضــرار فــي الحينْ ــدْ ــدْ ب و اتجُ

ــنْ لُوقِي خْ المَ رَبّ  ــي  خالْقِ ــبْ  ارْغَ و 

ينْ ــي في الحِ نِينِ ه يَغْ اليْقُ ــى اخْ و عل

ــنْ ي كِ بتَمْ ــوزْ  نفُ ــلْ  الفضَ ــحْ  فاتَ بمْ

ــنْ ــانْ أخري ــوا قَوْم ــفْ نالُ ــالْ كي و انّ
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ــي ــانِ ــرّبّ ال ــمــام  ــهْ ال ــا  ي ــد  جُ هللا 

ل أوْطانِي كْ مــن كُ نْدَ قَوْمانْ جــاتْ عَ

ــرْ النُّورانِي ــى و السّ ن و مشــاتْ بالغْ

ــوقْ ادْعانِي كْ  و الشُّ ــدَ نْ ــتْ عَ ــا جي أن

ــي األمانِ ــفْ  هْ كَ ــا  ي ــي  لِ اعْ ســيدي 

ــي البُرْهانِي اللِ ي تاجْ اهْ لـِ ســيدي اعْ

ــي ــنْ ادْهانِ ــمّ الدي ــي هَ لِ ســيدي اعْ

ــي ــانِ ــرّبّ ال ــمــام  ــهْ ال ــا  ي ــد  جُ هللا 

ــبْ ازْمانِي ي ــمْ ايْطِ عــو اهللا الكرِي ندْ

ــي يَرْضانِ ــي  رانِ مــن  ــي  حالْتِ ــانْ  تَزْي

رْفانِي حابْ العَ رابْ اصْ رَبْ من اشْ و نَشْ

وانِي ــى االكْ وا عل ينْ من تاهُ ــخِ الرّاسْ

ــى الفانِي ــاوْا باأللــف عل ــي افْن و اللّ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــي ــانِ ــرّبّ ال ــمــام  ــهْ ال ــا  ي ــد  جُ هللا 

ينْ ــرْغِ رْ ســيدي بوسَ دَ خْ القْ أشــامَ

تِينْ المْ ســانَكْ  احْ بالْ  بحْ ة  كَ سْ تْمَ مَ

يْنْ ــرْ يماتل شــوفْ العَ ــسْ الحبَ و لي

ينْ ــطْ اليْدِ ــكْ باسَ رْمَ ــابْ حُ ــا في ب أن

ــدِي وِينْ نْ كْ ما عَ قامَ ــتْ فــي امْ زاوَگْ

بين و  بــيــن  ــيــنِــي  اتْــخــلِّ ال  هللا 

ــنْ الديْ ــمّ  هَ ــا  فين يَكْ اهللا  ــو  عُ تَدْ

ينْ ــرْغِ رْ ســيدي بوسَ دَ خْ القْ أشــامَ

يْنْ ــةْ عَ شَ نايَة في رَمْ دْ العْ و انْشــاهَ

اهرْ و الباطنْ رْ في الظّ نَوَّ حــى امْ و نَضْ

ــنْ رَّبِي قَ المُ ــنْ  ي اليقِ أهــل  ــقّ  بحَ

ون و تَنْوِينْ ــكُ بين الصحــو و بين اسْ

------- ــرُوحْ مْ و ي ــمْ يَرْحَ قهُ ــي ابْحَ رَبّ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ينْ ــرْغِ رْ ســيدي بوسَ دَ خْ القْ أشــامَ
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ــي نانِ دْ العَ ــي  النبِ ــولْ  الرْسُ بجــاهْ 

