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  ةقدسيّ  حجوهر رو  يف ةعّز ورقائيّ  ةقصيد مدح المحبوب سّرا دون الجهر يف
 

  ﴾ بهىاأل ي  هو العل﴿ 
 
 لظهورها كّل الّشموس تخّفت      لعتهطنوار أبوارق  يجذبتنأ
 ظهرت في العالمين وغّرت    مس من نور حسنهاّن بروق الشّ أك

 ّلت لرفعتها روح العالء تع    لبهجتها مسك العماء تهّيجت
 الغمام  بنفحتها ظلّ    خت بنفختها صور القيام تنفّ 

 البهاء تجّلت  لغّرتها نور   ور البقاء تظّهرت طلمعتها ب
 عن مشرقها بدر الّشهور تكّرت   تظّهرت هورالظّ  شمس مغربها عن
  تقّرت عين الجمال رفهاطعنو   يب الّشمال تنّفحت ط شعرهاعنو

  لعتها نفس الكليم تزكتطبنار   قد اهتدى بنور وجهها وجه الهدى 
 تجعدها رأس الوجود تمدّ  لوهق  تقّبلت  الّصدور صدر شفرها لسهم
 رض عليها تمّشت أوعرش العماء    القصوى مواقع رجلها  يوغايت

 كّل نار قد حرقت وفي   وفي كّل عين قد بكيت لوصلها 
 ي ّول منيتأ من وهذاي قلب ىعل  اللقاء رجلها  طت بكّل البسطبس
  تربة كلّ  فوق  القرب حروف قمتر   لبت حضور الوصل في كّل وجهة ط
  يقربت البعد من بعد يرميت برم  في وصل نورها  الو كنت سارعو 
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 يحّبتأجزاء  فذاكي جابتن بالّسيف  وصلها  في مدّ  ييداأن رفعت ا  و 
  ي نسبتظع لقالّ إ لم يك قصدهو     لوثق عروةالّ إ لم يك يوهمّ 
  ي فضيحت يعنّ  تكشف فالي رحمأ  لقاك ي ب ماو فداكي روح لها قلت
   زمان القديمةبقائه باقيا في إ   الحّب عنك بوصلة  طبفر  يومنّ 
  ي قيامت قامت صلباألالورى و كلّ    سّر ظهور الح من ظهورها و
  ي دوتكون قالوجود في  كور  حزن حسين قد احملت لحزنها و 
  يمهجتو ي نور و يمالك روحو   يب سّرتمحبو و  ينت رجا قلبأل
  ي كربت من بعداالنس بروحي هبنو  الوصل من بعد هجرة  بفوزي منّ و
 تذّوت هودالشّ  نوري زفرت منو    دتتوقّ  الوقود ناريحرقت منو

 ي شتطع بعض ييسقن لن الّسنا ونهر  يابس  يبحر العماء من حّر ظمأ
 تحكت  يدم عين ّنها عنإها    ر شهدته أبكّل تراب كّل ث

 نار الخليل كجذوة  يمن حرقتو  رة طكقط المحي بحري عن دمعتو
 عين الهموم تجّرت  يوعن همّ   بحر الّسرور تجّمدت  يحزنمنو

 ي مشمت  غرّ  من فىطاي نور و    اغشى  ياغمى ضيائ يسنائ
  ي حرقت حرى من حرّ أ يوقلب    ىبلأ يسمجو برى ي أعظام

 ي تمنيّ  وصلكوي ذابن هجركو    ينوحّبك حكّ  يهواك هبان
 ّقتشاد تؤ الفرضأ يقلب همّ  نمو    رتطّ تف الّسماء كاد يحزن سرّ  عنو 

 ت تدلّ يوجه صفري سرّ  من زفرو   حاكيا  يعين دمع يوعن حّر قلب
 ي نصرت من فقد يوم بكلّ  الحّ   ذليمع شمت منيلاللّ  بكلّ  حنّ أ
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  سان تكّلتكّل اللّ  عن ذكرها   رتبة  لّ غاية الذّ  إلىوصلت 
 ود في كّل غرفة قميص السّ  تقّمصت ي سرّ  حزن  من القصور حور

 ة طكّل بسي ف القبض بكلّ  قبضت  وردت بكّل الحزن في كّل قلبة 
  تتحكّ  ما قد كلّ  عن لسالك فخذ  تاصم نأ قالتوي ورائ مني ونادتن

    يحّبتأ من كشبهك يّ فكم من عل   يرادنأفكم من حسين بمثلك قد 
  ي صفوت هلأ  من كفوك يّ صف من فكم   يحّبنأفكم من حبيب فوقك قد 

   يبنظرت يّ لإ الوصل لحضا بنور  لن يفزوان وّل اآلكيف ضجّ  فقد
 كلمعة  طنور البسي ي وعن مظهر   كنجمة  رهو الظّ  شمسي مشرق ومن

