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 اقـالْعش أَيهاأَيا 
 قال رضي اهللا عنه

صا وينوا فومرو كُملصا بِوونيدالَـع ىـاَألعلَ للْمحضرِ اقـالْعش أَيا أَيها 

مالْح لَّهـفَلا لَ دثُ كُنيـحأَه الَـه  قْتذَا وفَه وضهالن قَامِ اَألسلْمل ىـن

والَـه قَـ سمعنا لَالْوجودولَما كَانَ   انعـداعاِهللاـا د ي ـقَبنودجاـلَ و

ملَى جا عنراِهللاـفَصعٍ ت الَ حالَـوو  صالْو اممح نـفَحلفَص دعب نـلِ مه

فُوسا نذَلْنيـبا فبـِ حه اَأله الَـثُم هـمن حيثُ قُربِ نحن ملُوك اَألرضِفَ 

صا بيـلَندح ـرد ثُميلَّـحجىـا ت الدجى في والْغير الشمسِ ضوِء  فيفَكُنا 

كَانَ أَه ني ملورِ الْوني اُهللا لدهالَـي  نا ملَنو ورِ الْحـنق لَى نع ورورٍـ ن

اُألولَى  في اُألممِ  ةٌ علَى التحقيقِهدا اـوقَد كَانَ قَبلَن والَ تعجب من هذَا  

اماَألي ترم قَدي وف اسالنالَـ غَفْ  و  لُهقَو عمسي مِ لَمالْقَو نيا برِكُوا مـتم

ني سذـفَهـةُ اِهللا جفَالَ ب تالَـرد  يالش فَاةو دعبخِـو ظْهـ يثْلكَم ـره

تالْفَو فَذَاك تقْالَ فَالْفَوالن دعب حص  ـفَإِنْ فَاتك صولُـالْو اتيح دنـ عه

الَـ وقَد تغ رخيصة وخذْ عنه علُوما   اقِ الْجِدس نع رمفَش ضهانو رِهَألم 

جِدنتسقْلٍ فَلْيكَانَ ذَا ع نقْ فَمالَـالْع هشم كذَلكُـو دنع ـودـلِّ عارِف

ضهنلْيو جِدي قإِنْ الْحا وقح الَـج قُلْ فَاتلْيانُ ومالز ترسا حي ينيـ ع

وصالَ يجِد الْوصولِ أَرباب ولْيستنجِد قُلْ أَنلْيرِيـوـا الْغ ق عالَمي ويـالَل

الَـ يح  وشراب لَهم فَياض الرحمنِ مفَه ـإِلَى الظَّملَ آنبِ ىـ أَورـ بِشه
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الَـالْجه  يعتمد  فَهو في قَيد الْجهلِ هـد نظْرتـعن دـومن لَم يغنِ الْمرِي

لَحأَو فِْسهن نم رِيدلَى الْمع ىـرِيص يـفَالَ شإِالَّ م ـخجي بِِسـن ـودهر

هنِيعمصنِ الْولَـ عقَامِ اَألعلْمىـولِ ل هـلقَلْبِ  كَانت اـع عنه حجبـويرفَ

ى ظُهريـوالْح ـور لَّ قوا تمنىـأَي هـاِهللا من بعد فَصل رةـ حضويدخلْ

فالطَّر اترى  فَالَ قَاصوهالَّ يالَ خو فْنينِـوالَ ى عـمِ طُـالْعا بِأَسـررِه

الَـ الْجم فَرِيد فيِ فَهو واحد الْعصر ـفَهاِهللاـذَا ت يـش خ ثْلكَم سـلَيه

ىـ أَغْلَ  فَهو منها ت عزنفْسكوإِنْ  جالن وـفَهبالثَّاق م بقُر تمـ إِنْ ره

ىـتخلَّ  بعدما وبِـتحلَّى بِذَاك الثَّ ـكَس ـولُاهسالَفَ  اِهللارخ بـ ثَوة

قن يفلَّـصحنِ تسالْقَلْبِ بِالْح ىـي كَفَى هالْـو ارِثُـوِس  وـلبر ـره

اطالْب لْمع هي نِ ـأَنلَّ  الْقَلْبِفدىـ ت سنِ الرذَ عا  ولِـأَخلْمـ كَفَى بِ عه

سلَـوتالَ ي ا بِاللَّفْظونصكَانَ م ىـر ةًـعنِ الْخلْقِ جملَ علْم كَانَ مكْتوما 

والَـلِْ وللْوـوالرس زةُ ـه الْعـوللَّ ح زِيزاـعزِيزى عو يـحـ قَلْبِلَّ فه

 قالْح ةوعوا بِدلَ قَاماُألو ا قَامىـكَم ب مـهسلرلٌ لي لِـدـ كُ فـلِّ أُمة

ىـ تجلَّ ىـ وبِالرض هـعلَيهِم بِقُربِ مـبهقَد جاد ر  ومٍـهنِيئًا لَهم من قَ

هبِييحِـنحي الصف قَاالَ م ا قَدم حص هيسلقَى جشالَ ي مالْقَو مقَاالَـه قَد م

 مانُهلِ أَمضِ أَهياَألرالَ  فالَ الْخالْمو نـفَتمسكْ  بِهِم ىـهم الْعروةُ الْوثْقَ

الَـومهِم وص نفَفي أَيقَاظٌ وإِنْ ناموا اـماالَ يرى غَيره وب ترى ـلَهم قُلُ

الَةبِص ففَكَي ـالْع لَّ ارِفىـإِذَا ص الْع مواِهللا نـت كْ ارِفذ ننِي عغـيرِه



االَـ من ح يالَها ه ـا مع اِإللَـواقفً الْع قْفكُونُ بِسشِـيالَةَ  ربِقُ  حـره

ىـوالْحالُ الَ يحلَ لَقُلْت هذَا محالٌ اـ بينِي وبينه الُـالْح حالَةٌ لَو حالَ

بِنا بعد الْفَصالَ وطَاف طَائف الْوصلِ  وىـ بعد الن فيها زـحالَةٌ حلَّ الْعزِي

وهالَكَأَولِ الْ د ـعلَى حضرة التوحي ـفَكُنا كُنـا كَمالَزِلْنـا وندعاـا و

الَـج حظا وإِنْ  فَنِلْنا من ذَاك النورِ  ورِهـا بِنـعلَين ىـب قَد تجلَّـحبِي

لدجى قَمرِ ا في الشمسِ وقَد بدا نور أَصالَ وكَانت مني فَكُنت منها فَرعا 

بي خا فنـكَأَنبى خأَر تلَسالَـلٍ و مخ قَدـور ـالْغامر نـ مقُولَناـا ع

ىـا تجلَـ أَرواحن تاِهللا لَفَوق الْفَوقِ اَألن نيا بانرامِـت ناـ لَس ا تىـكَمر

سالْح فَرِيد رهونِ ـج  ربتعقْ يالَـع هـ عقْلٌ فَيالَ ولِـلِ الْعقُـلَنا من عقْ

الَّـل ولَو قَـيعق الُ ـفَهذَا هو الْعقَ ا سلُ مقعى اِهللاـالَ يلَّ وج  ـ ثَنهاؤ

الَـم قبـد وهو لُهـه سجـفَهم لَ مـ بِربهِ  قَد فَازوا هنِيئًا َألهلِ الْهوى

الَـ مكَمصنعة ه ـواصطَنعكُم لنفِْس مـخصكُم ربكُ ومٍـهنِيئًا لَكُم من قَ

الَـر كَالَّ قُلْت فَـفَهلْ يعادلُ الشكْ نوالص فبِكَش كُمصخ هذَات هكُن نع

زِيـأَعالْع نم زِـز  بِالْعلَـوأَو ىـز ياد بِالَّذـ لمن ج الَ فَاعملُوا شكْراأَ

تبِيـفَأَنع اِهللاـم د يا الْغفَـ أَم الَـر رىـالْعرشِ والثَّ علَى أَالَ فَتيهوا فَخرا

الَـ تمسكْتم جم ىـوبِالْعروة الْوثْقَ ذْتاِإللَـأَخ نم ـمظح ـهجبالَـا م

االَـونخ اـرفُات ت ـةً كَانـممزقَ امسأَج بِكُم يحت لَّتحِسهمي راـ ف

يرما لثْلَ مـمنم فْخِ مي  نائربالَـ ج اـفي آدم حلَّت م روح اِهللا ـكَأَنكُ
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ولَ الْعوا ذُيرجـوز ا أَهلَه متالَـكُن اـا وطَربـدا وتيهـفَارقُصوا وجأَالَ

ىـِإل اَألعلَـالْم من  حـكَأَنه تسبِي ا أَحم كُمـكَالَمى الَهغصي  تيصـله

الْح قحاُهللا يـوق اطالْبالَـلُ آفْـ و حس هاِهللاـَألن لْقَلْ ربِـ ل ـ جباذ

كُـفَعـزمـ عكُ  زلَتودـو الَ مود ع متيوـحمعا نقَ زطْـوسا ورةًـدو

الَـ ح دح فيكُمـ والْم َألنكُم أَهلٌ مـ مادحكُ بلْ نمدح  مدحتكُم كَالَّ

الْمولَى  إِلَى داعيا  جزى اُهللا من كَانَ مـالَ قَائلُكُـما قَ مـسالَم اِهللا عنكُ
فَلي في ذَاك فَخر  وعز  بين  الْـوالَ  كُمدبع  تإِنْ كُنو كُـمدبعا  لديبع

مـحيثُ حبكُ من محبكُم حب اَهللا  ىـلَّ وتعالَـاب اِهللا جـم بـَألنكُ

ثْلَهم تـفَإِنْ كُنمعن مص الَـ فَلَكو مـمن ذَوقهِ نصيب فَهلْ لَك يا هذَا 

فَأَنصف من نفِْسك وهذَا الْوصف يتلَى يلَد جِدت إِنْ لَمـوا لَهمئًا ميش ـكم

 تداهلْ شهو نمحلَّى  الرجا تثُميح رةـك بِنظْعن وانَـفَهلْ طَويت اَألكْ

الَـ علْوِيا وسفْ أَم تهت عنِ الْجميعِ نع ـاماَألن تيلْ أَفْنهـوـةحبِلَم ك

وانت لَه قبالَ  طَاف بِك الْكَونُوهلْ  انبِاَألكْو لْ طُفْتهو نانِبٍ  مكُلِّ ج

ثُم كناَء عدالر تفَعلْ رهوالَـ السد بجالْح الَتلْ زهو نـاـعمكَرت ك

مرحبـا فَتمتع بِك  أَهـالً وسهـالً اـجمالُن ذَا ـ فَه ك أَدنُـلَ لَـوقي

الَـوخلَعت النع وكُنت أَديب السيرِ اعالد اكعلْ دهيـو َألم تـ فَقُمرِه

صالْو حا صلَمولُ ـو يم لَه لْتالَـم من كُلِّ جانِبٍ م ـوحاطَ بِك التعظي

الْح تلْ لَبِسها وينأَم هنع تكُنالَّـو س تنلْ صهاِهللا ـو ر دعب ـ ظُهورِه



أَس إِالَّ ثَمىـوفْشالَ ت اريرف الَـ الْم يفَهالَّذ ضعذَا ب  ـي نلُّ عدبِـكقُر

يدعالْب تإِالَّ أَنو نلَ موالْم ةرضىـح اـعندك فَذَاكَ الْوصف فَإِنْ صح هذَا

الَـذَاك نفْس الْب الَ تقْرب مالَ الْيتيمِ  أَهلـه  لَست من تنح عن علْمِ الْقَومِ

فرخلَ زعج علُ الْفدبتسلِ يالَـالْقَو ذيـ الَّ ةًـ يا خيب هـكَبر مقْت اِإللَ

وِيقزالت فَعنلْ يهو نفَاِء  مش الَّـ الْع فَعنلْ يهي ودشـالتق  الثَّنلِ واـبِالْقَو

الَـهوهلْ يسلُو غَرِيب وقَد فَارق اَأل رِيضالْم فَعنلْ يهو ا سـمـهى طُبو

هـ شرابِ  دونَ آنُـف الظَّمـفَالَ يق اَألكْالَيجِد  مالَم  هيهاتالْجائعوالَ 

حلُ النسع نورِ أَيبنالز دهذَا شالَـفَه لهِم كَقَوتحكي والَ ـفَإِنْ لَفَّقْت اَألقْ

عـدهل ـال ذَا ـاهورِ بِهز محالَـ ت لُ وما الَّذيـفَيالَيت شعرِى ما الْحمي

جالن ذْبج ومرومِـي هدبِي  الَّـ الش مأَح نم الَهـفَيض ـقٍ قَدمع ـاعهر

مالْع نم عيرِـض ظَّهيحف مالَـ الْج أَنـهمن  نـ أَحس لَو صدق اِإللَـهفَ

ىـ يتلَ عنِ النبِي بِهذَا جاَء الْحديثُ   ملا علْ بِممعلْيو كَي لَمعي الَمرِثْ مي

اـمقَدمه من  اِهللا  وتـات بيـولْي الَ يحِسبه سهالَ ولْيجنح عنِ الْكَذبِ

والْحالُ الَ وصالَ حيثُ يدعي الْوصولَ بى رشخأَالَ ي شِـالْعر قَائل موـ يه

فَظحيواِإلمي ورـ نئَالَّ انل  حرالَـ ي ا لعرضـهـصون  الرحمـنأَالَ يتقي

ىـ اَألعلَ  والْمقَامِ يشري إِلَى التحقيقِ اِإللَـه افخأَالَ ي  نم لُـهكَـانَ قَو

لْـكَأَنذُو ع ـها قَـمٍ أَحاالَـاطَ بِم هـ قَلْبِما لَيس في وـتسمع لسانا يتلُ

الَـالَ والْمـفى الْخ هـفَهو مع اِإللَ ا الْعقُولُ أَنيـو ـفَ ارِفقو قَالـمه
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وهودناصِ  عـوالالْخ بكترالَّـ مز الْع دنع هومامِـمو عديـ يثْلـ كَمه
الظَّن  نحِسبه  أَهـالَ لَكُنا من حسنِ فالَ كَشلَوو ـهالح  نبِي  عني  اِإللَه

 هِممبِاس تحريالً لَصفْصاالَ تمالَ إِج ى لهتكـهـاِإللَـه  نخش والَ سترولَ

شاـحمإِنو اه سـ مارِع هالَـالَ م دهـى بِبعـيرض  هـأَهلْ طَالب اِإللَ

َألالَـفَت اَءـ ض نِـونور علَى الْجبِي  ى لَهنعالْم رِيدم مي ةٌـسهِ فجـ وه

ذُالَّ وى ـذُال ح الِ ـلٌ للْوِصـمذَلَّ افخ اهرـتض فالُ الطَّرح بِيكنـ يه

الَّـالْخ  معتبِر ذَّالِـعصفُوحا عنِ الْ اـقَرِيب يبا ذَاـ أَد يقَــ حثـاٍء وة

الَـوالْوعر يرى سه  يمنعهفَالَ شيَء  مه ـلَهمسلَىـةٌ تـ كُو عمـلِّ هة

فُو َألههى  لٍ ـفَالَ يرا الَ يذْالَ كَمع طَـرو الَ لَـهو ـ من ـهامرم وند

الْح رِيدم هـأَنق با حذَاـ ي الَـ النز وصفه يكْفي في لٌـولَه وصف جمي

ىـلَّيتخ ه ثُمـها نصب عينيـيجعلْ  إِرادةٌ ذيـ فَه داـانَ مرِيـفَمن كَ

عبـولِّي دخـت ه ـبِالض لَّ دحتىـي فِْسهن نم مفْهومٍ يذْمم فصكُلِّ و نم

يا ـآت ضـبِفَربِ هتعمـ و فْ رالَـالن بكُونُ عاـيلَّ دـلي هالَ  كُلِّ فـ حة

سليدالْيطْقًا ونا وـانجالَـنِ كَذَا الر وبصـره سمعه ق ـ الْححتى يكُونَ

توالْم دعا كَانَ بمو وه قْالَ  ذَاكالن ـوتملَ أَنْ يقَب تملْيو يحيو  هببِر 

الْح بائن كُنلْيـو ق فِْسهلَ  بِنىـأَو باسحلْيو ـهفْسن فِْسـهـا  بِنلَهقَب 

عبـوجو ـد هود ثُميحلَّـووىـا ت ودجو رلْيو ـالْح ق ـقَبجـلَ وهود

هـوكَم انَـا كَـو ا ـ آخالَرأُوو  هـدحكَانَ اُهللا و الَ شـوـهعَء مي



اطـبـ ظَ نرأَ  اهلالَ   يـزاالَ وز هـدون الَ شيَء  ذَّات ـفَهو واحد ال

ه إِالَّـلَيس في د ـ مطْلَقِ التوحيفَفي منـفَأَيأَيـا رت أَيـ ر ت جـوهود

ثَم من حجاب سوى النور تجلَّىفَما  ا حاجِبـ يحصره فَكَيف بِذَات اِهللا

ىـدر تبجلَـوقَ  وـام يسمـلَه مقَ ه لَك سلَيذَا ـو ـإِالَّ بِصم ـةن بح
فْتادا فَإِنْ صقحي  ماعي الدف همعيقِزقحا إِلَى  التريشلَى  مقَامِ  اَألعالْمو

الْو رِفعلْ يولِ هصنِ الْوع لْهسالَوص  قَولـه فَافْحص عن ياك واِإلهمالَ إِفَ

الَـأَه ره ـ فَاعتبِ وإِنْ أَشار بِالْقُربِ  لبعـده  ذَاك إِنْ أَشـار بِالْبعـدـفَ

 كبِذَل جاِهللا ـو ه الَ لَّـجعتىـ و ادـقَاص قـ للْح يوضح لَك السبِيلَ

إِلَى الْمولَى  السيرِويضع لَك قَدما في هـعند لقَائ الِـ الْحوينهض بِك في

وفرى الْحري إِلَى أَنْ تلَىفجاَألفَاقِ ت يصِ الْحخشـفَبِتوفر هلظَى بِفَضحت

كُّنِ اِإلسمبِتمِـو حترفْـ تالَـلُ الْغ ولَه سـلَي ـوري ا ظُهقَلْبِكَـاإِالَّ ف 

اـ وسعكَ بِقَدرِ روف ـالْح فَعظِّمن وسفْالَ  علْوِيا وارسمها علَى الْجميعِ

 بِنـورِه  ترقَى اِإلسمِ وبعد تشخيصِ عنك وتزوالَ وانُـإِلَى أَنْ تفْنى اَألكْ

ـفَهيـلُ اِهللاولفْـالَ   دك ـذْهخفَات بِأَم نـلَكيخِـرِ الش فْنالَ بِكَافَ ىـت

ـإِلَى فَضلَى اـاِء الْفَضلِ اُألوإِلَى أَو السجون  إِلَى الْفَضا يخرِجك من ضيقِ

ىـتعظيمِ الْمولَ في لِـأَقَلَّ من الْقَلي الَإِلَى أَنْ تى الْعـري مَء فيالَ شهذَات 

الَـمن أَولِ الْوه نـم تكُـَألنك لَ هـ عينِى فيـتفْن م ـفَإِنْ برز التعظي

والَـوةَ الَ حـى بِالَ أَنت الَ قُـفَتبقَ تأَن نرِ مدت فَلَم  ـفَكُنالَ ت و تأَن

http://www.tasawuf.info  11     –  الطريقة العالوية باجلزائر– 1.0اإلصدار 



12      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

الَـى الْعـ إِلَى منته اـاِء الْبقَإِلَى بقَ عبـوائفَن ـدك قترقَيـ تاـ إِلَى الْب

ذَا الَّذ نميو غَبراالَ  يالْح هذه نع لْتـواِإللَـه عم ي كُنكُلِّ ف  ـ حالَة

ىـذَا يتسلَّـه عن ذيـفَيا خيبة الَّ رِكَابنا تنزِلُ ق ـالْح ودـ شهأَالَ في

ونَ عد قَفـو هكْـكَ زن الَـأَنَّ بِه مع عياـضزِي راـعز نلَّ  مرِ عـغَية

الَذْـعنِ الن  يعوج ولَو كَانَ ذَا حزمٍ هإِالَّ الْو ا ذَاكمـوم هفْعد نى مشخي

الَـالْكَس  يعتمد هـلَوهلْ طَالب اِإل فَواتـهْ قَبلَ  الْحق  طَلَبِولْينهض في

لأَج نكَانَ م لَوـوه الْقَت محقْتالَـ ي قْصالْم قَّقح نيـفَمف دج ـ طَلَبِوده

نخبِر بِطَعمه ومِـ الْقَشربفَما أَحلَى  عسالَ ولَست أَعنِي  خمرافَلَست أَعنِي

الَـه أَنْ يشاكلَ الشكْـ ذَاتفَجلَّ في تعالن ميقَد ابرش جِزعنفصو نـ عه

ىـبلَ  دونه قُلْت  وهلْ كَأْسه يكْفي ِسهنج نم هي كَأْسف دع بِ  يرـ شه سا

 خصالَ  هذَا فيه شاقِيطُوف علَى الْعهـ بِنفِْس يسقي  الْكَأْسِ عجِبت لهذَا

والَـى عنِ الْصـمن نظَر ختمه تخلَّ حس هتعن نمـور سيـرف م ـهفطَر

ايوس يقس لَولَّ والَ صو اما صىـم بٍ أَنجع نميـو  حا بمـ بِِس تهر

جـلَسإِلَي ـد ه نِـبالً عد بالَـ الْق هـجمال ور ـن  امـر اِإلمـولَو نظَ

حاالً بِالَ مهالَ لَطَاشت عنِ التدرِيسِ  الْع تمش لَوـوي الَّمف  هرشسِ نرالد

الَـ قبلَـوالَ قَب قِـوالَ طَاف بِالْعتي سعى لَما اه ـسن  ولَو شاهد الساعي

حيثُ يرى عين الْقَصد من نفِْسه تجلَّى امي معقْبِيـنبِالت كْنِـكُ لِـررل ـاله

ىـار هو الْمولَـص قـأَنه عبد رقي هـعممن كَانَ ز رحـ الْفَيكْتموهلْ 



الَـار مبجـص درِـأَنه خِسيس الْقَ بالص يقطي فكَيـوكَانَ ظَن نم ـره

امغَرا وزعـوحنِيـا فَرا أَعذْالَـ ج بي معـنفَخ اـوحر هيتـوبطَراـا و

ولَست تخشى غَوالَ فَلَست ترى همزا هـ شربِز فيـع ق ـعتي ا خمرفَهذَ

نعبِالْم فزن يهف سلَينِيـوعالَى ني فَشف سلَيـوح ـه الَ رو ـهب ـوارِد

عن وصفه كَالَّ وكُلُّ واصف الْحسن تعالن يققد يققجِ رعـ نهفصو نع ز

كَانَ فَو نمقِوالْفَو الَ قى الْعهتنى إِلَى مكْفت هنقْطَةٌ مى نالثَّر تحكَانَ ت نم

خمرت عقُولَ الْخلْقِ جالَت بِهِم جوالَ قْطَةٌ من معـنالَت نم  رقاججـ زة

شعم كُلٌّ لَهيـوغبالَ ي وقب الَـ بِهد كَم ماهركَتى سريـا تى فارهِمبح 

الَـ عنِ الْمقْخفي ف ـوثَم سر لَطي نالْكَو رظَاهى مرت جسـ تا دهضعبل
إِىل لَيلَـى لَما بلي قَيـس بِالشـوقِ ـقالْح ورالَ ظُهلَوي كُلِّ وف ةـورص

الَـ الذَّي جرتو  والَ مالَت الْحسانُ شالَ عـوق شـالْع اق يحلـكُلَّ مة

سيلَ الْحمى جرنِ ـفَت هكَأَن مالَـد ريعالَ ملَوو سى نِـالْحهفِْس  زـ بِنه

وقشعم كفَذَل مابِ كَذَا النالَـ الذُّب يرِكَـابديـه لغ  الدملِ جمـالٌوفي

شعـميغل ـوقرِه مةُ الربح لَوالَـ و ظْهيـفَالَ مف ـ الْكَرنو سـإِالَّ وهر

مهدفَصـ قَص ثُ فَالَ ديبِح الَـ فَص مهأَن مركَ  فَالَ جيـسى فار  بـحه

زالَـوى هـوذَاك يه دـفَهذَا بِه جِ كَخ مهرـمبالْح أْس مهودجلَ وقَب

وذَاهالَ  الْكَون مسحوراكَما ترى في حالُهم  كَانَ ما  ولَوالَ الشراب الْقَبلي

 ريالس ومرذَا يهو جتحلُ مجالرالَـو ـِذَا بـفَهشع ـهق اشبِع سلَيقٍـ و
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اَألخيواكب رنيا الثَّكْلَ  الْعهونعنىـي هـوالْح يفعمِـذَا ضز الحل قـره

زالَـكَأَنه ج رِـالْفكْ دـوهذَا حمي  بِحالـه  يعجب واَألخر عظيم الْقَدرِ

الَـه محتفْـبِقُربِ وعـوالناس لَه طَ هوـالالْقَـذَا م مِكو ـتصبِن ـاهرِه

 راَألخوطْشِ قَوِيالْب  جا عيهف الَـلَه الْح يهذَا وهمِ ـوـكَ زبِهراـلَّ بِش

الَـ الَ فَص الَةُـ والْح كَأَنَّ بِه فَصالً الْقُربِ  غَاب عن  قُربِـه شهِيوهذَا 

