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 كلمة المركز
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 كان جماهداً .. بيده .. وبلسانه .. وبقلبه ..

 كان راية ختفق فوق رؤوس املؤمنني ..
 كلمة احلق واحلرية ..كان صوته مئذنة ترتفع منها  

كان أحد مراجع الدين العظام يف تاريخ   وألنه سليل بيت ديين علمي عريق، ووالده 
هـو ايمـام الشـريا    مدينة كـربء  املقدسـة وصوصـاً، والعـاس ايسـءمي عمومـاً، وجـد ه 

ًء، أو اجملدد صاحب ثورة التنباك الذ  ال حيتاج إىل تعريف.. فء ريب أن يكتب يف الفقه مث
 ( جملداً. 160يتوسع يف مباحثه ويكتب موسوعة فقهية تربو على )

مث لـــيج عايبـــاً أن يكتـــب يف األوـــءق، والفلســـفة، وعلـــم الكـــءم، واملنطـــق، واحلـــدي ، 
 والرجال، والتفسري، وعلوم القرآن .. ويظل يكتب ويكتب حىت يصبح حبق سلطان املؤلفني.

عراً جميــداً .. فــء أعاــب مــن غلــ  وال أ ــر  لكــن .. أن يكتــب ًــعراً .. مث يكــون ًــا
!!.. 

ولــو لالعنــا دصــارده لنــر  هــل كــان يعــاحل فيهــا جوانــب احليــاة امل تلفــة، كمــا هــو دأبــه يف 
مؤلفاته القيمة، اليت س تدع باباً إال ولردته وعاجلتـه بسسـلو  مبـدع دلمـا ثـد مثلـه يف مؤلفـات 

 ق مجيــع األبــوا ، فهــو واــد رســول اهلل  ــريه... لرأينــا الشــي  غاتــه، فشنــه يف الشــعر لــر 
مـــرة أوـــر ، ويؤكـــد علـــى مـــنهاهم القـــو  وعلـــى  مـــرة، ويـــذكر آلـــه الطيبـــني الطـــاهرين 

 صرالهم املستقيم مرة ثالثة.
ومــن جهــة أوــر  نــراه تالــب الفتــاة املســلمة وحيثهــا علــى العفــة واحلاــا ، وحيــذرها مــن 

واأللفــال مــن اجليــل اجلديــد دصــارد  ــثهم االوــتءو ومــن أهــل البنــي.. ونــراه ينشــد للطــء  
 على املثابرة والنشاو والعمل من أجل مستقبل أفضل..

وال يقــــف عنـــــد هــــذا احلـــــد يف ًـــــعره، بــــل ثـــــده يتطــــرق إىل الصـــــهاينة الناصـــــبني ألر  
املقدسات، وإىل الوثنيني والصـليبيني وكيـف أ ـم يسـتهدفون بءدنـا، ويطمعـون فيهـا، ويريـدون 
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اخلــريات الــيت جعلهــا اهلل تعــاىل يف أريــنا.. وكيــف أ ــم يســلكون كــل الســبل  أن يســتسثروا بكــل
والطــرق مــن أجــل احلصــول علــى مبتنــاهم.. فيحــاولون إًــاعة الفســاد واألفكــار ايحلاديــة بــني 
 أبنا  الشعو  املسلمة لكي يتمكنوا من تشويه صورة ايسءم، والتنلنل يف بءد املسلمني.

فيـذكر بكـل حسـرة وأسـى مـا جـر  عليـه  جـده احلسـني وال بد أن يعـرج إىل مصـيبة 
من مصارب وكيف  در النادرون به، وكيف دُِتَل هو وأوالده وأصحابه، وكيف سـبيت نسـاؤه 
وألفالــه مــن بلــد إىل بلــد.. فيتــذكر كــل هــذه املصــارب ال مــن جهــة األس واحلــزن فحســب، بــل 

التضــحية الــيت دــدمها احلســني ولتــذكري البشــرية رقــدار  يــذكرها الســتنها  حلــ  احلســني 
  مـــن أجـــل عـــاس أفضـــل.. ومـــن أجـــل أن ال تحـــى كلمـــة التوحيـــد وتـــذهب رســـالة جـــده

 إىل اينسانية أدراج الرياح. املصطفى 
إىل تذكر مدينته كـربء .. فنـراه حيـنل إليهـا وإىل تراملـا املقـدس،  ويدفعه غكر احلسني 

الشــريف مــرة أوــر  ليعيــد غكرياتــه وأيــام ًــبابه..  ويتمــأ أن يــؤم املســلمني يف احلــارر احلســيين
عليه، فكان بشعره إمنا  وهو ملذه األمنية النالية كان يشعر بسن هناك حقاً جلده احلسني 

 يرد  أو حياول أن يردَّ جز اً بسيطاً من غل  احلق.
 رابـــة إغا عرفـــت أن صـــاحب هـــذه  -يـــا عزيـــز  القـــار   -وبعـــد هـــذا وغاك هـــل ســـتظل 

)أعلـى و إمامنا الراحل مساحة آية اهلل العظمى السيد حلمد مهد  احلسـيين الشـريا   القصارد ه

، الــذ  كــان أعاوبــة األعاجيــب، ِعلطمــاً ومنطقــاً وال ءعــاً وأدبــاً وِحلطمــاً وَكَرمــاً وكرامــًة اهلل درجاتــه(
 وعزًة ونسباً َوَحسباً و .. و ..

فقيهاً متتبعاً متبحراً غا الـءع واسـع، ومقـدرة  س يُعَرفط ًاعراً، بل ُعِرف )ددس اهلل مقامه(وهو
علــــى اســـــتنباو األحكـــــام واســـــتقرا  النصـــــوص، وُعـــــِرَف مرجعـــــاً دينيـــــاً غا موادـــــف عقارديَّـــــة ال 

 يزحزحها أحٌد، ال بالقهر وال باجلربوت وال بايرها  وال باي را  وال بالرت يب.
ه اخلاصــة.. ولــه لريقتــه يف التعبــري دبــل هــذا وغاك إنســان .. لــه مشــاعر  )دــدس اهلل نفســه(ولكنــه 

عن تل  املشاعر .. فمرة كانت دموعه تبلل حليته الكروة .. ومرة كانت ابتسامته تطفـح علـى 
وجهــه النــورا  .. ومــرة كانــت أصــابعه تــداعب القلــم فتتحــول ددــات دلبــه الكبــري إىل كلمــات 

 ًعرية .. ودصارد عامرة ..
نـــراه ال يكتـــب  وآل بيـــت حلمــد  حـــب حلمــدكــان غاربـــاً يف  )دــدس اهلل ســـره(وألنــه 
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 ًعراً إال فيهم ويف مناسباهتم.
هـــ( تــت لباعــة جمموعــة دصــارد لســماحته يف كتيــب صــنري حيمــل اســم 1101ويف ســنة )

بقصــيدة يف مدحــه،  )املــدارح واملراثــي(، ودــد وــ َّ مساحتــه كــلَّ واحــد مــن املعصــومني
 وأور  يف رثاره.
إىل عـاس اخللـود مج مجـع بعـق القصـارد الـيت كـان دـد نظمهـا يف  تـه()أعلـى اهلل درجاوبعد رحيلـه 

 مناسبات متفردة، وهذه اجملموعة اجلديدة نضعها بني أيد  القرا .
ـــد إمامنـــا الراحـــل مساحـــة آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد  راجـــني أن ينفعنـــا اهلل بربكتهـــا، وأن يتنمَّ

 مسيع جميب الدعا  ..فسيح جنَّاته إنه )رمحه اهلل( حلمد احلسيين الشريا   
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 لست أدري..!
 
  هـــــــــــــــــق البالـــــــــــــــــل  هقـــــــــــــــــاً 

 
 (1)وجلــــــــى احلـــــــــق  هـــــــــورا 

 لــــــــــــــــــر  العــــــــــــــــــاس بشــــــــــــــــــراً  
 

 وهنـــــــــــــــــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــــــــــــــــرورا 
 وكســــــــــــــــا األكــــــــــــــــوان لــــــــــــــــر اً  

 
 رملـــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــوا ونـــــــــــــــــــورا 

 ما الذ  أوجد هذا الوجد يف غا. 
 لست أدر ..!!
* * * 

  ق واســــقين مــــنصــــاح فــــا
 

ــــــــــق  ــــــــــج كــــــــــسس راحِ    أف
 فلعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ال أر  يف 

 
 مثـــــــــل هـــــــــذا مـــــــــن جنـــــــــاحِ  

 عل هـــــــــــــــا تســـــــــــــــكن مـــــــــــــــا ي 
 

 مــــــــــــــــن  يــــــــــــــــب ومجــــــــــــــــاحِ  
 ِسَ هذا الشوق كالنار اًتعاال. 
 لست أدر ..!!
* * * 

 مــــــــــــن مســــــــــــا اجملــــــــــــد غكــــــــــــا 
 

 أًــــــــردت.. عــــــــم  يــــــــياها 
ـــــــــ  ــــــــور ال ــــــــدت مشــــــــكاة ن  وب

 
ــــقدس مــــن أدصــــى مساهــــا   ـ

 وجتلــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــج عــــــــــــــــــز 
 

 رفعــــــــــــــت عنهــــــــــــــا رداهــــــــــــــا 
 أ هو هذا اجلوهر القدسي جتل ى. 
 لست أدر ..!!
* * * 

ـــــــــــــــــت األركـــــــــــــــــان للــــــــــــــــــ  هش 
 

 ـــــــــــتنريد بالعيــــــــــد الســــــــــعيدِ  
 واثلــــــــــى دـــــــــــور ليــــــــــل الـــــــــــ 

 
ــــــــــظلم بــــــــــالفار اجلديــــــــــدِ    ـ

ـــــــــــــــــــــادت أر  سامــــــــــــــــــــــ   وتن
 

ــــــــــــــــرَّا ســــــــــــــــروراً للنشــــــــــــــــيدِ    ـ
 كيف جا  الصبح كيف الليل وىل . 
 لست أدر ..!!

                                                           

 .11، سورة ايسرا : قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا( إًارة إىل دوله سبحانه وتعاىل: 1)
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* * * 
 لــــت  ــــج الضــــحى بــــدمح
 

ـــــــــــــهط   ـــــــــــــور ايل  ر ا ـــــــــــــد  ن
 حـــــــــــــــــامء وـــــــــــــــــري جنـــــــــــــــــني 

 
 متنــــــــــــــــــــــــــــــاه يف عــــــــــــــــــــــــــــــءهط  

 أدبلــــــــــت نــــــــــرجج  ــــــــــو اهلل 
 

 ســــــــــــــــــــــــــرعى يف دعــــــــــــــــــــــــــاهط  
 .  دنت الساعة س ال نتهأ 
 لست أدر ..!!
* * * 

 حبـــــــــــــــــــذا مولـــــــــــــــــــود ُوـــــــــــــــــــن  
 

ـــــــــــــــــــــــوىل   س ختالطـــــــــــــــــــــــه ا ي
 هــــــــــــــو ســــــــــــــيف اهلل دومــــــــــــــاً  

 
 ال أر  فيــــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــــوال 

 وســــــــبيل الفــــــــيق مــــــــن  يـــــــــ 
 

ــــــــــــوىل أن يطــــــــــــوال  ــــــــــــر ا ي  ـ
 ومىت يصلته اهلل فيبدو. 
 لست أدر ..!!
* * * 

ـــــــــــــــ  جــــــــــــــا  مولــــــــــــــود بــــــــــــــه أب
 

ــــــــــــــــدع باريــــــــــــــــه الكيانــــــــــــــــا   ـ
 دـــــــد لـــــــو  يف ســـــــره الكـــــــو 

 
 ن مكانــــــــــــــــــــــــــا و مانــــــــــــــــــــــــــا 

 كشـــــــــــف الســـــــــــرت فمـــــــــــا يف 
 

 عــــــــــــاس الءهـــــــــــــوت بانـــــــــــــا 
 كيف كان الدر  كيف السري فيه. 
 لست أدر ..!!
* * * 

  هر)القـــــــــــــــــارم( فاســـــــــــــــــادط 
 

 وابتهــــــــــل غال .. وضــــــــــوعا 
 إغ هــــــــــــــو املظهــــــــــــــر ال أعـــــــــــــــ 

 
ــــــــــــاداً ال رجوعــــــــــــا   ـــــــــــــين ا  

 فلــــــــــــه دــــــــــــد ســــــــــــاد األمـــــــــــــ 
 

ـــــــــــــءك إكرامـــــــــــــا  وعـــــــــــــا   ـ
 أ هو املمكن أم نور جتل ى. 
 لست أدر ..!!
* * * 

 دــــــــدم )املهــــــــد  ( مــــــــن  يـــــــــ
 

 ـــــــــــــــــب  إىل دار الشــــــــــــــــهودِ  
 وهــــــــــــو مقصــــــــــــود إلــــــــــــه الـــــــــــــ 

 
 ـــــــــعرا يف أمــــــــر الســــــــاودِ  

ـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــرل اهلل   والب
 

 ر  )عـــء( حلــــق الوجــــودِ  
 حول هذا الذات ال أدر  سو  أن 
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 لست أدر ..!!
* * * 

 كيـــــــــف يـــــــــدر  كنــــــــــه غات  
 

ـــــــــــــدٌل للكتـــــــــــــا ِ    هـــــــــــــو ِع
 لــــــــــيج يــــــــــدريها ســــــــــو  اهلل 

 
 وألــــــــــــــــــــــراف اخلطــــــــــــــــــــــا ِ  

 وهـــــــــــــو غو فطـــــــــــــن وحلفـــــــــــــو 
 

 ف رفضـــــــــــــــــال اللبـــــــــــــــــا ِ  
 عازت عن دركه النفج ودالت 
 لست أدر ..!!
* * * 

   وغكــــــر جــــــل  عــــــن غكــــــر 
 

 كــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــذ  وســـــــــــــــــــر    
 دــــــد وعــــــى عــــــن درك معــــــأ 

 
 غاتــــــــــــــــه عقــــــــــــــــد الــــــــــــــــدر    

 عــــــــاجز عــــــــن وصــــــــفه عــــــــءَّ  
 

 م وبـــــــــــــــــــــــــــري عبقـــــــــــــــــــــــــــر    
 ما ال ذ  أبدعه ر   الربايا. 
 لست أدر ..!!
* * * 

 يـــــا كتـــــا  الكـــــون هـــــل تعــــــ
 

ـــــــــــاال  ـــــــــــرف للمهـــــــــــد  مث  ـ
 أم تـــــــــــــــر  العـــــــــــــــاس تلقـــــــــــــــى 

 
 وجهــــــــــــــــه لــــــــــــــــر اً ويــــــــــــــــاال 

 هـــــــــــــل تـــــــــــــر  بعـــــــــــــد حلي ـــــــــــــا 
 

 االً وكمـــــــــــــــــــــــــااله مجـــــــــــــــــــــــــ 
 أنا ال أجهل هل جتهل ًيئاً. 
 لست أدر ..!!
* * * 

نســــــمع اللهــــــم  
 بشــــــر الـــــــ (2)

 
ــــــــبدر يف الشــــــــمج  ــــــــارا   ـ

 يصـــل ي (3)هـــل نـــر  عيســـى 
 

 ولــــــف )مهــــــد  ( جهــــــارا 
 جببتيـــــــ (4)هــــــل نــــــر  النكــــــل 

 
 ـــــــــــــــِن وعــــــــــــــدنا نتــــــــــــــوار . 