 كقبسة  الوقود ناري حبّ  نار ومن  سّر الوجود كنملة  ي ومن نور سرّ 
 الّسناء تضّمت  كفّ  يكّفت عنو          ر االله تدّينتطفي رتطوعن ف

 وقد جاء عدل الحكم من عدل حكمتي  وقد جاء أمر األمر من أمر ظاهر
  ي روح القدس قد هاج من نور بهجتو    ينطوج باموج البحر قد كّف من مو 

 ت ور الجبال تدكّ ط يومن لمعت  تصّعقت البقاء موسىي نظرت وعن
   تهّزت ميمالرّ  عظم يمن نفخ روح  فوس تحّشرتروح النّ  ي مر أعن نشر 

 ي لعتطوروح البيت قد قام من نور  حول بيتها ي مر فاف نفس األطوقد 
 ي تطّر خّرت لنقباء الجهر بالسّ و    سّرة الباءي ملك معالي العلم فو

 ي وفدت من وفدتأ قد العلى كلّ و   قد بدا  ي مر أكّل الهدى من فجر 
 لحن الّنحول كّرنة  ييتومن غنّ   يور كلحنة طّ غّن ال يوعن نعمت

 ي شرعت دون  عن الغير بحبّ  شربت  ّن عنك شريعة الظّ  شرعت بسوء
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 ي محّجت سواء عن سماءأب رمتو   سبة وصاف اتيت بنأوجئت ب
 يئة طعظم خأ  حدّ  فال حدّ  ها هو    يوصفت بنفس ونسبتها بنفس

 ان وفّيت ط شر  جرى  بذاك يكن لم   رجوت بظّنك وصلي هيهات 
   ةمهجّ  عن دم القهر سقى دماءو هر عن كّل كاسة توّفت فشرب بالء الدّ 

 مع كّل حاجة طعن  قمع القضاءو     ةع الّرجاء عن مّس كّل راحطقو 
  يبيعت ّولأ من الحبّ ي ف الحشا حرق و  واجب العشق  مذهبي فماء الدّ  سفك
 كّل يومة ي ف الّتوالي شتمو           ملذع كلّ  لذع من يالياللّ  يقظ
  قهر القضاء كشفقة يوعن مّلت       كشربة الّردى سمّ  يسّنت عنو 

 ي مر في فرض سّنتكذاك جرى األ جرى  و فارض بماأدعوى الحّب خّل 
 ي وغاية آمالي ومقصود سّرت    ين يا حبيبتأوناديتها سّرا ب

   نا آمل بما قد تعدتأفها   قدرتك  يّ نا حاضر بين يدأفها 
  تبما قد تقّض  راكن ناأ فها  نت تحّب أما  الب بكلّ طنا أفها 
 سياف قهرة هذا شايق أل يوجسم  وتك طرماح سأل يهذا راج ي صدر 

 ي منيت وحكمكي راحت شكطوب    يوقهرك بغيت ي نارك نور 
 كيف اضمحلت  يفاشهد بسّر قلب  كيف تجّريت  يدمع عين ىلإفانظر 

 قتلت بسيف الّرد في كّل ليلة   رميت رماح الكّل في كّل يومة 
 ّل لحظة وفزت بسّب الكّل في ك  رةطكّل سقرأت كتاب الكفر في 

 رد في كّل وقتة طّ رمحت برمح ال  عن الّشرك في كّل آنة طعنت بط
    يت لجيدتحدّ  القهر سيوف نّ أك  قد نزل  يهر لنفسّن بالء الدّ أك
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 نار خليلة ّيوب و أوضّرة     يوسف سجنةو حزنة يعقوب
 وضّجة داود و نوحة نوحة    تأسف آدم وهجرة يونس 

 ومحنة شعياء وكرب زكّرية    حرقة مريم وفرقة حّواء و 
 قد بدا كّل بلّية  يفح همّ طعن و  ىقض ما لكلّ  قضى قدي حزن رشح من

 بوحشة  العراءي ف ينسآب فاشهد  في البالد بال مونس  ي فانظر بسير 
  رض تلقتفجر األ يقلب من فجرو  عين الّسماء تهمّرت يعين فتحعن و

   تتهدّ  العالء عرشي همّ  نور عنو  عت طّ روح البقاء تق يومن روح حزن
  تنّبتي عين دمع عن هودالشّ  غصن  تحّمرت  يحمر الوجود من دم قلب

  غيرك مّرة عند من البقاء شهدو   مّر البال في سبيل حّبك حلوة 
  تبّقت ثر الوثيقأمن رجلي و    تعّينت الحديد رسم عنق عنو
 و تصريح نثرة أمن تلويح نظم    حرقت فيه وقد الّ إ امضى يوم ما

  ي تشدّ  قد فار من شدّ  ي وسرّ    قد ذاب  يقد راح وقلب يروح
 ي عظم حيرتأ  من كاني نفسى ابقاءو   مهّجة بقيت بال روح وقلب و 