دونَ قَصومرا الَ ي ـسيالَ مو اهالَـو هـ حبوا فيـغَاب د اِهللاـلُّ عبِيـفَكُ

ظُوالَمي ا الَحفنكَّالَ  لُطْفًا  الْكَوشثُ تيح نإِالَّ م وفالظُّر منِطَاقُه اقض 

مـا كَانَ لَهـلَى مع  وا أَسفًاـتأَوه ذَا الْهيكَالَ أَعنِي اَألرواحِ قَبلَ دخولِ

منلُّوا ـفَأَيوا ت ن لَ ورِيـفَثَمجىـ ي اهادـنياعد بِ مي الْقُركُ  إِنعـ مم
فَكَـالَّ ثُم كَـالَّ وهلْ ظَهـر غَيرِي الْكُلِّ  ظَاهـر فَإِني واحد الذَّات  في

يهـةٌ منهـالَ الْخلْقِ أَسـرار بدوفي جعلْت حجاب الْخلْقِ  للْحق ساتـرا

الَـه الَ فَـوالْبينون يـ والَ أَينِوإِني يـ اَألينِ قَالَ أَينِفي فَمن جهِلَ عينِي

نيا الشفَم  ينقَطْ  إِالَّ الزبِالن الَـكَم راـوانظُ نِـ للرينِـالزي فَنقِّلْ نقْطَةَ

يضقن اشحـ واالَ انَ ـ فَكَ اهالَ زو ملَى جع ييـفَحلْ لَـعِ الْقَدـمِ فَهه

الَـيرى جه  والْعلْم ي منمكَانِي إِني زٍـَر محيـغَي ق الذَّاتـفَكُنت مطْلَ

و تحت تحالت تحتل سلَيفْالَوالَ س وق والَ غَايـةٌـولَيس لفَوقِ الْفَوقِ فَ

والَـطُ والَ منتهى والَ منتهى عرضا مـمطَلْس زـكَن الْكُنه  غَميضوإِني

ىـبلَ  قَالَ سأَلْت عن نفِْسي بِنفِْسي ورِهـون قَبلَ ظُهـ ذَا الْبطُظَهرت في



ـفَهم ـالَ ثُمصقَـالَ و االَـالَ ثُم ورى ظُهولسلْ لفَه نكمي يقِّفـ حه

الَـ وإِنْ قَ فَالَ يمكن تحيِيزِي لشيٍء الـي فَرِيـفَإِن فَـدٌء ميش ـذَّاتدر

كَالَّ والَ والَ راغُ ـونُ الْفـوهلْ يكُ رِيـإِلَى غَي ةٌ تكُوـفُسحوهلْ لي  نُ
نم  ـهالْكُن ناطي بثُ فَإِنيح نِـهيعري ظَاهإِنـالَ وفَصلَةً ممج  ـتعالن

لسلْ لهيوتعن نلْ مهو ودجى والَوالَ  خو هإِالَّ  ةٌـوِج  إِنيـو  لِّيهواـم

ظعيتيمرغَي وددحرِ   مالَ بِكَقَددري خفَذَاتودجالْو ى   ذَاترا تكَم تكَان

الَـفَ وإِالَّ   رـاهـظَ  هـ بِ إِذَا إِالَّ رظْهي نفَأَي لْقالْخ الْحـ وق اسـوع

تأَوالَ قـح قِ ـوالْخلْق عين التحقي نيع عمفْرِيقِفَالْجثُ  التيح نم  هلأَص

 نم ا ثَملُولٍفَمالٌ  ححم  ا حمالَّـو هـ تحظَى بِقُربِ ربِـفَأَولْ تأْوِيلَ الْقُ

الَـ حم  والَ تحملُ حملٌ فَلَيس لَها اِإللَـفَن ذَات هـزه رِهغَي سم ناـع

عـجلَت عـلز ه بجاـح تالَىـ تو عينِه يف بدت بطَنت في نفْسِ الْكُلِّ

ح لْكـفَتنصاِهللا ح ودأَقْفَـداالَـا و جالْحو اكإِيـوضرت ـابكتـى بِهه

كَت نمـواَألس ـمجبكَانَ م ارالَـر ى سفَش نماِهللاـو ر بِ بِ اَءـ بضـغه

والَـالْ  بين زـم وعـوفَخر وتعظي ةٌـلٌ وهيبـفَض  السر  كتمانأَالَ في

ومكْتاِهللا م نا ـم كَناـوطَّ زعالَـم يكَفَى بِخلْقِ ـورِ الْخ ى بِـهثُ أَتيح

الَالَـا وإِجـره تعظيِمـوصونوا لِس ثلَ إِرا أَهظُـأَيافح ـههع نـوا عهد

سالر نم متقَيولِـس هنما وذْبالَـ ع ةًـومن اـقُرب اـم شرفًـأَالَ يكْفيكُ

عالً كَذَا الْفقَو اهوها يوا كَمكُونالَـو هـ وانصروا شرع الْحق فَقُوموا بِدينِ
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الَـ فَالَ فَ حاشا  شبِيهه من ـوهلْ لَ  يساوِيـه الرسـولِ  قَدر وهلْ لهذَا

ادبع توا حبِيئً اِهللا مـ نسرمالَـا و هـ نفِْس في حوى فَهو فَرِيد الْحسنِ 

ورن وهو عالَم نم ةرضلَ حوىـالْم حب وـفَهامج ـر كُلٌّ ع جوـ كَمة

أَنت منه أَغْالَ الْوصف  فَكُلُّ ما يحوِي جاوزت مدحنا ولِ ـالرس أَالَ يا هذَا

الَـلَما قَصد الْع فَصرت إِلَى السفْلَى هالْكُن آثَار تبِعي تكحن كَي ضعـ به

م حدا الْمفَمجِيدمالَ ا التا الْعم زا الْعي مقْصإِلَى الت تعجرِـر رِ قَائالًـ بِالْقَه

ىـوما قَلَ الَّـكَ هـما ودعك اِإللَ الْح ورـكَفَى أَنَّ نق  تأَن  ظْهـمهر

قالَ الْحماجلَّى أَالَ يلَى صوالْم كلَيع  كلَييعظعـتي اِهللا  مـفتمحر ـكه

مفَخ ثُم دجمو صـوالَـلِّ كُلَّ الص اـارِك وعظِّمـب ثُم مـفَيا رب سلِّ

ارِكبي وف  هعمج ابحـصأَهالَـةً و هـرس نلِّ عا فَصشالْحو  ـهوحرو 

قِّهبِح مهعماجالَ  وصو مهنيلْ بعاجو يْء لَديهـوصأَن ـها مبِـارزح ـنه

الَـ نكْ وأَنكَلُوه  داـاَألع ه ـأَلم بِ دعونـاك دعـاَء الْمتيـمِ  والهـا

فَص ا ثُمكْمحرِيفًا وصت راَألم الَـلَك بر لَمأَع تيبِ  يـأَنلَّ فا حامشالْح 

الَّتالز نو مجنيالَ لمج تكَثُر قَدو  كديبع تفَثَب الَوِيالْع  نطَفَى ابصم 

قْبتـوع هنبِـلْ م تا فَأَنلَىـذْرأَو ه هـق بِحالـيلي ه حفْظًاـكَما تحفظْ

هتاناًء ودتاًءـاب يتـفْصمإِجاالَـالً و ثُـس ـالَمالص الَهـم الَـآخأَوا ور

الَـالَ وصلْصـوص رد طَائر ـما غَ  الْورى  بِه كُلَّ هـعلَى من باهى اِإللَ

ضلَ حاِهللا ـأَه ةوالً رأَطْفَ كُهاالَـ و حالرو كْرِميالتى وضالر ثُممشه تلُـم



اكُمْشـرب  ـالَّنِيخ 

  وله أيضا رضي اهللا عنه
يـوالتدانِ  قُربِبِالْ  اكُمـرشب  الَّنِيـخ

متمادم بِ اْهللا يفزح كُمعمج يف  ـأَمان

يـأَحبت مـبشراكُ شـباكُمر  يـستاد

متي أَنف محاْهللاـر ة يـبِاَألت  مـبشرتكُ

كُمعمج يهه  فكْمح نيع كُمعمه جمحالر

رِض كُملَيانُ اْهللاـعو نمكُ وبـحى ممس

الغفْرانْ والرحمه كَذَا الرضوانْ مع  الرضى

تـأَنم يلاْهللا اُءـ أَو متأَن حبانْ زمحالر

بحـمالَ كُم بـيور ورـكُم الَ تغـطَرِيقُ

ورـظُه مـلَكُ تاِهللا اْهللا خلْقِ  جميعِ في

تيـفَن ي مكْفـ ذرِه قَفْتـو ي مابِ   فـبه

متي أَنف  ةرضاكُ اْهللا حرشـببِ  مـبِقُره

مكُمن بِيبحوببحمو كُمنم كالس ذُوبجمو

يكُمف  نم  دحاْهللا و الَتز كُمنع بجالْح

يققحالُ الترِج يكُمف  وسمش يكُمف الطَّرِيق
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يكُمف نم فراْهللا  ع كُمنفَانِي م  قاشعو

اببأَر يكُمف ورضالْح يكُمالُ فرِج وردالص 

سوى اْهللا ما الَ يرى الَتز نم هنع ورتالس

اهرشب  ازى  حنعالْم شـباهالَ رن نىـالْم

اْهللا علْمِ   في مقْبوالً كَـانَ د ـ لَقَ واِهللا

الظُّهور  مع بِالنصرِ  نِيبرش ردب ـالبورد

رورـس في   محبنا اْهللا بِلُطْف محفُوفًا 

قَ حِ ـبِأَفْصاالَـالْم االَـقَ دـلَقَ هـوالل
تي أَنف ـ أَماْهللا ان اكنرصن يف الَـالْم

تاذْاُألس روح يبشرنِ عين الْمددالْبوزيدي

بِاْهللا مـ قَس بعد أَنْ  بِاجتهاد لي قَالَ  إِذْ

كُمرِيدي مانْ فمض  كُمبحي مف انْـ أَم

اْهللا ر ـس مـبِيدكُ متونُ أَنيانْ عمحالر 

لَكُم  فَعرت تـالسور ورـالْمنش مـبِيدكُ

تـأَنم يلاْهللا اُء ـ أَو متأَن اببأَر ورضالْح

فـأَذَنْ لَنا بِالتصرِي اللَّطيفالسر ذَاك في

ى جضـبِالراهي اْهللا زكْلذَا التبا حـفَيف



هرمي خف ناـ كَأْس ـسهي  رف نعماـج

ناِهللا لَساـت اـ سوه لْمـعي هف نطْقاـن

نرساـو نم ـسهر ناضاـفَي نم ضـفَيه

معناه يفْهم الَ من يا هلأَص نم عكَذَا الْفَر

تاطَبلَ  خرِ أَهيالس الْجهرِ يوف   السرفي

اهمعنـ دـيجِ ياتنا ي عصرِنَ فيفَمن كَا

الْبِالَد أَهلَ خصوصا تحصكُلَّ ن بـالْعاد

برِي اـطَالـ ياْهللا  د اجتهاد يف فَمن كَانَ

بِالتجرِيب ولَو   يتيا نصيب اـمن هـفَلَ

 نا مانأَت لِ اْهللاـفَض لَكسذَا مـقَرِي هب

لْنِييعا جيهي ففـرق حصنن لَه يف الطَّرِيق

التحقيق  معنى  نرِيه اْهللا هـ لوج خالصا

طْلُبالَ ن هنم اموقْنِ أَعافويـي يف ـأَيام
ْهللا دا ـعب ونُـيكُ رامـحصلَ الْم فَإِنْ

دنوِ  يعحمىلوالس نيعلْقِ  دلْخا  لوالد

اْهللا لِـبِفَض يـغَنِ و بِهجرطْ الَ نهـسو

ودـوما للْجح مالي ودـلْمقْصبِا يغَنِ أَنا
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الْوجود يف فَالَ نرى اْهللا وىـس يمتجلِّ

كُنا ىالْمعن وبِذي ـ

ةًـتـبِ اره نغىـن

ةًـتي ارـفه فْنىـن

نيعِ عملْقِ جاْهللا  خ

يـ كَونِ عن ييغيبنِ يـعن رـيظْه تارةً
يـأَينِ وم َنا من اْهللا  ذَات تجلِّي في ن أ

الْمعبود حبِيب لَوالَ الْمشهود الرسولُ لَوالَ

نحبـبِِس اـوا اْهللا رنهنِ لَتع ـالْحودد

ضبِالرلَّ ىـو ىـ  جت

جملَه الصحابة علَى

هلَيلَى عولَّ الْمىـ ص

والَه ن ـوم واَأللِ 

  



  يا رفيقي أُذْكُـرِ اْهللا 
 وله أيضا رضي اهللا عنه

  
امـرلْمل   ـهجـوتو ييا رفيق اْهللا  أُذْكُـرِ 

لْـقا  الْخمإِن مـدع  يققالْح قالْح داقْصيو

الْقـدم يقَدرا  ف جلَّ   التحقيقِالَ سواه  في 

بِالتفْرِيـقِ قَد   ظَهر    النـاس   نِيـاملَكن

قَـاملْما  لريس  ـدج   الطَّرِيـقِالَ تعد  عنِ 

امدكَأْسِ الْم نقَى مست واحفَظ  الْعهد  الْوثيقِ 

ـنكَانَ  م ملِ  آدقَب   رما  خنرميـقِ ختع

 نم مقَـدت   ـانمز يصديقـ يا أَسكَرنا  

نم ـودجو مـدلْعل  انمر اـقَد نقٍ ماهش

فَوشٍ قرع  الْقَلَـمـثُ  ولرـا لندع يـقِمف

بِاُألفُـقِ واستوينـا    بِالْعالَـم وارتدينـا 

كَي ـاما  اَألنانرالَ  ت بِالْخلُـقِ واختفَينـا  

للديـم يحن رشفـ روقِـبِالْب شوقي جاَء 

رهالز  يفَاحف  اَألكَام  ي طَابعوقِفَرربِالْع  

الْب  ـفَازرد ـاممبِالت جاَء  الْوقْت  للشروقِ 
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 للطُّرقِ نهجِـي جاَء  علَـم كَشمسٍ  علَى

اممه  نا  منرسي  كَم  قٍ كَماشع  نا  منيبس

ـاهشمـلامـرالْك د  فَعر يـقٍكَمقر نا  من

 رحيقٍ كَم عصرنا من   من  إِمـام كَم سقَينا

ـالَمرِ  السضحفَرِيقٍ  إِلَى  م  نا  منيده  كَم 

امـولْعل   قَـاسا   الَ  ينرحب ـرحبيـقمع 

نـالَ تازِع ـامهبِاَألو  ارِضعيقِ  الَ  تدشبِالت 

 رقيـقٍجِئْنـا  بِعلْمٍ    الْكَـالَم هـالَ يحتملْ

ماَءهج ـامإِلْه  يحيـقِ ودصذَوِي  التإِالَّ ل 

 بعد  صالَة  الشفيـقِ الْكَـرم حسب فَياضِ

امـرالْح قَـامِ  والْميـ وقبِالْع  نلُ  ممشقِت 

لبِفَض نـمه ـمصتاع محري يبثُوقِرذَا الْو   

مالْكَـرلَ  والْفَض ازـالَوِي حيـقِ الْعفوبِالت 

  
  
  
  



  يا مْن  ترِيْد  تْدرِي  فَني
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

ااُأللُوهيـ يـعن فَاسأَلْ   فَنييا من  ترِيد  تدرِي 
غَيبِيـا هـ عنأَحـوالي  الْبشر  الَ  يعرِفْنِـيأَما  

ـماِء نرـا ويـودبالْع ي التدانِـ  عنديـأُطْلُبنِ 
روف واَألكْوانـأَما الظُّ   فيهـا  بقيـالَيس  لي

د  عليـا شـالُ يالْحوه
تـري ظَهـا فرِيشالْب

 يـإِن ـرظْهم انِـريب
 الرحمـان فَيـاض أَنا 

االْعبـودي كُـنت  قَبلَ  روحانِـي مني واَألصلُ 
ا كُنيـكَمف ـاترِيح  ثُم  تـدطَـانِ عيِألو

ـافصـا بِأَورِيشالْب    بسحال ت كانِـ أَنريت
لَـو ـا  ازِمـانِيوحالر  نلْ فَمـانِـيخعا  مهف
الْحضرة  األقْدسيـا في   تأَير  كَـانِـ فَلَويم

يم   ترانِــ ثَ ترانِـي  غَيرِيـا واحـدا  بِـالَ
كـرصلْ  بصـا الَ يإِلَي  نانِـ لَككَس  ـقيالْح
علَيـا افلَْألنـك  غَـ  ترانِـي     والَتـرانِي 

ظْـرةًـوانظُ ـا ريفص ن 
ـاكسثُ ععـاـتلَيع  ر

 صب دـدـحر ـاناإلمي
 ذَا   إِيقَـان  تفَإِنْ  كُن
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وأَنــوارا    نبـوِيـا  جِدا  تاررانِـي  أَسشغت
وِيـاسمـا وأَمـالَكًا   جِدت را  تـونيانِـي عع

ا فيـاـبِم  ظَهـر مني   ـقالْح  جِدانِـي تبح
ولَم تشعـر   بِالْقَضيـا   ترانِـي تـراه  لَمـا  
أَعطَانِي نظْـره  صفيـا   هدانِـيلي ربي هدى 

مـوانِيحوالر ـيـاا ه عـرفَنِي  نفِْسي  منـي 
فَنـي رمت  تدرِي فَإِنْ  واصغَ إِلَيـايـفَاصحبنِ
علَيـا ع نفْسكـالَ ترفَ  عماسي ونم كاحي ونع
دعالَ ت  ـركصـا  بلَيع ري الَ تف نونِـي الْكَود

ب  علَيـاأَمرك  الَ  يخفَى حالَ ت كي أَنف نوص س

الْعبـوديـا   في صادقًاإِنْ  كُنت  منـي هكَذَا
 بِاللِّسـان الَ  تكْتـف فَرِيـا أَمـره  شـيٌء 

مـو ةً تتـوـا مكُلِّي ـاننلسل  كفْسن ددامو
عنك  بِشأْنِـي واشتغلْ     علَيـافَامـضِ  وإِالَّ 

الْمنِيـا أُستـاذي  قَبلَ   يكوصانِـي نصا  أَوبِم 
جميـعِ   الْبرِيـا علَى    غَنِـي   كَانَالْبوزيدي 

وارتـقِ    لُأللُـوهيـا  كُلَّك كركَانِـي اتي مف
تـالَ تكر نـامـا هيقب  خلسانو اننِ  اَألكْـوع 

 سيـان هـذَا   وذَاك   مستوِيـا أُنظُر  نظْـره



مظَـاهر  الْوحـدانِيـا   واَألكْـوان أَلْمكَـونْ 
فَرِيـا شيئًـا دـالَ تجِ  ـانيبِالْع  ـَقْت إِنْ  حقّ
حاله فَانِـي لُّ منـأَلْكُ  الربـوبِيـا  هوجـإِالَّ

 ئْتإِنْ  ش  ـا فَاغْنيلع  عت دعانِـيـبعا نم رِف
خليـا إِالَّ  من  كَـانَ  مـا  ينسانِـي الَ واِهللا  

بقيـا   فيمـا يحفَظْنِي  يعلَـم   بِشأْنِـي فَاُهللا  
اخوانِي حفَظْ  جميع وي  الْقَلْبِيـا لْفتـنِمـن  ا
نمو رضي حـا فيعمج في  ديوانِي ومن  دخلْ  

ـإِذَا كَانت  ـا  لَـهنِي من  رأَنِـي ومن  رأَى  
رِفاصـاكُلِّـي وبِينلِّ   لانِـي صسل  ني  عبر
يرضانِـي ك ـأَطَعت إِنْ  يشفَع  فيـا سأْتوإِنْ أَ
عنوانِـي اـفيه جعلْت أَواخـرِ   الْقَافيـا  في

كَيفيـا يـيطْلُبوهـا  ل
لْقَبِيـلَ

إلخـوانِـي موافقًـا  
ـلـا ةـالَوِيالْع يبدنِـجِهةْ    من نسبِي

ضبِالْحةـا  ريديـوزالْب وصانِـي الُـاإلتوحالر
نم  محارـا يـويقا بم  محـي أَربـنِريئَتالْف  

الْبرِيـا منتهـى  ىـإِلَ من   فُروعِ   النسبتيـنِ
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  تنـارعاَألْبص   
 وله أيضا رضي اهللا عنه

  
اهـربـدا  ظَ يوما   تنع  ـارصاَألب 

الْمحبوب   قَاهر أَنَّ    اعتـذَار كَفَانِي 

أَحـار شيٌء  ذَا    باهـر فَللْعقُـولْ 

 نيـي حنا   مـدب   فْـترع ـاهأَي 

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

ـرِي قَدغَي   زجذَا  أَع ـونْسصم   ر

لَه  شـؤونْ كَم    الَّذي  يدرِيمن  ذَا

بِلَهِيـبِ    الْجمـرِ أَنـه     يكُـونْ 

يقَـد زالَ   صونِـ  ـانْ  اللـهحبفَس

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

بِمحضـرِ  الْقُـدسِ  احواَألر  ـالَتج

اللُّبـسِ وراَء مـا    ى لَورت   احا صي

ـسالْح  كَاةشى مف  ـاحبصم  ـهكَأَن

تشكَّـلْ  معنـاه  لَــون بِـكُـلِّ 

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  



 نيب ـتحالَ   بالْم  تحص امـربِالْغ 

الْمحبوب  صبت أَنَّ  امـرا كي  قُلْـت

فْتقُولْ  شي  نالَ  م   ـاسالنو ـامنِي 

يعنـ  الَ  يخفَـى  اللـهـا    ومقَس

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

وببحى الْمولْ ساطب يقَـالْ ما كُـلُّ  

ودجنِ الْوـلْ عاطع لْفَـذَاك   محـا 

 يـققحـلْ فَبِالتائز خيـالْ لْكُـلُّ  أَ 

  يـرصلْبنِـي لغي    ـهجإِالَّ و اللـه

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

لَم  تكُن  حائـر إِنْ بصيـر أَالَ   يـا 

اعتبِـر الْخلْقِ في   ظَاهـرمن ذَا الَّذي

نـا  فَكُن  ساتـرقُلْ بِيـرالْخ  إِنْ قُلْت

ما  تسمـع   منـي نِ  اللـهع  مافْهو

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

الْعلُوم  ماهر ذي في  حكيـم  إِننِـي

ـراظنى  مرالْو  نيب   من  قَديـممالي

رنِ اإلدعـرقَاص  اك  من  اللَّئيـمدعنِي
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غَافلْ  عنِ   اللـه فَنـي لَـم  يـدرِ

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

ةكْرس نم ـسالْح  ـهتلَي ـِيـق  يف

 ةـرضحسِ لالْقُـد يـقفر  بحصيو

   ـدقْعـسِ بِماُألن م  ـيثْل يـقثو 

  اللـهصادقًا  في نـعنِـي ه  فَـبِـ

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

يشهد الْعلُوم في ذي  ـهنفَم   يـدأَك

االَمجد الْمقَام  ذَافي فَرِيـد    بِأَنـي

وارشد وقُلْ اَسمـي رِفرِ  أَعا مييـد

ـيبِي   من أَولَـى  ـنه اَبـيـولع 

نِيالْحيع أَتا  رمْهللا ع دم  

  
  
  
  



  ت تهتكْ لَقَْد

 وله أيضا رضي اهللا عنه
  

 كتهإِنَّ ت ـالْح لُ بملَّ أَجـ حة  لَقَد  كْتتهت  تهالتـوك تيميـ ش

يمن فَرط نشوت وقَارِمزقْت ثَوب الْ  ع تلَعي ارِيذَـخالالَ أُب  لِـ بِعاذ

ةـ نار اَألحب الْحي لَما آنست في اـحذَفْته منذُ  اَألكْوان  وغبت عنِ 

ايده تدجا فَويادي هفترييـ ح  كُثُوا  قُلْتي  امللِّ َألهـأَجِ  ي فَلَعد

يـ بِخلْعت الْوجود كَذَا وما دونها  هلَيا عم تلَعلْ خنِ بلَيعالن تلَعاـخ

ا نهتدجيـفَوا فور تورِيارِ صيـن  تعاجر فِْسي ثُمي  نا فقِّهيقِ حقحت

تـ للْمتعن الطَّرد  رارِـبِش ترمي   اقشلَى الْعصا ينهي وقِ فشلَظَى الْع

مرآتي في تراه رٍـبص إِذَا كُنت ذَا  اعِ الْحعش نم كونـفَد يقَ ققةًـح

 الْقَيد لَحظَةًاعتبِر نفْس اإلطْالَقِ فيو  عينِ الْكَثْرة في التوحيد عساك ترى

تعمضحا مبِر  زِيهنالت شلَ النـأَوأَة  النفْسِ والْحشاثْبت مركَز التحقيقِ فيوا 

شارةخلْف اِإل تحقَّق ما بعد الطَّورِ اـ لُبِسه لحجبِ وارِ ـفَتطَور اَألطْ 

كَألن كُ لَمـتن  صبِن  رِيعـالشة اـبِنفِْسك كَائن  ن كَأَنْ لَم تكُنوكُ 

رِيحصت يهف سحِ أَلَيضبِأَو  جـ حة انسلَى اإلنى علْ أَترِ ههالد نم نيح

ةـبعد الْكَينون  كُنهِك من أَنتفي جِعيقِ فَارقحالت رصكَ ب دعب نـمةر

ةـ لعزلَ ادرـ فَب نا شرطٌفَطُور سي وإِنْ رمت من فَيضِ الْجمالِ حشاشةً
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ةـَ اَألحب بين  وسعك بِبذْلِ ما في ساعيا  للْحق  واقْصد جناب التعظيمِ