 دع لبيعي اً وأف  اجلحد إ  

                                                           

يف الشــمج، راجــع إلــزام الناصــب يف  ارميهتـــف دبــل ديــام القــ ، إًــارة إىل احلــدي  املــرو : أن أمــري املــؤمنني…( نســمع اللهــم  2)
 .55ص 114، واملءحم والفنت: البا  441ص 4إثبات احلاة النارب: ج

 1. راجــع الكــايف: جينـــزل مــن الســما  ويصــل ي ولــف املهــد  ، إًــارة إىل احلــدي  املــسثور: أن عيســى …( هــل نــر  عيســى3)
 .10ح 15ص

 216ص 54ترج اجلبتني من القبور ويعادبهما، راجع حبار األنوار: ج يمام احلاة، إًارة إىل ما رو  من أن ا…( هل نر  النكل 4)
 .447ص 5، ومستدرك سفينة البحار: ج401ح
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 لست أدر ..!!
* * * 

 رجـــــــــــــــــــى لقـــــــــــــــــــاهأيهـــــــــــــــــــا امل
 

 كــــــــي تــــــــر  احلــــــــق جليــــــــا 
 فارتقــــــــــب وادُع مليــــــــــ  الـــــــــــ 

 
ـــــــــــــعرا جهـــــــــــــرا ووفي ـــــــــــــا   ـ

 وتـــــــــــــــــر  العـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــدال 
 

 يلـــــــــــــبج الكـــــــــــــون حل يـــــــــــــا 
 أ ينين العمر درك الفيق أم ال. 
 لست أدر ..!!
* * * 
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 محمد 
 

 اختــــــــــذ اهلل أمحــــــــــداً وــــــــــري هــــــــــاد 
 

 
 فاملهتـــــــــــد  فـــــــــــا  يف وال  حلمـــــــــــد 

 هوــــا  الــــذ  س يصــــل حببــــل وال 
 

 
ـــــــــا  حلمـــــــــد  ـــــــــاس أولي ـــــــــح يف الن  أفل

 مـــن تـــرك الـــدين يـــل ًـــر يـــءل 
 

 
ـــــــــــد أوفيـــــــــــا  حلمــــــــــــد   وحـــــــــــا  للًر

 أوءدـــــــــــــه كلهـــــــــــــا دروس كمـــــــــــــال 
 

 
ـــــــفه النـــــــاس مـــــــن فنـــــــا  حلمـــــــد   يًر

ـــــــا  ـــــــع الرباي ـــــــل يف مجي ـــــــه مث ـــــــيج ل  ل
 

 
 أكمـــــــــل إنســـــــــان يف دبـــــــــا  حلمـــــــــد 

 (5)ســبحان مــن أســر  بسمحــد لــيء   
 

 
 فعـــــاد كالصـــــبح مـــــن غكـــــا  حلمـــــد 

 (6)باهــــــــل ثــــــــران يف وجــــــــوه كــــــــرام 
 

 
ـــــــد ثـــــــران مـــــــن دعـــــــا  حلمـــــــد   فارت

 مــــــن يــــــزدر  دينـــــــه يكــــــون مهينـــــــا 
 

 
 فـــــــــاحلمق والبلـــــــــه يف ا درا  حلمـــــــــد 

 جـــــا  لكـــــل الـــــور  بسفضـــــل ديـــــن 
 

 
 دـــــــــــــد جعـــــــــــــل اهلل غا ردا  حلمـــــــــــــد 

                                                            

سبحان الذيي أسذرب بدبذده لذيال  مذس المسذرد الحذرال إلذ  المسذرد ا قاذ  الذيي باركنذا نولذ  لنريذ  مذس ( إًارة إىل دوله تعاىل: 5)
 .1، سورة ايسرا : آياتنا

 بـسمري املـؤمنني وفالمـة واحلسـن واحلسـني ( يف يوم الرابع والعشرين من غ  احلاـة، مـن سـنة تسـع مـن ا اـرة، باهـل رسـول اهلل6)
فقذذل تدذذالوا أذذدء أبناءأذذا وأبنذذاءكو وأسذذاءأا وأسذذاءكو ، حلكــم القــرآن: نصــار  ثــران وجــا  بــذكر املباهلــة بــه وبزوجتــه وولديــه

 ، ل لدنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ا   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بيسوأأفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنا وأأفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو أب  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل فنردذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .   61سورة آل عمران: 
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 مــــن اصــــطفاه الرســــول بــــات دريــــراً 
 

 
 ووـــــا  مـــــن  ـــــل يف بـــــرا  حلمـــــد 

 ر عــــي دـــد اكتفــــى يف الــــُدنا بــــس ه 
 

 
 وأعاــــــب النــــــاس باكتفــــــا  حلمــــــد 

 وىف ألصـــــــــحابه رـــــــــا دـــــــــال فـــــــــيهم 
 

 
 فاســـــــتحمدوا كلهـــــــم وفـــــــا  حلمـــــــد 

 (7)عـــــــنيَّ مـــــــن بعـــــــده عليَّـــــــاً إمامـــــــا 
 

 
 فقـــــام فـــــيهم لـــــد  اوتفـــــا  حلمـــــد 

 وهــــــــــم مــــــــــن بعــــــــــده بنــــــــــوه هــــــــــداة 
 

 
 عشــــــــــرة واثنــــــــــان أصــــــــــفيا  حلمــــــــــد 

 ملــــــــــــــا بـــــــــــــــرا اخللـــــــــــــــق ر  الربايـــــــــــــــا 
 

 
 مـــــــــــــددـــــــــــــرر إغ غاك اصـــــــــــــطفا  حل 

ــــــــام  ــــــــف فئ ــــــــوم املعــــــــاد أل  يشــــــــفع ي
 

 
ـــــــــا   اهلل مـــــــــن يـــــــــوا  حلمــــــــــد   ـو

 البـــــدر دـــــد الح مـــــن ســـــناه مشـــــع اً  
 

 
ـــعت الشـــمج مـــن ملـــا  حلمــــد   ًو

 املرتضــــــــــــــى والبتــــــــــــــول واحلســــــــــــــنان 
 

 
 (8)ـتمـــــع الكـــــل يف كســـــا  حلمـــــد 

ـــــــــــريات   واألثـــــــــــم الزهـــــــــــر كلهـــــــــــا ن
 

 
 تضـــــيُ  بالليـــــل مـــــن يـــــيا  حلمـــــد 

ـــا  (9)والســـادة الطهـــر تســـعة   الناب
 

 
 كراكــــــب الســــــعد يف مســــــا  حلمــــــد 

                                                            

 1ثـء  مـرات، راجـع الكـايف: ج »من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه«: يف علي ( دال رسول اهلل7)
 .    2ح 452ص

 .441( راجع  ج احلق: ص8)
وجدل ذا كلمذة عـن دولـه سـبحانه وتعـاىل:  دـال: سـسلت رسـول اهلل ، وفيه: عن أي هريرة11ح 415ص 45( راجع حبار األنوار: ج9)

، مــنهم مهـــد  هـــذه ، تــرج مـــن صــلبه تســـعة مــن األرمـــةجعـــل ايمامــة يف عقـــب احلســـني«: . دــالباقيذذة فذذذه  قبذذذ 
 » األمة
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 دــــــــــد بــــــــــاع هلل كــــــــــل مــــــــــا ملكتــــــــــه
 

 
 يـــــــــــــداه أربـــــــــــــح باًـــــــــــــرتا  حلمـــــــــــــد 

ــــــور  بفضــــــل هــــــداه   احلــــــق عــــــم ال
 

 
 والـــــدين دـــــد دـــــام مـــــن بنـــــا  حلمـــــد 

ــــه الكـــون مــــن عمـــيم نــــداه   دـــد وج 
 

 
 ودـــد صـــفا اجلـــو مـــن صـــفا  حلمـــد 

 لــــــــــوالك إ  ملــــــــــا ولقــــــــــت عبــــــــــاداً  
 

 
 ثنــــــــــا  حلمـــــــــــد دــــــــــول مــــــــــن اهلل يف 

  مــــى الســــعادات يف ســــعادة لــــه 
 

 
 اهلل يــــــــــــسم لـــــــــــــذا ًــــــــــــقا  حلمـــــــــــــد 

 دــــد وصــــل اهلل مــــن بســــ  اتصــــاله 
 

 
 وجفــــــــــــــوة اهلل يف جفــــــــــــــا  حلمــــــــــــــد 
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 أبلــــــى لنشــــــر ا ــــــد  ووــــــري بــــــء 
 

 
 ختـــــــــري  الكـــــــــل مـــــــــن بـــــــــء  حلمـــــــــد 

ــــــــــه معــــــــــدن لكــــــــــل الفضــــــــــارل   دران
 

 
 يــــــنم بالصــــــدق مــــــن غكــــــا  حلمــــــد 

ــــــحة مــــــن   ــــــد ًر ــــــة اخلل  ريــــــاهاجلن
 

 
ـــــــــار يف عـــــــــدا  حلمـــــــــد   تلظـــــــــت الن

 س يـــــــــــــــؤغ مـــــــــــــــن مرســـــــــــــــل كمثـــــــــــــــل أغاه 
 

 
 فـــــــــــــاق النبيـــــــــــــني يف ابـــــــــــــتء   حلمـــــــــــــد 

 يســـــــــــ   ر  الـــــــــــور  لســـــــــــ طة لـــــــــــه 
 

 
 ويعتـــــــــــــــــــــين اهلل باعتنـــــــــــــــــــــا  حلمــــــــــــــــــــــد 

 (10)كــــــان مــــــع احلــــــق حيــــــ  دار يــــــدور 
 

 
ـــــــــا  حلمـــــــــد  ـــــــــاحلق والصـــــــــدق يف عب  ف

ـــــــــد حـــــــــواه  ـــــــــور  رـــــــــا د  إســـــــــءم كـــــــــل ال
 

 
 عــــــــء  حلمــــــــدإحــــــــد  املعــــــــا  مــــــــن  

 لبيــــــــــ  يــــــــــا ســــــــــيد ، بــــــــــسر  كويــــــــــت 
 

 
 لــــــــ،  األهــــــــا ، ريــــــــًى نــــــــدا  حلمــــــــد 

  
 
 

                                                           

 .261ص 41( راجع حبار األنوار: ج10)

*** 
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 فاطو الط ر 

 
ـــــــــــــــدت ســـــــــــــــي دة النســــــــــــــــ  ول

 
 (11)ـــــــــــــــــــــــوان أم النقبــــــــــــــــــــــا ِ  

ـــــــــــــالم الطهـــــــــــــر تعالـــــــــــــت   ف
 

ــــــــــــل يف النســــــــــــا ِ    عــــــــــــن مثي
 وهبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للربايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 وـــــــــــري ألطـــــــــــاف الســـــــــــما ِ  

 ال ـاريهــــــــــــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــــــــــــل 
 

 وــــــــــــــــــــــــري ات األصــــــــــــــــــــــــفيا ِ  
 ار إيــــــــــــــــــــــــــــــا و ج امل تــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــاً غا البهــــــــــــــــا ِ    هــــــــــــــــا علي

 س يكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــوال علـــــــــــــــــي 
 

ــــــــــــــــــــــــا ِ    كفؤهــــــــــــــــــــــــا يف القرن
 هــــــي بنــــــت املصــــــطفى ا ــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــا ِ    د   عـــــــــــــــــــــــيم األنبي

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــــــــــــــــــارة هلل 
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــر م البلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 تشـــــــفع العاصـــــــني عنـــــــد الــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــهول يف دار البقــــــــــــــــــــا    ـ

 وهــــــــــــــــي الصــــــــــــــــديقة ا ـــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــور يف أهــــــــــــل الكســــــــــــا    ـ
 حيثمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه دعاهـــــــــــــــــا 

 
 دا كـــــــــــــــي ينط ـــــــــــــــى بـــــــــــــــالر  

 وملــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــورد ثــــــــــــــــــــــرا 
 

 ن لـــــــــــــــــــــــــراد الســـــــــــــــــــــــــفها  
 وملــــــــــــــا تنكشــــــــــــــف األحـــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــــــــزان عنـــــــــــــــــد االبـــــــــــــــــتء  

 هــــــــــــــــــــــــــــــي أم للميــــاميــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ـــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــداة األمنــــــــــــــــــا  
 الــــــــــــــزا (12)و ــــــــــــــا احلســــــــــــــن 

 
 كــــــــــــــــي إمــــــــــــــــام األتقيــــــــــــــــا  

 و ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــب  رســــــــــــــــــول 
 

 (13)اهلل ف ــــــــــــر الشـــــــــــــهدا  
 و ـــــــــــــــــا ا ســـــــــــــــــن السقــــــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــــــ  ًــــــــــــــهيد األدعيــــــــــــــا  