ــي انِ الثّ و  األوَّل  ــسْ  ادْرِي بســيدنا  و 

انِي ــة ضمّ لَ مْ ــالدَكْ جُ ــقّ هــل ب و بحَ

ــي يَرْعانِ ســنْ  الحَ ســيدْ  و  ــي  ادلِ التّ

ي ــتانـِ ـسْ ــنْ و بـَ و بـســيدْ الدرويــ

ــةْ نيرانِي رْقَ فــي حُ ــزْ يَطْ زِي ــد العْ عب

ــي ــانِ ــرّبّ ال ــمــام  ــهْ ال ــا  ي ــد  جُ هللا 

ــي هانِ ــي  لِّ انْوَ ــاشْ  ب ــي  تِ رُوعْ ــنْ  أمَّ

ــة تَنْســانِي مَّ ــعْ الهَ ــا رفِي ــداكْ ي نْ عَ

ــرانِي شْ عَ ــارَةْ  زي و  ــي  ازْيارْتِ ــلْ  بَ تَقْ

وانِي ــعْ اخْ م نا من جَ رَمْ و كرَمْ مــن اكْ

ــي دانِ المَ أوالدْ  األشــرافْ  و  ــوامْ  العْ

رْ يَمانِي وهَ ــكْ جُ يحَ تْ في مدِ و اختَمْ

ــنانِي يهْ السّ قِ ــي الفْ ــن عل ــسْ ب ادْري

راء و الحسنين مة الزَّهْ و بجاهْ اللَّة فاطَ

ينْ وعِ مُ جْ ــاسْ ســاداتِي مَ و ارْجــالْ ف

ــنْ ــزِّي ال ــن  زي ــة  ســاللَ و  ـــانْ  ـــوزِيَّ بُ

ينْ صِ ورْ احْ يلْ بن أحمد سرّ سُ ضِ و الفْ

ــنْ وِي اعْ ــنْ  ي دْ بُومَ ــي  بْتِ هِ ــونْ  يكُ و 

ــنْ ي أمِ ودَة  ــعُ مَسْ ــتْنا  سَ ــولْ  اتقُ و 

ينْ ــرْغِ رْ ســيدي بوسَ دَ خْ القْ أشــامَ

ينْ صنْ حصِ رِي في حُ مْ ولْ عَ يشْ طُ و انْعِ

ســنِينْ و  ة  ــدّ مُ ــدِي  هَ ــمْ  ي خدِ ــا  أن

ــنْ رِي فْ ــة المصَ بَّ ــدِي فــي المحَ قَصْ

ــنْ بِّي حِ المُ ــرامْ  الكْ ــالدْ  الب ــاسْ  ن

ــنْ البنِي و  بالمــالْ  ــمْ  ادْيارْهُ ــرْ  مَّ عَ

ــنْ ي الْحِ احْ الصّ ــدّ ــفْ م ــالْ الضعي ق

ينْ ــن الحرْمِ فــي أرضْ فــاس حــجّ بي
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ــرْ بالجاهْ فَ ــة تَظْ حبَّ ــوابْ المْ ــلْ في ابْ لَّ اتْدَ

