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Track 7 – Fama Tama Min Chayeein (Zriga Maqam)  

   فما ثم من شيء في الورى  

 

 هللا حي    هللا حي   هللا حي     هللا حي  

 فما ثَم من شيء سوى هللا في الورى 

 سامع     وال ثَم مسموع وال  ثَم 

 ال إاله إال هللا    هللا هللا    الإاله إال هللا ال إاله إال هللا     

 هللا هللا    

 الإاله إال هللا        فما ثَم من شيء سوى هللا في الورى

 هللا هللا     

 وال ثَم مسموع وال  ثَم  سامع   

 الإاله إال هللا 

 هللا هللا  

 هو موجد االشياء وهو وجودهاهو موجد االشياء وهو وجودها      

     وعين ذوات الكل وهو الجوامع وعين ذوات الكل وهو الجوامع                

 الإاله إال هللا 

 

 

 جل موالنا عن شبه المثال عالي  *** يا الواجد بالصرخة عن ضيقة الحال 

 

 خاطري يتهنى قلبي يعود سالي  ***   غثني يتفاجى كربي نلوح االهوال 

 



 و عاد منزل ديوانو بالكدارمالي   ***  الين يركن من بارت له جميع االحيال  

 

 بجاه كل والي   مواليادخيل لك أ *** باألنبيا و االرسال   سيدي ادخيل لك أ

 

 االبدال وكافة االقطاب و االجراس  ***  ادخيل لك بالسادات الصالحين االفضال

 

 عضالي نتسرح يرتخى  ثقليخف   فني رحمتك ننَّال ***يا من ابالني عا

 

 الصالة والسالم على امام االرسال *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي 

 

 ما انتشي غايب نرجاك يا الجليل *** مانتشي عاجز تعذر يا المولى

 

 قريب حاضر ناظر احسانك جزيل *** تقد تشفي من ذات العبد كل عال

 

 ل جاير ثقيل *** و الخاليق ما تعذر حال من اتبلى االبدان ضعيفة و الحم 

 

 ويديرو  فالمراتب المعالي  وإذا اشكى العبد على سيدو يزيد يقبل *** يحرر  

 

   مفتوحة للسائلين فحالي خزاينكباب االجابة عندك ما تتسد باقفال *** 

 يا من ابالني عافني رحمتك ننَّال *** خف ثقلي نتسرح يرتخى عضالي 

 الصالة والسالم على امام االرسال *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي 

 مايلي قوة و اليلي جهد و ال حول *** و اليلي تدبير في القضا و ال حيال 

 

 من أمرني بالصبر و التوكل *** هو يصرف هموم ذاتي الوحيال

 

 أنا الدعا و من عند  القبول *** و الحاجة ما تكون فيها تعطيال من عندي



 

 و هللا ما بديت هذا التوسل *** حتى تيقنت من قدرتك الجليال 

 تعطيني ماطلبت في هذ الليال تعطيني ماطلبت في هذ الليال    

 

 لك من عبيدك حق تستجب لو  حق قلت يا ربي للنبي المرسول *** من دعى

 كيف يدعو عبدك و يخيب يا المسؤول *** يا سريع المعطى لجميع من طلب لو 

 أمرك بين الكاف و النون حق مفعول *** من تحقق يحمق و يغيب عن عقلو 

 يا المعروف بالبقا و الدوام الزال *** يا البصير بعين اللطف شوف حالي 

 ل *** بيك ليك اسألتك مني اقبل سؤالي يا الموصوف بالوفا و الصفا و الكما

 نتسرح يرتخى عقالي  ثقليخف   يا من ابالني عافني رحمتك ننَّال ***

 

 الصالة والسالم على امام االرسال *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي 

 الصالة والسالم على امام االرسال *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي 

 

 *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي  الصالة والسالم على امام االرسال

 

 

 الصالة والسالم على امام االرسال *** سيدنا محمد كنزي وراس مالي