وفَاقَتي خضوعي لَكُم يا أَهلَ ودي ةـ لَهج بِأَصدقِ  يود وقُلْ يا أَهلَ

حا بِذَا إِنْ صضإِالَّ الرو  اتييـ بِح اـ الْحش  وتهتك ارـوافْتقَ ةـبِذُلَّ

هتزعي ا ـلفكُ  وزـع م  يـذُلَّت وىـالْه  في هـلنفِْس وإِنْ قَلَّ باذلٌ

يـراحتال  لَو كَانَ بِـه كُـُفَنبذل  كُمرهكَانَ م ي فَلَواُألفْقِ ف يماـ مز

لْتجي لَعا فيعِ أَدمالْج  عرـ بِسة ةـبِقيم  لَدي م ـوصلُكُ ولَو كَانَ 

قْتزلَم  انِعم صولِـالْو تيـ بِهِم  نكَانَ م لَونِي ويب  نِكُميبو ائلٌـ ح

هتاـلَقَطَع مزاـع   لَوقَّ وشـبِمة متكُن لَوي ويقِفقحالت  دعافَ  بسـمة

يـحسنات من  فيه  بِما  أُباليوالَ  حص لَوو  امرذَا الْم علِـبِالْف تنـهه

رةـ اَألخ ودارِ  دنياي  بِما لي في هـ بذَلْت  بِحظٍّ مـ وصلُكُ و صحولَ

 متبرعا  الْجميعِ في وهبت ما عندي وسنة فَرضٍ من  ودنياي دينِي في

ةـ اَألحب بين ر  ـ التبذي فَيا حبذَا يوف رهقُلْ قَلَّ ذَا الْمانِبِ اللِّقَلْتاـ ج

رةـب عن كُلِّ سيـالْح فَجلَّ مقَام وحسنِ الْعقيدة مذْهب أَهلِ الْهوىفَ

ةـمن وسيلَ كَفَى بِه  أَعظَم لشيٍء بالْح افضي سي فَلَيى فوطَلَبِ الْه 

هلْتعي لَجدينِ  قَصديـو لَّتميـ و  الْحب عادةًفي صيب  نفَلَو كَانَ لي

بي لَم حـإِذَا ص ق نم هيلَد  يـسة لِ الْهَأله يعفش بالْحو ايبىـأَحو

اَءةـاِإلس  فَرطُ ود ـفَالَ يناقض الْ يققحا كَانَ التمهي  فَمةًفغَاي بالْح 

ئْتا شاشِ مو لَكو دبحـونَ الْمة اتي فَهالباَءه  حاِإلسو  مهزاـ فَح



قَطيعتي ما فيه سوى ولَست أَخشى  ـفَلبِي يـحب  بحالْمةُ ـو ننياـب

ةـمعدوم الْحقيقَ لَما خشيت أَمرا   الْحب راسخاوفي ولَو كُنت صادقًا

يـسجِيت اهـتأْب تخيِيلٍ مجرد إِالَّ  والْوصلُ حاصلٌ فَمتى يكُونُ الْفَصلُ

فَهترِي لْ طَلَبي غَيتطْلُوبفِْسي من أَم  نرى الَّذي  ما الْحبِيب فَيالَيت شعرِي

يـ وإِلَي غَايت نفِْسي  منفَمطْلُوبِي هـ أَردت  بلْ حبي  كُنت ذَاك أَنافَإِنْ

دةـ نفْسٍ واحمطْلُوب وطَالب في نـ نفِْسي كَائ في ممكن وهلْ هذَا

بكَانَ حبِيبِ والْح  نى مري  لَّةز  الْعشقِ حيرةٌ في فَهذَا عشق الْمعشوقِ

واحدا إِنْ كَانَ فَكَيف يكُونُ الْحب  الْفَرد الْمثْبتفي ربومتى يكُونُ الْقُ

عفَد كنى  عرا تا مابرس يعـ بِقة عم بنِ فَالْقُرياَألثْن  قالْحو  احـود

ابرالَ سقَ وبىـي  عم  يدـاَألحة ـفَإِنْ جِئْته جِداَهللا ت  ـم ونِ نـده

ةـالْحقيقَ ورـ ظُه واـتولُّ فَأَينما داحو وفَه ي الذَّاتالْكُلِّ  ف ـظَاهر

بِه ترظَه قذَوِي اـحي لصـالْبةر ذيـ الَّ ورِكـبِظُه لَنا  رـظَاه فَيا

عما سْء لَنيهاـو اجنالْم لْكتـلاة الصفَا سوى الَ يرى بصرا  فَهيْء لَنا

وَءةـمن نورِ النب الًـوهيْء لَنا عقْ وىـمطَاعا إِلَى الْه اـقَلْب وهيْء لَنا

كنا عنملْ فَهعاجي وف اتطَركُلِّ الْخ انسلْ لعاجـوياعد قا إِلَى الْحاـا لَن

ةـرِ الْخليقَـ لخي ا بِالطَّبعِـموافقً الشرعِ تابِعا إِلَى  دوما واجعلْ هوانا

ذَو ترا سارِومراَألس  يقَةقالْح لْمع لَيـعه ثُ  اِهللا الَةُـصـم  الَمـسه
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 دنْوت مْن حي لَْيلَى
 وله أيضا رضي اهللا عنه

 
لَمتعمـا  ـا  ساهنِد دنوت  من   حي  لَيلَى 

يا لَه من  صوت  يحلُو  يتـنـاهـى أَود   الَ 

  جذَبتنِـيعني رضت  لحماهـا   أَدخلَتنِـي

ي خاطَبتنِـ  أَنستنِـي     بِحذَاهـاأَجلَستنِـي

 تفَعر ـيعـا ناهـا  رِدهذَات  تبـي  قَرنم

ي    تيهتنِـأَدهشتنِـي  بهـاهـا يف  حيرتنِي

بِـعتن  كَيـا لـاهني  غسقَو  ذَتنِ أَخزوي و

رغَي دجأَنْ  سلَ ت اـه يمنـ مـا  كَانَ  فَإِذَا 

معناهـا يـف غَيبتنِـي يملَكَـتنِـ أَخذَتنِـي 

تكَاني ووحـاراهدف   ـيحـا   أَنهتنى  ظَنت

يطَورتنِـ  بـدلَتنِـي   بِِسماهـا وسمتنِـي 

بِكُـناهـا  لَقَّبـتنِـي يفَردتنِـ    جمعتنِـي 

بِدمـاهـا  خضبتنِـي ي  مزقَتنِـ  تلَتنِـيقَـ 

ي   بعثَتنِـلي قَتـ بعد   سماهانجمي  في ضاَء

ي أَين  بدنِ روحي أَين    وهواهـاأَيـن  نفِْسي



ا قَدا مفَاهخ  نى  مضم  فْنِـي قَدجا  لهنا  مدب

شهِدت  سـواهـا والَ   ما رأَت   عينِـيتاِهللا 

أَنشاهـا  الَّذي سبحانَ  تعما جيهانِـي فعالْم

اكـا هاهنس  نئًا  ميا  شي فاصنِ وسي الْحنع 

 فَنـي  هذَا  مني خذَا    سفَاهـا فيه تنظُـر الَ

 عنـي قَلْبالْ ما كَذَب   بِلقَـاهـا بـاح  إِذَا 

 يـيفْنِ الْقُرب إِذَا كَانَ  أَنا  الْبـاقي  بِبقَـاهـا

 من  نورٍ  يغنِـي يا لَها  وضحاهـا الشمسِ عنِ

ِـرالْقَمـاوالَهلْ      إِذَا   تب يانِي هعالْم  سمش 

  الْمبانِـي نارت بِهـا جالَّهـا والنهـار  إِذَا 

 عينِي اـإِنْ رأَت سواه  يغشاهـا كَاللَّيلِ   إِذَا 

 حور الْخلْد  حقا فَاقَت  بناهـا والسما   ومـا

 بلْ  هي  حور  اَألعيان واَألرضِ  وما  طَحاهـا

    أَوانِـيالْكُلُّ   لَهـا سواهـا  ومـا  ونفْسٍ

  أَلْهمتنِـي   عرفَتنِـي   وتقْواهـا فُجورهـا  

قَد نم   ـا افْلَحكَّاهنِـي    زتدنِـي   أَيتبقَر   

نم  ابخ قَدـا واهسنِي  دجي  فْسالن فرع نم 

 لَو تكَمـا حاهوبِطَغ   ةَ  الْعبيا خـيينـرِ مم 
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 منـي لَكَانت  ثَمـود  أَشقَاهـا أَو كُنت  منها

 نـا  مهرـا شاهوهلَى  ووالْم نـنِي لَكمصع 

 تكلْنِـي الَ يا إِالَهـي     أَخشاهـا أَني لنفِْسي

 دينِي يف عني أَنْ تفْرطْ  عماهـا وأَنْ تطْغى  في

 يـنالَمرِ  الْعيـا خطَه  اهبِج  نم   نِـي بِهوع 

 مني  ما  كَـانَ  لَوالَه  ما قَد كَانَ من  هداهـا

 عن  لَسنِي خيرا جزيت  يا من  بِك  الْحق  باهى

نفِْسي مـاناالَها ومنِي    وصح تأَنتنِي أَنوع  

 نم  ريخ تـا أَنكَّاهـي  زنا  ملَى  بِهأَو  تأَن 

 غثْنِي  الْقَلْبِ  يا طَبِيب  أَنا  لَهـا تقُولْ  يومـا

 أَمنٍ   في غَدا أَجعلْنِي   من  وقْفَة  الَ  نرضاهـا

 نمه وبحلصـا لاهعر     نما  وـيأَننكَانَ  م  

 واِهللا   ظَنـي هكَـذَا   الرحمه  موالَها في عينِ

  عنـي فَضلُه  الَ زالَ   النباهـا لـذَوِى يرى 

   أَنيحسبِي من  حبِيبِي  بِـه   شفَاهـا متصلْ 

هنم  اَءتض ـا قَداهـو جِبن  هنا منِـيلَنسي  ر 

 منـي الروحِ يا عارِف صفَاهـا عنك الَ يخفَى

يهف  ـى لَكهتشـا  يم مي تظْمنِـي نزذَا  وه 



  تغنِـي دره أَظْلَلْت لَو  تلْقَاهـا   معـارِفيفي

 صنِيغُ الثِّمار  من  خذ الْمعارِف  موالَهـا ذي

نم ـهلُومـا عـالَهالَ عالَ الَزنِـي وِيالْعجي 

تيأُسي   اذلـا قَبقَاهي سديوزالْبنِـي   بِـهعن 

 أُثْنِـي الَزلْت  علَيـه   يتـناهـى  الَ والثَّنـا

دعب توـايماهسنه    الَ  تمحلِّي بِالرخ  دونِيز 

 الَ  تهملْنِي فيك  ظَني   يرضاهـاربي والدعـا
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  لَْم  تفْهْم  مقَالي مْن يا
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

  

لَم  تفْهم  مقَالي من يا   علَيـا  تنكر لمـاذَا 

بِاُأللُوهيـا جـاهـالً   تا أَنى  خنعالْم  نميل

رِفتعـا تزِيـي  بِالْمل  تكُن  لَو البِح  لَمعي ت

علَـى  برِيـا كَشمسٍ    بين   الرجـالِ  ترانِي 

يربى  سؤال أَعطَـانِي  مولَى   الْهديـا كَفَانِي

يثُم  هدى  لـ هدانِي  منـه  مرضيـا حلَّـةً

ـزأَع  ـنـا  مييمالك  نقَانِي مكَأسٍ  س يغَال
نجمِ  الثُّرِيـا من  أَعلَى يعـال    مقْعدا رفَعنِي 

ي  يا  ول  طَلَبتنِـي إِنْ  الربوبِيـا فَاسأَلْ   عني

 ـاكسـا علَيع   ثُرعنِي  تظُرأَن الْم   قفَو اليع

من  عند  الصوفيـا والَ  طْلُبي نِيالَ تالِا فـدَألب

  ـدنالَ  عوـاالرانِيوح   نالَ  ملِ  والِ أَهالْكُم

 ـرأَم بـا غَييفالَ كَي يغَال  عالٍ  جِنس  أَنا  
يز   مال كَن وجِد فَقَد   فيـا غَاب  شيٍء  كُلُّ

الْخصوصيـا  يا  جاهلَ  شأَي فرعي تف الوياح



كبسح كقْدـا  عيالنو  تأَن بسحي تأَنالي  خ

لي إِذَا  الْمحبوب  كَانَ  الدنيـا الَ  نلْتفت  إِلَى

 رِضتعثُ   تيـا حلَياذَا  عفَم قْضي تـذَّالي  ع

سالْحو  ـمـا  لَهيدقَى  هبي   ينم  ي اَلْقَلْبل  

 بِـرـتعـا الَ  نـيلالْب  قْتالْوي وفَى  لصإِذَا  ي 

 بِـه سالي كُلُّ  عارِف  جميعِ   الْبرِيـا علَـى 

 الْخالي لْقَلْبِا ومطْموس  إِالَّ   الْفَانِيـا الَ يـرى 

 في  ضالَلٍ نفْسه  يلْقي  الدنيـا  شيئًا  فيليجمع

  َألجـالٍ  يلْتـفت الَ    الْمنِيـا والَ   لقُـربِ 

 اَلْكُمـالِ يصاحب  الَ عنِ  الْمعصيـا يعدو الَ

 ـارِبحـا ميُأللُوهـا   ليمقلَ مالٍ ىعجِـد  

ـهنـةً  مبوـا تيضرلْ   مقْبي  يبي ري لالؤس  

  كُلِّ  حالٍ  في تحمينا   الْمحمديـا واُألمـه 

 الْجمـالِ فَيضِ من ثُم اللـه   باقيـا صـالَةُ 

  وولي عابِد  ما  صلَّى    اَألنبِيـا أَشـرف علَى

ادناَألس ـا وبِيرلِ  التكُلِّ  اَهـبٍ  وحص   لٍآو 

ملْهمشي ـورـا نيحالت   نمحٍ وـالي  صلوو   
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  الديـانْ أَْهلَ  حـْزبِ
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

 ـارقْلُ  حـي  الْعنبِ  مـزلَ  حـانْ أَهيالد 

بنِـيغَائأَي    ـنـي    عإِن ائـه ـانْ ملْهو

عـنِ  الْكَـون تهنـا  وأَمـا     اَألنْ  كُنـا  

وطْنِـي   فيـها يندرِ  الَ   مـكَانْ الَ جِهـه 

حيثُ  نضـع   بدنِـي أَركَـانْ الَ فَضـا   الَ  

فيمـا  وقَـع    منـي حيـرانْ حـالي  مثْلي 

إِنسـانْ اـي يأُتركْنِـ  عنـي   الَ   تسـأَلْنِي

تعـذرنِي  الْغالب   في  ـا   كَانْ لَوبِم  لَـمعت

رظَهه  وـرـي  غَينع  غَاب  قانْ  الْفَرلْـوالْم

  بِالْبيـانْ   نِـيتيهـ  يحِسـن    عونِي ربى

  اَألكْـوانْفي الَ نرى   منـي  وفي   نفِْسـي

 تـا  قَرنِـي  بِهيـانْ إِالَّ    عمحالر    ذَات 

 تريـي حنِـيلـا     ذَههتدـاهـانْ شيع  

انْبِكُلِّ    الْـو ظَهرت   جفْنِـي   يحصي ماذَا

   كيـزانْ   شربتنِـي  منـي     أَخذَتـنِـي



 طَقَتنِـي نلَس   ـنع  الديـوانْ   أَدخلَتنِِـي 

ـَّ كَفْنِــي  ستنِـيلَب   في   اَلْحـانْيدفْنتنِـ 

   أَعـوانْهيـأَت   لي    حصنِـيشيدت   لي

ل   لَتنِـيـيكَحيع     تـدهي مـكَانْ لالْم 

 انْـ ندمـنِـيـصيرت      لَونِـيبدلَت   لـي

 بِهـا  قَد  زانْ حالـي   منـي إِالَّ    أَمــرا 

 يا خـالَّنْ لَـم  نـدرِ  مـن   عينِـي عينهـا

 تـم  في  أَيقَـانْإِنْ كُن     منـي عرفُـونِـي  

 ــأْنُ  أَمـي  الشـانْ   أَنالش  ا  ذَاكـلْ أَنه 

  الْعرفَـانْ  حبـر  قَالَ   دعنِـي تسأَلْنِـي  الَ

  مثْلُك   ولْهـانْ إِنـي    شأْنِـي حـائر   في

نثُـوا  عدنِـي  حلَس  ـحص  قَـانْ اَأل قُلْتي 

  فَطَّـانْ  حـاذق  إِني  الْفَـن  عارِف   بِـذَا

 نـانِبِ منِـي جمـانْ  الْيمحالر   فْسن  به 

 تشكَّـلْ     بِاالنسـانْ     منـي  وبِـالـروحِ

   ما كَـانْنحكي قُمت  كَونِـي   معنـى وما 

   والْبيـانْ بِالْحجـة    ـولٌ    يغنِـي قَ قَولي

   اَألوانْ  بِـي  جـاد   أَعرِفُـونِـي      أَنـي
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 طْنِـي فَرِيـدي    وف   ـداحي وـانْ فمذَا الز 

   الْخـالَّنْ   عرفُـونِي  وأَخــذُوا      عنـي

   بِالْعيـانْ ـدوا  شاه   منـي   ظَهـر   مـا

رـكنـي ينـي   عفَن   ـودسالْحطَـانْ ويالش  

 كَثيف  الـرانْ مطْموس   بِـدونِـي   مكْتفـي

  الشـانْ  هذَا لَو  يعلَم  ومـا  كَـانَ    منـي

 انْيذْعن  بِـكُلِّ   لْسـ    يجنِـيومن  خيـرِي

 نصـا  الْحنِـي أَنبـا  الْمفَـانْ أَنرالْع   ـربح 

  فَتـانْ  كَوكَب أَنـا   الْمغنِـي  الْفَـرد أَنـا

  اَألعيـانْ نـور أَنـا   الْكُـلُّ   دونِـي أَنـا 

   اِإلميـانْ    لُب  أَنـا  قُطْـب   الديـنِ أَنـا

 إِنسـانْ  لَسـت أَنـا    مـن      الْجِـنوالَ 

 الرحمـانْ سـر  أَنـا   منـي   الْكُـلُّ  أَنـا

ـارِجنِخع   نارِي  الْكَـوقْـدمـانْ   لَـهش 

 تـري ظَهنِـيفدب     ـانْ جِئْتساِإلح   نم 

 من  هو  وسنـانْ عميز أَنــه      يعـرِفْنِـي

 ظَن  الْعـالَوِي  كَـانْ     الْبيـنِفي مقيمـا  

 الظَّـن   هذْيـانْ هذَا  والظَّـن  الَ   يغنِــي



ـومسرلَى مع نـي الْكَـوماَء  إِسانْ جـونع  

 ـنـالِ مرِج لِ  الْفَـنا  الهقْـرفَـانْ الْ يرع 

 يا ولْهـانْ  كـعن دع  منـي  ـراهـت مـا 

 واحفَظْ  نـور اِإلميـانْ   تغتبـنِـي ـاك   ـَّإِي

 ـأَلْـهسفَظْنِـي نحي   يبـا كَـانْ رم   لَمعي 

   ـدمحنِـي معمجي   يـمعظبــانْ   والش  
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     الْغراْم كُـؤوسدارْت  
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

  

بيـن   الْمـوالي مـا   وسكُـؤ  تارد امرالْغ 

علَى   حـالِ حـاالً      ـمهتادفَز ـالَمطاص 

قُلْت   لَهم   يا  كـرام  بِحالـي هلْ  ترضـوا

ـإِذَا  كُنـي  تـالخ  يا غُالَم ـالُوا  لـيفَقَ 

ف  لُكُـمـي يـقَوالب  فَقُلْـت ـ لَه م ـمعن

حالـي  من  أَشفقُـوا  ي    ـنلَكـوامـر  كا

ضعيـف     اَألعمـالِاَألالَم    كَثيـر  إِنـي   

 كُـملْتعـي جفَـال     ه    لَكُمبسبِالن ع مـد

 كُـمبحـي وـالم    امـدم   يل  كُمكْـرذ

 ـهتقَـى  لَيبـي  يي    لإِنَّ  ل ـاميه   يكُمف 

الْقَـالِ يـفيـلِ  والْق امـاَألي فَيـا  ضيـعةَ  

  ـتعيـي لَضالغاَش    نم تكُن لْ لَوأَه  امرالْم

 ـقالْحى وغصـي  يل  بِكُـم  تمهو ـاميه 

واللَّـوم  حـالَ   لـي  حبكُم   الَ  مـالَم في 

كُـمدنـي   عـالي   عفَإِنْ   كَانَ  لـقَامم   
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بى اَلْحوي الْهْد فْربع  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

   
ى لَهنعالْماـو ش ـوده  بي اَلْحىفوالْه   دبرع

السعـود   دـسع تأَملْ والْعقْلُ  حاكم   ينفِّـذْ 

فُودالْوى  ومى  الْحامح  الْمجـدد  قيالسا فَأَنا  

نغْمِ  عبِالر  الْجـح ود   درالَ  ي   ـقح  قالْحو

الصـدود  فـلَوالَ  تأْ   دمأَعفَا  ولَـعِ  الْجفَاخ

سـإِنَّ  اِإلن ـودانَ  كَن   ـدفَني    نم   دمتعالَ ت

ـاتفَحنل وددالْـو       ضرعت  نم  زا  فَـوفَو

 ودـدحلَم   رمإِنَّ   الْع  هِـدتجـاحِ   فَلْتا صأَي 

 ودعالَ  ي   بالي   الْغفَف   داعسي  إِنْ  لَم  قْتفَالْو

 ـدجو   قاررِي  وَألم   داعسلِّي  وخ  فعسفَلْت

 ـودمحم  ـرإِنَّ  اَألخ   ـكَابِدفَلْت    ـكعسبِو

 ـودسة  الْحرساحفَـو  يؤكِّد إِنَّ  الداعي   الَ   

 ودهالش  مطَع  ـا ذَاقم  رمالْع اعي أَضف   دكَائالْم

 قُودع  نم  تظَّمن  كَم   دائبِالْفَو    تجرخ  كَم

 ـودنب   نم  تفَعر كَم   دائوع نم   قْترخ  كَم



 قُـودر    هنع   اسالنو  دمشاهَألمر   عندي   فَا 

 ـودنا   جفُّوا بِهح  قَد   داصرالْم   لْقالْخ   فأَل

 ـودا   قُعهلَيع   مإِذْ ه   دقَـائالْو    ذَات   ارالن

 ـودهشأَنْ  قَالَ  اُهللا  م   دحـوالْم   نوا   مقَمن

يالَ   شالَ  و ودجوٌء   م   ابِدعى   وـري   ودبعم

قَد بِدا   بِذي  الْمشاهد    الْغير    مفْقُـود  وأَنَّ  

نـه  واحد إِمن حيثُ      الشهـود متكَاثر   في

ومـن    رام    فَلْيـلُذْ    ـانِدعـاَء  فَلْيش   نفَم

 ودضنى موي الْجا  فمع   ايِـدزي    الَ   نبرفَـو
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  ََيها السائلْ  أَْنت  الْكَفيلُأ
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

   

ـنِ  اَألفَـاتـا  عابِنوبِج السائلْ  أَنت  الْكَفيلُ أَيها 

اتطَحي الشف انيالْب ضحم  تفْصيلُ ـوالً  فيهفَهاك قَ 

سبِيـلُ فَكُلُّ  شيٍء   لَه   لَها  سمـات  ذَات وكُلُّ

ـاتثَب  قٍ  لَهـدكُلُّ  صو   قٍّ  لَـهكُلُّ  حيـلُ ولد

اتـادس  كُلُّ  رِقٍّ  لَـهو   لٍّ  لَـهكُلُّ خيـلُ ولخ

 هنع  تفَأَن كَـري  سفات  سرِي  لَيأَمويـلُ   لَهثم 

اتهيهِي هرِي كُندت تفَلَس فَما تـراه منـا  باطـلُ 

فَـاتالص  نٍء  ميش  َألي أَني قَابِـلُ ما دمت ترى 

الْمسـاوات كَاِإلحتقَارِ في التعظيمِ  فينا  قَليـلُ كُلُّ 

أَني  جميـلُ فينا علْمك  وسمت  الذَّات الْعالَوِيوبِ

نيا  بكَم اتواَألمو  يـا  الْحننيا بطَوِيـلُ فَم  فْرس

ـاتجن  يهف  الظَّن نسحو فَأَمرِي غَيب عنك  محيلُ 

قْلِ فَكَملْعل  اتثَـرع  نمٍفَكُلُّ  ميـلُ  فَهـا  كَلينف
 
  