 
                                                           

مــج ســنني وبعــد ايســرا  بــثء  ســنني، يف العشــرين مــن ركــة بعــد النبــوة   وفيــه: ولــدت فالمــة 257ص 2( راجــع املنادــب: ج11)
بعـد مقـدمها املدينـة بسـنتني أول  مجاد  اآلورة، وأدامت مع أبيها ركة مثا  سنني، مث هاجرت معه إىل املدينة، فزوجهـا مـن علـي

 يوم من غ  احلاة..اخل.
 رمضان سنة ثء  من ا ارة. يف النصف من ، وفيه: ولد احلسن بن علي161ص 11( راجع حبار األنوار: ج12)
، وفيــه: عــن أمحــد بــن حلمــد بــن عيــاا دــال: وــرج إىل القاســم بــن العــء  ا مــدا  1127ح 521ص 7( راجــع مســتدرك الوســارل: ج13)

 ولد يوم اخلميج لثء  ولون من ًعبان. أن موالنا احلسني بن علي وكيل أي حلمد
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 وو ـــــــــــــا األبطـــــــــــــال مـــــــــــــن أ
 

 الدهــــــــــــــــــــــــــا يف كــــــــــــــــــــــــــربء  
ــــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــــب دد   و ـــــــــــــــــــــا  ين

 
ــــــــــــــــبء   ــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــسة أرب  ـ

 عاًـــــــــــت العمــــــــــــر نضــــــــــــاالً  
 

 وكفاحـــــــــــــــــــــــــــاً يف عنـــــــــــــــــــــــــــا  
 جاهــــــــــــــــدت يف اهلل حــــــــــــــــىت 

 
 استشــــــــــهدت يف األوفيــــــــــا  

 ًـــــــــــــــي عوا جثما ـــــــــــــــا ويــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــر أنــــــــــــاس باملســــــــــــا    (14)ـ
 عـــــــــــــــــف مثواهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي 

 
 يف  وايــــــــــــــــــــــــا االوتفــــــــــــــــــــــــا  

 و ـــــــــــــــــــا يف آيـــــــــــــــــــة الذكــــــــــــــــــــ 
 

 ـــــــــــــــــــــر تباًــــــــــــــــــــري الثنــــــــــــــــــــا  
  هذذذل أتذذذ

 أنز ـــا فيــــ (15)
 

 ــــــــــــــــــها علـــــــــــــــــي  الكربيـــــــــــــــــا  
 أ فهـــــــــــــــل يف  ريهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا 

 
 جــــــــــا  فيهــــــــــا مــــــــــن دعــــــــــا  

 إدبلـــــــــــــي يـــــــــــــا بنـــــــــــــت لـــــــــــــه 
 

 حـــــــــــــني يستيـــــــــــــ  دعـــــــــــــاري 
 أفضــــــــــــــل التســــــــــــــليم مــــــــــــــين   

 
 وارمحيــــــــــــــــــــــين يف بقـــــــــــــــــــــــاري 

 واًـــــــــــفعي   عنـــــــــــد باريـــــــــــــ 
 

ــــــــوم اجلــــــــزا   ــــــــد  الي ــــــــ  ل  ـ
 * * * 

 

                                                           

 أنه صلى على فالمة وكربَّ عليها مخساً ودفنها ليًء. ن أمري املؤمنني، وفيه: ع2065ح 75ص 2( راجع وسارل الشيعة: ج14)
 .1( سورة اينسان: 15)
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 مبدث النبه 
 

 (16)بعــــــــــ  النــــــــــ  حلمــــــــــد يــــــــــتءال
 

 
 فــــــــاحنوا لــــــــه إغ مــــــــا بــــــــدا إجــــــــءال 

 بعــ  الــذ  يف دينــه اكتمــل ا ــد  
 

 
 فاثابـــــــت الظلمـــــــات فيـــــــه َيـــــــءال 

ــــــوره 7 ــــــة ن ــــــذ  يهــــــد  الربي  بعــــــ  ال
 

 
 مـــــن بعـــــد مـــــا كـــــان الـــــور  ُيـــــءَّال 

ـــــــام حلـــــــر راً   ـــــــذ  جـــــــا  األن  بعـــــــ  ال
 

 
 دــد فـــ َّ عـــن عنـــق الـــور  األ ـــءال 

 ًــــــــهر الربيــــــــع النــــــــر مولــــــــد أمحــــــــد 
 

 
 انا املصـــــــــــطفى آمـــــــــــاالوبـــــــــــه كســـــــــــ 

 يــــا ليلــــة الرجــــب الشــــريف تب ــــرت  
 

 
 دــــــد كمــــــل اينســــــان فيــــــ  كمــــــاال 

 

                                                           

يــوم  ، وفيــه: رو  عــن ابــن عبــاس وأنــج بــن مالــ  أ مــا دــاال: أوحــى اهلل ســبحانه وتعــاىل إىل النــ 227( راجــع العــدد القويــة: ص16)
 االثنني السابع والعشرين من رجب، وله أربعون سنة.
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 بعـــ  الـــذ  نـــزل الكتـــا  بشـــسنه
 

 
 بســـــــــــــــناه ًـــــــــــــــع النـــــــــــــــريات ًـــــــــــــــعاال 

 بعــ  النــ  املصــطفى علــم ا ــد  
 

 
  ـــــــــــو  لقـــــــــــد عـــــــــــم األنـــــــــــام نــــــــــــواال 

 بعـــــ  الــــــذ  يف دينــــــه نســــــخ ملــــــا 
 

 
 جـــــــــــــــا  اأُلىل ســـــــــــــــبقوا فكـــــــــــــــان  واال 

 يــا ســيد الرســل األمــني ومهــب  الـــ 
 

 
 أمـــــــــــءك عـــــــــــز  مـــــــــــن الشـــــــــــبيه مثـــــــــــاال 

 وألنــــــت أول مــــــن يــــــراك وال يــــــر  
 

 
 يف اخللـــــــــق مثلـــــــــ  ًـــــــــا اً مفضـــــــــاال 

 أعطيـــــت كـــــل مكـــــارم الـــــدنيا بـــــء 
 

 
 اســـــــــتثنا  س تـــــــــنق  هـــــــــد  ومجـــــــــاال 

 آيـــــات فضـــــل  ال تقـــــاس بنريهـــــا 
 

 
ــــــــــــــع وءرقــــــــــــــاً وفعــــــــــــــاال  ــــــــــــــت الرفي  أن

 إىل مث (17)وســــــــــــــريت للكوفــــــــــــــان 
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

 

 
   عرجــــــــــــت مث إىل احلكــــــــــــيم تعــــــــــــاىل 

ـــــــه الكـــــــون ال  ـــــــوالك س تلـــــــق إل  ل
 

 
 كونــــــــــــــــــــــاً وال بشــــــــــــــــــــــراً وال أمثــــــــــــــــــــــاال 

 مــــــــــا دلــــــــــت غاك حلــــــــــر م فمحــــــــــر م 
 

 
ــــــــــه العقــــــــــا  ومــــــــــا  ــــــــــل  حــــــــــءال   في

 نعـــم إغا مــــا دلـــت فهــــو إغن نعــــم 
 

 
 أو دلــــــــــــت ال فــــــــــــاألمر دطعــــــــــــاً ال، ال 

 وبليلـــــة أســـــريت  ـــــو القــــــدس يف 
 

 
 ودـــــد نعمـــــت البـــــاال (18)فـــــرس الـــــرباق 

 
                                                           

ملا أسر  ي مررت رويـع مسـاد الكوفـة وأنـا علـى الـرباق «: ، وفيه: دال الن 655ح 421ص 1راجع من ال حيضره الفقيه: ج( 17)
فقــــال  : يــــا حلمــــد انــــزل فصــــل  يف هــــذا املكــــان، فنزلــــت فصــــليت، فقلــــت: يــــا جربريــــل أ  ًــــي  هــــذا املويــــع.  ومعــــي جربريــــل

نــا فقــد رأيتهــا عشــرين مــرة ورابــاً وعشــرين مــرة عمرانــا بــني كــل مــرتني مخســمارة : يــا حلمــد هــذه كوفــان وهــذا مســادها، أمــا أفقــال
 .»سنة

.. ودد س ر اهلل   الـرباق وهـو وـري مـن «: ، وفيه: عن ابن عباس .. دال الن  األكرم45ح 245ص 16( راجع حبار األنوار: ج18)
فرهـا مثــل حـوافر اخليـل وغنبهـا مثــل غنـب البقـر، فـوق احلمــار الـدنيا حبـذافريها، وهـي دابــة مـن دوا  اجلنـة، وجههـا مثــل وجـه آدمـي وحوا
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ـــــات كـــــل عايبـــــة ـــــرت  مـــــن اآلي  ل
 

 
 مــــــــــــا لــــــــــــيج يقبــــــــــــل ريبــــــــــــة وجــــــــــــداال 

ـــــــف ددســـــــ    مـــــــوال  فـــــــانظر كي
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع يف

 

 
ـــــــــــــد  اليهـــــــــــــود اجملـــــــــــــرمني مـــــــــــــذاال   أي

 واملســـــــــــلمون رســـــــــــمع ورشـــــــــــهد 
 

 
ــــــــــــــف فــــــــــــــيهم فارســــــــــــــاً رربــــــــــــــاال   س تل

  

 والنــر  عــا  بسريــنا مــا يشــتهي
 

 
ـــــــــــــــزا  ـــــــــــــــزل أريـــــــــــــــنا  ل  الوالشـــــــــــــــرق  ل

ـــــــــ  ــــــــني ويف ال  ســــــــينا وجــــــــوالن فليب
 

 
ـــــــــــيمنني حـــــــــــرٌ  أًـــــــــــعلت إًـــــــــــعاال   ـ

ــــــــــــــرم فلســــــــــــــطني ولبنــــــــــــــان وأو   ب
 

 
  ــــــــــــــــــادين إرتريــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــوج دتــــــــــــــــــاال 

ــــــــــــالبءد أســــــــــــرية  ــــــــــــا ف  دــــــــــــد كبلون
 

 
  ــــــــــــم وهــــــــــــم ســــــــــــاموا الــــــــــــور  إغالال 

 وتــــر  النســــا  املســــلمات ســــوافرا 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــاال   متربجـــــــــــــــــــــــــات يبتنـــــــــــــــــــــــــني من

ــــــاً   ــــــر  الشــــــبا  املــــــارعني كتارب  وت
 

 
ــــــف الفتــــــاة مثــــــاال   (19)يبنــــــون مــــــن ًر

 عاًــوا كمــا ًــا ت  ــم أهــوارهم 
 

 
ـــــــــر دوا األلفــــــــــاال   وســـــــــبوا النســــــــــا  ًو

 هــــذ  ســــاو م لقــــد ملئــــت بنــــا 
 

 
 دتلــــــــــــوا الرجــــــــــــال وديــــــــــــدوا األبطــــــــــــاال 

ـــــــة جمـــــــرم  ـــــــد اســـــــتباحوا يف نذال  ود
 

 
 وــــــــــــري الــــــــــــدما والعــــــــــــر  واألمــــــــــــواال 

 

                                                                                                                                                                      

ودون البنـــل، ســـرجه مـــن يادوتـــة محـــرا ، وركابـــه مـــن درة بيضـــا ، مزمومـــة بســـبعني ألـــف  مـــام مـــن غهـــب، عليـــه جناحـــان مكلـــءن بالـــدر 
 .»واليادوت والزبرجد، مكتو  بني عينيه: ال إله إال اهلل وحده ال ًري  له، حلمد رسول اهلل..

 .177ص 6راجع هتذيب األحكام: ج (19)
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 والــروس واألمريــ  ينصــر بعضــهم
 

 
 ودـــــــــد مـــــــــدوا العـــــــــدو نكـــــــــاال بعضـــــــــاً  

 دـــــد بـــــد دا بالشـــــرع دـــــانون ا ـــــو  
 

 
 فالـــــــــــــدين يشـــــــــــــكوا بيننـــــــــــــا اي ـــــــــــــاال 

 يهدون أر  املسلمني تفس اً  
 

 
 ووءعــــــــــــــــــــــــــة وتفردــــــــــــــــــــــــــاً ووبــــــــــــــــــــــــــاال 

 دـــــد وجهـــــوا  ـــــو اليمـــــني ًـــــبابنا 
 

 
 لــــــــــــــــوراً ولــــــــــــــــوراً يبتنــــــــــــــــون  ــــــــــــــــاال 

 مألوا البيوت من األ ا  والدمى 
 

 
 جمـــــــــاالوالفســـــــــق يـــــــــاق بـــــــــه الـــــــــبءد  

ــــور   ــــا وــــري ال  عفــــواً رســــول اهلل ي
 

 
 رمحـــــــــاك أبنـــــــــي دـــــــــد أســـــــــست مقـــــــــاال 

 * * * 
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 مولد الزهراء 
 

  ن ــــــت ليومــــــ  يف الــــــدنا األليــــــار
 

 
 وتفتحـــــــت يف رويـــــــها األ هـــــــار 

 دد  ر د الشحرور فـوق األيـ  مـن 
 

 
ــــــــه وانســــــــابت األ ــــــــار   لــــــــر  ب

 فـــــــاليوم مـــــــيءد الزكيــــــــة فـــــــالم الـــــــــ 
 

 
رت ملــــــــــــــا ـــــــــــــــزهرا  مــــــــــــــن ف ــــــــــــــ 

 (20)األدطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 
 أنـــــــت البتـــــــول وبنـــــــت لـــــــه أمحـــــــد

 
 

 دـــــد حـــــدثت  صـــــال  الســـــم ار 
  وج الوصــــي علــــي  الشــــهم الــــذ  

 
 

 جــــــــا ت بفضــــــــل علــــــــو ه اآلثــــــــار 
 أم الزكــــــــي اجملتــــــــ، حســــــــن الريــــــــا 

 
 

 وحســني مــن دانــت لــه األمصــار 
 والســــادة النــــر الكــــرام أولــــو النهــــى 

 
 