اهللا ــول  رسُ ءالْ  ــة  افي الصّ ــة  بالنيَّ مْ  ــدَ اخْ

ــرَكْ ما تنســاهْ مْ ــي عُ ــرابْها اللِّ دَّكْ بشْ ــوَ اتْ

شــاهْ ة و الخالَقْ تَخْ أيدَ ــحْ في حالَة امْ بَ تَصْ

ــالهْ ــي ســدّ اعْ رْبِ ــي العَ ــمْ أوْالدْ النْبِ ي دِ اخْ

الهْ ــرْ اعْ بَ ــرة يكْ ــة الكبي ارْ العاليَ ــدّ ــد ال عب

ــودْ علينا هللا ــرِيفْ جُ
ــي الشْ لِ ــوالي اعْ أم

ــعاهْ لَكْ نَسْ بيبة فضْ أموالتِي فاطمــة الحْ

ماه بيبة عبدك في اضْ ــي فاطمة الحْ أموالتِ

ـبيـبـة قَلْبِـي و مـناه ــي فاطمة الحْ أموالتِ

ــداهْ لَحْ ــرَبْ  نَقْ ــا  م ــمْ  غيرْكُ ــزِّي  عَ انْتُمــا 

كْ تَرْعاهْ ــدَ بْ ــريفْ وَلْدِي عَ ــي العالِي اشْ قُولِ

واهْ ــدْ ب ــه  عالْجُ ــا  ديمن اخْ ــنانِي  السّ هــذا 

ادْواها النَّفس  و  وارَحْ  الجْ يبْ  اتْصِ

ــا اتْراه و  ــرَكْ  ببصْ ــة  اللّ تَنْضــرْ 

ماها ــزُولْ اضْ ــه و ي ــرُّوحْ منُّ ــرْوى ال تَ

فاها كْ ما اصْ حافَضْ األوقاتْ إيّامَ مَ

ة فَرْحة و انْزاهة نْدِي في كلّ ساعَ عَ

عاهــا امْ ــر  خي كلّ  ــي  النْبِ ــة  دُرِيّ

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

نَلْقاها ة  للحاجَ كْ  يدَّ لي  ي  طِ بَسْ

داها من  تتْعافى  ي  وارْحِ اجْ ي  قِ اسْ

انْراهــا و  هــا  رَكْ نَدْ ــمْ  منكُ ــرة  نَظْ

ــعاها ـسْ نـَ ســــواكم  دارْ  وال 

ــة ال تنســاها لُوبَ طْ ــي المَ و حوايْجِ

مس في سماها لَعْ الشّ و اعبى به تَطْ
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ــودْ علينا هللا ــرِيفْ جُ
ــي الشْ لِ ــوالي اعْ أم

ــوارْ اهللا ــزْ انْ ــي الشــريفْ يا كن أمــواليْ عل

ة األصل في علم اهللا رة كريمَ ضْ أنْتَ شجرة خَ

نْ اهللا ــوْ ياهْ الرّســلة من كَ نســقاتْ من امْ

بيبْ اهللا ــاوْا في حبّ احْ غابُوا فيها اللِّي فن

ــولْ بحمد اهللا ــارْ العقُ ي ــاتْ عليهــا اطْ غتّ

طاكْ اهللا ــي و اعْ تِ ــي ادْرَكْ ــدْ النْبِ ــت يا وَلْ أن

ــودْ علينا هللا ــرِيفْ جُ
ــي الشْ لِ ــوالي اعْ أم

ــلْ و اتاهْ يْ ــل جرّ الدَّ ــوعْ النَّخْ و ســالفَكْ ينْبُ

نْبَرْ في تناهْ رْ و العَ طَ كْ و العْ سْ فاحْ انْسيمْ المَ

عاهْ ــو ابْراهيمْ وجــابْ امْ مْ ســيدي ب يُومْ قدَ

ــادَمْ برْضاهْ ــنْ الشــريفْ الق سَ مــواليْ الحَ

ــحْ  بهــا مــوالهْ ــه و اصلَ ــاتْ ب ــه و حي أتاتُ

رَتْ من دعاهْ نْ االثمارْ في النخل سخْ و عراجَ

ــودْ علينا هللا ــي الشــرِيفْ جُ لِ ــوالي اعْ أم

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

ة الوْجاهَ و  ودْ  الجُ و  الوْفى  رْ  بَحْ يا 

ارْضاها قّ  الحَ و  تْ  دَّ انْمَ فرُوعها  و 

المنتاهى فُوقْ  من  للسما  عالتْ  و 

رة و هواها جْ بُوا فضل ديكْ الشَّ دْ جَ

اصفاها و  بَّة  حَ المْ على  دْ  اتناشَ و 

عطاها ليكْ  رَبِّي  ة  عظيمَ مرتبَةْ 

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

النباهة األرض   و  االشـرافْ  مـجالْ 

ساها اكْ و  را  حْ الصّ رْ  عمَّ النُّورْ  منُّه 

ــعْ بضياهــا ــة تَلْمَ يسَ ــة انْفِ ياقُوت

ــا احـضاه و  ــت  تافيـالل أرض  إال 

و جرى في أرضها صافِي و كثرْ ماها

اها نجّ و  اللّطفْ  عظيمْ  ها  صلَحْ و 

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 
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تُه ســارْ في ســير أبّاهْ ــد خليفْ محمــد ول