  الَـ بِاِهللا  مْه الْحشا يا سكَّانَ

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

رامـا بِمسكَنِكُم  يا كـرِفْقً الَـ بِاِهللا  مه الْحشا يا سكَّانَ 
 يكُمف نا مقَلْبِي ي امقْلُ هالْعو  ا بِكُمبحرم الًـأَه هسالًـ و

الَمي الْعف اكُموى سرالَ ن كَي الْحب لَم يترك لي سبالَ  الَيي ت
الْحرام يؤتى أَنْ ولَيس الشانُزلَّه سواكُم  رؤية   في عسى  

امـمقَ  واكُمـ لس والَ يرى الَّـالْكُ يدع   من إِنما الشانُ 
واحاهثُ توا  يبرخالَ وـالْعم هـ َألهلِ الْوصلَ فَهذَا يا صاحِ 

َألنام معانِي  شاهدوا  حيثُ ا 
جوالْمو  إِذَا   غَار رحالْب امع

جملَه  والْخالَّنَ  خلَّفُوا اَألهلَ 
وجدوا الْفَرع في التحقيقِ أَصالَ 

ـاَألقْوى اررت  عم  الظَّالَم م
قبي نِ لَميني الْكَوف  نم امإِيه

 سمالش تدأَفْالَ إِنْ ب مجفَالن 
 لَيلَى  إِنْ بدت الْعارِفُونَ كَذَا  

وامـ الْع وعنِ الْخواصِ  عنِ   هوريـظُهضقْتا ي  ملَه  لَهزع
حومنِي  الُهغنِ   يـالْكَ عالَم  مهقَامم نـم هي زلَ فمهـالْج
رامـالْم  تم    توجهوا حيثُ هـقبلَ لُّ ـالْكُ صالَتهِم  وفي 
مهبقُرو  امالَـبِ د صفـ انام  هي شفـوود قالْحالَّـ ج مه

امـواختت سلٌ ع نطْقهِم وفيىـيحلَ  الْمر مـوفي شرابِهِ  
دام ق ـالْح  حضرتهِم  وفي  علهِـوتـزذَالَّ   لُّـالْكُ   م 

امـواغْتن سرورٍ  في وعاشوا الَـفَض حازوا  قَد  لَهم هنِيئًا 
ـقَاماهوعوا بِد قح  يـ الْقام  مثْالَ  لَه الَ  من دعاهم حيثُ 
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  ْواـ ولَْو سقَ تغن  الَ سقَْونِي وقَالُوا

  وله أيضا رضي اهللا عنه
   

تـما سقَونِي  لَغن جِبالَ حنينِ  واـ ولَو سقَ تغن  الَ سقَونِي وقَالُوا 

تـكَّلَد نصيب منه إِلَى الْجِبالِ  سناه  أُهدي  من لَو سقَونِي بِكَأْسٍ 

رةًـ وحي  ووجدا وتبرِحيا غَراما هـ مزاج كَانَ  قَدميا  شرابا ونِيسقَ 

يبِنجات الْمفَاز   حيرتى كَيف  فَوا هـ بِنفِْس خاطَر باح  فَمن واـوقَالُ 

ي بِحيات يقْضي الْغرامِ  شأْنُ اهكَذَ  احبا  تناؤمإِنْ د نحاـ ب هـ بِِسرم

تحا بي منلَكو تحشي  رتببِنِس ةًـ حقيقَ يـبِعينِ  راهـ ن فَوالَّذي 

 تزِد لَوو تمي كَتتينب تمدهت   تحشارٍ ررأُ بِأَس ترم نِهواـ بِص

عن طَاقَتي ما زاد  ولَست أَتحملْ  نلَكي ولِ فقَو قالْح   ذْرى عالَ أَسو

فكَيلِ وقَول قي الْحقْضي  يلَتبِقَت   بِه الَ طَاقَةَ لي حكَمتم عني حكْما 

جفْوتيبِ يحكُم  فَما لشرعِ الْغرامِ   قَائالً  في الْحكْمِ راجعت قَاضي الْغرامِ 

يقَةقمِ الْحكَت نع فَّتى خالَ الثَّرجِب مـبِمن لَو حملْته رِفْقًا أَمري الْهوى  

عرى شامِ  فَقَضرالْغ مت   ةيالْقَض  أَنَّ الْه ابىـأَجو زعي نا عكُلِّ م 

تكَمىحولِ الْهعِ  َألهربِش ةبحالْم  قِّكُمحو فَقُلْت لَو  تيقَض تيـكَان

 اقشلَى الْعع دأَش لَظَّتارٍ تن نم  تبرى جوقًا الْهاالً  ذَوحو هتدجو

الْمحبة قَاضي الْعذْر  فَالْتمسِ أَالَ  كَلِّفا   اُهللا الَ يفْسإِالَّ ن   هعساـو



مْدتي أَرْوحًداـت نما ـو ـطَلَْبتم  

  وله أيضا رضي اهللا عنه  
     

مـطَلَبت ا ـومن داـتوحي أَردتم  عنا فَررتم  ما التوحيد فَلَو قُلْنا

محجب أَمر  ؤادـالْفُ في ولَكن  ما رمتم إِالَّ منه فَالَ يرى شيٌء

تمد فْلَةي الْغفو  مغَفَلْت هنـفَعم  واِهللا لَهت  قالْح   دالْقَصى ونالْمو

يدحوالت فرع نفَم مكْتي رلسل ةًـقَاطب  الْعيونعين  ده ـفَتوحي 

مـتتيقَّظْ  ثُم وهـفَرقْتم حتى  اكُمأَلْه نلَكو لَـ التمج ةًـكَاثُر

 فعض نا ميناعري حرتا يـبِنم  جـفَأَرإِ و اَهللا لَكُمو ايى يسفَع 

مـ حاشاه ينفَص والْفَرع بِيدنا مشهدنا صولِحتى يكُونَ أَصلُ اُأل 

http://www.tasawuf.info  49     –  الطريقة العالوية باجلزائر– 1.0اإلصدار 



50      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

  اـ لَْيس لَك سبقَ يا مْعشوقَه
  وله أيضا رضي اهللا عنه

   

يما خةَ ـيي رتلِ  الْعقِـاَألص اـ لَيس لَك سبقَ يا معشوقَه 

قِـ الْعاش تؤاخذي  الَ مهالً اـ رِفْقَ يرتضيك  بِمن رِفْقًا 

قِـت وثي صر   إِذَاكَيف بِي  نشقَى  الَ  بِحبك كُنت إِنْ 

قِـ والتفْرِي قِـ الْفَت قَبلَ فَتقِ  رتقَا في  كَانَ  كُنا والْكَونُ 

ضخيـوي وععمدي وفقِـ د  تزعـفَلقَ   يـذُلِّ  كبىـي

قَيإِنْ بـوقَ تبي ىـنققِـ ر ىـ نبقَ كـبِحب تفَني وإِنْ 

 قتى  فَالْعشخن فْرِي بِهقِـ الت اـعتقَ يقْتضي  وصلَكوإِنَّ  

اـ إِنْ عدمت اللِّقَفَيا خيبتي  التحقيقِحزتويا بشراي إِنْ 



  اديـ يا ح بِاِهللا حادي الْقَْومِ 

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

حورمهنيلْ   بعاجو كظْرنيمِ   لالْقَو يادبِاِهللا ح ا حـ يياد

اأَصتي باعي أُذْنَ الْولو يدكَب  تيمإِنْ ر  مهطْقِ سالن ننياـ ب

بلَـيال جن قَالُوا  لَو أَصابنِي  نم نيي برِي الَ إِندى يوا الْهم 

من الضنِي جِسمي الَ أَبرأَ اُهللا  نهوى الَّذي بِحب  جنِنت إِنْ 

نبِي عذْهم ادعا  ووبسنم يل  ما زاغَ  لنطْقي ناهيلَو صغى ال 

يلْحومِ  للْ  الْقَيه يعوا مكَان  ملْهس ـيمو تنع  جـ الْووه

يـ ملَب زلْت  والَ  بلَى تقُلْ مـ بِربكُ أَلَست وم ـ ي  كَذَا 

يـ الداع تجِيبوا أَالَ يا قَومنا  تبأَج  ياعإِذْ اِهللا   د ىـ ناد

يهف نحلُوا  ندنِ فَاعع ياشالْو الْحب كَما  في إِنْ رمتم سلْوةً 

قَوالً شافي لَك   أُبدي ناها أَ إِنْ رمت تدرِي مقَام اهلِ الْهوى 

بِهِم ا بِيم مـ وـ بِ ا بِهِمي  الْعتقِ سوا في رٍبد نحن واهلُ 
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   حْتمـا يجِب   اِهللا شكْرأَالَ 

  وله أيضا رضي اهللا عنه
   

رامـم الْ نالَ فَتى  علَى كُلِّ اـحتم  يجِب   اِهللا شكْرأَالَ  

ذَا الْكَالَم   في  نشره إِنْ بدا انخشى لَوم الشكْرِ قُلْت الَ وفي 

 فيها حكْمه قَد سقَينا كُؤوسا  قُطْبِ اَألناممن يد الْبوزيدي

امرـ ي ما وحزنا  فُزنا  بِها  اـم نس اتهـفُيوض من  فَنِلْنا 

بالَ ذَنا  وي لَنف تـ اِإلكْتام  نمكَت اـكَم ثُم ما كَتناـ زِد

واحترام عز  الْكتمان  في إِذْ  قَدو  تذَرن  انمحلرا لموص 

نيا فَشـلَملَى  اهـال  عامود  الَواِهللا إِذْنُ  لَو  يهف  متاـ ح

وامـ الْع عنِ ما خفي  بِنشرِ اـ والْيوم اـسابِقً فَلَنا اِإلذْنُ 

يا قَوما  كَانَ   رسولِ اِهللا من  يا غُالَم بشراك   لي قَالَ إِذْ

تأَن رياَألم تأَنو  مـ الْهام   قَد عجاكا لْنوعبنه   يكْملْحل

فعي ضمزي عذَا فه قَامالْم  فَقُلْت الَيوا مفَالَ ي  مداـ ن

ندـأَي فَالَ  اك م شخـتالَم اـتظْم  الَ  سقَيناك لي فَقَالَ 

الص هلَيالَةُ ـع عم ـالسالَم  بِيبِ لَملُ الْحقَو يكري تالمهو 

ـامواَألي  اللَّيالي علَى مدى  اـ دوم والتعظيم الثَّناُء  كَذَا  

معاَأللَ ت بزحو   ـالْكامر جمعنا والرحمه يشملُ  والرضا 



بِـه  ـرِيًدا فُـْزتا مي  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

من تهـواه صدبادر واقْ  بِـه  تا فُـزـرِيدا مي
مغَ  لصـالَ تاهـدا   ع  تدإِنْ أَر فْنىـت يـهف 

مافْهو  هصخش ـاهنعم  كقَلْب رضح يف ـهمأَس
تاهـواقًـا زيتاش لَـه   هجو هِـهجول  كهجو
ظُراني وفاهـرت  كذَات   ـهيلَد  فضِ  الطَّرفأَخ

اِهللاـت  تلَـس اهـوس   نم  تأَن  نأَي نِـهسح
حـرقُلْ  صو ـواُهللا ه تعنِى  بِـه قيلَ  من  إِنْ 
كَما   نـراه يـرانِـي   بِـهأَنـا فيـه فَانِـي 

تاهـوا  فيهأَهلُ الْهوى  بدالً   بِـه الَ نرضـى  
صرحـوا  بِه  وفَاهـوا  فيـه سكَارى  حيارى 

ينسـاه ما يـدوما قَلْبِ نخفيـه الَ  هو قَصدي 
 رظْهـي ينعـاهنبِس    ارفْنِيـنِـيتةً  ييـهف   
ـوه الَ اـأَن فَنقُـولُ بِـه   تارةً  يبقيـنِـي 

   فيـههو  هو  قَصدي    تهـواهروحي  وذَاتي
    بِـهاْهللا اْهللا   نعنِـي    بِسنـاه نطْقـي كُلُّ

ـهنى مشخن لْقَاهن  كَي   الَ   نرِيـهيحب  حبي 
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نمى لورِى سدو يا هم  يهرس ـويـهفْشالَ ن   
  بِـه ْت  هو  قَصدي   عمـا  سـواهغَيبـنِي

 بِـه  إِنْ قُلْـت لَـهو    ـتكَلَّمت ـرِهبِـأَم  
صخ نمـعه ـاهبتاجالَةً  وص  تلَّيص يـهضرت  

نمو مـ حـاهمحاآل  ى  لاَ  لِووـلِهـهثإِر    
  فيـه فَانِي الْعـالَوِي   سوى  رِضـاه الَ يرجو
 يعمنِ جسالْح اهـوح   يـها فم  فرعن  دمحم 

ـاهنعلْ   ممشالَةً   تص  ـهلَـيلِّ   عص  با ري 



  اـحب  اِهللا  بِغْيرِ تْرض   فَالَ

  رضي اهللا عنهوله أيضا     
   

اـحب  اِهللا  بِغيرِ ترض   فَالَ  سراب  دونه ما شيٍء   كُلُّ
لَك نِسباإِنْ كَانت  نصحتك  محبوبِهِم غَابواأَهلُ الذِّكْرِ في

حجاب الْحق  لَيس لَهم عنِ  الْقُربى  لذَوِي إِالَّ عيش فَالَ 

ادباِهللا ع   نقِ  مووا الشذَاب  مهنانُ مالْجِن نأَي نى  أَيطُوب 

مذَهأَخ مهنع  ذَاك  ابرالش اـ غب هـتمدام  من شرِبوا  

 كُونْ لَكي تف اببا  سبِنقُر  تالَيي لَك نم هِما كَأْسبرش

ابـالْخطَ   منا تاه أَ عندما  مفَنِع  دبالْع  لنـلاِء  لَبىـد

 اِهللا رغْبافي فَإِنْ كَانت لَك   ارتياب  والَ صحبتنا  شرطٌ
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   مْن أَْمرِيإِنْ كُْنتْم علَى صْدقٍ   أَحبتي  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
   

من أَمرِي  علَى صدقٍ إِنْ كُنتم  أَحبتي

رِيـسريوا علَى سي فَذَاك نفْس السبِيلِ    

 تفَلَس لَى شاِهللا كٍّـعت  هالَ ومٍـ و

ا الْعيـأَنبِاِهللا ف ارِف ـالسر هالْجرِـو   

 تقَيكَأْسِ  س نم  بالْح لَكْتم ـثُمه

 ارلْكً فَصاـميي   لَدفـ مهالد ةرِـد   

ى اُهللا ـجز ج نـما ادنلَيـبِِس  عهر

ج نم ودالْج فَذَاك ودـفَالْجبِالس ـادر   

لْنممِ اـعلَى كَتيقَه عقالْح نِهوصاـ و

 نمو اِهللاـص رانَ س كْـ أَخرِـذَ بِالش   

ا جلَمـوهالْو ـاد ي ابنعرِهشاـ بِن

الَ أَدرِى من حيثُ  د ـ للتجرِييـأَهلَنِ   

ىـوقَلَّدنِي سيف الْعزمِ والصدقِ والتقَ

حنما  نِيـورمخ  ـفَيا لَه مخ نرِـ م   

تحةٌ يرمالْكُـخ ـاجشا للُّ طُربِهاـر



كْكَمالس اجتحكْـا يالس زِيدمانُ لرِـر   

ا سلَه تراقٍ ـفَص هراصع تكُناـو

في ذَا الْعصرِ  سواي  وهلْ لَها من ساقٍ   

اـد قَالَ ربنـ وقَ تـوالَ غَرو إِنْ قُلْ

شي نم هلبِفَض صتخالَـبِ اـي صرِـح   

وفَض كلُ اِهللاـذَل ـ ي يهتؤ شي ناـم

رِـوالشكْ  اـ والثَّن الْحمد د ـفَلَه مزِي   

بِيـأَيوحِ الْحبِر بكَـا روحراـبِ و

رِيـ لي أَمويسر الْقُدس بِروحِ أَيـدنِي   

ارـواحلُلْ عقْدتي ربي واجعلْ لي وزِي

 ارِكصأَن نزِنِي مخالَ تو  موي  شرِـالْح   

صـوسـلِّ وب ثُم ـلِّمظِّمعو اـارِك

رـبِ في مقْعد السـومجد روح الْحبِي   
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  وله أيضا رضي اهللا عنه 
  

وا  واِهللا  واِهللاـ ذَابكَالثُّلَيجِ  وا فالٌ غَابا رِجييةرضاِهللا  ح
ماهراِهللا تاِهللا  وى  وكَاري  سى فاريح ماهرت ودهاِهللا  ش 

هطَالَو هِملَيع نم ةرضاِهللا ح  ذكْرِ  اِهللا عند تراهم نشاوى 

ىـفَقَامنغلْما  بِاِهللا وا لبطَر لِ  اِهللا   بِجماالْمغني إِنْ غَنى 

 مهاتيح  تامد اةياِهللا  بِح نسمتهم هبت  من حضرة اِهللا 

اررأَس ضاِهللاهـفَائاِهللا  وي   وه  فضائخ اِهللاقُلُوب  ةمحر 

يلَهذَل فُوسي ناِهللا طَلَبِ   ف اِهللا وة ـعقُولٌ ذَاهلَه من سطْ 

هـوميقاِهللا اـ اَألتاِهللا  وو   مفَه ـاَألغْنِيباِهللاـا  بِنِس   ة

من عيون اِهللا  الْورىفَهم في  مآهر نأَى مر  نبِاِهللا  م  قَام

من حضرة اِهللا علَيهِم نسمه   اِهللاورِضوانُعلَيهِم  الرحمه  

  
  
  
  
  



يرِا ميدـ  السرْمـلِّ  س  
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

  

اـنـيلَع    ركـنت  الَ  يرِا ميدـ  السرـلِّ  سم

اـنـيلَع  ذْـاخ ت يكَ  فَ لِّخهمك  عين  اقْدوم

اـنيلَإِ     اجـتحت   الَ ملَع ت يلبقَ نم تن كُنْإِ 
اـنـيلَع  نْوـهـ يالَ  لْعما ـن اِهللاو  ي ـظُعم

اـنـيف   وبـلُطْمالْفَ معز ت  ايدرِم  تنكُ  نْإِ 

اـنـيفكْي    هدـصاقْفَ مجنم  يرِيغل  رـ ت نْإِ 
ــاللَّوه     لَ عـياـن  مذَن ذَا اق السر  يكُحم

فَالْولَإِ      لُـضـياـن مدـقَـت م  هـي ف ينِنإِ 

ـبيـنهم    و ـبياـن ماتكَ  الَ و ياشفَ تسلَ 
ـمن  ـظُّحه  ـيفاـن  نيوت كْمهالْح الَون حرم
الْوـمى لَو  كْيـيفاـن  نراذَ بِ وج الس رِي  نلَسم
اـنـي ف   فرـص تالَ  شر  كَ  سِفْالنا م  يلَعم

ىـلَع ر وح  ـِبناـين  ـ لِّصا رب  وـلِّسم ي

ولِّـكُ ىلَع  محـترمـمأَ  نالْ لِـهمدـاين  
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  أَرقَّـنِي    الْغـراْم
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

 ننِ  مسلَى حقَّـنِي    ا  لَيأَرامـرلْغ

مـع   الْجميـالَ  الْقَلْبي وف ـاميه 

 لْتمِسيـالَ عي  معمدو امِسجي  انف

صـرت  عليـالَ  سهام صابتنِي  منها 

ميـالَ والَ لـي   امـري   ـدالَ  قَص

مثْلـي    مثيـالَ موالَ  لَها  في  الْعالَ 

اَمهـلْ    قَليـالَ  ا  غُـالَمي  قَالَـت

واشف   الْغليـالَ  بِاحترام وادنُ  مني 

بِـذَا الْمـقيـالَ  تفَـزِد ـامشتاح

كَـانَ   وسيـالَ كَاس  الْمدام ولَوالَ 

ـتبِيـالَ  كُنن  الْكَـالَم  تفَهِـم

اره وابتسـامـبإِش  دلـيـالَ بِـالَ 

  ـنحنكُـالَّ و اغْتنـام صرنا  فى  

بين صحوِ واصطالَم  طَوِيـالَ وقْتـا 

صونُ   الْخليـالَ  اللِّثَـام    كْـترت



يدنـوا  بِحيـالَ  اللِّئَـام خشيـةَ   

 ا قُلْـتلَـى يلَي  ـالَمالس   ـكلَيع

 ـميـالَ هسلَى  الْوعو امرعِ  الْكمج

  يا سـالَم صـلِّ   جميـالَ صـالَةً

 يـالَ  طَـهلَى  الْكَفاحِ عبصم الظَّالَم 
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    فَاْشطَْحيا خلِّي
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

رحـوافْ ن ـوغَ ح  فَاشطَيا خلِّي

ودهش نذَا مه الطَّبِيب حـتمن   كـعلَّ

بلُـس افنـ الْمع شالْم رحبـارِع

تغيب  الَ اَألكْوان عنِ  سمش  عاطوالس

فكَه  ثَائـالْوق  زكَن  قَائـالْحق

نم  ورِهن قش يبالْكَئ  يارِيالْ  ضوـبق

جـاسد صلِّـو لِّـخ   يا خلِّي

بـنصي لَعلَّك تسقَى اصي   غَ ـولقَول

عاصـو لِّ   دوو  ضهلِّـبِالْكُ ان

همن لَك عبني يذـعب  الشكْلِيف وابحثْ

هـالرقيقَ  الْمعنى هـعتيقَالْخمرة الْ

الْقُلَي نم و لَكدبـتب  فْسيقَ  نقهـالْح

 قالْحو  اطـسع ـس كر ـالَمع

لَك وقَرِي  ه كنـمب برالشو  افـ نع

كَاـإِلَي  والْوصلُ اـرب فيكَـالْقُ



 لَك ظُراَن يبصت يكف ـأَي ش  كَاـرِين
ـسر  اكَاـ حو فَاكَـمخاـاذَا ي

كنع الَكم جِيبح نم ـافْهم نعاكَاـ م

مافْهو فَاتـ صك روى دف ـذَاتك

بـلَك فيها سر عجِي كوحر اتعـدك

كـ بِغين  تحظَى نـمك إِنـ وك

ا الَشيهف الَ كو بير هاـإِن  نيـ عك
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  ذَاتـْك تيهْتنِـي  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

 تبغو يـكاْهللا فنِـي  يتهيت   ـكذَات

كناْهللا مي   يـكفو  ـكفَاتص   ترظَه

نماْهللا  لي   رِيـكن   نمى لكحن ري س

ترحو يـكاْهللا في  تعجكْـرِ رسي ل 

للْمعنـى دخلْـت  ياْهللا نـراك يـلكَ

تلَس  اكـواْهللا سي  ـنم  تيدـا نأَن 

شفْتن ـكلَياْهللا عي  ـسلْحل   تجرخ

لْتصح كلَياْهللا عي  تيـدتفِْسـ ابيبِن

نماْهللا عي   يكفخن  تريظَهالْكُـلِّ ف  

ـكلَيع  رتساْهللا يكَانَ  ي  نمـ وثْلي م

الظَّاهر أَنت  هـو   ذَا  الْعبِيـد  ياْهللافي

ترِيـد  ياْهللا كَمـا    ـوه  تأَن ناطالْب

تمهاْهللا وي  يـكف بدِء   السيـرِ  وفي 

تزاواْهللا جي  كلَيع يظَننتـك   غَيـرِ 

 لَّتاْهللا دي  ـكلَيع يشمِس نارت حتى 



اْهللا  قُلْتي   ـكيلَب   تيودن  نفِْس مين

خرجت    للنـاسِ  علَيك   ياْهللا نحكي

لَّعـوم  اْهللا  بِـكي يأَنفَاس   جميع في 

 قَلْبِـي عن خشيت  ياْهللا علَيـك  يغفَلْ 

 قُربِـي  يف وأَنت   ياْهللا بِـك   حقَّقْنِي

مـعاكـواْهللا  ا سلْنِي  يغأَش ـى بِكفْنن 

 بِك  نغنـى وابقنِي   ياْهللا نـراك حتـى
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 نِي مْحبـوبِي ما الَ نـْدرِيعرفَ
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

ي ما الَ نـدرِعرفَنِي محبـوبِي  زمـان  قَرِيبفي
يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 

نامٍ مدم  يـقتي  عا  فأَن ـالَةكُلِّ  ح   بـرشن
عم صتو يـققر يطْـرب   بِـغنائـهوحبِيِبـي 

الْعاشـق بقيـةَ       يسلَـبوأَلْحـانبِأَلْغـازٍ   
ي نـدرِ الْخطَاب ذَاك وأَنا في  صائبفَهـمولى 

يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 
خفـي بِـنِـداٍء الْخمـار عشقي  نادانِي من أَنا 
لَّـى تو  لَـيع ج