 (21)وري البنني، التسعة األلهـار 
  لهــــــــــــــــرِك وأعــــــــــــــــلى ًسنــــــــــــــــ اهلل 

 
 

ـــــــار   نطقـــــــت برفعتـــــــ  لنـــــــا األوب
 أنــــت الشــــفيعة يف القيامــــة لــــألوىل 

 
 

 دــــد أغنبــــوا، يكفيــــ  غاك ف ــــار 
 دـــــد عـــــم  فضـــــل  يف الربيـــــة كلهـــــم 

 
 

ـــــار  ـــــدنا إكب ـــــ  علـــــى ًـــــفة ال  ول
 ولــــ  جــــءل دــــد حبــــاك بــــه علــــى 

 
 

ـــــــــا ر   كـــــــــل البســـــــــيطة وـــــــــالق جب
 دد دال في  املصطفى غ  بضـعة 

 
 

                                                           

 .151ص 1( راجع الكايف: ج20)
 .117ص 42( راجع حبار األنوار: ج21)
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، وحـــــارت دونـــــ  األفكـــــار   مـــــين 
 وريى ايله رياك يا بنـت ا ـد  

 
 

 غا دـــــــــــول لـــــــــــه، مالـــــــــــه إنكـــــــــــار 
 دــــــد أنزلــــــت فيــــــ  مــــــن القــــــرآن آ 

 
 

 يــــــات لفضــــــل  نالقــــــات كثــــــار 
 إغ مــا أتــى هذذل أتذذ فيـِ  تنـــز ل  

 
 

 إال حبب ـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــوثر ثرثــــــــــــــــــــار 
 
 
 والـــــرجج س يلمـــــم بـــــِ  وبسهلـــــ ِ 

 
 

 وبطهــــركم نــــ   الكتــــا  جهــــار 
كنـــت معاـــزة الـــدهور ومف ـــر   دـــد 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 أدــــران منــــ  علــــى الزمــــان نظــــار 

 وبنيت صرح اجملد حيـ  مـع الـدنا 
 

 
 يبقــــــــى فصــــــــرح اجملــــــــد ال ينهــــــــار 

 ولــــ  علــــى لــــول الزمــــان فضــــارل 
 

 
 تبقـــــــــــــــى وال ينتاملـــــــــــــــا إعصـــــــــــــــار 

 ولـــــــــــ  منادـــــــــــب ال تعـــــــــــد  كس ـــــــــــا 
 

 
 بســـــــما املفـــــــاور كوكـــــــب ســـــــي ار 

 يــــــــــــا أيهــــــــــــا اآلبــــــــــــا  مــــــــــــين  لفتــــــــــــة 
 

 
  ــــــو احلقيقــــــة لــــــيج فيهــــــا عــــــار 

 رب ــوا البنــات علــى التعفــف والنهــى 
 

 
ـــــــــــــرار  ًِ  ال يســـــــــــــلا  حاـــــــــــــاملنَّ 

ـــــــــــــــــ    إن  الربادـــــــــــــــــع للبنـــــــــــــــــات  ف 
 

 
 لعفـــــــــــــــافهن وغا  ـــــــــــــــن ًـــــــــــــــعار 

 أمـــــــــــا الســـــــــــفور فشن ـــــــــــه ًـــــــــــر   ـــــــــــا 
 

 
 يــــــــــدعو إىل إســــــــــفارها األًــــــــــرار 

 ابنـــــــــوا املـــــــــدارس للبنـــــــــات نظيفـــــــــة 
 

 
ـــار   عـــن كـــل مـــا جـــا ت بـــه الكفَّ

 فـــــــــالعلم للفتيـــــــــات وـــــــــري فضـــــــــيلة 
 
 

 
 إن س يكـــــن يف يـــــمنه اســـــتهتار 

 
 
 واالوـــــــــــتءو ملـــــــــــا يضـــــــــــر فس ـــــــــــا
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 دطـــــن وعـــــني فـــــىت امل ـــــال  نـــــار 
 
 
 أمــا الشــبا  فــشنَّ واجــبهم علــى الـــ

 
 

 آبـــــــا  يف الـــــــدين احلنيـــــــف كثـــــــار 
 
 
 حولـــــوهم مـــــن كـــــل ناحيـــــة لكـــــي

 
 

 ال يسوــــــــــــــــذنَّ بــــــــــــــــدينهم تي ــــــــــــــــار 
 
 
 ر ر  ال ترتكــــــــــوهم  ــــــــــب كــــــــــل منــــــــــ

 
 

 فلقــــد فشـــــت بشـــــبابنا األوطـــــار 
 * * * 
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 فه كدبة ولد ال رار
 

أبشـــــر فقـــــد الح يف أفـــــق ا ـــــد  
 بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 
 وافـــرت  للبشـــر مـــن صـــبح األنـــام فـــم 

ــــــا و ــــــا  ــــــد ت تباًــــــري إ ن  ودــــــد تب
 

 
ــــه ننــــم  ــــ  جــــذالن ل  الطــــري يف األي

 وعم  كل الور  نـور لـه ً صـت 
 

 
 أبصـــــــارهم بســـــــنا واثابـــــــت الظلـــــــم 

ــــدهوا  : )ال( رول  لكــــون دــــال لشــــر 
 

 
 ودـــــــال لل ـــــــري يف تـــــــرداده: )نعـــــــم( 

أمــا تــر  منقــذ اينســان جــا  إىل  
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 ـــدنيا ومـــن كـــان فيـــه النـــاس يعتصـــم 

يف كعبة ولد الكـر ار يف رجـب 
(22) 

 
 

 دــــــد جـــــــا  مـــــــن نظرتــــــه  فـــــــة أمـــــــم 
ــــــــه   هــــــــذا علــــــــي  أمــــــــري املــــــــؤمنني ل

 
 

ـــــــــال والشـــــــــمم  ـــــــــني  وايدب  عـــــــــز  النبي
ـــــد   ـــــه جـــــءل مـــــن اهلل احلكـــــيم ود  ل

 
 

ـــاراه واألصـــل والشـــيم   لابـــت ًو
 أخ لطـــــــــه دـــــــــرين الطهـــــــــر فالمـــــــــة 

 
 

أبـــــــــو الشـــــــــبول اأُلىل للـــــــــدين دـــــــــد  
 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموا

 
 مـــــــيءده كـــــــان يف بيـــــــت ايلـــــــه وال

 
 

 مـــــن دبلـــــه ولئـــــت فيـــــه  ـــــم دــــــدم 
 ودــــــــــــال فيــــــــــــه نــــــــــــ   اهلل يف علــــــــــــن 

 
 

 مكـــــــــررا ليعيـــــــــه العـــــــــر  والعاـــــــــم 
ــــــــم اهلل  ــــــــة عل   جــــــــل  عــــــــءً إ   مدين

 
 

 وأنـــــــت بـــــــا   ـــــــا لل لـــــــق كلهـــــــم 
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 وفيـــــه واآلل دـــــال املصـــــطفى علنــــــاً 
 

 
 هــــــــُم ســــــــفينة نــــــــوح للناــــــــاة هــــــــمُ  

 وســد  لــه مــن األبــوا  مــا ًــرعت 
 

 
مــــــن اجلــــــوا  ملــــــا األصــــــحا  دــــــد  

 حرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 

 إال الـــــذ  كـــــان يـــــس  منـــــه حيـــــدرةٌ 
 

 
 وغاك مف ــــــــــرة مــــــــــا فودهــــــــــا ردــــــــــم 

ردــــــى امل تــــــار يف  (23)ويف النــــــدير 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل  

 

 
 ودــــــال: هــــــذا أمــــــري القــــــوم والعلــــــم 

 بســــــــــيفه دــــــــــام ديــــــــــن اهلل منتصــــــــــباً  
 

 
 لــــــــواله مــــــــا كــــــــان إوــــــــان وال دــــــــيم 

 أرســـى دعـــارم ديـــن املصـــطفى وبـــه 
 

 
 بــاهى ايلــه كمــا جــا ت بــه الكلــم 

 وفيــــــه كــــــل وصــــــال اخلــــــري جمتمــــــع 
 

 
 العلـــــــم واحللــــــــم واألدـــــــدام والكــــــــرم 

 ودولــــه الفصــــل إغ مــــا فــــاه يف كلــــم 
 

 
ـــُم واحِلَكـــمُ  وكــان   فيـــه ا ــد  واحُلكط

  ــــــج البء ــــــة دطــــــر مــــــن بء تــــــه 
 

 
 تراجعــــــت دونــــــه األفكــــــار وا مــــــم 

 فيـــــــــا ًـــــــــبا  بـــــــــءد  ال يزلـــــــــزكم 
 

 
 بريـــــــق  ـــــــر  ففـــــــي لي اتـــــــه ســـــــقم 

 وال ينــــــــرَّنَّكم ًــــــــرق أتــــــــى عاــــــــءً  
 

 
 باســم التقــدم وانصــاعت لــه الــبهم 

 فــــالنر  مســــتعمر يبنــــي تشــــت تكم 
 

 
 كلــــــــــه نقــــــــــم  وفيــــــــــه حقــــــــــد دفــــــــــني 

ــــــة   والشــــــرق أكفــــــر ولــــــق اهلل دالب
 

 
 ال عنـــــدهم ًـــــرف كـــــء وال غمــــــم 

 كـــــــــل يريـــــــــد بنـــــــــا ســـــــــلباً ملطعمـــــــــه 
 

 
ــــــــــــــدنا كــــــــــــــل  لــــــــــــــه  ــــــــــــــم   ويف موار
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ــــــــا ســــــــو  غل  ومنقصــــــــة    ومــــــــا رأين
 

 
 وســــلب حري ــــة األدــــوام إغ حكمــــوا 

 وكــــــــــل أعمــــــــــا م مكــــــــــر  ادعــــــــــة 
 

 
ـــــــر  لـــــــواه احلقـــــــد واللـــــــؤم  ـــــــسر ًو  ث

ـــــــحهم أمـــــــا اليهـــــــود فهـــــــم مـــــــ  ن ًر
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

 

 
 ويف فلســطني مــن أيــديهم ادتحمــوا 

 فالشرق والنـر  والصـهيون ثـالثهم 
 

 
ــــــنهم رحــــــم   مجــــــيعهم أوــــــوة مــــــا بي

 فسهـــــــل  ـــــــر  أمـــــــد وهم بسســـــــلحة 
 

 
 يف لي هـــــا النـــــار والـــــدوان واحلمـــــم 

 وأهـــــل ًـــــرق تـــــراهم يرســـــلون  ـــــم 
 

 
ــــــنهم دســــــم  ــــــذا مــــــا بي  مهــــــاجرين ف

ســـريوا ًـــبا  ا ـــد  باســـم ايلــــه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  عل

 

 
 وـــــري املنـــــاهج، بـــــالقرآن والتحمـــــوا 

 وحــاربوا الكـــل بايســـءم وانتهاـــوا 
 

 
  ج ا د  وبدين احلق فاعتصـموا 

 * * * 
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 ُوِلَد اإلمال المرتض 
 
 عــــــــــمَّ ا نـــــــــــا وا دانــــــــــت األكـــــــــــوان

 
 

 وتباًـــــــــــرت يف اجلنـــــــــــة الولـــــــــــدان 
 واوضــــرت األر  البســــيطة والربــــا 

 
 

 والزهـــــــــــر فـــــــــــو اح الشـــــــــــذا ألـــــــــــوان 
 والنصـــــــن ميَّـــــــاٌس بنشـــــــوة ًـــــــار  

 
 

ـــــــوق رؤوســـــــها تياـــــــان  ـــــــور ف  والن
 واجلــــــدول املنســــــا  ـــــــر  المعــــــا 

 
 

ـــــــــــــــــده فن ـــــــــــــــــان   والطـــــــــــــــــري يف تنري
 واألدحــــــوان تــــــراه يضــــــح  بامســــــا 

 
 

 ملـــــــــــــــا رآه النـــــــــــــــرجج الوســـــــــــــــنان 
 ملـــا ســــسلت الـــرو  عــــن مـــاغا بــــدا 

 
 

 يف العـــــــاملني أجابـــــــت األ صـــــــان 
 أبشــــــــر رولــــــــد ســــــــيد عــــــــم الــــــــور  

 
 

 نفعـــــــا، فـــــــذا واملصـــــــطفى ســـــــي ان 
 ولــــد ايمــــام املرتضــــى علــــم ا ــــد  

 
 

 صــــــــــــنٌو لطــــــــــــه للتقــــــــــــى برهــــــــــــان 
 ولــــــــــــــد الـــــــــــــــذ  ببيانــــــــــــــه وبنانـــــــــــــــه 

 
 

 دـــــــــام ا ـــــــــد  و ط ـــــــــم األوثـــــــــان 
 ولــــــد الــــــذ  لــــــوال حســــــام صــــــقيله 

 
 

 مـــــــــــا كـــــــــــان إســـــــــــءم وال إوـــــــــــان 
  عـــــــــــت لـــــــــــه كـــــــــــل الربيـــــــــــة عـــــــــــزة 

 
 

ــــه األفــــءك والكيــــوان   وضــــعت ل
ــــــــــــويف غروة اي  ــــــــــــزداُد ل  وــــــــــــان ال ي

 
 

 كشــــــف النطــــــا هــــــو كل ــــــه إوــــــان 
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 متطـــــــــــور  ـــــــــــو العـــــــــــء يف ســـــــــــريه
 

 
ــــــــــه   عاــــــــــل الـُ طـــــــــــى يطــــــــــو  ل

 ايمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

أوـــو  (24)صـــهر النـــ  أبـــو الشـــبول
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــء

 

 
 رمـــــــز الفضـــــــارل للهـــــــد  تبيـــــــان 

 وــــــــري الوليــــــــد خلــــــــري والــــــــدة أتــــــــى 
 

 
 ف ـــــــــرت بعـــــــــز ددومـــــــــه عـــــــــدنان 

ـــــــر صـــــــارل   فـــــــاألم فـــــــالم مـــــــن هزب
 

 
 وه مح ــــــــــا  احلمــــــــــى عمــــــــــرانوأبــــــــــ 

ــــــــع بزو ــــــــه  ــــــــة احلــــــــرم املني  يف الكعب
 

 
 وتشــــــــــــــرفت بضــــــــــــــرحيه كوفــــــــــــــان 

 
 