ــراهْ ــرَكاتْ اتْ ــبْ الب ــانْ صاحَ ــد الرّحم و عب

ــواهْ ــة فــي ضــلّ ألْ رامَ ــه اكْ ــتْ دُرِيْتُ مازالَ

قْ كيفْ ارويناهْ مة امْحقَّ ضْ في البالغْ و البعْ

اهْ ــوْتْ األوّ ــد الغَ و ســاللَةْ ســيدي أبو حمي

ــزاهْ انْ ــوب  ت ســينا  اكْ ــم  بجاههُّ ــي  يارَبّ

ــودْ علينا هللا ــي الشــرِيفْ جُ لِ ــوالي اعْ أم

ــي فاضْ بماهْ رْ اللِّ ــنْ يا البَحْ سَ لْ الحَ ــا نَجْ ي

اهْ ه ســمّ يَّة في أمُّ ــال خفِ ــمْ ب أنْتَ اللِّي إسْ

ند اهللا ــصْ بجُ رِينْ مخلَّ زْواتَكْ فــي الكافْ غَ

ــة يا سيفْ اهللا لْكْ و الرّياسَ تِي في المُ دْ ازْهَ
ــة هللاّ طاش الحجّ ــبَعْ ــي اسْ يتِ جِّ كمــا حَ

ــي االحباسْ بالوْقُوفْ في ســبيل اهللا تِ وَقَّفْ

ــودْ علينا هللا ــي الشــرِيفْ جُ لِ ــوالي اعْ أم

باهللا ـنْتَـكْ  سكَ و  كـلّـها  حـركـتـك 

ــبحانَه مة  سُ ــطْ النَّعْ ــلْنا للباسَ بك اتْوَسَّ

ــا أدّاه االســـرارْ  بعد  نْ  سَ الحَ و 

المجد و العفاف و االحسانْ انْزاهة

اوْطاها و  ميرَة  اعْ اوْالدْ  في  نُه  سكْ

حماها في  زَرْوالْ  بَنِي  في  أخرينْ  و 

ناها غْ مَ ــكّ  الشَ ــا  ــارْه ادْي ــدِي  هَ

بالها و  الدنيا  ومْ  همُ من  نا  ظْ حفَ و 

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

ارْواهــا و  حرا  الصّ على  عمّ  حتى 

رْ يتْباهى ه ضاهَ دُ جْ علي الشريف مَ

صاها احْ ضْ  البعْ رِينْ  شْ العَ و  ابَعْ  الرّ

ــا اله حُ ــتِي  البَسْ لــس  األندَ فــي 

راها يقْ جا  لمن  تُوبْ  اكْ رْتِي  نشَ و 

دناها رْ شاهَ في بالد فارَسْ و في سفَ

ابّاها و  فاطـمـة  اللةّ  عـارْ  فـي 

ــا الفقاه مــن  ــدْ  عبي ــنْ  ي دِ جاهْ امْ

لَبْناها اطْ كيفْ  دْ  قاصَ امْ طينا  يعْ
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ــناهْ دارُه و اسْ قْ دْ و مَ مَّ حَ كْ ســيدي امْ ــدَ لْ بوَ

ــفْ خاهْ ــامْ ارْضــى ســيدي يُوسَ بجــاهْ اإلم

ــاء لهم جاهْ ــه ارْجالْ أوليّ لْبُ ــتْ من صُ رْجَ خَ

اهْ ــنْ حافَظْ البُخــارِي صفّ سَ راهْ ســيدْ الحَ

اهللا ــد  عب و  ــيَّ  عل ــدْ  زي ــرْ  الطاه ســيدْ  و 

مــد و المحمــود و دارْ أبّاهْ أنا فــي حما الحَ

ي و األصــل تلقاه ــي المالْكِ ــن عل ــسْ ب ادْري

ــولْ اهللا ــى رسُ ــي و ســلّم عل اللهــم صلِّ

ــا ـفاه اصْ و  ــا  وْفاه بـَ ــه  تُ رّيـْ بـدُ و 

موالهــا هــو  ــنْ  حاسَ المْ ســايَرْ  و 

تراهــا العلمــاء  و  ــوكْ  الملُ فــي 

وعـاها و  وَّنــة  ــدَ الــمُ ارْوى  كما 

اهــا زكّ ــي  رَبِّ هــذا  بعــد  ــروعْ  ف و 

ــوكْ ادْعاهــا مل ــولْ هــذا المَ و البات

ــي مالك النّســبة مبداها و مــن بنِ

ــول بالخاتَمْ و المنتهى من جا ارْسُ
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اهللا م  باسْ نستفتَحْ  النظامْ  جل 