بـدا   إِلَـي لَما

 دعي بنع  فَعبِي  رقُرـارتاَألس  
 ا  قُلْتنالْغ  نأَي ـارمزالْم  نأَي 

 سي لَيعم  يبقر يسـر إِيـاك  تفْشي  قَالَ لي 
يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 

ييحـد كَانَ قُلْت من ذَا الَّذي    الْغنـاأَطْربنِـي
من وراِء الْحسنـا  سمعت  أَصـوات  الْغيـدإِني 

 تـى فَفَهِمنعالْم يـد أَنـا  وح فَقَـالَ إِنمـا 
شيٌء  عجِيب هذَا  تشهد  ي قَداِهللا  فـرِ وي  أَم



يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 
دعب مِ   الْكَالَمفَه  هـيأَباِهللا  فنِـي  وبِتالْقُـر  

يانَ  شربِـأَين  كَ لَم ندرِ  من   الْغـرامحيرنِـي
نفْس  الْمـدام أَنا يباطن قَلْبِـ من قَد كَانَ شربِي 

الطَّبِيـب وشفَانِي سكْرِي من بعد قَد صح صحوِي 

يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 
 ةيبِكُن ـقاشالْقَ   الْع يـادا حيـربمِ بِاِهللا  خـو

 جِهسنو يـققالر ذَكِّـر    ـازِهأَلْغو    ـهمبِأَس
ةفْوه  نفْرِيقِ مالَوِي  التو الْعجري اِإللَـه ـرتسي 

يووحربالْقُلَيو     ففْرِقْنِكَييييـرس  وه  نم  
يبصن  لَـه  سلَي يكُلُّ عاشق  يرى وجود غَيـرِ 
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  داْكـ ف  روحي يا ساقي الْخْمرة

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

ه قَصرلْ بِالَ أُجاميـعدـ ناكر داكـ ف  روحي يا ساقي الْخمرة

الْيـود ـبِيكد  تي  أَنقـالرب بـ الْحبِي ذَا يا  أَمرِك  رهنيإِني

بـغَي  بِكُلِّ  لَسنك عن نطَقْت أَراكيـإِن را ـت جهـقُلْ فَإِنْ

 اكـ حزت رِضهفُخرنعم والَ 

ـَألن  هكـرلَبِيـفَكُ س  ـنب  كرتا قَلْبِى الَ تي ببِي حـ الْحب

اكـمعن م ـيفْه وقُلْ لمن يرى  رفَإِنْ ظَه كنـ أَفْ م حر طـوب

  اكـه منـالسر قَد جرى في

كتاها ولَن دمن   أَعوصجِالْحيب   رِيدت نا مي كرتت بي حلـالصب

داكـوما ع ورى ـالْ تفْنى عنِ     كنم لَك رظْهي ـرجِي  سـعب

 اكـيا لَها من خمره فيها شفَ

قَرِيب  يضحى  ظَنك أَحِسن فينا بـإِنْ كَانَ في زعمك أَمر صعي

بـف  يغيـ كَي كـإِن هـَألن تجهلْ معناك الْقُدره من عجِيبِ

ضى الْحف تأَنـوعم نه الَ مرك 

رِكدالَ ي رصالْبالْقَرِي و بـ قُرب  قفَ الَ اَلْحننِيـينِ  الْمع  ْـكب

ظْهى الْكَثْـينعم ـرذَاكذَا وه ور بـذَا  القُلَيـ ه ركـيتش حتى 



الْحـوالَ ي ـقنى إِالَّ هـراك 

كشرع نع خلسانو دعاصوبغو كرصب لَك جِعي أَرصت ظُرانـوب

داكـه اـ فيه رهـنتائج  الْفكْ كْلشل تفالْتـوي كـف ه يبصت

 فُو لَكصراتالْمهجى ورـ تك  

ني لَكفـ سكر ـشك بيرو  تأَن عم  فِْسكن رظْهجِي تـ نب

الْهالَك ن ـ م راـتب هـنْ جِئْتإِ بـإِالَّ الطَّبِي مرضك الَ ينفَع في 

ف اكيأَرـ فَته فَمـرهـا داك 

أَم نم فَقْتـأَشي رِكقـاْهللا رب  طَبِيب جرحك يا ذَا الْمصيبإِني

هداك  يصعب  رهـ حيأَراك في أَنعم ت فعيـضنع  ك عتيـب

ى غَمف تما دـماكوه عبته تر 

بـالْمجِي وـ عونِك  هاُهللا في نم يِيتاَع  كحصن يبا ذَا الْكَئي

بـ أَمر صعي ركـأَس يفُك لَك موالَك  تجهلْ كَفَاها من حسره

صالْبـوالَ ي يـرى إِالَّ فرذَاك  

نصيب  أَوفَر جهلك  منوعندي بـلَبِي مـنزع مثْلَك   كُنتإِني

واكـس اـفيه  وجدْتك صوره بـ غَرِي رـ أَم  منك  بدا حتى

بع ضحم تـأَني نمه لـراكر 

ف قالْحيو كظَن  كنـقَرِي  مب الْمحبْ أَنت  زعمك إِنْ كُنت في  

راكـ نفْس اِإلش  النظْرهأَثْنان في  التعصيب  حد  جهلكبالَغت في  
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لَى ما عطْرالَ ي كرالشـوالَكو 

ْفَكنأَنْ ت ئْتإِنْ ش ذَا اللَّهِيب نم مهِيب يقَول   حليف نصحكنيإِ

كـ فَيالَيت ره ـبِالْم ب ـرِيـقَ بـ قَرِييـأَتبع لَنا واسلُك نهجِ

 اكـغْ منـه شبرا تبلُـتتبع لَ

يخيب  كَيف دكـعب الْعالَوِي   يـإِالَهمأَح  ابِكنِيـ بِبم ـدب

اكـفَقَد دع رـ الْمضطَبِـأَجِ بـمجِي أَنك   لَسنك عن بلَّغنِي  

شيلِ الْبمـبِجاكرِض به طَالر 

نم قَفْتو لـأَج ك دض يبقالر بـ يا ذَا الْحبِيكشرع خدمي إِني

شالْع باحا صهـيي رالماكولْنِي  سعيأَجف نِكمض  نم يبهرالت

ضالْح وسرا عـياكوهه قَلْبِي ير  



  فَقَْد  زالَت   الْحجْب 
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

فَقَد  زالَت   الْحجب   حني  بداعن حبـي

قْتذَاوه  ـودهالش   وببحالْم  اقشا  عأَي

نرس  نام  ـومكْتالْم  ـمفْهي  رِيدذَا  ي  نم

و   لَـهدبت لُـومالْع  نـدـوـي لَّـمعتيو

 يـهاقسِى بِـهـادن  نم  ا لَهي وبـرشم 

قْتذَا وه  ـوضهالن  وببحالْم  اقشا  عأَي

حني  راقَا يمن خمرِ فَاقُوا لشعـور أَهلُ  ا 

ذَاقُـوا من  الرحيق     بِه   سقَـىوالساقي

خمـر عتيـق   الَذَا  وبطْـرم  بِه قاشالْع

وقْت  الشهـود  هذَا  وببحالْم  اقشا  عأَي

نيكْـرِ ذَوِي بالس    قَد ارمالْخ  بِـه  احب
ييدرِ آش وبجلْمحوا  قَدو  الَتز ـارتاَألس

لَـم رِ  آشـدذَا يه  الْمتعوبحير لي بالي 

قْتذَا وه  ـوضهالن  وببحالْم  اقشا  عأَي
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  يا معنـى أَقْـدْم
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

ا معنـىي أَقْـدم  الـدوا رمت إِنْ
تهـوى ما عنـا وتمنـى واسأَلْ  
ـقى حـوسا   وـا فَمنى   مرت
معنـى اـفَمعنان  احتـوى بِالْكُلِّ 
قى فَوـوتسالْم  ندهـا اـجفَكُن 

يـعمى جالْقُـو  فعـا  فَبِالضنِلْن
وىالسـ لِّـوكُ  تهنا الْكَون  عنِ 
نى موعلِ  الدأَه  ولَسنـا فَحاشا  
اتـوكى رـوالْه  قالْح  ذـا خنم 

 تمى وطَـوانو  كُنا وـا كَمكُن
  
عالْفَرى وـوتاس
ادى بِـوا  طُـوبِن  بغـا  ونع

 طَاب نلُ  مااَألص
 ى طَابـوجلنل  جنـا فَوصلُنـا 

واشرب كَي تروى أْ يهـا تنسلْحـ ل
يزِح  النـوى يففَـاتركْنـا وإِالَّ

للْجـوى طبـا  تجعلْنـا لَم  إِذَا 
ـا لَـهى مـون منا امـرِيٍء كُلُّ



   نوحي ـوى الْج يا وْرقَةَ
  وله أيضا رضي اهللا عنه 

  

اـذَكِّرِين دهع ـالَحالْم ي نوح  الْجـوى يا ورقَةَ 

 كلَيا  عفَم نم  نـجاح ي  بوح الْهـوى بِأَسرارِ  

همي دف ىـالْهو ـاحبإِنَّ   ي وحاللَّح   ـبحيالْم

فَضـاح لَ الْهـوى  إِنَّ   روحـي وخفْقَـانَ فَالَ  

يقُروح الْجوى كَم زادت في  الَح الْجِسمِ وسمها  في

احا رثُميح   وحالـراحر ي  صلُوحـالْقَلْب  منـي 

 كَم لْتـامع احما    بِالسلُّ  فَأَنـ الْخفُوحي الص

ذَلْتبسويـعاحا صي     
السالَح رميـت إِنـي

  ـبحلْملـ ووحصي الن
  عمـ الْقَلْبِ ووحمي الْج
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 انْـورْيح رْوٌح

  وله أيضا رضي اهللا عنه 
  

اـ حضرتنفي وانْـرِض  جنةُ انْـوريح روح بين  الْخالَّنْ ما

اـإِلَين جتحتا الْفردوس   جنةُ وسـللنفُ محيا الْقُدوس  حضرةُ

مخلَّـدينـا نم دانْـوِلْ يد زانْـكي سقَينا  من خمرِ الْعرفَانْ

 كتـميناـئ ارِقـ نم  علَى نيب  ائدـالْحق ائقـالْحقَ  أَهلُ

رِينشبتساـم ررٍـ س ىـعلَ تيـقَـمـابِلن ارِفنيـالْع حالُ 

عـمزِيناـز  نلِ مى قَبراُألخ  ملَه  شىـالْبر رهـالْحض أَبناَُء  

اـاتبِينـالْكَ دنعو  ـالْكامر الْعالَم  كُلِّ  في ـلَهم تـ احامر

طْممنـئاـين ـلَهم انْـاَألم انْـالرحم عباد زمانْ  كُلِّ  في

اـوارِثينـالْ مفَه  بـاَألحار  نكُلِّ  ع رشالْب ـلَهم خـافْتار

الْعالَمني  في ابوالْ  نساِإلر  ملَه  الْـاِإلقْب ـفَهاَألب الْـمد

ا ىتنلَيع رـ

صحبتنا في

ىـالْقُرب  سمةُ هاُءـب بسهـالن ـلَه ـ  مبيهالْه

دـالْفَوائ  كُلُّ  اـلَن ـ شداهو  نحانِ نـاَألسد
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وسره عْضرلَّْت الْحجت  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

هـبِالْبذْ ـاِء م لَّتدت رعه وسرضالْح لَّتجت

نالْغاِء وبهَءاـبِالص تسلَّت  قَد مثْلَ عذْرا 

ادلُ بقَب نم اللُّطْفيو هدي تامـفَرـا ييد

عرٍ ـبِش نوساـم  تنح ثُم  هبي شادح

االَـد   صـوإِذَا بِالْقَ وأَنْ ر دعابنقَالَ يهـالْم

اـيروحن  بِكَأْسٍ  االَـم ضيبِ الْبان كَقَ

سالْب دـبِيط  يالتـوه هـيـاولَتنِـ ن   تاِهللا

 فرشت ناـبِكَأْس هـا نبِيـ أَي الَتـوقَ

يـنأَ  اـفَهِمته لَما  هذْتأَخ هناـم نيـ ع

 نأَي أَن نم ياـه اَألم هبتـفَاشنع يـر

اـ ازدهاه مطْلَق سنا اـ بهاه أَنا نفْس هلْ 

أَن ـالَزِلْتاـا أَن  عماها كَما كُنت في

عمدا الْقُدسِ حضرة في أَن ا ـأَمـرسبىـ تد

اـ لَست أَن أَم أَنا ردىـ ت ائفـبِالْكَثَ

ولَما فقْت من سكْرِي بِنكْرِي والْتحف أَمرِي



اـ تحيزن  اكـيإِنادتنِي من حيثُ سري

دودـبِالَ ح ق ـمطْلَ ضحا مفَأَن جـ الْوود

اـوثَن  يـفَظَنونِ نلْتـز ـبِالْقُ تـيود

هـ وتشبِي  ودـيـبِقُ لَّيدـتت نزِي  منـ ته

اـ أَن   لَستأَننِي هـالَ يدرِي  من  ظَننِي

لَيع تلَقَام جهـالْح  فَلْجه  الْوجود فَلَو في

اـ فَلْتعرِفْن  هكَذَا رحالْب مسِ ننه ججوم

فَقَالَت ـإِلَينع يـك يـ ظَن فيقُلْت هكَذَا

 إِذَا لَم نداهشاـت نِ إِنَّ الظَّنغي سيـ لَي

نعبِالْمينِ ىـوفريـع ا قُلْتينِ لَهحاميـ س

ي في تكْوِينِ لَقَد حرت من أَنالَست أَدرِي

ردـتفَ  قَد من فَياضٍ ردـ مج  نور أَنا هلْ

اـ أَن من يخبرِينِ  ونشهد  نرى حسبما

كَما نرى  الْوجود في أَم  ـ عمد  جتأْـ ير

اـونُ فيها أَنـأَكُ  يهو فدبي نم هـ أَمار

نكُونُأَيقَ  يتسـ الْمْر  معنى الْخبروضحي لي

ثدى   ينِيحنعبِالْم  الظَّاهرفي الْبطُون أَم في

بِحـو يثد  مناـ أَي  الْحكْمه  نفْسعرفينِي

اـأَن ونُـأَين أَكُ جلُّوا الْووـتوه اـثَم
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 تحضيوانْلادي ي قَالَتل تحرآنْشى الْقُرنعم 

فَطَّنت ا كَيرِفْنعت يالْب دعا بـميب انْـان

نـأَطْلَعاك لَى اَألثَرع رـالْخب عرفْناك معنى 

اـ من كَانَ إِالَّ ما  سا لَيقُلْني وفرالظَّاه 

ورِيـحٍمصـحٍ   وض حِـولٍ فَصيـأَتت بِقَ

جمعت فيه الْمعنى يهف سلَي  نلْوِي محٍـت

تبهـو انِ هويـ ِإلخ تمجرـتانِ  هسيـ بِل

ـاأَن يونِـويتركُ يـ عن  منها لياخذُوا



  ادْرـ ب  مرِيًدا

  ي اهللا عنه له أيضا رضو
  

اْهللا  ولكـبِقَ ذَاك انسـلر رـ حاض بِقَلْبٍ ادرـ ب  مرِيدا

رس  اجِدياَألمفكْرِكـلْفَ اكُلَّ اْهللا  ذائـود داهج داهشت 

الْكَمالِ  أَهلُ  بح الويـالْم  اْهللاونِيـعرفُي بالشوش لي

ضحـل ةاْهللا ر ادوا فُؤذْبيج يكْرِ اسـبِذياد  حور اداحيي

اجِدـ سإِننِي حضرة اْهللافي دـ شاه   واُهللا  ترص دحوم

لَست تدرِى اْهللا  ا  الالَّئهـأَيم مـ هائ  يـإِننِ    اجِدس  مقائو

يسرخذْ عني يوتسرِ  ج تعر اْهللا قَىه تلْـبِإِنْ شئْت تدرِى

فـ اللَّطَائبِذي الْخائف أَيها اْهللا  ترى أَدنُ ارِفـ ع إِننِي

الْمشاهد في ذي لَست بِجاحد اْهللا  مرِيد عندـ واح  إِننِي

اْهللا ىحتى يلْقَ ف ويه ناـع نا الَ مانضري   ومرحماهانـو

اْهللا اـربِنـبِقُ ازواـفُزنا وفَ ومتان  تواـاماز حازوا  أَحبابِي

اْهللا هـفَـخلَّ بعد الدرقَاوِي مِ الْعيالَوِـبِاس حراوِ صاري ي

كُرشن  اديفُؤمـبِحكاْهللا د نو حرـصاد  نِلْت ـ مادير

مافْه   نع بي ر ي حباحفظْ لي اْهللا   هو  هوييا قَلْبِ يـقَلْبِ

اْهللا  سر تفْشي لْـأَياك تعجِ ظِّمع   جبلْـو تغفَلْ الَ   قَلْبِي
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ضـبِح ةاْهللا ر حقالَئالْع نس قـالْوثَائ حفْظُ   مكَت  ققَائالْح

ساْهللا  ولِـر دجملَى الْمع قَ  الَ وـ تـيد ددـ وج صلِّ

ضحـل ةاْهللا ر  دعب ارِكبالْم  نكُلِّ  ع كالس  لِّمس بـوارِك



 قـائا ساَألفْكَـاْر ي  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

السـر ميـدان في   قـائا سي اَألفْكَـار

علَى  قَدرِيسريوا     يادا حي ـارماَألع 

كُمابِعي تـرِفنِي   اَألمإِن ـدبع   ارالـد

 فعالضو يلع  ارواجسمـذْرِ فَالْتي ع  

  كُمبقُرـرِ ويذُخ  ـارن   يل  كُـمدعب

 ـزِجم ي  بِِسـر   كُـمبح ـارس  يف

االَحبـار لَو  رأَتكُم   للذِّكْـرِ لَحنـوا 

بِالسكْـرِ وتاهـوا نـارالز  ومـزقُـوا 

 ـلَـةرِ بِلَيالْقَـد   متيمي سفارحاَألس  

 شاونهـار قُربكُـم  بِالْفَجـرِ مكَنـى
 تكُن ارلَ  اِإلقْـرا قَبوبجحرِ مأَم  نيع

يمـا  نـدرِ وأَنا  الـداروانتم معي في 

ابجحكْـرِ  والن   تعفر  نيح ارتاالَس

تبـنِ غع  ياَألثَـارفودهرِ   شـدالْب 

يوفكْرِ  ذهنِي في  اكُموس ذْكَـارا  يم 

يعسرِ  في نتقَلَّب الْجِمار لَو كُنت علَى
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يفَيـالَيت  شعـرِ متـي أَنعمي  ف ارالن 

 ارـج لَكُم لَو كُنت مـدة  الدهـرِ في



دا أَْهلَ أَْهلَ ويي  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

هواكُم يـملَكْنِ ييا أَهلَ أَهلَ ود رِضاكُم  حسبِي زاد فيكُمشوقي

يمن أَبى الْقَلْب  لقَاكُم ينسى أَنْ  هينِيت نعـ ماكُم بـأَحاي تـ أَنم

هواكُم  عن ينبِي مكْترت س اديه داكُمـف ذَاكـفَ مذْتـ فُ أَخاديؤ

ني مل اكُملُ بِِسوأَه  تبحيـ م يونشوت  خمرِي تيـغَاي تينيـم

اكُمرشب اكُمرشلَ بيـالْ   أُهادوِد ي واعتمادقَصدي يالَذـم عياذي

مـموالَكُ بِاسمِ  الذِّكْرِكَم لَكُم في  تغشاكُم وارـأَن  الْمغنى إِنْ غَنى 

دعاكُم   والداعي وغُوصوا بِالْفكْرِ مـنراكُ حيارى رِـ للذِّكْ فَقُوموا

مـوراكُ والْكُلَّ  ملَّفْتا خى مفْني مـوتاكُ   حنِينا متنِنح  نعلْمىـل

مترشاكُ  نوـلم الْقُدسِ حضرة في الْحس  فيفَكُنتم وقَاكُم والْمولَى

مـيهواكُ  قُلَيبِي رـالس يا أَهلَ  مـيرعاكُ  واُهللا  رِـفَقُوموا بِالشكْ

رِضاكُم خصوصا يرجو طُولَ دهرِأَ عشقْت سواكُمما  السيرِ في كَم لي

http://www.tasawuf.info  83     –  الطريقة العالوية باجلزائر– 1.0اإلصدار 



84      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

    لُْبنـى تيـهْتنِي

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

لـثَـامِْ  بِلَثْـمِ   ـهينِيتـى تنلُب  

كَـالَمِما  حوى  بِوصلها    حزنـا 

 ـورحوِـاميالْخ عدنـا قَد جاوزنا 

يـصح  مرام إِنْ  الى يـمنسلْحلو

ذَا   الْعالَـمِ قَبلَ  قَد كَانت  وكُـنا 

نيا  باَألكَـامِ  م وحني عادت عدنا 

ي رامـ وجدتنِي    تارى أَشنعبِالْم

 تفَيـ خيكَالَم  ي قَالَتلنـا  مأَن

  تفَعـ رقَاميم  تادـانِيفَـزنوص 

بحنـا فَعار   لَو   الْكرامِ   شرعِفي

شهـامِ  من  قَومٍ فَكُنـا  عهدنـا  

ظ الذِّمـامِـبِحفْ  فُـزنـا فَلهـذَا 

نئَـامِ ممٍ  لقَـو ولَسنـا فَحاشـا 

عنـا اُهللا جـزى اَألنـامِ هـداةَ 
 



ا سـايشالْح  نـاك  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

و الضلُـوعِ والْجِسمِ يا سـاكن  الْحشـا 

فَـقِ  قَلْبِـي  فَشـا  الْجمـوعِ بِمعـانِي

الْخضـوعِ  لُذَّ لـي رشـا فَفي  حـبٍّ  

والْعـزلَه  والدمـوعِ ذُلِّي  كَذَا  الْوحشـه 

ناملُـوعِ هه  ـارص طَار   الْعقْلُ  طَاشـا 

نيى حى أَغْششغا يمدنفُوعِ عرالْم  قْفالس  

دنـوعِ عبالر  فَقْـد  دهشـه في أَنا منها 

مدعـوـوعِ تجالر  قْتفَار مى الْجِسشأَم
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   حجابِـي يتهتـْك 
   أيضا رضي اهللا عنهوله

إِذَا مـا  قُلْـت  اْهللا   ـكتهتابِـي يجح 

 تظَـرإِنْ  ن ـاهإِي ترانِي  في  انتحـابِ 

 يـهقْلُ  فالْعو ـاهت والْجِسم في اضطرابِ 

 ارتيـابِ والْغير  في  بِمـوالَه جـاهلٌ 

ـرخفْتي  ـاهـمبِع  احتجابِ مقيما   في 

علـم  لَـه غَبِي  الَ فَمنكـر    اقْتطَابِـي 

سـواه يحِسب  أَني  بِانتسابِـي  جاهـل 

ما بِـي لَيته  يعلَـم   هـواه   فييعذرنِي

بِهـداه يـهتـدي  يمن  شرابِـ ويسقَى 

 بِـه   ـهنم لـهو   ايـدابِـي  هراقْتو

رِضـاه في يـينتهِ واحتسابِـي  مرادي  

 ايـوه  اهـوبِـه سرورِي   وانطرابِـي 

مـعنـاه تيهنِـي   الْحق  سابِـي جمالُ 

ـاهيؤبِر  قُلْت  الَ لَـو ى  مشخابِنتع  ن 

بِسنـاه واختفَـى    رـابِ ظَهجتي  احف

الَهلَـو اهـرـا  تي مالْكُلُّ  فابِ وـرخ  



  يا سقَاةَ الراحِ  قُومـوا
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

الفَتـانْ للْحسنِ  بِنا  يا سقَاةَ الراحِ  قُومـوا 

كْـوانْاَأل عنِ وتيهوا في حضرة الْقُدسِ هيموا 

في  هذَا الشانْ مرتهِن   بنِي  الصإِن رِيـمالْغ

 ارِجكَانْ خنِ   اَألمع فيـه  عظيـم وأَمرِي 

نلَ كَوقَب نكَانْ الْكَو  يـمي  قَددهكَذَا  عه

 هناَء  مض  انْ قَدنالْج  ـى  كَرِيـمفَت  رِيهدي

يدق   عنِ  اَألذْهـانْ  يـملس   قذَو   فَلَـه

ـنمحلرل   ـاجِينم أَني  كَليـم يعرِفْنِـي 

 وصراطـي  مستقيـم  لَأليقَـانْ مـوصـلٌ

 عرـدـانْ مزِيـ    بِاِإلميى  حفَت لُكْـهسيم 

 حضرتي محض نعيـم  وجنا   الْجنـانُ  دانْ

 ماٍء  تسنِيـم فيها من   من كُلِّ شيٍء  زوجانْ

 فيها  مقيـم محـبي   بين  حورٍ   ووِلْـدانْ
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  إِنَّ الْـكَأْس  الْمعمـْر
  وله أيضا رضي اهللا عنه

 لَه  بِالـالَّزِم ـرقَاط  ـرمعالْم  إِنَّ الْـكَأْس
بِـرتخفَلْي  امر ـنمو  فَلْينكـر فَمن  شـاَء 