 رجـــب رولـــده الشـــريف دـــد اعتلـــى
 

 
ــــــــــئن  لفقــــــــــده رمضــــــــــان   و ــــــــــدا ي

 فمـــــــــــن ايلـــــــــــه إىل ايلـــــــــــه ولاملـــــــــــا 
 

 
 مبنــــــاه مــــــن ر  الــــــور  ريــــــوان 

 يف حكمه القسطاس حيكـم عـادال 
 

 
 فصـــــــل اخلطـــــــا  بقولـــــــه فردــــــــان 

   كـــــــــــــسعظم دارـــــــــــــدبنهـــــــــــــاره يـــــــــــــس 
 

 
ــــــــــــان   وبليلــــــــــــه مــــــــــــا يفعــــــــــــل الرهب

ـــــــه  ـــــــام حبكمـــــــه، وبعدل  أدضـــــــى األن
 

 
 بـــــــني الــــــــور  يتحــــــــد  الركبــــــــان 

ــــــى جــــــي    وإغا انتضــــــى ســــــيفا عل
 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

 
 كــــــــرع الــــــــرد  وكسنــــــــه عطشــــــــان 

 ســـل عـــن ًـــااعته احلـــرو  فش ـــا 
 

 
 أًــــــــهاد صـــــــــدق ما ـــــــــا نكـــــــــران 

 (25)بـدر سءسـل فـاحلنني وونــدق 
 

 
 رت الشــــاعانواألحــــد إغ مــــا فــــ 

 وســــل اليهــــود عــــن الــــذ  أود  ملــــا 
 

 

                                                           

 .451( راجع اليقني: ص24)
 .121ص 2( راجع املنادب: ج25)
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 وعلـــى يـــد  مـــن دـــد أتـــاه هـــوان 
 



 

 41 

 

 ينبئــــــ  ويــــــرب عــــــن ًــــــكيمة بسســــــه
 

 
 وبنـــــــو النظـــــــري وبعـــــــدها  طفـــــــان 

 (26) ـــــــج البء ـــــــة دطـــــــرة يف علمـــــــه 
 

 
ـــــــــــزل القـــــــــــرآن   وبفضـــــــــــله دـــــــــــد أن

ــــــور   ــــــى ال ــــــدأه يســــــود عل ــــــو أن مب  ل
 

 
 مــــــــا ســــــــادهم فقــــــــر وال حرمــــــــان 

 حليـــــــــــاة مهيمنـــــــــــاولـــــــــــو أنـــــــــــه دـــــــــــاد ا 
 

 
ـــان   س يلـــف فيهـــا الكـــذ  والبهت

 ولــــــــو أن كــــــــل العــــــــاملني بــــــــه ادتــــــــدوا 
 

 
 مـــــــــــــا كـــــــــــــان إمث ال وال عـــــــــــــدوان 

 ولـــــو أن منهاـــــه الــــــدنا اختـــــذت بــــــه 
 

 
ـــــق فيهـــــا الكفـــــر والعصـــــيان   س يب

ــــــوا رــــــا  ــــــور  عمل ــــــو أن حكــــــام ال  ول
 

 
 أفضــــــى ملالـــــــ  س يـُـــــــَر الطنيـــــــان 

 ولـــــــو أن مـــــــا دـــــــد ســـــــن ه أوـــــــذوا بـــــــه 
 

 
 عـــــــــــــم الـــــــــــــور  حريـــــــــــــة وأمـــــــــــــان 

ــــي نقتــــد   ــــو إننــــا يف حــــر  مًو  ول
 

 
 باملرتضـــــــــى، مـــــــــا راعنـــــــــا دايـــــــــان 

 
 

 مــــــــوال  مــــــــا   ــــــــري بابــــــــ  ملاــــــــس
 

 
ـــــــوغ إغ مـــــــا جـــــــارت األ مـــــــان   لنل

 إمســـــع ًـــــكا  ســـــيد  فلقـــــد دهـــــى 
 

 
 وطــــــــــب بــــــــــه تتزلــــــــــزل األركــــــــــان 

ــــــــا  ــــــــى مــــــــرابق عزن  داس اليهــــــــود عل
 

 
 فاســـتقطعت مــــن أريـــنا جــــوالن 

 وىل القبلتـــــــني وثالـــــــ  الــــــــوالقــــــدس أ 
 

 
ـــــــــحرمني ينـــــــــزو دو ـــــــــا كنعـــــــــان   ـ

 ســـــــــينا   ـــــــــت االحـــــــــتءل مروعـــــــــة 
 

 
 ينعـــــــى منانيهـــــــا أســـــــى دحطـــــــان 
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 وجنـــــــــــــــو  لبنـــــــــــــــان عرهتـــــــــــــــا فتنـــــــــــــــةٌ 
 

 
 تبكـــــــي دمـــــــاً مـــــــن هو ـــــــا لبنـــــــان 

 فـــــــــــــــــانظر إلينـــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــرة علويـــــــــــــــــة 
 

 
 فقـــــد اعرتتنـــــا يف الـــــور  أًـــــاان 

ـــــــــا  ـــــــــه  ًـــــــــبا  املســـــــــلمني أمـــــــــا لن  إي
 

 
 صـــــــــا ه الرمحـــــــــان  ـــــــــج ســـــــــو    

 حـــــــــىت غهبنـــــــــا  ـــــــــو ًـــــــــرق نبتنـــــــــي 
 

 
 أسســــــــاً ركاكــــــــا كلهــــــــا وســــــــران 

ــــــــــــون إىل اليمــــــــــــني ومــــــــــــا م   أو غاهب
 

 
  ـــــــري اخلـــــــداع ودأملـــــــم وــــــــذالن 

 أمذذذذذذذذذةأو لـــــــــيج دـــــــــال اهلل: كنـــــــــتم  
 

 
وسذذذطا   

 وغاك جملـــدنا عنـــوان (27)
ــــتم كيــــف يــــاعت أريــــنا   أو مــــا رأي

 
 

 يف بـــــــني غيـــــــن ومـــــــا لنـــــــا أعـــــــوان 
  ضــــبا لناصــــب أريــــنا دــــد أ هــــروا 

 
 

 وإغا ملــــــــــــم يف ســــــــــــرهم وــــــــــــءن 
 عـــــودوا إىل الـــــدين احلنيـــــف فــــــشن يف 

 
 

  ــــــــــل الشــــــــــريعة مرتــــــــــو  ريــــــــــان 
 يـــــــــا آيـــــــــة اهلل العظـــــــــيم إليـــــــــ  مـــــــــن 

 
 

 أر  الكويــــــــــت  يــــــــــة وحنــــــــــان 
 * * * 

 

                                                           

 11247( سورة البقرة: 27)
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 إل  الف اة المسلمة
 

 يـــــــــــا فتـــــــــــاة البلـــــــــــد اآلمـــــــــــــ
 

ـــــــــن يف حضـــــــــن الروـــــــــا    ـ
 ال ينرن ـــــــــــــــ  عـــــــــــــــن نفــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــس  أ   والد الشـــــــــــــــقا ـ

 أن تريـــــــــــــــــــــــــــدين مســـــــــــــــــــــــــــو ا 
 

 يف عـــــــــــــــــــداد الســـــــــــــــــــعدا  
ـــــــــ  وـــــــــري ًـــــــــعار الــــــــــ   فل

 
ـــــــــصون يف  ـــــــــل العبـــــــــا    ـ

 حــــــــــــــــــاغر  يف كـــــــــــــــــــل آن   
 

 مـــــــــــن ًـــــــــــباك العمـــــــــــء  
 واحــــــــذر  كــــــــلَّ اوــــــــتءو   

 
 ًــــــــــــــــــــــــارن  باخللطــــــــــــــــــــــــا  

 إمنــــــــــــــــا يطلبــــــــــــــــ  الطــــــــــــــــا 
 

 مــــــــع مــــــــن أجــــــــل البنــــــــا  
 ال يريـــــــــــــــــــدون صـــــــــــــــــــءحاً  

 
ـــــــــــــ  أو عـــــــــــــز  ايبـــــــــــــا    ل

 ل  بـــــــل يريـــــــدون لـــــــ  الـــــــذ 
 

 وهــــــــــــــــــــــــون األًــــــــــــــــــــــــقيا  
ــــــــــ  ـــــــــذرب إال  ال ـــــــــد ال  ال يري

 
 ــــــنل  مـــــن ســـــر  الظبـــــا  

 فامــــــال البنـــــــت يف العفــــــــ 
 

 ـــــــــــة ال كشــــــــــف النطــــــــــا  
 *** 
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 مولد الحسيس 
 

ـــــــال اجملـــــــد  (28)يف مولـــــــد الطهـــــــر ن
 عنوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 
ــب الــرو  واآلكــام ألوانــا   واعشًو

 مـــــن بطـــــن فالمـــــة الزهـــــرا  مولـــــده 
 

 
 ليانــــاومــــن علــــي عــــء يف الكــــون ع 

 وجــده أمحــد امل تــار مــن وضــعت 
 

 
 لعــــــــــــز ه اخللــــــــــــق إســــــــــــراراً وإعءنــــــــــــا 

ــــــــــه   ومــــــــــن ودـــــــــــة أم املــــــــــؤمنني ل
 

 
 نبـــــــــع وأكــــــــــرم بنبـــــــــع فــــــــــاق أدرانــــــــــا 

 وصـــنوه احلســـن الزاكـــي واووتـــه الــــ 
 

 
 أبطـــال فـــادوا علـــى األمثـــال صـــنوانا 

 أرمــــــــة تســـــــــعة مـــــــــن نســـــــــله وملـــــــــم 
 

 
 نـــــــــــال األنـــــــــــام لـــــــــــدين اهلل أركانــــــــــــا 

 فيــــــه رســــــول اهلل ســــــيدنادــــــد دــــــال  
 

 
 (29)حســــــني مــــــين وأ  منــــــه تبيانــــــا 

 (30)ودـــــال أن حســــــينا ســـــيد أبــــــدا 
 

 
ــــــبانا  ــــــور  ًــــــيبا ًو  فلــــــيهَن فيــــــه ال

 ودـــــال غلـــــ  مصـــــباح ا ـــــد  ولـــــه 
 

 
 ســـــــــفينة ت ـــــــــر األمـــــــــواج لوفانــــــــــا 

 مــــن ًــــا  فليتمســــ  فيــــه معتقــــداً  
 

 
 فمـــــــن تســـــــ  فيــــــــه نـــــــال ريــــــــوانا 

 يف كـــــــــربء  لـــــــــه يـــــــــوم تـــــــــدين بـــــــــه 
 

 
                                                           

 .615ل: ص( راجع ايدبا28)
حســني مــين وأنــا مــن حســني، أحــب اهلل مــن أحــب حســينا، «: ، وفيــه: دــال رســول اهلل1ح 461ص 12( راجــع حبــار األنــوار: ج29)

 .»حسني سب  من األسباو
علـي بـن أي لالـب أفضـل ولـق اهلل  ـري ، واحلسـن واحلسـني «: ، وفيه: دال رسول اهلل11ح 260ص 45( راجع حبار األنوار: ج30)

 .»أهل اجلنة، وأبو ا وري منهما.. سيدا ًبا 
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ــــــــــــــاً فس مانــــــــــــــا  ــــــــــــــة أ مان  كــــــــــــــل الربي
 دــــــــد دــــــــام فيــــــــه بــــــــسمر اهلل جمتهــــــــداً  

 
 

 يكـــــافح الكفـــــر وايحلـــــاد عطشـــــانا 
 وكــــــان ســــــبعون أنصــــــاراً لــــــه عــــــدداً  

 
 

 ملـــــم مضـــــى الليـــــل ركبانـــــا وفرســـــانا 
 دــد اســتقاموا بيــوم الطــف يف  مــس 

 
 

ــــــــا  ــــــــى األعــــــــدا  نريان  واًــــــــعلوها عل
ونايـــــــــلوا دون ســـــــــب  املصـــــــــطفى  

 وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 

 
ــــا  ــــم  ــــنام بنيان  مــــن اجملــــد فــــوق ال

ــــــــداً   ــــــــاً أب ــــــــذل  ف ــــــــراً بادي  نــــــــالوا ب
 

 
 وولـــــدوا يف الـــــور  فضـــــءً و فرانـــــا 

 أعطــــــاه ر  العــــــء لطفــــــاً ومرمحــــــة 
 

 
ــــــــا  ــــــــج واجلان ــــــــة س يهبهــــــــا اين  ثءث

 جتـــــــا  دعـــــــوة مـــــــن يـــــــدعو بقب تـــــــه 
 

 
 دـــــــد نالـــــــه الضـــــــر إغ يستيـــــــه  فانــــــــا 

 دــد الغ مــن مــر  (31)ومــن برتبتــه 
 

 
 ر  العـــــــء من ـــــــاً وإحســـــــاناً ًـــــــافاه  

 وتسعة من هداة احلق دـد جعـل الــ 
 

 
 ـــــــــرمحان يف نســــــــله للــــــــدين أعوانــــــــا 

 تعلمــــــــوا يــــــــا أبــــــــاة الضــــــــيم ثورتـــــــــه 
 

 
 على الـذ  مـاد يف ايسـءم لنيانـا 

 هنـــــــا الـــــــبءد ودـــــــد القـــــــت أعنتهـــــــا 
 

 
 إىل النريــــب عــــن ايســــءم عصــــيانا 

 دد يطمج الشـرق فيهـا تـارة حنقـا 
 

 
 يشـــعل فيهـــا الشـــر أحيانـــاوالنـــر   

 ياع الشـبا  تـراهم مـارلني إىل الــ 
 

 
 وــــني دــــد أمعنــــوا يف الفســــق إمعانــــا 

 وتـــــــارة تلفهـــــــم  ـــــــو اليســـــــار أتـــــــوا 
 

 
                                                           

يف لـني دـرب احلسـني ًـفا  مـن كـل دا  وهـو الـدوا  «: ، وفيـه: دـال الصـادق2401ح 555ص 4( راجع من ال حيضـره الفقيـه: ج31)
 .»األكرب
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 والكفـــــر ال تتشـــــي دينـــــا وســـــلطانا 
 إيه  ًبا  ا د  كونوا على حذر 