اتْناهْ في  سعدْ  ربِّي  الكريمْ  مْ  باسْ

ـــوْرى رســـول اهللا حْ خــيــرْ ال ــدَ ــمْ ن

ياهْ اضْ رَقْ  اشْ اللّي  الل  الهْ د  انمجّ و 

ــكْ ــرمَ ح ـــدْ  قـــاصَ مشيش  ـــن  أب

كْ ــدَ ــن ع الــــجــــوارَحْ  و  الــقــلــب 

ــكْ ــاه ج ــظــم  ع ـــنـــامْ  ي ال  مـــن 

العلية ــي  ف ــبْ  الــكــواكَ ـــاب  ب

ــوقْ كل  اترية ــاكْ ف بضي

بـــشـــواهـــد ربــــنــــا  ودّكْ 

ـــــــــــدْ شاهَ  ----------------

ــادِي رجــــالْ اهللا ــســي ادْخـــيـــلْ ب

ــــاكْ ــــشْ ان ــــن  م بــــحــــقّ  و 

ـــا ـــيّ ـــب األن و  ـــــوح  ن ــــجــــاهْ  ب

أمام الوسيلة ضيف اهللا أبن مشيش غير عليّ

ــراهْ ان و  نسعد  ــكْ  ــقــامَ امْ ــزورْ  انـْ لــي  هــل 

السعيد المقامْ  بحر  يا 

ــة ــخــفــيّ ـــمْ ال ـــال ــان ع ــح ــب س

ـــزيّـــة امْ ــفــضــلْ  ــال ب ـــوزْ  ـــف ان و 

ــد ارْفــيّــة ـــودْ ســي ـــوج عــيــن ال

الـــبـــاديـــة و  الــــمــــدن  بـــيـــن 

ــب الــطــلــبــة ــي ــب ـــا ح ـــــارة ي غ

المحبة ــي  ــن ســاك ســكــنــتــي 

ينبى ـــــورك  ن ـــج  ف ـــل  ك ـــي  ف

اضياهْ الح  ــدرك  ب علية  ــروج  ب في 

ما يوصل من هو شاقي

الباقِي االكــــوانْ  ــن  م ــر  ــسّ ال و 

ــي ــاقِ ــرم ـــه ب ـــظـــرتُ ـــــرّكْ انْ س

الــصــوفــيــة و  ــيــن  ـكِ ــالـْ الــسّ

ـــاهْ ســـم ــــي  ف ـــــكْ  مـــــاليَ و 

ــمْ اهللا ــي ــاهْ الــحــلــيــمْ وكــل ــج ب
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ــزارْ المْ ـــي  ســاعِ مشــيش  ــنْ  اب

النْهــارْ و  ــل  الليــ مشــيش  ــن  اب

ــارْ الع ــوحْ  كنـــلـ مشــيش  ــن  اب

حماهْ فــي  يستبشر  جـــاكْ  مــن 

بالهجرة كــفــى  ــا  م ــتْ  ــاصــي ق

فـــتـــرَةْ ال  دمــعــتِــي  ـــلْ  ـــض انْ

ـــزّهـــرا أبــــنْ مــشــيــش ولــــد ال

---------- ــن  م هديتي  اقــبــل 

هواه في  لي  سكنت  مخنتة  حضرت 

اخــتــمــت حــلــتــي بــالــحــمــد هللا

أمام الوسيلة ضيف اهللا أبن مشيش غير عليّ

الزحامْ عند  حماهْ  في  ــزاوَقْ  م الوزيرْ  مْ  انْعَ

إمامْ الوسيلة ضيف اهللا أبن مشيش غير عليّ

ــــي صــبــرة ــــوانِ بــشــوق مـــا اگْ

قبرة لــي  ـــلْ  ـــمَ اعْ مــا  ــــذاكْ  ه

ـــراء ـــزه ــد ال ــي ــــا  حــف لـــيـــكْ ي

مقضية حــاجــتــه  ــشــي  ــم ي

ــكْ شــوفَ ــن  م ــي  ــنِ ســاكْ ــى  ــن افْ و 

ـــزورَكْ انْ الحياةْ  ــي   ف ــتْ  ــبْ صَ لــو 

ـــكْ ـــمْ حـــرمَ ـــري ـــك ســـألـــت ال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــة ــشــي ــمــشــي ــا ال ــه ــت ــي ــم س

بـــيّ ـــق  ـــرف ي يــــنــــامْ  ال  مــــن 

انتهت القصيدة