بقَلنا يمتح ـراسخ  ـريغـرِ   يحلْبل  نفَم
بِيـرخ  ـأَلْ  بِهسفَلْي  نع نمو ـرقَصي  مفَن

  عيْد لَْك قَـْولِ اْصغـْهأَيا مرِيـد اْهللا ْن
  وله أيضا رضي اهللا عنه
فْهيـإِذَا تلقَو م صت لَّـبِهـلْ له هـ اصغولِقَـد اْهللا نعيد لَك ـأَيا مرِي 

 زِيدغِ الْمبإِنْ تو اهسان كنع ريفَالْغ دـالتوحي رةـبِخم   دـعلَيك يا مرِي 

ومدالْق رحب ضخ  رحب اْهللا  فَذَاك  ظَماَألع مساال فَاذْكُر   منغنَ تاطْوِ الْكَوو

اريي الدذافْنِ هو  اهنم كلُغْ قَلْببي  ارواَألن رحب ضخى ونعالْمو  ارراَألسو

ودجذَا الْو سإِذْ لَي ن نورِ اْهللاإِالَّ م  ودبعي الْمف فْنلْتو ذُقى  تنعم ودهالش

وتعا نال فَكُلُّهـومسم ـذَّاتاه  لْكاَلْم لَكُوتالْمو كَذَاك  بـالْجوتر

نلَوي تذـهات  هريصلَّـمـا له  فَاتنِ الصع بفَغ الذَّات ي ذَاتف افْنو 

الَهـ والْكَونُ في ح واآلنَ قَد بدا  ـإِلَيه هتنىـ الْم   نمـ وه تباـ الْمد

 الذَّات ورن دمحلَّى اْهللا  مص هلَيع  نُ مالْكَو ـلَهآتفَ  رالص رظْهمـوات



تغيب في ذَات اْهللا تهِيم بِه الْعقُولْ  قُولْالَـالْعـ قَ وِي يهنالً مو قْبولْـم
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ـورِهْت بِنرْن ظَها مانُ ياَألكْو    
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

 تأَن ـرالظَّاه ـورِهانُ  بِناَألكْو  ترظَه نا مي

ـراهب   ـرأَم أَنهم  ما كَانوا مع حتى كَـانوا 

يمكح ـراهـذَا مـوا فَلانا شم هذَا  شانـوا 

ـراطع  فرع أَالَ  وقَـد زانـوا حيثُ زانـوا 

رـدب ـراهز  مهو  فكَي لَـه  ـهنـوا علَه

  تاهـوا فيه   هم  انتهـوا كَما   غَيـر فَرد  الَ

بِـر  ـريضو حِ   غَـذَاولَألروا كَثري   غَـدا

 فَكُن ـراضح أَو اهرا تى مـده سحر  هـذَا

لَـه ـرـاتس هجو وببحا الْمأَن  ـا لَقَـدآن

ـصار ـرذَاك قَلْـبٍ  لَنـا كُلُّ الَنـا بِـذَا 

 جانـالَمـا جنـى وللْقُلَيبِ  طَائـر غَـدا

ـارص ـرائح نمو ـهـا ذَاتانب  يـهـى فنب



  واْواـ الْ واْواـاَلْ

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

اببوا االَحافْرا ساوشام واواـ الْ واواـاَلْ

نغاطْ الْملْبِساوِيـل حقَ   وا ـلُـراراـواو

راواـتذَا الْحجب اللِّي  واواـاطْ اَطْواوا 

سماوِي  بِهِم  جالْ عواـصد   اعاـ  والَو

الَّواـ خ ناسهم  واللِّي اواـ انس اَنساوا

 يمعي الناوِي فينالد اواـرضـ ي    أَيـشِ

 نِنيام  ومجْا كَالنالَواع واواـضا اَضواوا

رواحاحاوِي  رشبِن اواـ واخفَ   واـابـغَ

ابقَاوا  باش حار  عقْلي ا ـاَفْناو اـافْناو

واهفَـاوا   وا ـلُـذَه الْقَاوِينِعمفي الْغنى 

ربْكَالت سوا  ياداـعاوو الَواـاَغْالَوا   اغْ

ق يا راوِيـيللْخالَ عـبم اـد  اــ جاو

 لُوماللِّي  بِالْع ساـياوو ادواوا     ادواوا

يقلصداوِي  لدالْج ا       اذَا ـــماورد

صداوا من الْقْلُوب اللِّي فَّ اذَا ـماـصاو
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ناوِي مرهد  ريحم داواـاه   اش  دــقَ

واصحاوا كُلْهم سكْروا   اَرواوا   اَرواوا 

 يقحالر نم بوِياالن ـشبقَ وا ـراساـ واو

اجِزكُلّْ ح اشا  باوراس اواـ انفَ اواـانفَ

 تكُنمهنقَاوِي مرد ـغَنوا  ـم عاساـواو

 مهنم ا كَاسقَاواس اشب الَّواـخ   عندي

قَاملْمل اوِيـاُألخر عـب اـفَّـقَ   انْ  داو
 ابوْي الصا اللِّى فاورن اناـر عساـ ناو

بِالضْعيف  الْعالَوِي سىـع   ـ يضاـراو

ااوـيخفَ اـحاش عزنا اواـامض  رِجالْ

اذَا حا منمواوِيـي حنـو ن  ـ نجاـراو



ْهراْجـأَْم ذُو الدو  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

اـفَلْج ه ـوفي في ادعاج  بعيونْ  جا اـ فيه فَرجعندي  رهذُو الد ـأَماجو

اـالْملْج هـنبلُغْ بِ اـلْجع  ه ـكَأَن  معراج جيده في  لَه ـخد هـ واج

اـ نتلَج يـيتركْنِ هـلُج يلْقينِي في   يغناج طَورا عني  واجـ يع بِي طَورا

لَطَّمتي نف  جراـه الَجونْ عكْنِي درتي  كُمحه  بِالَ يجلْ حفْعياججلَ الْحعف 

 مطلع

وـ لْجاج في بالغْ جـاللَّهِي هذَا أَيْشِ  كُف  نم وِيجعالت الْحرِيج الدهر  قَالَ

ثْلُكم   اجوحوـي جـحوِي  إِنك لي جـوانطَق بِالتدرِي  كُف يجملَ السالْقَو

  خروج

نجاما ريت معك ا  اجـ محت لَه قُلْت نرجى ولغيرِك  ما  واجـتع أَنك  إِالَّ

وانت تصعد درجه  قفَو قَلَّبتن اجمى  اخجري مكْنِي فرتي تأَن بسحت اجمه 

ىـنرج وانا باقي  ظْرِيف كالم اجلَى    التع اكَماالْحجيه نم سلْبت اجبدورالن 

مصباح في زجاجه د كَبكَواجهي ور  لَماعي وه أَناجي  حذْ فخ كدي اجهنم 

  مطلع

يصعب في عالَجو  الْوهيج الدهر  قَالَ ضجِيج  بِك  هذَا جـبالَغْ بِك الزعي

وـعواجك بـتهلَ يجللَى خع يكمرت بِك ذَرفَاح يجمت   كنع كفْسن هِيجت 
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  خروج

تزعم حكْم بِصنجه الَّجلَى الْحع تكَمح هايت نمع لْجاـ ي ـلَ قُلْته نغـتاج 

هـفَرج  هـتسد بِ   لَهاج نبِي من كَم هـ بِالْحجمبعوثْ راجـ ه  بِه تعملْ

عرجه علَى رِيح في  عجاج دايم رِحيك  اـمنه حالي ضج السراجيقْضي ماذَى 
يكْفي من ذي الْهرجه نذَا م  رقْدي اجوعي الْحوْق كُمعا  مـفَالْكُلُّ لَكُ جم اجر 

  مطلع

و فَقش نو ماجقَ شتـومي دللْعـلج راضحنِي بِمبـواذَا جج رهالد هِيجالْب  

ذُورعم الَجوـ اخ نم بقْري  يجضالن لَّجختي  يلخـتي جالح جِدي يـجلد 

  خروج

 ايشاحه ولْجتخم فَقخقَلْبِي ي اجرحلْ  دائس ثَلْجوي هـكَنالي حعمد اجثَج 

قدص لَه جلَههـو  فرعنلَكقَو اجعه زجدانِي حلْس تحت  يقالرو فالَه اجماس 

اـيلْج  لمن  مثْلي نيكسالْمو اجوى الْحنِ طَاغا عجاَألر اكَبىرلْوش اجرسم  

هـدرج تقْرِيبا في  عن لْقالْخا وـأَنلَ اجولْمىـل لَجتاـي فَقخثْلَ يم  اجرجالر 

  مطلع

وـ بزاج وعـمنقُ  كَلَّمتي  تعـبِالز ج  مولَ الْيهِي قَبـتقَالَ ج  رهالد يجهالْو 

طْبر نو ماججز فْتاخملِّيجالز ني  مف كي كَنلـ زج ي اسنع جحستيجح 

  خروج

 تمصىنسى  عجنن  اجـالنت صح قُلْت قَد تبت من الدلْجه  ارتاج  للْفَم نعملْ



 دصحينم فوا الْخجر فايالْخو الَّجا  الْخمتلْقَى حي ه زلْج الَجي لَجثْلو مه نم 

حـالْب ر فَجىـو وى هالَّذ ـ ماجر جحالْم احضجِ هـولْتلْفَ يـنـلاجر 

من اللَّيلِ اذَا سجى سملْتـ الْفَ  ماجر جَألوارِي لبِ اـالساحبِص  اجرعالْم 

  مطلع 

وـ فَراج  يـيسبِ وجههِي بِي انـنج ـبرفْرِي ادـبِالترِي جها دي  هِيجا بي  

وـداج من  يبدو  يجهي وقْدع رظْهلَّ يبتـوي  جلبـتج رتس فَعاَر جِيجالد  

  خروج

خرجا  لَك  نجعلْ  الدهر بِتفْجاج قَالَ  يهجى مثْلي وهلْ الَجـبع عالَجتنِي

تاثْبهواجالْح دنع كنكَواذَقح  اجسن مالَز  قه حجثُ  الْفَريح معزت اجفَر  
يسجى زعمو في كَانْ اجواع فيبِالس مجه اَهجهي الْمف كَّنمت فطَاي قُلْت اجحس 

قايس بع ه دجوالز كسمتم اجدوا بِالْهجو ْقالر ابت اآلنَ  لَوالَ و ـحاجر 
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  ْسباْب كُلّْ خْيْراالذِّكْْر 

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

 االذِّكْرريكُلّْ خ اببس 
ـضاالََي تـاعام يردي ناذَا  كمطْتفَر قَاتي اَألوف اخلَالهـي

رـب والضْميـنحضر بِالقَلْ  موي اليقْتو منغذْكُ نـنيبِالن هـر

  هالتجار من ذِّكْر أَحسن ـال هـ في شآ  نقُولْ لَو كَانْ 

اسالنفَ  وْرحي ا ـملـعه ـأَفْضنلْ م املُلْك ارزالوه و

هـوالسْفي عدلَحاطَت بِال ينالدـواـا كُلُّه سـ خهار

 رـربي من حرْها يجِي

رـأْسي اـي يدْهـى فـنبق  هـمطي لَها تصري  نخشى نفِْسي 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال   يقفوالت دعب افصاَألوو يضهاملَر 

اللّْسونْ في اثْقَالْ كْروالذِّ ـيبار تمالْ  عمـصباي

اسالنو حالْهاـو ي ونْـفْنف تعس اخلَلْقايِالْ ورـغب

الصـوقيلْ دكُونْ قْلا يم غَاص ي املَطْلُوبالْ فمطَالَب 

 رـوبها ذْكيـالناس قْلُ

رـالنْذي من  ا ـأَن تـاعيِي هاملَعصي  ارباب  ماينفَع وعظْ في 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال اـاَألنبِي والِـاقْ مع أَين اقْوالي 



تاملَيالَ وـمه سـاحي القْرِي اسف مايـالنفْطَ بـين 

 نـ يمكَ  فيه كيفَاش القَولْ اسـأْس بالَ يـرانِي نبنِ

الفْالَسو ي املَقْتى فعست ـالناس الْهواـاح نجـتن 

 رـمعلُوم نهارها كْبِي

لَو وفشكَانْ ت يـمصـا ير   آش ابساحل موي يذه ياهه الد 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال  تيصنِ املَعع وجعي تلقَو عمـهس 

 وـا نتوبـوتي هيـا خـي عـ جمي اـربن ر ـنذْكَ

قْتالوو زِيزي عضـالَ يع ى ذَاكري االُخف يبصانوـ م 

 وـيبِسح اـربن يـوالشق عـ ما يطي ما يسمع قَولْ 
ي مصعبِالكْبِيـي الَهـور 

ضهنـبِالقَلْ ت ي بمْالضـور  ةـشافي  للمومن  الذِّكْرى نافْعه 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال  لْعل جرخـيدعب ْز يصةـذُلِّ املَع 

 ةْـاجلْماع قِ ـ وفِّ اربـي الَحـ والصْ اخلَير عالِالفْ

بالع هاجـومْبِالس ـاداح سانـويصاملَع ـخطَاعهـه ب 

تحـناج اـكُلْن ـقْباح حاخلَلْـنو ـنق فَاعْلشهـل 

 يتغآبتـنا قْ وبييـدر 

النـونِ اسدعيـ ت خب ـير   يتصا عيس نم كَم يفخو رهظَاه 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال  اـ في وظْهر لَوالَ فَضلَك عمنِي  
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 قـحقَاي ا ـ كْالَمن صيرت الْكْتوب في منقُولْ راهو

وحذْ بِالرا خالْقْلُ يـووب رظْهي  سنـموم  للْخـالَيق 

 بارت يسـتر الْع ـيوب باحص ـالصقد قايش لَه  

ـالعيخ ْظَنـالَوِي ير 

ـبِج اه ـالص قي ادشـالْبر  هـالْمنِي عند فـيالْطي اَدرِكْنِي 

رـخي  كُلّْ سبابا ذِّكْرـال  رِيناضالْحا وأَنيالن ابحاصهـ و 



  بارِيمحمْد اْصطْفَاْك الْ

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

 محمد اصطْفَاك الْبارِي

وصف الْحبِيب فَوق سوارِي كحدمن بِالْقَلْب اجوانْ اعاللّسو 

 فَكصو داعسا ياللَّفْظْ مو غبيـن جمـ ن كا طَ دـيه  

 نه عرثَالْ قَاصاالَم ثْلَكم بيحدالْم ضع يكف فَاههـس

كَكردا يم يفعرِي ضصب ومجْالن اتج قفَو اهماـس

 تظْهر من بعيد في نظْرِي

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  هو كَبا كَوكَالثّْرِي فُوعرـماج 

فصو بِيبالْح قارِي فَووس  لْقَلْب نمدحك واللّسانْ اعواجبِا 

ركـذكْ في ازمانها تفْنِي هـاُألم ذي تعرفَك  لَو كَانْ

وررغم نم  ثَّرؤي  ـغَيكر بـاَلربِ ح يكالَـف مدهـخ

الْقْلَمو شرالْعو نم كورن  كُلّْه ضا ا ـاَألروـلساـم 

 في ذَا الْمقَام يعجز فكْرِي

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب الْمعراج صاحبِ ماذَا نقُولْ في  

فصو بِيبالْح قارِي فَووس  اجوانْ اعاللّسو كحدمن بِالْقَلْب

نع زجالْعافُه وصه اوكْمح اِإللَـن ـوره ثَّـ ممتلْـا ي 
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 لْـنتفَيض هـانْ ننعتـلَو كَ هـكَلْم فيه  سوى نقُولْ 

محر قالَيلْخوثْ لعبهـم فَاق  يعمالْج عفَر أَصلْـ و 

  تكْلي عليه ربي دارِي

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  متنزلْ محتاج مكْسور خاطْرِي  

فصو بِيبالْح قارِي فَووس  اجوانْ اعاللّسو كحدمن بِالْقَلْب 

فْترا عم الَكـ الْقَ لَوري  ادف زِيدا يم لَـهاَلْكْذَبجالر 

 هـالَ قبلَ الَ ـالَ دين  الَ ص رـبِالظَّاه عمْنا كـفَضلَ

 هـ وصولَ زْـع اَدركْت بِه  نفْتخر والسْما اَألرض في 

 مشغوف بِك طُولَ الْعمرِ

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  فَقخي يكلي قَلْبِي ععمد  اجثَج  

فصو بِيبالْح قارِي فَووس  اعواجبِالْقَلْب نمدحك واللّسانْ  

 يدكُلّْ س يدا سي كتغْبي ارللَّى عـصالْ ك بىـررو 

 زاراـلك اح ح ـهذَا الْمدي كـلي مسلَ نرجو يكُونْ

 راـ والْفُقَ عـ جمي يـأَهل  فَضلَك والْمومنونْ ترجو

 يوما نموت وفي الْحشرِ

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  اجرالْح نى مشخي يفعقَلْبِي ض 

فصو بِيبالْح قارِي فَووس  اجوانْ اعاللّسو كحدمن بِالْقَلْب 

 هـالنزلَ  أَين   امـ الْمقَ أَين مـربي عالَ راقـبعد الْفْ
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نأَما تم الْقَلْبو مايد  حـ داجر

فصو بِيبالْح قارِي فَووس   كحدمن بِالْقَلْب اجوانْ اعاللّسو

موي يظـع م يلْقَاسـا بم ريصى تشخن ينلَ اـ فبهـخ 

 اكاشي حف يفعالض لَّمست ـاَلْعما يي ـذْرام سالَـ الر 

 ظَنيت فيك تقْبلْ عذْرِي

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  يانْ فب ْقالش ماس قْتالْوـ واج 

فصبِي والْحب قارِي فَووس  كحدمن بِالْقَلْب اجوانْ اعاللّسو 

حفَ الْـما تـميطْ في اـرذي هلـعانِي كر  فايش 

 فـ خاي وبِيـذْن لَكن من كَم ما عصيت من معصيه

جـنمه نم ـها وميني   الدبنِ ربِاب ي عـللْطُفى  تو 

  في كُلّْ حني يطْرا طَارِي

محـمد  طْفَاكاص ارِيـالْب  

–  الطريقة العالوية باجلزائر– 1.0اإلصدار 
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  الْجمالِ  قُطْب اليـب حيْرلي

  ه أيضا رضي اهللا عنهول
  

وه ـ الْمامر نيع الِـالْكَم  الِ  قُطْبمالْج اليـب حيرلي

الس ارـدالَم نصح  اةجالن  ـنور فَاتالص  رس يـالْحاة

الذَّوات   عين الْعالَم ذَا في خمرِي نشواتي  بغياتي قَصدي

امـاهتم ه لَ ارِعـ ب  لكُلِّ  عطَامالْم فكَه عاموالْج عمج

صفـبِالَ انام الْوثيقَه  الْعروه الطَّرِيقَه   معنى  ريقَه   سقالْح

امـ مقَ هـلَ الرحموت  في   ورن  وتاسالن وتالالَّه عفَر

 قُلْت عـنم ر وح اناَألكْو  ـس انِي  راَألو زانِي  كَنعالْم 

ـنور مدالْق  عمج  دائالْفَو واحدفي الْحسنِ    دمأَح دمحم

مـرحي ر ـب الدوام  علَى  ـس ي رمـعم عظيم  درـقَ

 رغَي  الْكَالَم انـاللِّس دونَ   جنانِي  يخفَى  ثَم  عانِيـم

ـبرد اممالت دجم فَخـوم  لِّـصسـلِّ وم ـيظِّمع بار

امـأَوه بِالَ  بديهِي  جمعا  هـ بِ واجمعنِي  لِّـص لَيـعه
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ْمعْه يـدطَـالْـم  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

ننِ ميا يـعضماـه عميـد هطَـالْـم   

طَهـا ىـعلَ مـسلِّ الْـاَألص ردـب يا  

ِسي اـيـنبِ مالْقُـر ـسلَ لِّـمـ  عـهي  

وحبـي لَوعتـي ـهإِلَي اذْكُـرو

ولَيس  في كَسبِي بِـه    لَّـعـوم

 نا عهالْب  ةرضح بـالْصحم ـر

لِّمـا سلَى  طَهع  اَألصـالْ برد يا

 نيقاشاعي لُبسي بِيـبالْح  ورن

يجـذَب يراه إِذَا  ـهنم لَبِـيـب

بقْري  نم  رِيهدي جِيـبع   رأَم

الْمعنى  يراها ذي  ـدنـالْ عالْوِص

لِّمـا سلَى  طَهع درا  بالْ ياَألص 

يا مرِيد  الْقُـربِ  ـذبِيـلْ خالس 

 ةرضحبِـي لرالْع واتبـع دليـلْ

ببِ الْحذْهم نع  ـاكيـلْ إِيمت  
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نه مرما خقَاهست تشـرب  زالَلْ

لِّملَى  طَ سـاعه درا بـالْ ياَألص    

ةرضي حسِ فالْقُد امـدي  الْماقس

الْمدام  ينِسي عنِ ــاماِإلم  طَـه

ي إِنْ قُلْتكَاس يهف ــالَمفَـالَ م

الْجمـالْ نـور  غَطَّاهـا لَألشيا 

لِّمـا سلَى  طَهع را  بيالْ داَألص 

 دمحي مـادالْه ـالُ الـذَّاتمج

كَنزِي  واعتمادي فَـاتالص  ورن

جعلْـتـه  زادي الْممـات حالُ  

لَهـا يقُولْ  أَنـا عند   السـؤالْ

لِّمـا سلَى  طَهع  اَألصـالْ برد يا

يمفـي كَانَ ننم فَعشي يـققحت

في  ظَنـي هكَذَا لَـى  الطَّرِيـقع

بِالْمصطَفَى حصنِي يـقثـي   وإِن

نرجاهـا الرحمه ـدنـآلْ عالْـم

لِّمـا سلَى  طَهع درا  بالْ ياَألص 

نرجوه في عسرِي  سـواه  مـالي
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دمحـرِي  مذُخ ـاهالْج   يمظع

يهـواه  قَلْبِـي  الْعمرِي مدة في 

يغشاهـا لُألمـه    مـازالْفَضلُه

لِّمـا سلَى  طَهع  اَألصـالْ برد يا
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  صلَّى اهللا عليْك  يا نور
  ا رضي اهللا عنهوله أيض

  

يا نور  كُلِّ  الْمنـازِلْ  ورا ني  يكللَّى اهللا عص

 يا خير من في الْمنازِلْ

أَنت النور  الْمتشـكِّلْ اِهللا   أَنت يا رسـولَ  

لْ بِـهـزنآنُ  تالْقُـر  جِئْت نـورٍ نور  علَى 

اًء  جِئْتيض لْ مـدتع وزِيتـا نـورا مشكَاةً 

بِك   رظْهـلْ يمجتنُ   مكُونُ  الْكَوى الَ يتح

قُلْت اَألثَـارِ في أَنت  منك  تمثَّلْ ذَا  الْكَونُ

تأَنلْ وـزت  ا  لَميهف  سِ جِئْتالْقُد ةرضح نم

ـداَألبثْـلَ  اَأل ولْمز  تلَ كُنقَب تكُن نالْكَو

بِـالْقُيـود  متجمـلْ  تطْلَقًـا كُنم ترفَص

إِالَّ النور  قُلْت  أَجـلْ  سه لَيتالْب  ودجي  الْوف

نلَى مالَ أَعلْ الْعـزنت من  الْغيبِ  بغتـه بدا 

فَضائلْوالْ الْفَضلِ فَضلَ حزت يارسـولَ  اِهللا  

تمدو ـلْ لَـكثتمم اِهللا   دمت يارسـولَ  

اَألمـلْ بِرِضـاك يبلُغْ  حتى يرجو فَالْعالَوِي  
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  علَْيْك اْهللا صلَّى يا محمْد ياسيدي اْحمْد 

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

كعلَي اْهللا صلَّى  دمي احيداسي دمحا مي

كـعلَي  وتربى  بِك نا مي دأَيت الْقَلْب   

هِكجا ونس نم دـ يا محم  تحرمنِي الَ

دـالثَّم ترانِي مقْروح كـالَزلْت نراعي
مجِيك فييترجى  دـموج  الَزالْ والْمحلّْ

كـبِ اـ م فَإِذَا داوعتجِي وت ظَنن تكُن   

يـكضراُهللا   ي تلَّيو ـدجا االَمي  ينع

يكاهجن تبص لَو ردنس  اَأليامِ في رانِي   

علَيكوالضمانُ   ينفَد الْغالب في واَألجلْ

اشفَ وطْ نر يكف واكَدتعرِفْنِي من طَبعي    

علَيك الصالَةْفي   نردد تـ زلْ اـم واِهللا
يكي فش حمسا نم دـاَألب ولَو نبقَى إِلَى    