 
 

 مـــــن العـــــدو الـــــذ  بـــــاملكر ينشـــــانا 
 وذوا من الدين ما ـد  ألمـتكم 

 
 

ـــــاومـــــ   ن كتـــــا  الســـــما  اـــــاً ودرآن
 من احلسـني وـذوا درس ايبـا  وال 

 
 

 تبنـــوا لـــدين ا ـــد  ايســـءم أديانـــا 
 * * * 
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 بيكرب نسيس الط ر 
 

 رـــيءدك امليمـــون يـــابن حلمـــد
 

 
ســــحا  مســــا اخلــــريات بــــاليمن  

 يهطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
ويف يومــــــ  امليمــــــون عمــــــت 
 بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارر

 

 
علـــــى الكـــــون فـــــاألكوان فيـــــ   

 هتل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

الـــــذ  لـــــوالك س تبـــــَق وأنـــــت 
 ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة

 

 
 مــن اهلل فايســءم إغ غا معط ــل 

وليــــــــد حــــــــو  كــــــــل الف ــــــــار  
 فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنه

 

 
 منيــع لــه فــوق الســماكني منـــزل 

 فطـــــه لـــــه جـــــد  وأعظـــــم رثلـــــه 
 

 
إىل اخللـــق مـــن ر  الســـماوات  

 مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
 وفالمــــة الزهــــرا  بنــــت حلمــــد

 
 

ــلوا   لــه األم مــن فيهــا األنــام توس 
دـــــــام أبــــــوه علــــــي  اخلـــــــري مــــــن  
 با ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 
 وليفــــــــــة ر  العــــــــــاملني اجملل ــــــــــل 

وســـــــب  رســـــــول اهلل احلســـــــن  
 الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 
ـــل   ًـــقيق لـــه وهـــو ايمـــام املبا 

 فــــسكرم بــــه أمــــا وجــــداً ووالــــداً  
 

 
ــــ  ومنهــــل  ــــام  ي  وصــــنواً ولألي

 وأمــــا بنــــوه األكرمــــون فتســــعة 
 

 
 هـــداٌة هـــُم للحـــق واخلـــري مورـــل 

 لقـــد دـــام يـــد الظـــاملني بثـــورة   
 

 
 مــــن ســــواه للدنيــــة أدبلــــوالــــد   

ــــــدين   ــــــداً ينصــــــر ال ــــــام وحي ود
 جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً 

 

 
يــــــــــــذوُد وأعــــــــــــداه الطوا يــــــــــــت  

 جحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
 رأ  أن دين اهلل أصبح ملعبا  

 
 

 وأن دــــــــــوانني الشــــــــــريعة هتمــــــــــل 
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 حيــــر م مــــا دــــد ًــــا  منــــه أمي ــــةٌ 
 

 
 ومــــا ًـــــا  منــــه يف هـــــواه حيل ـــــل 

 يزيد كفـور يشـر  اخلمـر آمثـاً  
 

 
 ويؤنســـــه كلـــــب ودـــــرد وويطـــــل 

 ويعلن أن الشرع لعب ألمحـد 
 

 
 فــء وــرب كــء وال الــوحي منـــزل 

 ويــــسمر يف تــــرك الصــــءة وأمنــــا 
 

 
 لـــــه دكـــــة اخلمـــــار وكـــــر مفضـــــل 

 ويــــز  رــــن دــــادت لــــه نزواتــــه 
 

 
كعمتـــــــــــــــه إمثـــــــــــــــاً وباألوــــــــــــــــت  

 (32)يفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
يريـــــــــــــــق دمـــــــــــــــا  املســـــــــــــــلمني 
 (33)نكايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
وحيكـــــــم فـــــــيهم بـــــــا و  لـــــــيج  

 يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 

ــــدع مر   عــــففتصــــلم آغان ـو
 

 
ـــــــرت أيـــــــد  وا ـــــــاجر ُتســـــــمل   وتب

فحـــــــــــــــارملم حـــــــــــــــىت ألـــــــــــــــاح  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم  عرًو

 

 
 وبــــاَن  ــــم  يــــف و يــــ  ومهــــزل 

 حبـــــاه لـــــذا ر  الربايـــــا كرامـــــة 
 

 
 ومرتبـــــــــة فـــــــــوق األنـــــــــام وأنبـــــــــل 

 إليــ  إمــام املســلمني ًــكاية 
 

 
 ــــــــا األر  والســــــــبع الطبــــــــاق  

 تزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
 
 دهتنــــا مــــن األدــــوام كــــل ر يــــة

 
 

 معــو ل ولــيج لنــا عنــد الــدواهي 
ــــاً    تفــــر س كــــل املســــلمني أيادي

 
 

 كايــد  ســبا وأ ــار جمــد مؤث ــل 
ـــم فـــيهم كـــل يـــوم ًـــريعة    ك 

 
 

مــــــــن النـــــــــا ، منهـــــــــا ثـــــــــار يف  
 األر  دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطل

 
 فيوماً أتانا النر  باسم تـد ن

 
 

ومقصــــــــــــــده هــــــــــــــدم ا ــــــــــــــد ،  
 والتحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 
ـــــــا الشـــــــرق  ـــــــت  ويومـــــــاً أتان
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارر

 

 
                                                           

 .117ص 4( راجع تاريخ الطرب : ج32)
 .564ص 4( راجع الكايف: ج33)
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مــــــــن الكــــــــذ  والعنــــــــوان رأٌس  
 لومناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 هنــاك يهــود يســرحون بسريــنا

 
 

 وتلكـــم صـــليبي ون للهـــدم تعمـــل 
ــــــوا   ــــــا ًــــــبا  احلــــــق كون أال ي
 لءرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 
لــــــوا   إىل اخلــــــري ســــــب ادني ال تتمه 

 تقـــد م أدـــوام علـــيكم بســـعيهم 
 

 
ـــــــف ملـــــــن راح   ـــــــدنا ود ف ـــــــري ال

 (34)يعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
وـــذوا مــــن أي  الضــــيم درســــاً 
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربةً 

 

 
ـــــــشن  الســـــــري أجـــــــد    وســـــــريوا ف

 وأمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

ال تعــــــدلوا عـــــــن  ـــــــج ديـــــــن و 
 حلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 
فلــــــــيج عــــــــن القــــــــرآن والــــــــدين  

 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 
بــــذكر  حســــني الطهــــر بــــدً  
 ومنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً 

 

 
 نلــوغ فــذكراه مــن العطــر أفضــل 

 * * * 

 

                                                           

.. يــا هشــام كيــف « شــام بــن احلكــم:  يــه ايمــام موســى بــن جعفــر، مــن حــدي  لويــل دــال ف14ح 17ص 1( راجــع الكــايف: ج34)
 .»يزكو عند اهلل عمل  وأنت دد ًنلت دلب  عن أمر رب  وألعت هواك على  لبة عقل ...
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 إل  سيدي اإلمال الرضا 
 

 إليـــــ  وصـــــال اخلـــــري واجملـــــد  صــــــر
 

 
 ومنــــــ  مســــــا  العلــــــم والفضــــــل تزهــــــر 

ـــد اهلل أمـــره   (35)علـــي بـــن موســـى أًر
 

 
 م بـــــــه األكـــــــوان والـــــــدهر تف ـــــــرإمـــــــا 

ـــــــــو  يف وراســـــــــان يقصـــــــــده املـــــــــء   ث
 

 
ـــــــراهم علـــــــى أعتابـــــــه دـــــــد جتمهـــــــروا   ت

 والؤك مـــــــــنج  مـــــــــن عـــــــــذا  جهـــــــــن م   
 

 
 وفيـــــ  غنـــــو  اخللـــــق تحـــــى وتنفـــــر 

 وحبـــــــــــ  مفتـــــــــــاح اجلنـــــــــــان مجيعهـــــــــــا 
 

 
 وجـــــــــــــــارك ال تشـــــــــــــــى وال يتضـــــــــــــــر ر 

 وآبــــــــــــــــاؤك النــــــــــــــــر الكــــــــــــــــرام أرمــــــــــــــــةٌ  
 

 
 هـــــــــــــــداة ميامــــــــــــــــني ملــــــــــــــــن يتبص ـــــــــــــــــر 

 حلمــــــــــــــد ا ــــــــــــــاد ، وفــــــــــــــالم بنتــــــــــــــه 
 

 
 وحـــــامي محـــــى ديـــــن املهـــــيمن حيـــــدر 

 وســــــــب  رســــــــول اهلل احلســــــــن الزكــــــــي 
 

 
 لـــــ  العــــــم مــــــا أمســــــاه يف حــــــني يــــــذكر 

 وجــــــدك مــــــن يزهــــــو بــــــه يــــــوم كــــــربء 
 

 
 حســـــني العـــــء الطهـــــر الشـــــهيد املنـــــو ر 

 وســــا اد غو األفضــــال والبــــادر الــــذ  
 

 
 (36)بــــه العلــــم والعرفــــان والفضــــل يبقــــر 

 وصــــــادق مــــــن فيــــــه الديانــــــة ًــــــي دت 
 

 
 إمــــــــام التقــــــــى والعلــــــــم واخلــــــــري جعفــــــــر 

 وموســــى أبــــوك النــــد  أكــــرم بــــه أبــــاً  
 

 

                                                           

 .12ص 6( راجع هتذيب األحكام: ج35)
 .165ص 1( راجع الكايف: ج36)
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 عطوفــــــــــــــاً كظومـــــــــــــــاً للربيـــــــــــــــة مف ـــــــــــــــر 
 وأمـــــــــا بنـــــــــوك األثـــــــــم الزهـــــــــر أربـــــــــع 

 
 

 وهــــم مــــن ثــــوم الكــــون أصــــفى وأ هــــر 
 جــــــواد التقــــــى يتلــــــوه هــــــاد  إىل العــــــء 

 
 

ــــــــــــــــــر   ومث  ايمــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــكر  املطه 
 ومـــــــن بعـــــــده مـــــــن يفـــــــتح اهلل بامســـــــه 

 
 

 إمـــــام ا ـــــد  املهـــــد ل مـــــن فيـــــه نُنصـــــر 
 فـــــــسنتم والة اخللـــــــق يف كـــــــل مشــــــــهد   

 
 

ـــــــدين يظهـــــــر  ـــــــد الرمحـــــــان وال  بكـــــــم يعب
 كـــــــــرام هـــــــــداة دـــــــــادة اخللـــــــــق للعـــــــــء 

 
 

 يُطسلـــــــــــس فـــــــــــيكم كـــــــــــلل مـــــــــــن يتحـــــــــــر ر 
 وســــــــيفكم يف احلــــــــر  دــــــــو م أعوجــــــــاً  

 
 

 ومـــــن هـــــديكم يف الســـــلم يـــــزدان منـــــرب 
 وأنـــــــــــــتم مــــــــــــــن اهلل العظــــــــــــــيم أرمــــــــــــــة 

 
 

ــــــواٌر ملــــــن كــــــان يبصــــــر  ــــــق أن  علــــــى اخلل
ــــــــــام حســــــــــابنا  ــــــــــوم القي ــــــــــدكم ي  ويف ي

 
 

 (37)وأعمالنـــــــــــــا والسلســـــــــــــبيل وكـــــــــــــوثر 
ـــــــــابن حلمـــــــــد  ـــــــــق ي ـــــــــ  إمـــــــــام اخلل  إلي

 
 

ــــــــر  ــــــــد   ــــــــا  عــــــــنهم تبص   ًــــــــكاة عبي
 فقــــد جا نـــــا ســــيٌل مـــــن النــــر  تـــــارة 

 
 

 وأوــــر  مــــن الشــــرق الــــذ  هــــو أكفــــر 
ـــــال كـــــل    ـــــيكم حلـــــر راً  ودـــــد د ـــــت ف  جئ

 
 

 وكــــــــــــــل  لتحطيــــــــــــــــم البــــــــــــــــءد تـــــــــــــــ مروا 
ــــــــد نشــــــــروا يف كــــــــل ًــــــــرب رغيلــــــــةً    ود

 
 

، فيهــــــــا اخلءرــــــــق تســــــــعر   بــــــــء واــــــــل 
ـــــ  حانـــــات مـــــن اخلمـــــر جهـــــرةً    هنال

 
 

 وهــــــــــــــا  نســـــــــــــــاٌ  باملفاتـــــــــــــــن تســـــــــــــــفر 
ـــــا  ـــــت مـــــن النـــــ  والرب  وأســـــوادنا عا 

 
 

                                                           

 .25ص 1( راجع الكايف: ج37)
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ــــــــــــــــــــب اننا باملنريـــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــدهوروا   ًو
 



 

 10 

 

 مني تقـــــــــــد متو ــــــــــري بـــــــــــءد املســـــــــــل
 

 
 و ــــــــــــــــريهم  ــــــــــــــــو الر دـــــــــــــــــي  تطــــــــــــــــو روا 

 وأمــــــــا بــــــــءد املســــــــلمني كمــــــــا تــــــــر  
 

 
ــــــــــــــــــــــسو روا   حلط مــــــــــــــــــــــة واملســــــــــــــــــــــلمني ت

 فبينــــــا تــــــر  الكفــــــار  ــــــا ين للفضــــــا 
 

 
ــــــــــسجوا  الســــــــــما  وأدمــــــــــروا   صــــــــــعوداً ب

ــــــا وال حــــــىت الصــــــناعات  تــــــد    تران
 

 
ــــــــــــــــر   وال غات يــــــــــــــــوم يف العــــــــــــــــء نتفك 

 دنــــــــافـَُرمحــــــــاك يــــــــا مــــــــوال  أنقــــــــذ بء 
 

 
 فقلــــب ا ــــد  والــــدين مــــن غاك ُ طــــر 

 * * * 
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 اأاب المرتض  
 

 تــــــــــــــه جــــــــــــــءالً بنبطــــــــــــــة  وحبــــــــــــــور
 

 
ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــوم  دي ـــــــــــــــد ايوـــــــــــــــان ي  لولي

