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 عىل آله وسلموعىل آله وسلم  و صىل هللا عىل محمد صىل هللا عىل محمد  -1

 

 رحمة للعالمي  ن 
َ
 يا حبيبا جاء فينا

 منك فينا 
َ
 قد رسى نور المحّيا

َ
 فحيينا

 

 صىل هللا عىل محمد صىل هللا عىل محمد وعىل آله وسلم  وعىل آله وسلم

 

ي حماك يامحمد       
ي حماك يامحمد          نحن ف 

 نحن ف 

ية         ية      هللا هللا         عناية البر  ياعناية البر

يةهللا هللا          عناية                   ياعناية              البر

     الصالة عىل محمد            الصالة عىل محمد     

ي      
 الحبيب     هللا هللا      قرة عين 

ي         الحبيب                                 
   هللا هللا      قرة عين 

 

ي     صالة بطون األرض والجو تمأل     - 2 ي والسالم عىل الننر  صالتك ربر

 من له أعىل العال ُمتبوأ    عىلاألرض والسما            أصىلي صالة تمأل      

 أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل        وأمست له حجب الجاللة توطأ       

 إىل العرش والكرسي أحمد قد دنا    ونورهما من نوره يتألأل   

 

 



 الحقيقة    قد سبيت عاشق  يا زين الخالئق     يا زين الخالئق   ياعي    _  3

 من نهج الطريقة 

 هللا هللا هللا   هللا هللا هللا     هللا ياموالنا   هللا هللا هللا    هللا هللا هللا 

 الإاله إال هللا 

 حققت الحقائق    حققت الحقائق    فكانت وثيقة    أيها الرسول       

 ي الكـــــــــــريم  الهاد                                           

 

 كن شفيعي لما قدمت من زلل كن شفيعي لما قدمت من زلل             – 4

 ومن خطايا فإن الرب غفار        ومن خطايا فإن الرب غفار                  

 

 فما نرجوا الشفاعة من سواك           تشفع يا رسول هللا فينـــا           -   5

ــواك        أغث يا خب  خلق هللا قومــا                   ضعافا ظلهم أبـــــــــــدا لـ

ي إغـاثتنا فإنـا                 
ي رضاك                وأســرع ف 

 نرى الموىل يسارع ف 

 صـــالة وسالم مــن بهـــاك          عليك من المهيمن كـل حي                      

 

ي                           -6 ي  حب الشفيع مذهنر  حب الشفيع مذهنر

ي       ي                               وبه تجىل كربر  وبه تجىل كربر

ي          ي                                 به أنال مطلنر  به أنال مطلنر

ي             ي ورهنر ي مرغنر
ي                    ف  ي ومرهنر ي مرغنر

 ف 

 

 يا محمد يا نبينا   يإمام المرسلي     كن شفيعي يا إمامي  يا شفيع المذنبي      _ 7

 

 محمد وعىل آله وسلمصىل هللا عىل صىل هللا عىل محمد وعىل آله وسلم  



 

 هللا حي وباقي     الإاله إال هللا   الإاله إال هللا الإاله إال هللا       - 8

 الإاله إال هللا     الإاله إال هللا   الإاله إال هللا   هللا حي وباقي 

 إال هللا   هللا حي وباقي  الإاله إال هللا     الإاله إال هللا   الإاله

 الإاله إال هللا     الإاله إال هللا   الإاله إال هللا   هللا حي وباقي 

 

   

 بواحد  
ُ
 فلو كان ىلي قلبان عشت

If I had two hearts, I would live with one, 

ُب 
َّ
 يعذ

ن
ي هواك

 ف 
ً
 قلبا

ُ
 وأتُرك

And devote the other to torment in your love. 

 الهوى
ُ
كه
َّ
 ىلي قلبا تمل

 ولكنَّ

Alas! I only have one heart, possessed by love. 

 فال العيُش يهتنا ىلي وال الموت أقرُب 

Neither pleased by living nor that death is near. 

 طفل  يضمها 
ي كفِّ

 كعصفورة  ف 

Like a tiny bird in the hands of a child, disgracing it, 

 سياق الموت والطفل يلعُب 
ُ
 تذوق

Suffering the torment of death while the child is at play 

 فال الطفُل ذو عقل  يحنُّ لما بها 

Neither the child is aware of its suffering, 

ذهُب  ُ فين ُ ذو ريٍش يطب   وال الطب 

Nor the bird’s wings are free, for it to fly. 



 بال
ُ
 ألم الهوى من مجنونتسّميت

I am labelled insane because of bold love  

ُب  ن ض 
ُ
ي الحي ت

ي األمثال ف   وصارت بر

Anecdotes in my name have been reverberating 

 
 
اِق موتوا صبابة

ّ
ن الُعش  فيا معشر

O' bold lovers,  pass on with a relentless longing   

 بالهجراِن قيس 
ن
ب كما مات

َّ
 معذ

As the tormented Qais, has already passed away 

  

 