كـضياَء وجهِ دـنشاه ذَاكـبِ يـلَعلِّ 

يرتدْ  اشاح الْعالَوِي فيك الرغْبه عنِ    

علَيك والْكَمالْ دـيا محم ي ـ ظَن هذَا

نراعيك في النومِ   دعبحِالْمد يتقب داصرن   



108      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

كـ يجازِي اْهللا    كتيى رتح دماح يداسي

فايخ يكوذالَ ن كأَن ري  غَياقب دارش   

ا يم فَاشخكلَيع  ني ملفُ فَعرعهـن  دفَاس

دـيكَابِ لَكن الطَّبِيب علْمك في  كَما   

بِك  سأَنتن كَي ي الْيف دمِـالَبفَاقَ وـ تد

وا لَهفي مازلْت نراود بِك  نحظَى متى   

 بزايد  صبرت الْيومِ قَبلَ  يكْفيك  واآلنَ

بِالْجاحدمن نعتك ترفُق  بِك  يأَمن عسى

تشكيك عندي ما دـنشه كـبِ مسلم أَنا

   موحد الَشك الَريب تكْفيك  والنسبه

يكدةْ يعنص نم  كبجعي نوفص  مودحو

كـنفْدي بِروحي تجِد واصحبنِي جربنِي   

سلَي يهف رِيكش لَكعجي نف تيفَ بـمدر

يكذو يكذه نع  يعفكَانْ ري مف ديحم   

  نسحيرِيكولتل طْ لَكسبن شفْر   لَبـمد

بجحارِي ووت ك دـ توقَ بزرابِي مبثُوثًا   

ددـ من ودـبِالْع  مبخر يطْميك بِالرحيه

دـمؤي منسوم  متهيأْ يسقيك والساقي   
يكضري يي ظَنف ملُو وح ابرش نـمدرو
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يهتأْـم  يـلَدك مسدد قَاهتلْ تطْلُب ما   

الْمالك في دارِ  كبجعن لُوكملَّ  موـ مد

ـقَايقِّ مـ بِحك ذَّقحم وعنصم دجوم   

يكذي وذي هف دـتتعب  تبغي  كـنعرفَ
تتهجد هخلْو لَك نترك أَنا بِيكالصبحِْفي    

ورِطَه  يكضوي ذَّذْـ مل ببرِيق لَك  ناتي

يـيي ددـبِيك جِدسالْم ابلْب كبحصن   

كـنقي بِنفِْسي فْظَكحن  نم ارِدوِء الْوس

زالْعي   واتوـيك  كزا عموحاري دسالْج   

نغطِّيك بِالْجفْنِ لَو بصت كيردي نف دالثَّم

تا زِدم لَيـعك ربي شاهد حالي هذَا   

علَيك اْهللا صلَّى نيا عه يمحالر محـ مد
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  شور الْْحبِيْب قَلْبِي لَبى

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

 شور الْحبِيب قَلْبِي لَبى

بى نرد نا مـيقُبراـاش  شي نصيبليهلْ يادرى الْمولَى يجعلْ 

الْقُب توا حم يككْفهـي جمعت كُلّْ طيب به طَابت ـطيبه وطي

التربه  في  نعفْرو وجهِي  راشبقَ نـالْمقَّ امانِي هـ بِري  مـ أْدب

وعماطْلَه   بِده هكُوبسم  متيكَالْم لَسجبِ الْقْرِي ننالْج ذْوـحب

هـأُوب  ما نعجلْ  محالْ بـالنْحي  عابِد  ذَلَّلْـمالَزمو مت نبقَى

انِي غْرِيبكُثْ ممن ويب اردارِي ود  
 قلُه ح وبسنهمبسالن 

 فرشو مرلَى قَدلَ  عبذَا  هـالْققَ هـالْما املُ مهجوـن  

هـتجمع من الْخصايلْ جملَ عت يتغلُـإِذَا ابفَض فوـر

فَاق  يعمالْج  نسلَه حوصو وـ مثْلُالْمساكنماريت في 

مْالس هابشي اـيلَ  فزهـ الن وـ يعلُفَوق السْحاب قَدرو

ىـ يتجلَّ وـساكْن لَو كَانْ سمالش الْقْمـولُـو رذْهي

انـوارقَ وارهـ خ  لْعالَـل الَكافَّه  االَمح نلُ مووـح

 نحكي شمايلْ الْمصطَفَى

رالْقْم نى مهفَا أَبي الصف فـنضي جسمو مفَخم الْمفَاصلْ قَوِي
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الْبياض في السْواد اختفَى فـ شعرو كْثي مكْحولَه مجممه لَحيه

اتج وقفْريه مافَه  فظْر عْالش فَّروـمر دعجيـ فَ مهـانِي رف

الْفَم لْعفَّ ضالش رمهـ ح فـو لْطيـقُرِي ع ـيلْم مفَجج الثَّنايا

ْي الْقَدنْ فدالْبقْفَه  والْوو كَبنالْمو ردْالص عسوي  مصاذَا نـمف 

يتكَفَّا  مشيتو  يخطُو في   نحكي رِحيا عصيف اَلْبطْش والشْجاعه

انِي غْرِيبكُثْ ممن ويب اردارِي ود  
قلُه ح وبسنهمبسالن   

 وـ بدن رفـتع إِذَا ابغيت تجمع من االوصاف الْحسنى

ـوعبرـى مكَنتـو  يتقَام وبرشه مورمبِالْح  نوـلَو 

ـرعْالش  بضخـا منالْكَ بِالْح نتـشي فـفه ـ لَين 

 وـ سن في ازها ـستني ج هـوسن نِـسنتي نـبِالسنِي

نانْ محبس ـاهاهد ناكَلّْ  اـالسم نم قَصا نو منسح  

قَصالَ ن فُوـصاد  انهـالَه لْ كَفْنخدو فَتى صتوـح 

  منسوم في الصْغر تربى

 رالْقْد فرشم سالنوهـب الَقاالَخ ذَّبهم  ذَّقحبِي مـلْبِي صب 

مهيوب في أَهلُو والْقُربى  الصليب من صغرو ضد مخالَف االَعدا

هـالْوجب يحير النظَر في  بـو خصيـبدن معدلْ الْقْوايم صافي

 ني اللَّيلْ  فدتعم هوبيالْه قالَيي الْخف تيا رثْلُو مو   معطَب قْرِيب 

هـ الْكَتب مداد نعجز في  بـو كُثْره نصيـلَو كَانْ ننتبه الَخالَقُ
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هـعذْب في الشدْ الَزمته   بـفي الثَّوب ما يخير يتستر كي يصي

دارِي ودانِي غْرِيبكُثْ ممن ويب ار  
  منسوب لُه حق النسبه

 روـبص تعرف   إِذَا ابغيت ورهـ سم  فيه اَدعج الْعيونْ

 خافض نظْرو مهذَّب الشفْر طَرف السْواد فيه  حمـوره

 روـظَه الْحواجب  مزجج ورهـمسطُ الْورق نونين في

لُومعنْ مدي الْمالْقُ فىـ ور اهش فا اَألنـاقْنبخ وـرر 

  عبرو عندي رحب الْجبِني في الْحسن والصوره مكْمولْ

عشـمور توـلَب لسهــللْ رصتطَ ملْبـ لن وـ بِصرد 

  في ذَا الْحديثْ عندي رغْبه

مجذُوب فيه حق الْجذْبه بـى عقْلي يغيشخن  هـ طَتركَإِذَا ذْ

يكُونْ لا تمهم بجهـ و بـصعي ماشي  رانِي نقُولْ نصلْ قَبرو 

بعالص الطّْرِيق دكَابيهـو لُومعم  نأَ  متلَّم  حتـ يجلطّْبِي وـ لب

الصدق شرطْ في الْمحبه  قاشالْعومتيقَالْمتيـ يك بي  رصـيب

بـتجعلْ فَتحا قْرِي وه ـربي البنِ علي رتبه ويحوز في الْمعالي

ي كْفَالَةبِي فْـى  النبرتن ليي بِاهتواخقَلْوتنن  بِيـ شالْح ـورب
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فَتص  ظْره الن  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

اِهللا  لِـَأله اَءتى جرشالْب  ته طَابرضالْح فَتص  ظْره الن

ارهـعم جعلُوا ِهللا را ـشكْ  يـله ذارالْبِش سكَارى  قَاموا

اِهللا اهلِ حالَ ـأَياك  كنـتر  أَذْكُـر رذَاكو اضرـالْح أَيها

مـأَنه  واعلَم  اِهللا في غَابوا مـعراه  فيما  مـلَه مـفَسلِّ

علَيهِم را ـيطْ اِهللا  ذكْرِ في فيهِم  فَالْوجد  يدعيهِم داعي 

فَضاِهللا  لِـل  يجِد  لَم  ومن دـواجـفَلْيت  يتعرض   قَصدا

ذكْرِ  اِهللا في  لَقَدواـ غَالُ  و لال ذَاـوواـُم  قَالُوا  ذَاـهكَ

اـجنِن    اـأَن اِهللا  رِـبِذكْ سلَي نم  ناـَم اـظَن قَد حتى
قمي حاِهللا ف اـ لَن كَانَ إِنْ  تم شـ باناـر اـ لَن  اـهنِيئً
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  - تقرؤ بعد تالوة القرآن الكرمي -اللُّطفيـة 
   رضي اهللا عنهقال

  
اـفَرج لَنا و هيْء بِنا فـلْطُأُ ا مرتجـىي كـبِلُطْف بر ياَأَ 
يوا فـ مه عِبِ وبثَـا السينِالْم  لْأَسنـاك  ـاي رـقُالْبِ  برآن

وبـلَ ج  ـهـاتأَي  و  ـهبح  ـالَّ بِوي أَذبِ ــى ته و ثَّـبه
اكَـان ا مم الَن بـأَطْي  انَكَفَ  وـرأَم  ـنـُب قُرآنـاالْ   ا بِح

اتقُلْ امكَ انالَوـم اه يـفَلْتحفظْ  نلْـزـت ه و ـهعمأَ بِج رـامت
ولْه مسـتح اي ـمالَوان هلعبِف ى تركـهلَع غيراولَ الْـ حدقَفَ 

ألنـه الد يـن م ـياِإل  عماان آنَرـقُالْ بِتـركنا ىضـرن الَفَ 
علَيه احتوى امو ودـجوكُلُّ الْ  هرفَقَـد  عندالَ  اـن سيـاوِيه

الوـرِشهيعالْ وـعريقَالْ ةُوثـهو هيـقَقحالْ نـيع وه رآنُـقُالْفَ 
كَويفـقَلْالْ لَّ حب اناللِّساـو اـآنرقُـالْ حببنـا ت تعـلَمنأَ 

الْ وـعوقِر ظَالْوامِع وما فاـين نـامحلَو  ا بِـدمن  امتـزجفَ
يف داينِـن  ا ا يالَنـوفْ  الَمتنات تـفْجأْنا الَ بِحقِّـه رب اـيأَ

ىـجتري كـابِبِب اقفو ـهنإِ يبلْا ا رعج دلفَ يـنِكراـج
قَـد الْ أَلَّـمـفرابِأَبِ اقبـحه هـِألهلْ با رـي يـبرِغآوِ الْ

ولَ  زِدان اـي رب يف حيـاته وفَـاته لَبقَ رب اـي درِكْـهأَ
ظْوفاحـانم كْرٍ  كُلِّنه منحوم واجا لْـعنـاريد يادار ناـأَم
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ـاوفِّـقْنو اي ربرِكَ اـناـألَِم ودأي اـن اي مـَاالَو اكَوحبِر ن
أَم ونـهم راهـفَتم يـحىار واراحنم الْ مكبـار والصـغار

وافْجِ كُرب الْمكْروبِ و الْمسكنيِ ولـاصلَ حان ندياان مع نِـيالد
ـكُولَ نان ول جعِـيم الَّنـاخ ر راغْف ول بمند اع بِدعواـان

الِـمكَارِ الْرـس أَه منا لَومـ هانبِو ضان لهـشالْ ودجـالِم
باطَفَىلْملَى صع اآللِ و قدصت تليـق الةًـص بر يا و صلِّ

الْ ثُمحـمد لَّلالْ ه برعـالَمني التابِعني وارِهـانصو هـو صحب



116      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

    اْدواْه ـلْـْبصـاْب   الْقَ

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

 الْقَـلْـب   ـابص اهواد  الْقَـلْـب   ـابص اهواد  

اهـ امع  تـكُن يـوتـرنِ  بِيبه اَللِّي الْحيتبح ـابصان

ـطَلْعت مـشس ـ ابـهاه السْحـاب الْغيام  وزالْ  زالْ 

ا ـم  ىـقَـب  ـ غَياْهللا ر  نيح فْترالْ هـعز ابـرالس

ـشــبه  يـ ل  ـ ساهو  مهي الْوى  لضاقْت ـابجالْح

اهـقَـ ل  نـدنِي  عـسح اضبـاب شي اموهمنِي كَانْ 

اهـ امع  تـاجلَس ن ـحي  حير دعي  بمسالْ ج ـذَابع

نيح ـاشقر ـنهاب  ـوراه  ابوي اصلَّى لطَا والْخ يعماج
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   ولَْوالَ لَْيلَتي

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

وسمارِ شهي النارِ فهالن تا طَلَعم سفَرت  قَد ةـلَيلَ في ولَوالَ لَيلَتي  

تـ تجملَ ا لَه اُءـواَألشي لظَاهرِ  ما بدت  في الْمظَاهرِ  ولَوالَ حسنها 

تـَمن عنك  فَإِنها وهم بِها وجدا  هداها ا ـشهفَإِن كفَ  إِلَيرعـ تت

تـكَشفَ اـوذَاته   إِلَيك بِنفِْسها تـ ما سمح  بينكُم محبةٌ ولَوالَ 

عم كإِلَي  فعض نعو رِكغَي لَّتى   ورأَالَ ت هاـأَن  تنم  منرتـوت

تـ من  وقَد زةٌـ عزِي وإِنما كَالَّ أَنصفَت ما في الْغرامِ  الَ تحِسبنها  

تـتعطَّفَ ما وعلَيهِم   حيها  دونَ رتـ قَص  أَعناق الطَّالبِني  ترىأَالَ 

تـما فُتح لَهم والْباب علَى بابِها  كَفَـتع  ينداهالز وممى هرأَالَ ت

تطَرا خم مي افْكَارِهفا وهومسلَى رع الْعلُومِ  تزاحمـت أَرباب أَالَ ترى 

فُونالْج نم وهاحوـأَرم قَد تنح  وعمى درأَالَ ت لَـتمه  نيقاشالْع

تـتعطَّفَ ما  إِذَا الْمسعى خيبةَ فَيا  طَلَبِ الَّذي عزتفيوأَهملُوا وأُهملُوا  

نع هِمتيؤر ذَا اـلَهفَل ت بجـحت  وص  مهنم كُلُّ ذَاكولَّتج قَدا  واب

 تصا خهنلَكو اَءتش نم تصصخو بعـدت ما ولَو كَانَ وصلُها بِمهرٍ 

لَك ترثُ ظَهيح لَّتو رِكغَي نعو  نِسبحالَ تا ولِّي  مجي  التف تزيم

نم وند اكوس ـ إِلَي فَ كرعـتت رتـ وأَثَّ زتـمي ا ـ وإِنم كَالَّ 
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اعِ ـبِأَنو مالِالْج لَكو  نيزـ تت تـ توجه إِلَيك  اـ إِنه أَالَ ترى 

بِذَات كذَات ى  الذَّاتتح  تدحوت تـقَرب ما  إِلَيك  حبها ولوالَ أَنَّ  

إِنْ كُنوا تدا قَاصها إِلَيم  تضرع تـتعشقَ فَهِي  فَإِنْ كُنت عاشقًا  

نوالص فبِكَش كلَيع اَءتإِنْ سي وكْفي تـ حيثُ تعطَّفَ فَإِنك وحيد الْعصرِ 

كُنا  وا  لَهابِعا  تمنأَي هجوـ تت وارِ  أَينما تجلَّـتفُروعها في اَألطْ 

في  كُلِّ  ما أَردت وسلِّم لَها اُألمور  زلَّت وإِنْ والَ تعترِض عنها بِشيٍء 

فَإِنهـا ترِيد  منك  إِنْ  تطَـورت  كَانت لما  وتعود الَ تدعيك عنها

وإِنْ سارت  الْقَولِوكُن لَها موجِبا في وإِنْ جلَّت اَألشيا فَكُن بِها عارِفًا في 
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    أَمر اَلْحْمد  كَما

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

رالْقَدا ولَى الْقَضع اكو رِضعسي نإِالَه أَمر  والشكْر  الَ ينحصر اَلْحمد  كَما 

ا قَدلَى مع قبى  سرجو اكقَض بِه  كدمحا ندمقَى حبي دعلْقِ  باِء  الْخفَن

نجاك ممن أَفْضلَ الْكَرِمي النبِي علَى التعظيم وازكَى صالَةٌ ثُم التسليم والرحمة 

لقَاك  يوم   أَغثْنا في فَضلك طَمعنا إِالَهي  لترحمنـا هه  سأَلْنـا بِجـا 

محي اَربةري اُألما  ذفِّقْهإِلَى و اكده  اهنِ بِجية عمحيالرذ  يلَةسى الْوظْمالْع

ما في الْوجود سواك  علمنا وعرِفْنا  الَهلَو ـمنرـا قَرقا بِالْح نهِدشاـ و

سأَلْناك  بِفَضلك  أَغْفر لَنا وارحمنا اـ وقَفْن كـ بِبابِ اـالَ تطْردن إِالَهي 

همحري نالَم  اكوس فَاقْبلْهاكا أَتبِم  اكرِض بِالذُّلِّ طَالَب اكأَت كدبي عإِالَه

قَارتاالَحو فعالضو الَهلْ مامج اكوس  واالَفْتقَار والْعجزِ   واالَنكسار بِالذُّلِّ 

لْجم هإِلَي تاـأَن نها ونا هيمـفاك لَوالَ فَضلَك ما رجا مع وجود الْحجة 

اـ النج لماتبِكَ الْحاجه   عند  ثَبته  إِالَهي وإِنْ عصاك واجعلْ لَه فَرجا

بِفَضلك ورِضاك حتى يضحى مرتضى  ما مضى  لَه واغْفر الْقَضا  علَيه هونْ 

هلِّمرِي عدا الَ يى متالَ ح جِدي اكوس في الْحشرِ وفي النشرِ وفي ظَالَمِ الْقَبرِ

أَياك توحيده في  خلَلْ يقَع الَ حتى الْـ وبِالْمقَ  بِالْحالِ ثَبته عند السؤالْ

مع رِضاك فَضلَك  حزنا فَيا بشرانا ظْنفاح كفْظبِحا ونمحار كتمحاـبِر
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نيلسرالْم ديبِس نتقَ اـثَبل دنـعاك لسا مثُ كُنيحنيم نيارِفه عدحبِالْوو 

كتمحلَه ركَاف ي الْكُلُّ غَابف اكنعم ا خناجِلَهـقُلُوب  نم كلداجِلَ عهـ و

نفُوسةٌ ذَابِلَه اـنعاضخ  قَضـ لاك قُولُنلَـعـا ذَاهنامسلَـه أَجاطهـا ع

بهاك إِلَى ظَروالن وعدتنا بِالْحسنى نمحار دمحاـبِم نرِمحي الَ تاـإِالَه

اكنيى أَتادفُر  بِك  لَك أَلْنـ ساك دـ عن لسان أَحم بِالْحسنى والزياده

بِيبِكبِح محرت هاهبِج  ندـ قَصاك مـاَألفْخ  بِنبِيك م ـبِرسولك اَألعظَ

اكـومن دع سالَما معمما يشملْنا اـ دائم النبِي علَى ا ـوتسليم صالَةً
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  أَْحـالَك ياراحةَ  الروحِ  ما
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  
نا مي ادالْفُؤى  ووالْج  اتي أَحـالَك ياراحةَ  الروحِ  ما 

م  تـزدد  إِالَّ  الْبِعـادولَـ رِضـاك بدلْت  وسعي  في 

بِالَ  اجتهـاد منك رِضاِءي  فْتا  كَشلَموطَـاكي  غل  

ذَلك  الْـوِداد وأَشهدتنِـي  تضي أَغْضفطَر اكوس  نع

والسهـاد وفَارقْت هجوعي  ح تضالَحق ـاكهـا  بنس

 تقَده عقْدإِلَى ع  ـداَألب  لَـكو  كنم  بِـك  تقَيب

هناك يالَيت الْجوى  يمكُثْ  أَراد إِذَا ومـا  بِـعزِيـزٍ 

اها جىلَيْعنْعإ  الْموْب ْخضتو  

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

محجوب نكإ نفْـنـاـتع والَ وتوب خضعإ اها جىلَينعالْم 

لْفخ بجالْح وانظُر إِلَى الْمعنى أَفْـن ذُوبو  ئْتا إِنْ شرِفْنعت
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  أُْوصيـك رافقْنِي يا خلِّي  لكَْي

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

أُرِيـك ودعنِي  وحـالي  حتى أُوصيـك نِي يا خلِّي  لكَيرافقْ 

مفْهي  يثْلكَانَ  م  نمو ـكلَيع فيك الْكُلِّ  خصوصا رافقْنِي في 

علَيك يصعب وفي الظَّاهر  فعلي  نا فَمري وكْـلش رس وِيكحي

علَيك ينكُر وليـقَ ظَاهر ياخذْ  غصالَ تابجي حذَّالعى ل ورِيكي

كبي الْكُلِّ  حف لَه دهازو نِيكدي  كْـهرـا الَ أَتلِّ  مخو نِيـكعي
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  للَّه أَْشكُو حْزنِي  
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

يدى فَقرا  الْواِهللا  طُركَذَا و رصالْع الْوالَ  عرشِ  لفَقْد للَّه أَشكُو حزنِي 

رـالْغم  غَمه بِه فَكَيف علَى الْكُلِّ هـمن بعد احتوائ فَقيد حلَّ الثَّرى  

رـ الْقَب بِه  أَحاطَ  كَيف فَيا عجبا  والْكُلُّ دونه فَوق الْكُلِّ  فَقيد كَانَ 

رـ فَخ هبِ الَ ـ فَن رشفًا منه أَخذَ  رذَا الْقَباطَ ها حالَّـكَ فَم مإِناـو

هفَقْدفً لا ـ أَس سلَيو اـ لَه را  وِزمى دالْفَت نيي عكبلْتو هكَاؤباـ و

 رأَج يهف عمالدرِي وملَع راَألج وه  رفَالْوِز ودمج ننِ عيالْع فَقْد   هثْلم

بِه يحلْتىالثَّ ور  ارا فَصلَه ـذُخر والسما والْكُرسي ولْيبكه عرش اِهللا 

لَكَانَ لَك الْفَخر فَلَو كُنت من أَرضٍ الَـفَهلْ ينفَع الْع ا ـويا سما أَسفً 

 لَّتج لُهائمش  بِه اقضو ـالصرد   حإِنْ ش والَ غَرو مـالزثْلـانُ بِمه

امد وششب وششي هف هِهجورشالْب   كَرِمي يملح  ضافخ  فالطَّر داهز

 خلْفَه يترك  لَم صفُوح عنِ الْعذَّالِ  كبر فيه أَو رأَى فيه زورامن قَالَ 

جترالَ يومهنا  ميمظعت الَ أَجـ ور رهـبِِس  يجود حرِيص عنِ الْورى  

 يلُهللَ خ سملْتلَّ يـإِنْ زه ـ عذْر بفَالَ غَض هيلَد ضالَ قَبو  نـعهد
احاِهللا لَوـت ي دف عمـجه ـ السر هـمثْلَ عاين أَو  فَمن ذَا الَّذي رأَى

الْمهالك والْمكْر كَفينِي كَفيلي في يـغَايت ثُم   عمدتي  منيتي بغيتي
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رـْولَنا منه وف لَألبِ  مرياثُ اِإلبنِ ـالْبمحم نم لَه دمحي مديـوزد

أَلَّمـ بِناقرقُ ا الْفـوياَأل ض ـمر اـ من بعد جمعن علَيك رحمةُ اِهللا

ربِش معبِ يالطَّي النـوطْ دالْعـ ور كلَيع الَمس شالْح نم الَمالساـ و

قَد خضب السطْر فَهذَا مداد الْعينِ   ادالْفُؤو كتبدن  جلخي نم اـ النو

رـصب ولَيس فيه  جِـمذَيلٌ بِالتبرِي تبعِ كَتمنِ بِديالْع  جزم اـ بِاَألس

كمسر نلَكنِ ويي الْعقَ  ف ـ لَهرد ههثُ كُنيح نم اقري الْفكأَب تلَسو

يمظعالت اطَ بِكحو ريالْخو رسالْيو زشِجرالْع إِلَه بِ اكبِالْقُر ضالراـو

ا بلَه تاـفَكُنرد ها زلَه مهـ ور  لصونِها الطَّرِيقِ خلَّفْت رِجاالً في 

اشـح تدها ممإِنو اه لَه شـالنر نِسبحالَ تبِِس و تبذَه توـالْمهر

نا حلَما ومانُـلز  نيعت  هـالْجر اـا بِصونِهـ فُزن أَخذْنا عنه علُوما

والْحمر للْبِيضِ  فَأَنتم ملُوك اَألرضِ لَـفَيا أَه قَد هدـفُ و متبِ زـبِقُره

رِهلَى قَبع رشفَان  نم تس فْوِكـعر با ري با رأَيامِـ اَألن قَتاثييـ و

والْحشر في الْمواقف مجِريِي نصريِي نئلْجولِ ملِ اُألصلَى أَصلِّ عصاـو
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  يدمقْصودي بع كُْنت قَْبلَ الْيْومِ نرى