 مجــــــــع املصــــــــطفى ألــــــــوف حاــــــــيج   
 

 
 صــــــــــــــحبوه يومــــــــــــــاً حبـــــــــــــــر ا اــــــــــــــري 

 دــــــــــال ال يــــــــــربح اجلمــــــــــوع مكــــــــــا  
 

 
ـــــــــــا يف النـــــــــــدير دطـــــــــــع املســـــــــــري   فهن

 أن  غا جربريـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــا  بشـــــــــــــــــريا 
 

 
 ونـــــــــــــــذيراً مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــي  القـــــــــــــــدير 

ــــــ  ـــــى اخلل ـــــاً عل  انصـــــب املرتضـــــى ولي
 

 
ـــــــــرت يف التبشـــــــــري  ـــــــــِق وإال  دص  ـ

(38) 
 فردــــــــــــى منــــــــــــرباً لي طــــــــــــب جهــــــــــــراً  

 
 

 وطبـــــــة التـــــــاج وســـــــ  مجـــــــع  فـــــــري 
ــــــــــي     أوــــــــــذ املصــــــــــطفى بكــــــــــف  عل

 
 

 رافعــــــــــــــــاً إغ يــــــــــــــــراه كــــــــــــــــل بصــــــــــــــــري 
 دــــال فــــيهم: ألســــت أوىل. فقـــــالوا: 

 
 

ـــــــــــــى، بنــــــــــــري أ   نفــــــــــــ  ــــــــــــت أول  ورأن
 دــــال: مــــن كنــــت فيــــه مــــوىل، فهــــذا 

 
 

ـــــــــــي ولي ـــــــــــه وو يـــــــــــر   ـــــــــــن عم  اب
(39) 

 دـــــــــال كـــــــــل اجلمـــــــــوع: إنَّـــــــــا مسعنـــــــــا 
 

 
 وألعنـــــــــــــــــــــــا رقـــــــــــــــــــــــول  ويـــــــــــــــــــــــمري 

 دـــال فـــيهم: ألســـت بل نـــت. دـــالوا: 
 

 
ــــــــري  ــــــــت بل نــــــــت كــــــــل وحــــــــي اخلب  أن

 
                                                           

أي ا الرسول بلغ ما أأزل إليك مذس ربذك وإن لذو تفدذل فمذا بلاذت رسذال   وا  يداذمك مذس يا ( إًارة إىل دوله سبحانه وتعـاىل : 38)
 .67، سورة املاردة: الناس إن ا  ال ي دي القول ال افريس

 .4ح 412ص 47( راجع حبار األنوار: ج39)
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 وأتـــــــى بعضـــــــهم إىل الطهـــــــر يعـــــــدو
 

 
 (40)دــــــارًء: بَــــــخط بَـــــــخ  ملــــــذا األمـــــــري 

 أمــــــــرياً  أنــــــــت أصــــــــبحت يــــــــا علــــــــي   
 

 
 ســـــــــيداً يف األنـــــــــام لـــــــــول الـــــــــدهور 

 مث دــــــــــــال الرســــــــــــول: يــــــــــــا ر  وا  
 

 
ـــــــــــــع األمـــــــــــــور  ـــــــــــــواله يف مجي  مـــــــــــــن ت

ــــــــــــوىل     وكــــــــــــِن اهلل وصــــــــــــم مــــــــــــن يت
 

 
 (41) ـــــريه، واهــــــده عـــــذا  الســــــعري 

 هكــــــــــذا تــــــــــو ج ايمــــــــــام بتــــــــــاج الـــــــــــ 
 

 
ـــــــــمل  والـــــــــدين مـــــــــن إلـــــــــه  بصـــــــــري   ـ

ـــــــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــــــات   ولطـــــــــــــــــــــه يف حق 
 

 
 تعبـــــــــــــريدـــــــــــــد أًـــــــــــــارت إليـــــــــــــه يف ال 

 دـــال: هـــذا أوـــي وصـــهر  و هـــر  
 

 
 ونصــــــــــــــري  وملاــــــــــــــس  و هــــــــــــــري  

 وهــــــو مــــــين كمثــــــل هــــــارون موســــــى 
 

 
ـــــــــــــل ليـــــــــــــ    وهـــــــــــــو يف احلـــــــــــــر  مث

 (42)هصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 
ـــــــــــــة علـــــــــــــم ـــــــــــــين  يف العـــــــــــــء مدين  إن

 
 

 (43)باملــــــــــا املرتضــــــــــى بنــــــــــري نكــــــــــري 
 أي هــــــــــــــا املؤمنـــــــــــــــون مـــــــــــــــن كعلـــــــــــــــي   

 
 

 أســــــــــــد اخلــــــــــــالق العظــــــــــــيم الكبــــــــــــري 
 مـــــــن تـــــــوال ه فـــــــا  مـــــــن  ـــــــري َمـــــــني   

 
 

 يف الــــــــــدنا واجلنــــــــــان غات القصــــــــــور 
ـــــــــــيج يف حلـــــــــــق دـــــــــــول    ـــــــــــه ل  وتول ي

 
 

 بــــــــــــــل بقــــــــــــــول  وجــــــــــــــارح  ويــــــــــــــمري 
 فــــــاعملوا كــــــي يســــــود دــــــانون حــــــق 

 
 

 يف بـــــــــــــــــءد ايســـــــــــــــــءم مـــــــــــــــــن دون  ور 
 

                                                           

 .26ح 111ص 27( راجع حبار األنوار: ج40)
 .2ح 452ص 1( راجع الكايف: ج41)
 .1ح 45ص 1( راجع الكايف: ج42)
 .»أنا مدينة العلم وعلي باملا«: ، وفيه: دال رسول اهلل22116ح 21ص 47( راجع وسارل الشيعة: ج43)
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 أ   حكـم سـو  الــذ  جـا  فيـه الـــ
 

 
ــــــــــــدين إفــــــــــــٌ  يــــــــــــس  بكــــــــــــل الشــــــــــــرور   ـ

 فنظـــــــــــام الشـــــــــــردي  إحلـــــــــــاد حلـــــــــــق 
 

 
 فـــــــــــــــــــورونظـــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــري  صـــــــــــــــــــنُع ك 

 إننـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــة لنــــــــــــــــــا مكرمــــــــــــــــــات 
 

 
ــــــــــــ  الــــــــــــدـور  ــــــــــــد أيــــــــــــا ت يف حال  د

 ونظـــــــــــــام الســـــــــــــما  وـــــــــــــري نظـــــــــــــام 
 

 
 ينـــــــــــــــــــــــــــــــــا   وفتيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وغكـــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 ف ــــــــذوا كــــــــل  مــــــــا بــــــــه جــــــــا  لــــــــه 
 

 
 واتركــــــــــــــــــوا ًــــــــــــــــــرعة األثــــــــــــــــــيم النريــــــــــــــــــر 

ــــــــــى احلايــــــــــرين مــــــــــين  ســــــــــءم   وعل
 

 
ـــــــــــــــــري   عطـــــــــــــــــر ًـــــــــــــــــيب بالشـــــــــــــــــذا والعب

 * * * 
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 يا أمير البيان
 

 مســــــــا  املعــــــــا ًــــــــعت الشــــــــمج يف 
 

 
 واســــــــتفادت مــــــــن الظــــــــءم الليــــــــا  

 يــــــــــوم مــــــــــيءد مــــــــــن لــــــــــه دــــــــــال لــــــــــه 
 

 
 أنــــــــــت هــــــــــارون يف مجيــــــــــع اجملــــــــــال 

 يـــــــــوم مـــــــــيءد مـــــــــن بـــــــــه نـــــــــزل الذكــــــــــ 
 

 
ـــــــــا   ـــــــــوال  ـــــــــ   مـــــــــن الكت ـــــــــر ب  ـ

ـــــــــــت   يـــــــــــوم مـــــــــــيءد مـــــــــــن بليـــــــــــل مبي
 

 
ــــــــــــــــا املتعــــــــــــــــا   ــــــــــــــــاهى إ ن ــــــــــــــــه ب  في

ــــــــــارس األحــــــــــد ملـــــــــــ ا  ــــــــــوم مــــــــــيءد ف  ي
 

 
 طــــــــــــــــالفــــــــــــــــر  فيــــــــــــــــه مجاعــــــــــــــــة األب 

ــــــــــــــــوم مــــــــــــــــيءد مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــوه والة   ي
 

 
 للربايــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــداة للُضــــــــــــــــــــــــء ل 

 يـــــــــــوم مـــــــــــيءد غ  الكمـــــــــــال علـــــــــــي   
 

 
 أســــــــــــــــد اهلل والكــــــــــــــــر  اخلصــــــــــــــــال 

 يـــــوم مـــــيءد لـــــاهر األصـــــل مـــــن دـــــد 
 

 
 ًـــــــــــــع نـــــــــــــورا  لكـــــــــــــل دان وعـــــــــــــال 

 يــــــــــــوم مــــــــــــيءد مــــــــــــن حلبــــــــــــوه فــــــــــــا وا 
 

 
 (44)وبــــــــه يهلكــــــــان:  ــــــــال ودــــــــال 

 جـــا هذذذل أتذذذذ يــوم مـــيءد مـــن لـــه  
 

 
ـــــــــيء  علـــــــــى كمـــــــــال الكمـــــــــال     دل

ـــــــــــوم مـــــــــــيءد مـــــــــــن بـــــــــــه فـــــــــــتح اهلل   ي
 

 
 حـــــــــــرو  الكفـــــــــــار عنـــــــــــد النــــــــــــزال 

ــــــــــــوم مــــــــــــيءد مــــــــــــن بــــــــــــه مج فــــــــــــتح   ي
 

 
 حلصـــــــــــون اليهـــــــــــود مثـــــــــــل اجلبـــــــــــال 

 
                                                           

 .»يهل  يفَّ اثنان: حلب  ال ومبنق دال«: ، وفيه: دال أمري املؤمنني26ح 415ص 45( حبار األنوار: ج44)



 

 15 

ـــــــــــوم مـــــــــــيءد هـــــــــــا م اجلـــــــــــي  ملـــــــــــا  ي
 

 
 يف حنـــــــــــــــني تواجـــــــــــــــدوا كالرمـــــــــــــــال 

 يــــــــــا أمــــــــــري البيــــــــــان أ جــــــــــى مــــــــــدحيى 
 

 
 واًـــــــــعاً فيــــــــــ  فـــــــــادبلنَّ ابتهــــــــــا  

 يد  مــــد  الــــدهر فضــــللــــ  يــــا ســــ 
 

 
 ال يدانيــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــب املفضـــــــــــــــــال 

 علمــــــــــــ  اجلـــــــــــــم ال يدانيـــــــــــــه علـــــــــــــمٌ  
 

 
 وبـــــــــــه حـــــــــــل  كـــــــــــل أمـــــــــــر  عضـــــــــــال 

 وتقــــــــــاك الــــــــــذ  مســــــــــوت إىل احلــــــــــق 
 

 
ـــــــــــال   بـــــــــــه دـــــــــــد عـــــــــــء علـــــــــــى األمث

 وبيـــــــــــــــوم الـــــــــــــــو ى تـــــــــــــــدير رحاهـــــــــــــــا 
 

 
 حينمـــــا كـــــان فيـــــه نكـــــ  الرجــــــال 

 وتصــــــــــــــلى يف كــــــــــــــل ليـــــــــــــــل  بــــــــــــــسلف   
 

 
 جلــــءلتبتنـــي حـــني غا ريـــى غ  ا 

 ســــــــــــــيفه للضــــــــــــــءل فتــــــــــــــٌ  ودتــــــــــــــلٌ  
 

 
 مــــــــــــن يــــــــــــدا  عليـــــــــــــ نا يف القتــــــــــــال 

 لـــــيج بعـــــد الرســـــول يوجـــــد ًـــــ   
 

 
 (45)مثل ما أنت يف حسان الفعـال 

 (46)كنــــــت للمصــــــطفى أوــــــا وو يــــــراً  
 

 
ــــــــــــــــات اخلــــــــــــــــءل  ــــــــــــــــيءً يف ليب  ومث

 لــــــــــــــــيج هلل عــــــــــــــــارف  ــــــــــــــــري لـــــــــــــــــه 
 

 
 وعلــــــــــــي غو الفضــــــــــــل وايجــــــــــــءل 

ــــــــــــــــدر   ــــــــــــــــه اهلل ي  وكــــــــــــــــذا أمحــــــــــــــــد ب
 

 
 والوصـــــــــــي دون ســـــــــــارر األجيـــــــــــال 

ــــــــــــــــــُه ســــــــــــــــــو  اهلل   وعلــــــــــــــــــي ال يعرفـَنط
 

 
 (47)كــــــــــذاك النــــــــــ  غو األفضــــــــــال 

 ســــــــــــيد  أًــــــــــــتكي إليــــــــــــ  مخــــــــــــوالً  
 

 
                                                           

 .10ص 1( راجع الكايف: ج45)
 .116ص 47( راجع وسارل الشيعة: الشيعة: ج46)
 ».. يا علي س يعرف  إال اهلل وأنا..«دال:  ، وفيه عن رسول اهلل115( تسويل اآليات: ص47)
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 ال يفــــــــــــي ًــــــــــــرحُه بليــــــــــــ  املقــــــــــــال 
 فــــــبءد ايســـــــءم عشــــــع  فيهـــــــا الــــــــ 

 
 

 بــــــــــؤس والشــــــــــر كاجلبــــــــــال الثقــــــــــال 
 ال تـــــــــــــــــر  املســـــــــــــــــلمني إال ًـــــــــــــــــتاتاً  

 
 

 فقــــــــدوا فيــــــــه كــــــــل معــــــــأ اجلمــــــــال 
 والشـــــــبا  النشـــــــي  أيـــــــحى وـــــــوا ً  

 
 

ــــــُدنا ســــــبيل الضــــــءل   ســــــالكا يف ال
 تــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــارءً لنحــــــــــــــــــــو وــــــــــــــــــــني 

 
 