 ي رتطصل ما علت فليت باألفيا جرى  ما يّ علقضى قدي سرّ  علوّ  من
  حينة كلّ يف القضاي بادتنأ بذاك  رة طش كلّ  نالبال عي تنطحاأ كذاك

  ي سريرتي الّلقاء ف عين ىلإ وصلت   غاية الوحد وحدة  ىلإعرجت 
  حديدة رفط كلّ يف عينك عن  شهدته  يوصف عينوصفك في 

  تبدت منك فالوصف بالوصف لوو  منك ظاهر  فالحدّ  ن كنت بالحدّ إ
 نور الّنهار تصّفت  يوعن سّرت  تحّققت ظلم الّليال  يوعن كدرت
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  ي فزت بالّنور العلي يوم بعثت   نأل ارودطن صرت مإفال بأس 
  ي عهد غربتاء في طّ وهاجرت بال   نسه آوآنست بالقدس من نور 
  ي سّر سّرتعارجت بالّروح في و     ينطوآمنت بالّنور من نور با

 من بقّية  بقى فيه ما نفس من  ن ارتحلأيا روح الحيوة ناديك أ
  ي فما لك قدر بمقدار ذّلت   نزليأمن العرش  فيا روح العماء

 فما لك من عّز في بالد ذليلة     يخرجأن أ ييا فؤاد يصاحأ
 رخوة شد و  من حبيبك رضا يف  شهدته  كّل مايف اصبري صبر  فيا

 ت لتدّ نت اسأ عرفت بكّل ما فقد  ن اصبر أوقالت  يبالّروح نادتن
 كوحدة  يعكفت فالّشرك عند   به قددع عنك ما عرفت و 

 كظلمة ي عند الّنور سنى ضياءأو   كحشوة يور عندطّ بهى بهاء الأ
  ي صدق ولكن لرعّيت نعتكر آثا   لكن لفتية آيات وصفك حّق و

 كنت في نزهة  يحد قد لنىنّ إو   قدسة ي كنت ف لم يزل قدينّ ا  و 
   كجهلةي عند كان قد عالم من فكم   اظالمي عند كان قد لعاد من فكم
 لن يعرف بحرفة  عارف من فكم  فانيا ي عند كان قدي باق من فكم
 ي بسجدت وقتا يفرّ  لن ساجد من فكم   ااغيطي عند كان قد عابد من فكم
 ي صحيفت من نزلتأ قد الّسنا صحف  ثابت  يكون نفسي الّسماء ف زبر

   تسّبحت الوجود بحر يرتطق عنو  تكّورت  طشمس المحي يومن ذّرت
 ة نحلة نّ و كر أكغّنة نمل  يعند   هل الورى ظهر أ كّل الغنا من 

  تحّيتي روح غنّ  عن الّنفوس كلّ    توّلهتي سرّ  جذب من العقول كلّ 
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 ترّبت ي حكم فحط عنب بو الرّ  كلّ و  تأّلهت  ي مر أرشح  من االلوه كلّ 
  ي كان موضع وظأت ور قدطّ العرشو  قد مشى  يمر برض الّروح باألأ

 شمس الّسرور تجّلت  يلروح   هور تجّليت نجم الظّ  ي لنور 
 الع قدسة طمواقع آثار م   جوامع آيات لوامع نزلة 

 نوار برائز حكمة أ رائزط   فكار سواذج فكرة أجواهر 
 قد بدا كّل بديعة  ي ف سرّ طوعن ل  حكمها لكلّ قضى دقي مر أ كاف من
 شريعة وهمة ي جريت ماء الّزعم فأو  بظّنك اقبلتها و  يعرضت عن وجهأ 

  ي نفسك وكذا ضّيعت صنعت يف  الغيب فيما صنعة  ما استقمت بنور
 ن غيبة طباتعّرف بوجه الّنور في   مر في ظاهر صورة تمّسك بحبل األ

 فاشهد جمال القدس فيك بال كشفة   رب عنك بال رمزة فاخرق حجاب الق
 ّن عيون الغيب قد تبكت فاصبر أل  رب طقواة العرش اض نّ إفاسكن ف

 عاجز عن دركها كّل عقل منيرة     هتمعنى وراء العلم فيك حجبو 
 مينة أن تكون إفال تفش عنها     هنس بسّر القدس سرّ آلذذ و 
 رف قريبة طليفنى الوجود في  ه شهدت عن وجه مااءطتكشف الغ لو

 قدرة  بذاك جرى الحكم من سّر   مر عن عرش عّزة كذاك جرى األ
 وبى للواردين في شرع بديعة طف  وبى للفائزين عن حسن وفائهم طف
  ي وفتطوبى للواثقين عن حبل عطف  وبى للعاشقين في سفك دمائهم طف
 ي ربوبت ي ظلّ الجهات ف عن كلّ     وبى للمخلصين في ما سرعوا طف
 


	في مدح المحبوب سرّا دون الجهر قصيدة عزّ ورقائيّة في جوهر روح قدسيّة