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

دـ بلي  وأَنا الْورى  في وهو معي مقْصودي بعيد الْيومِ نرىكُنت قَبلَ  

والْحجاب حديد نرى النور كَذَا الظَّلْمة  بِيدالْكُلُّ عا ومكَذَا الس ضى اَألررن

دـمرِي الَزلْت  مني  داهـولَوالَ نِ دـمزِي   مالَها هـغَفْلَ لَهذي تاِهللا 

تي كُنأَن عم زنمأْيِ  عبِالر  يددالس  هلَّفْتي خف   رظَاه  تطَلَبو زِيدالْم

ضلَّت نفِْسي في نفِْسي وكُنت فَقيد  واَألمر واحد حسي في تائها عني

  علَْينـا  إِالَّ  نظْـرةً الَ حراٌم

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

علَينـا  إِالَّ  نظْـرةً الَ حرام  حجابـا ينـا إِلَ تقْتضـي

في  الْقَلْبِ  سرابـا تحدثُ والَ مكْروه علَينا  سوى فكْرةٌ 

عم يمعالنا ونإِلَي  ا الْفَقْدذَابع   دجالْو عم يمحافَالْجنيةٌلَددوم 

   
  
  
  
  



126      رضي اهللا عنه   سيدنا وموالنا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني قدس اهللا سره وديوان العارف باهللا و الدال عليه

    

   - سلسلة الطريقة -ة اـجـالن  اكـنلْأَس  بر اـيأَ

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

ةـنمالْ اذَ اي لَـهِسلْالس لِـهأَبِ اةـجـالن  اكـنلْأَس  بر اـيأَ 

قـيقحالت ضِاموغَ ىلَع هانـماُأل يقرِالطَّ لِهأَبِ اكـنلْأَس بر اـيأَ 

ـوا الطَّرِيقَـهفَصحضوـا ووهان  مهـتنأَم نارِ عـريقَـه أَسقالْح
إِلَـى أَنْ وصلَـت لَنـا صفيـه  زكـيـة  نـقـيـةً طَيـبـةً

الْعرابِي الْمصطَـفَى الْوجود عينِ الشرابِ عنصورِ من فَاضت كَما 
ناهـا  من سادتنـا  الْكرامهأَخذْ كَما سرها في رب يـا أَحفظْنا 
نم بِه حـي صلصابِـي وراقْتو  ـملُهـلُ أَوصـتابِ  مـرالش 

للتمجِيد أَهلٌ محمـد الْبوزيدي  هلَيـا عضالر با رزِ كَذَا يالْميد
ـنسى حـرشالْب يقن ادالْفُـؤ قَـوِي الْـوداد صفـي الْقَلْـبِ 
ابِكب نـا عالَنوا مـا الَ يندطْرت  ـاكأَلْنـا سي بر ـا بِهظْنفحت

لتبجِيـلِ ا  منـهـلِ وبِشيخـه  الْوكـيـلِ  بِالْيتـيمِ الْمكَـنى
لُكا أُسبِن با ربِيلَ يس ابوالص  دمحورِي مالْقَد يضفم ابرالش

الْمهاجِـي يعـزى أَبِي ولينـا وبِشيخـه  نرتـجِي  الْـفَـرجِ 

الدعاوِي من إِالَهي يا أَحفظْنـا  قبِح الْع  الَيوقَـاوِيمربِي  الدر

لحفْظهـا يـا موالَنـا فَوفِّقْنـا  ـدهم  ـا فَقَدهلالطَّرِيقَـه  أله 

بِالْجملْ معروفًا علـي الْمسمى وبِشيخـه أَحفظْنـا من الْخلَـلْ 
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وبِأَبيِـه اهللا عبـد بنِ الْعربِـي  أَلْنسـا ـاكي بر هـادـنبِإِس

ـهخيبِشمِ وي قَـاسـاصصالْخ  ـدمأَح الِ الثَّابِتبـي الْجاسالر

ـيلوفًـا اِهللا ورعم لَه لَـهوص  ـهخيبِشو ـدمحنِ مب دباْهللا ع
يـاسفَالْ نامحالر دبع مهِخيشبِ  لْأَسـنالْ اكغىن اِإل نِعحاسِـس
وشيخه عبد الرحامالْ نمذُجوب  الْمشروبِصفي يوسف وبِالْفَاسي 

يـهِلَإِ اـي نجاـن مالْ نـحجِر  قُبِودوـهِتم عيـل الصنياجِـه

امهواَأل وديقُ نم بر اـي انذْقنأَ  إِبِوبرـياهالْ مـكَمفَالْبِ ىنـحام
يوققُح يف يـوضضح بر نِفْاَ  بِوشيـخأَ هـحـمد الزريـوق
قَالْويرِد يحي تمنحاـن توـهب  قبِحي ومرضالْح دمنِ أَحه بقْبع

بِوشيخه محـمدـ برِحاـفَ الص اـفَ ونِي بـلع مـهاذتسأُ قحبِ 

بِوشيـهِخم داوود نِب باخيـل يالؤـس مـهِقِّحبِ بر لْـبقْأَ 
اِءـطَ عنِـ ابمـهِخي شقحبِ

اْهللا
هـلَا إِـي كنم اجالر لُّكُ اجالرفَ 

من شيخالْ يبِأَ هعـبالْ اسمريس ـيصّوم ابِرـالش اذَـهبِ وهفَ 

حىت ولَـصلَإِ تيالْ اـنحهـيقَق ـمن مـهد وسهـيقَرِالطَّ لَـه

نحمالْ يالوت نم بر اي انظْفحأَ بِوشيخه ـالشاذي الْبِي أَلحـسن

هالْ وثُارِو لْلـبنِاط ـالظَّواهر رـبتعم ىكَحي كدـن عهاهـجفَ
من زاد يقِرِلطَّل ـعاز واحـترام الْبِوميشِش شيخه عبد الَـالسم

انْسحاِإل يلَبِس با ري انبِ كلُسأَ نامحالر دبع ينِدـمالْ مهِخيشبِ
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بِوشيخالْ همسفَ ىمـخر نِـيالد فقريِالْبِو الصيوف تـقي نِـيالد
وشيخه اجِـت ينِالد الْ ورِنهىد بِوـحق ورِـننِـي الدم حـمد

قَالْ نِعيـينِوِز عنيقَـالْ رِصقهح هـيقَرِالطَّ ثارِو نِـيالد سِمشبِ

يرِصبالْ يماهرـبإِ نم ىرس امكَ يرِـسي رـس مهِضيفَ نم اـلنفَ
يـانِورمالْ هـخيش نم هذَـخأَ يانِـعمالْ ابِرشل ياقـالس وهفَ
اـنالَوم اي مـهِقِّحبِ اـنظْفاحفَ اـناتا أَـم لَّكُ مـهنا عـنذْخأَ

هـاذتبِأُسو ـدـعسـا ينـوعد بِوسـيعد ـالسـعةَاد لْأَساـن
بِجح نم يـقبت الَفَ مهاذَتسأُ يا رب سأَلْنـا السعـود بِفَتـحِ
مدعن نْأَ لَبقَ يرِسكَ رباج رِابِجبِ مظَّعمالْ يعِمجالْ خِيش يانِوزـغالْبِ
قـائثَوالْ فهكَو ةوـبالن عِرـفَ الْبِوحنِـس ينالْ وعِـبـقَحقِائ
هو بالَوِالْ ابأَ ةَـياُأل لُصولْص ولْـسالر وِنص هـخيشو هـيبِأَبِ

مفَ نالْ ضِيملَ ىـفَطُصه زِمـهي هـيارِجالْ اـهنِيع نم اـهذَخأَ
عن جبرأَ لْـيائبِ ىترِقَ اـههـيب هـبـيرِغَ ارٍرـسأَ بِ هـصـخفَ
خـصه  وـعـفَربِ ه ـِسفْـنه ـمنر الْب ـعزة ـعزبِه ـسره
وبـلُقُ الْهـضيفَ نم تَألـتامفَ بـجح الْهرِـصب نـ ععـفَرفَ
وورِـنك وـسرالْ ك كْمـتـتم مـظَّعمالْ كولـسربِ بر اـيأَ
واسقاـن مفَ نيـاضغُ  كهـفَر هـبذْج كيلَإِ يـهالَإِ اـنبذجأَ
حتـ بِونَكُى نكم ـنلَ إِكـيك تغيباـن ـعن وجوداـن ـيفك
هـيقَقحالْ عِـيابِـني اِهللا لِـهأَ هـيقَرِالطَّ يذ ةـلَِسلْس قـحبِ
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كـيلَ ع اـندـنتسم  يـهالَإِ من سـنيد الْوـغلَإِ ةُـايـيك
ظْمهاَأل رـسارِر ـنالْور جالِـم يـانِعمالْ لُص أَ يـبِلْقَالْ كورِنبِ
تـعلَاآل م وجـيماَأل عوـلـهي لِّـص ـيا رب ةًالَـص بقهـي
هـلعف يف ارـصقَم يوِالَـعالْ وارـحمر بع بـيدكف ي ضعفه
نـيمالَع الْبر  ِهللادـمح الْمـثُ وارحم حزبان وجمالْ يعمـينِومن
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  ـاح الّنْصرِيا مفْت ي ليْك ربصلَّى ع

  وله أيضا رضي اهللا عنه
  

احـ اَدرِكْنِي نرت يا راحةَ الْعقُولْ صراح النـيا مفْت ي ليك ربصلَّى ع 

بر ابب تداَقْص احفْتالْم تاناْهللا  وو  زِيدا ني مكحن لَك ردا اصم 

راحـكَبرت االَج الضر حاطْ بِنا  الْجمر فَوق يتقَلَّب مهموم خاطْرِي  

يها فم ابالْ جاَلْح احاقْب قْتالْوو ما كَانْ عذْر اَلْغوثْ يا ايمام الْورى  

باخبار اصحاح قُلْت النْبِي انذَرنِي رـ الْخب بحت   ونيا أَنت اوعدتنِي 

بِاالَصالَحواجزمت  انشرت رايتي   ترشابِيبباحي وتاوي  خافخرهجو

االَرواح اقَت ـ ض الصْبر ضرْ بِنا  النْصر هذَا  متى وعدك والْيوم طَالْ 

نـفَ لَكات  يف تكُن ـ فَضاح  نكْتم كُلّْ سرْ معلُوم كَانْ من حقِّي 

واحـ ن جِيتك رب  بجاه  رانِي  استر انت  لَكن أَنا افْضحت نفِْسي 

مرْ والْكَاس نجرع  اعيِيت ما نكَابد  االَلْواحنلْقي اخشيت من احماقي
نيب  فَقخي  لُوعْالض رطَاي احنبِج  كَّنس ايوي اهلْ فجقَلْبِي ع فَراج 

اسماح ما كَانْ   فينا  اقْضات إِذَا  مكْر كُلّْ  يحتملْ الْوقْت راه داعي 

اكاشح  ريشا ابي  ريالْخ احاالَفْرو   اكاشحرشالْب  يحما سي رصالْب يح 

قارا الْبلْ يجع  ودنبِج ـ امالَح  ْـرلْ كُلّْ ضمحتا  تانوي اهف يتظَن

انْ زِيدثْمع ـخ دال احرالْج نابو مهـحز عي  ملع  رمع وببـ وكَر

الُوتج مقَو تتلَ شـالْبِطَ ىعاح أَلَف كابحي اصف ضهاَن االَّ اكْثَرو
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كابب وحن صاخش احرِي طَمصب يكلانِى عاكَلْ رت   قَّبرتن  بلْخـلر
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    بِعْينِي رأَْيت الْماَء

  وله أيضا رضي اهللا عنه
اورـه فَتطَـمن التنزِيه إِلَى التشبِي هـ بِنفِْس  أَلْقَى بِعينِي رأَيت الْماَء 

رمأَنَّ الْخ تنا ظَنفًا مرا صرجحت هـبِعينِ  الْجوهر  رأَيت ولَوالَ أَنْ 

هأْسلَى رع نقٍ   ماهش كَساـفَتر  لَّةعلو ورِـالظُّه فِْس الَـمـ بِنه

ل ردباِءتفاًء ِإلخيحتاس ا جاـبِمر  كَسرِه عن يسع  الْمقَام وحيثُ 

راـ تست اـ بِه اللِّقَاحِ زهرة إِلَى  قَاملَى أَثَارِ وع ـ الْكَسارِياـرِ ج

كَست نا مبجـأَالَ فَعر قَد اـجر بِأَسرِها  الْوجود وجار في أَطْوارِ  

راـت اـعم جلي  إِلَهأُعرِفلَما   صالَ بلَوـوبالْع ـرد تريصبـ وه

 أَْهلُ الْهـوى العـارِفني بِـاهللا
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

اهللا ذكْرِ في مى لَهـوشن نيـارِفاهللاـبِ الْع وىـالْه أَهلُ

اهللا قُربِ في  نى  ذَا مقْوي قَدوا وي غَاباهللا ف وىـالس فَنوا

اهللا   بِغيـرِ تبـالـي  الَ  ي أَذْكُرف افْنـا اهللاوـي ييللخ

عـتفاهللا ر ظُرانو يـحال كَيقَ لببِاهللا ىـت  عمي  أَسلقَو

كَيل  ـتاهر فَضاخك ورصب و بغكني اهللا عف  رضك  حقَلْب

 تاه لَسوس ـهو نيكـع أَعرِف نفْسك بِاهللا كبرك   شنم
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  أَْزعجْتنِـي نـار اْهواكُـْم
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  
بطاصارِيـو  كُمناالَـطَ ع مـاهواكُ نـار يـأَزعجتنِ

ـمـقَلْ  نـبه جسالَــت محواـفَار  مرغـبِكُ  اـمم

ذْـم هـعتد ـماالَـبِالْوِص مـفيكُطَـاش  لُـكَذَا الْعقْ 

ـلَيـالْ تصلُـو كَمالَـت فْ لْـبـكَشـتطَ مـغاكُم

ـلَيــالْ تدو  عـتالَـج ـالَ أَب حر ـعن ـابِكُـبم

أَالَـس نـم واـلُـ تبخالَ مـكُـبِفَضل  ةٌـ ثيقَ عندي

نسـاكُـوم ـيـفه الَـج يـقَلْبِ الَـس نرِكُ عـغَيم

الَـمـتج نِـالْغص ىـعلَ فَجـفَانتنِ ريـبِكُ يـعم

الَّـكُ مـبِكُ يـبعض كَانَ مـبعضكُ نـالْغص كَانَ إِنْ

الًـصـوفَ اـقـح هـقَولُ ا ضـمهر ـمن جـاكُـنم

تـأَنـلَ مـفَ هعر أَصالًـو مـكُـولـبِقَ    الَـقَ   إِذْ

ائهِ الً ـستبمالَـو  كَم  قَفْتو ابِكُمبِب

ىـإِني مرتجِي ما يتلَ يرحمكُم  أَجِيبونِي

يحتاـمر ذَاهالًـو كُمتطَلْع توجر كَم

جِيتراـم بِه صالَـو كَم لْتمع رِكُمبِأَم

مهالَ   بِالَ أَجِيبونِي كُممحرونِي يمحأَر
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تإِنْ كُنالَ وأَه تلَس مـ بِفَضلكُ قَربونِي

أَهالَ قُولُوا بشرونِي كُملي بِقَووا لحرص

بابِكُم عن  الَ أَبرح دمي حالَ هواكُم في

اَألهالَ  عنِ غَربونِي اكُمي رِضونِي فذِّبع

شحالَـالْفَ أَلِّفُونِي و نونِي عدرج اكُموس

يحالَ سمعونِي صوتا مـبِغناكُ  ي مزقُونِ

نلُوعٍ مالَ  قَالُوا ضأَه مـبِفَضلهِ أَجابونِي

الَـإِلَى الْع رفَعونِي بِنفِْسهِم ونِي ـعرفُ

الْوصالَ معنى ذَوقُونِي مـ بِحبهِ مزجونِي    
جوالَ جلْت معناهم في مـخبِهِمرونِي بِشر

دالَـب بِهِم ونِيـبدلُ نِهِمسي حونِي فبغَي

 بِذَاتهِم لي سمحوا الْوالَ  بين دخلُونِي

مـ بِِسره كَلَّفُونِي يحالَ  كَاسا ملَكُونِي

عرفُونِي معنى الْقبالَ رِهمـ بِسي هذَّبونِي

مهتدجو مالَّـالْكُ ه مهوحن تدجإِنْ س

وصالَ وزادوا قَربوا حا فَرـ بِهِ يـفَيم

تضرأَعنِ  والَّ عالْخ مـبِهِ دام سرورِي

الْجهالَ عني  رفَعوا  سناهم ضاَء حيثُ 

مهَألن  مه الَـ اَألص مـقَولُه فَ قُلْت إِنْ
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من بعد موتتي اُألولَى مـحياتي دامت بِهِ

مـوا لي ذَاتهـقَرب فَصالَ  والَ وصلٍ بِالَ

الَـنبهونِي من الْغفْ سواهم  لَست  إِني

مـصار الْغين عينه واضمحالَّ الْغيم زالَ

فَالَ تنكُر هذَا الْقَوالَ مـلَه الَ وجود إِالَّ

ابوالْجو  مهنالَ  متي طَابفَالْخ مهنم ملَه

ا كَنقَوطَّالَـلَبعا مز  كالَ ذَلفَلَو هنـمم

الَـوانج  الْبطُون في مهنا كَانَ مم رظَه قَد

الَـمثْ والَ شبه بِالَ مهننَ موا الْكَورأَظْه

زاالَ الَـفَ ونُـوالْبطُ مهنم ورفَالظُّه ملَه 

الَ إِجماالَ الَ تفْصيالً مـسواه شيَء فَالَ

ردالَـخ قَدر للسوى مـ ذَاتهتركَتفَالَ 

قَدلُّوا والَب صدملْحا بواـعد هفُسـأَنم

الَالَـ وإِج مٍـبِتعظي  لَهم منهم فَالصالَةُ

الْم نيب رِفتعالَـم ديبي عإِن هدبـ عم

الَـ الْمبج  الْهاشمي سأَلْتهم بِالْمصطَفَى

وا  الْوِصديؤياالَـو قُربهم نْ يدميوا لي أَ

االَـالرس  خاتمِ علَى بِفَضلهِم ثُم الصالَةُ 

ـالْقَائهِ متبالَـالْم محـمهتريخ ـدم
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ـأَقَ قَد ر يالَالَـبِالْه مـ ومن لَه هـِوآل

ناالَ أَقْطَابٍ  مدأَبو بِهحصو و ا لَهـمم

نخيشاـل فَضالَـالْم بِرِضاهم الْجزا كَذَا
نالَبالْع رطَفَى فَخصالَوِي الْمفَانِي الْع يهِمف 

نباـقَر  صأَوالَــو مـ منه َألني الَّذي
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  يا مرِيـد الْوِصـالِ
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

لِّـمـيسـالحـالِ  لالْوِص رِيـدا مي

يهف تـخسـالِ رالْكَم قَـامذَا م

لَعلَ أَخعى  نوى السوها نى موهت نا مي

خلَعت أَنا كَما في الْمقَدسِ طُـوى

فَخلَعـت  النعلَيـنِ  الْكَونيـنِ كَـذَا

ثُـم ـتيدئَالَّ ننِي ليب  نقَى  مبي

 بـا قَـرانـرى تادن نا مـا يانوهت

تـربِـذَا  أُم اَفْـن عمن سـوانا

بـا  ري   يـكف قُلْت قَصدي  وطَلَبِي

ـتفَياكْت  بِك تـةُ أَنـي غَايبح

رِضــاه دا وبـ نهـواه من تجلَّـى

 بِـه ـتقَيب اهـوس  نمع تبغ

 فَـعاربِـي وجح محبوبِـي قَربنِـي 

بِـه لْـتصات ثُم صفَا  مشروبِـي

تبغ ني عـالي حي فالصاتي  ولصو
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امتحقْـت أَنا  الْجـالَلِ ظُهورِ في

روحي  وجِسمـي ورسمياَمتحق إِسمي

شهـدت لَما  عن  علْمـي غَيبنِي

ي غَـابـودجو لَما بدا  مقْصـودي

  ثَـم ـتيلَب ةرضي  حف ودهالش 

  

  سمْوت علَى الْجميعِ 

  له أيضا رضي اهللا عنهو
هنِيئًا لَك تـه أَيا راحـةَ الْعشـاقِ   حسنا ومنظَرا سموت علَى الْجميعِ 

مناوِيـه أَيا كَعبةَ الصفَـا  يا غَايـةَ  نِكسي حف تعما جكُلُّه ناسحالْم

اكـوهي نالِ  مةَ اَألما غَايأَيوِيـهـا   دنةَ  الْماحا رارِ  يرةَ  اَألسجها بأَي

لَيس  الْفرق  ينفيـه فَجمعتنِي جمعا نرى بعضهـا لكَي فَهِبت لَها كُلِّي 

ـاكنِي أَيتصأَوو ِيـهفْشـا  تننيا بم  صونِهاكَشفَت عن رفَعت عني الْغطَا 

ِيـهلا يكُـلِّ مو نالْكَو نع ـتبفَغ  نيا حهتدهش تدب   لَيع  اـبِكُلِّه

إِلَى شيٍء  يطْفيـه مماثالً  للْهـوى  ولَم  يـزلْ عمره فَطُوبى لمن فَنى 

سرعانَ للَّذي  فيـه فَخروا سجـدا الْهوى  قَرب من حانِها ولَو أَنَّ أَهلَ 

شربِ كَأْسها ولَوالَ الندمانُ ذَاق  من  يكْفيه فَالْحشر جرعات وانقَضى اَألجلُ

لْـهدبفَن يـهـا  فاهريمِ  إِذَ نحبِالْج  سح تفَقَدو يمعي النف تكُن لَواوهن
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 مْن الَ افْنى  في  اْخوانـو
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

يمـانـوا خالـي من الَ افْنى  في  اخوانـو 

ذَاك   ضيـع  ازمـانـو  بـابـــا يـا 

حظُّـو  واحسانـو ذَاك  لْسـانـو حـدو

اجنانـوغَرسـو  و جاح  بـابـــا يـا 

واعظَامـو  ماتـوا   اعـو ضاتياحـو  وقْتو

صالَتـو ما اعطَى شروطْ  بـابـــا يـا 

الَـمس   الْقَلْـبو  الَـمع  ـالَسجالَ ي  نم

لَـه  غْنايـم ما تحـوز  بـابـــا يـا 

الْقَلْـبو ـراضح  نالَ م ذَاكَـر  ـالَسجي

دايـم  ايمانـو  قَاصـر  بـابـــا يـا 

ـرـبجـالْ  يحم   الَ ذْكَـر  نم ا ذَكَّـرم

الَ تشاركُـو في  ميمـر  بـابـــا يـا 

ما شـاف  معنـى مـا فَنـى من الَ افْنـى 

حظُّـو  في  السنـه أَش  بـابـــا يـا 

عظيمـه  سطْـوه هذي  الطّْرِيـق  كْرِميـه 
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لالَّحباب  غْنِيمـه جات  بـابـــا يـا 

مـادع ـريالْخ نم دخلْهـا  نـادم من  الَ  

هايـم مثْلُـو ما ريـت  بـابـــا يـا 

 ـريلْخل ـدـىين  واتبعنـا  اقْصـدنا اللِّي 

في  الْجنـه قَصـرو راه  بـابـــا يـا 

فْـلَـسـالْ يحم في  مجلَـس اللِّي ذْكَرنا 

بِنـا  متـأَنـس صـار  بـابـــا يـا 

 يـنكسـي مالخ نكَّـر  في  اقْوالـي اللِّي 

أَش يعرف  في  احوالـي بـابـــا  يـا

اعطَـانِـي ربـي   غَـانِـيعليهِـم أَنـا 

اقْصدت  فيهِم  فَانِـي ما  بـابـــا يـا 

عـونِي  وحسبِـي هـو   ربـي قَصـدي 

هـو  طُبـي والشْفيـع بـابـــا يـا 

ربـي  صـلَّـى علَيـه  يتلَـى موالسْـالَ

جملَـة واالَصحاب لَأللِ بـابـــا يـا 
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 والْعيـان الشهود أَْهلُ
  وله أيضا رضي اهللا عنه

  

 مقَاهس  انْ قَدمحالر والْعيـانْ الشهود أَهلُ

هاموا فيـه سكَارى ته  كيـزانْحضر في

ماهادنو قَرِيـب  نم  مهكَـرأَس بِيـبالْح

بِه  جِهـارى باحوا يإِنيـبقر  اكُمعم  

اظَاتفَي نـلْ ممالْج لَـلْ قَدح  ـماهكَس

 يهِمثُ  فيح ـرظَه والْكَمالْ حازوا الْفَضلَ 

جو ـمـانْ اَءهيبِالْب  ـرظَه  يهِـمانْ فدو

قَد خلَعوا الْعـذَارى ادفَـز مانْ لَهـدجو

 لَكُوتي  الْمه فرطَائ ـمهاحوه أَرـرـائن 

عنِ  الْورى قَد غَابوا  وتاربي الْجه فرائح

مهقَترأَحو اَألشاقـو  ـمهتـذَبج اقاَألذْو

انتشـارا أَنتشـروا اِإلطْالَق حضرة وفي
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