 مث أوــــــــــر  ويــــــــــل  ــــــــــو الشــــــــــمال 
 وبنــــــــــــــــــــــــات عهــــــــــــــــــــــــدهتن عفافــــــــــــــــــــــــاً  

 
 

ـــــــــر وهن مـــــــــن وـــــــــدور الكمـــــــــال   أب
 فـــــــــــــــــــــرتاهن ســـــــــــــــــــــلعة يف امتهـــــــــــــــــــــان 

 
 

 عمهـــــــــن ايســـــــــفاف رهـــــــــن هـــــــــزال 
 * * * 
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 الميمون أح فل فه مولد الاادق 
 

 مولـــــــــــــد الصـــــــــــــادق امليمـــــــــــــون يف
 (48) تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

 
 وباملســــــــــرات يف املــــــــــيءد نبتهــــــــــل 

دــد مــاس يف الــرو  منــه النصــُن  
 مبتهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 

 
 كسمنـــا هـــو مـــن ســـكر ا ـــو  مثـــل 

وانســـــا  يف اجلـــــدول الردـــــراق يف  
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 

 
 مـــا  احليـــاة يــــر  يف جريـــه عاــــل 

والطري يشـدو علـى األيكـات مـن  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  ف

 

 
 تهـــــلإىل إلــــه الســـــما يف احلقـــــل يب 

 ويف املفــارق لأل صــان أيــن بــدت 
 

 
 تـــاج اجلمـــال مـــن األ هـــار واحللـــل 

ـــــد أرســـــلت لـــــألر    والشـــــمج د
 ناهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 لول الفضا  بريداً من ييا  عـلِ  

 دد جـا  جعفـر للـدنيا فـزان ملـا الــ 
 

 
 وجـــود والكـــون بـــاخلريات ينهمـــل 

ـــــد   بوركـــــت يـــــا ليلـــــة املـــــيءد يف ول
 

 
ـــــــمان يك  ــــــه الشريعـــــــة وايي  تمــــــلب

ــــــــة   وليفــــــــة اهلل يف األكــــــــوان دالب
 

 
 حفيد أمحـد مـن باهـت بـه الرسـل 

مـــــن حيــــــدر الطــــــاهر الزاكــــــي لــــــه  
 نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 
 وحبلــــــــــه بســــــــــنا الزهــــــــــرا  يتصــــــــــل 

 مــن احلســني و يــن العابــدين ومــن 
 

 
 للعلـــــــم يبقـــــــر مـــــــا يف مثلـــــــه مثـــــــل 

 فهــــل تــــر  رفعــــًة مــــا فــــوق رفعتــــه 
 

 
 أو هــــل ك بارــــه لــــول الــــدنا مثــــل 
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ــــ ــــم أ المــــن أهــــل بي  ت بــــراهم رمل 
 

 
مـــن جــــوهر القــــدس لهـــراً مــــا بــــه  

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
ــــــه ًــــــبه ــــــم وتقــــــو  مال ــــــال عل  من

 
 

 يف مثلــه مــا در  حــوت وال محــل 
 إغا اســـــــتقر  فـــــــذاك العلـــــــم منبعـــــــه 

 
 

 وأن تشـــــــى فـــــــذا ايوـــــــان ينتقـــــــل 
 وإن تكلــــــــــم فايســــــــــءم منطقــــــــــه 

 
 

 والقدس ينسا  منـه حـني يبتهـل 
ًــــــعاره النصــــــح أن جــــــار الــــــور   
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفها

 

 
 واحللـــــم مفزعــــــه إن دومـــــه جهلــــــوا 

 واجلـــــــود ديدنـــــــه هتمـــــــى بـــــــه يـــــــده 
 

 
 للضيف يف داره لـول املـد  نـزل 

 وكـــــل مـــــن نابـــــه يف الـــــدهر ناربــــــة 
 

 
 يــــــس  إىل بابــــــه حيــــــدو بــــــه األمــــــل 

 لـــــــه مـــــــن اهلل عـــــــز لـــــــيج يشـــــــبهه 
 

 
ــــه القلــــل   عــــز امللــــوك ومــــن تبــــأ ل

ــــــــدا  ــــــــه أب  وســــــــؤدد يــــــــار  أجران
 

 
 وال ال وال ولـــــــــــــــــلال يعرتيـــــــــــــــــه    

إليــــــ  أًــــــكو إمــــــام الكــــــون مــــــا  
 نزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 
 باملســـــلمني ومـــــا غل ـــــت  ـــــم دول 

 فذل  الشرق يبنـى سـلب عـزهتم 
 

 
سنه لمج وحي الدين واخللل   ًو

 والنـــر  منـــذ صـــليب يبتنـــي حلنـــاً  
 

 
 للمســـــلمني ودـــــد وـــــرت لـــــه دول 

 يف كـــل ًـــرب لنـــا يف األر  جمـــزرة 
 

 
 وكـــــــافر معتـــــــد يف هدمـــــــه عاـــــــل 

   وصـــهيون والكفـــار جمتمعـــاً ســـي 
 

 
 هـــــــم  كبـــــــري علـــــــى أولاننـــــــا نزلـــــــوا 

 واملســلمون تـــراهم تصــمون وهـــم 
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لوارـــــٌف مـــــا  ـــــم مـــــن وصـــــمهم  
 (49)حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ 

 
ـــا إمـــام احلـــق ســـيدنا  فـــاعطف إلين

 
 

 فقـــد عرانـــا األســـى واحلـــزن وامللـــل 
 * * * 
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 بشراكو ولد النبّه محمد 
 

 بشــــــــــــــراكم ولــــــــــــــد النــــــــــــــ   حلمــــــــــــــد
 

 
ـــــــــــه مؤي ـــــــــــدمـــــــــــن    يف مســـــــــــاوات ايل

ـــــــــدنيا لبشـــــــــر  يومـــــــــه  ـــــــــت ال  وا دان
 

 
ـــــوداً ولـــــا  املولـــــد  ـــــد لـــــا  مول  د

ـــــــريان فـــــــارس فاـــــــسةً   ـــــــه ن  مخـــــــدت ل
 

 
 فالنــــــــــــار بعــــــــــــد ددومــــــــــــه ال تعبــــــــــــد 

 وتســـادطت ًـــرفات كســـر  جهـــرة 
 

 
 فــــــــالنظم مــــــــن نظــــــــم ايلــــــــه ـــــــــد د 

 تسًـــــــرية (50)فايــــــت حبــــــرية ســــــاوة 
 

 
ـــــاٌة أر ـــــدُ   ـــــدنيا حي  ولنـــــت علـــــى ال

ـــــــــــهو    الكـــــــــــون ينمـــــــــــره اجلـــــــــــءل فشن
 

 
 يــــــــــــوم رولــــــــــــده اخلءرــــــــــــق تســــــــــــعد 

 (51)وـــــتم ايلـــــه بـــــه الرســـــالة كلهـــــا 
 

 
 لكـــــــــــن رســـــــــــول اهلل منـــــــــــه يســـــــــــد د 

 وـــا  احلـــرو  لكـــي حيـــر ر بـــارج 
 

 
 مستضــــــــــــعٌف يف أمــــــــــــره مســــــــــــتعبد 

ـــــــراهم رهـــــــن األســـــــى   واملســـــــلمون ت
 

 
 والنــــــــــــــر  يف وــــــــــــــرياهتم متســــــــــــــي د 

 دـــــاد الـــــبءد إىل ًـــــوالي األمـــــن ال 
 

 
ــــــــــــد  ــــــــــــا يًر ــــــــــــسلو اجتهــــــــــــاداً للرباي  ي

 نشــــــــر العدالــــــــة يف األنــــــــام مشــــــــمرا 
 

 
                                                           

بـع عشـرة ارجتج إيوان كسـر  وسـقطت منـه أر  ، وفيه: ملا كانت ليلة ولد فيها رسول اهلل11ح 462ص 15( راجع حبار األنوار: ج50)
 .»ًرفة و ايت حبرية ساوة ومخدت نار فارس وس ختمد دبل غل  بسلف سنة ورأ  املؤبذان إبء صعاباً تقود ويء عرابا..

 .515ص 1( راجع الكايف: ج51)
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 عــــــــن ســـــــــاعديه وال لظلــــــــم يعمـــــــــد 
ــــــــن حــــــــل  لــــــــواؤه   الفقــــــــر يهــــــــر  أي

 
 

 والبـــــــــــؤس ينفـــــــــــر إغ عـــــــــــءه يـــــــــــرد د 
 بــــــــ  الفضــــــــيلة يف األنــــــــام متممــــــــاً  

 
 

 ملكــــــــــارم األوــــــــــءق فهــــــــــو جمـــــــــــد د 
 ور  املفـــــــــاور كـــــــــابراً عـــــــــن كـــــــــابر 

 
 

ـــــــــهم ســـــــــ   يدفالكـــــــــل  طريـــــــــف ًو
 أثــــى األنــــام مــــن اجلهالــــة والعمــــى 

 
 

 ومـــــــــن الرغيلـــــــــة حيثمـــــــــا تستسســـــــــد 
 فلــــــــــــه علــــــــــــى كــــــــــــل الربايــــــــــــا منــــــــــــة 

 
 

ـــــــــع العـــــــــاملني الســـــــــؤدد  ـــــــــى مجي  وعل
ـــــد   ـــــن ا ت  الرعـــــب ســـــار أمامـــــه أي

 
 

 بلوارـــــــــــــه النصــــــــــــــر ا ـــــــــــــتم يعقــــــــــــــد 
 (52)منـــــه اســـــتبانت مكرمـــــات مجـــــة 

 
 

 كثــــــــــرة تتعــــــــــدد  (53)ولــــــــــه املعــــــــــاجز 
 رهيكفيــــــــــــ  دــــــــــــرآن ايلــــــــــــه وغكــــــــــــ 

 
 

ـــــــــــــــد   ولـــــــــــــــه مجيـــــــــــــــع العـــــــــــــــاملني وا 
 تتلــــــــــــوه كــــــــــــل صــــــــــــبيحة وعشـــــــــــــية 

 
 

 دومــــــــــــــا إغاعــــــــــــــات وفيــــــــــــــه تــــــــــــــرد د 
 ســــــــــيان مــــــــــنهم مســــــــــلم متعفــــــــــف 

 
 

 أو مشــــــــــــرك أو كــــــــــــافر أو ملحــــــــــــد 
 (54)واملســلمون األلــف مليــون اأُلىل 

 
 

 ســـــعدوا بـــــه وملثـــــل لـــــه اســـــتحمدوا 
 رفعــــــــوا لــــــــه االســـــــــم الكــــــــر  جتلـــــــــة 

 
 

 اعنـــــــــد األغان ويف عـــــــــءه تشـــــــــهدو  
                                                            

 .501ص 4( راجع روية الواعظني: ج52)
 .240ص 2( راجع حبار األنوار: ج53)
 أكثر من مليار  مسلم. ( ال تفى على املطلع إن عدد املسلمني أصبح اآلن54)
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 دــــــــم يــــــــا رســــــــول اهلل وانظــــــــر أمـــــــــة
 

 
 كو نتهـــــــــا باجلهـــــــــد كيـــــــــف تبـــــــــد دوا 

ــــــــــــر ر بــــــــــــة أو عنــــــــــــوة   مــــــــــــنهم تنص 
 

 
 والـــبعق مـــنهم عـــن لريقـــ  بع ـــدوا 

 ينـــــــــــــــــــزوهم  ـــــــــــــــــــر  كفـــــــــــــــــــور آمث 
 

 
 متنص ــــــــــــــــــــٌر مســــــــــــــــــــتعمر متهــــــــــــــــــــو د 

ـــــــــيهم  ـــــــــاالً ف ـــــــــسلو وب  والشـــــــــرق ال ي
 

 
 باســـــــــم التحـــــــــرر للـــــــــور  يســـــــــتعبد 

 أنظـــــر لباكســــــتان كيــــــف تقســــــمت 
 

 
 وانظــــر لرتكســــتان كيــــف اســــتلحدوا 

 واعطـــــــف رســـــــول اهلل  ـــــــو معـــــــاس 
 

 
 ســــــــــــكنت ملــــــــــــا  مــــــــــــر يمث  تعبــــــــــــد 

 أهــــــل الــــــبءد عــــــن املنــــــا ل ًــــــردوا 
 

 
 يف أردن يف القــدس حيــ  املســاد 

 وانظـــــــــر إىل ســـــــــينا وجـــــــــوالن ومـــــــــا 
 

 
 جبنـــــــــو  لبنـــــــــان ومـــــــــا هـــــــــو أبعـــــــــد 

ــــــة   مثــــــل الظفــــــار ومــــــا ملــــــا مــــــن فتن
 

 
 ودــــــــدنــــــــار التفــــــــرق حيــــــــ  فيهــــــــا ت 

 فشــــــــبابنا  ــــــــب الطنــــــــاة مجــــــــيعهم 
 

 
 وبءدنــــــــــا كــــــــــل  لفويــــــــــى مشــــــــــهد 

 * * * 
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 بّشر الدالو فه مولد الم دي 
 

 بشــر العــاس يف مولــد مهــد  البشــر
 

 
 الـزعيم احلاـة الطهــر ايمـام املنتظــر 

وـــــــألُ اهلل بــــــــه الــــــــدنيا مــــــــن العــــــــدل  
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح

 

 
بعــــد مــــا دــــد ملئــــت بــــالكفر جهــــرا  

 (55)واخلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

بــــــــن الســــــــادة النــــــــر العظــــــــام هــــــــو ا
 األكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمني

 

 
ابــــــن لــــــه ســــــيد الرســــــل بــــــه الكــــــل  

 افت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
 وابـــن  هـــرا وعلـــي والزكـــي  واحلســـني

 
 

وابـــــن  يـــــن العابـــــدين اخلـــــري حلمـــــود  
 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 
 وكــذا البــادر والصــادق والكــا م والـــ

 
 

ـــزاكي الطهـــر الريـــا مـــن هـــو را    ـ
 بالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

 
وجــــــــــــــــواد مث هــــــــــــــــاد  اخللــــــــــــــــق مث 
 العســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر 

 

 
تنــتع  األر  ويســتهمي  مــن ملــم 

 املطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
 دــــد ألــــال البــــار  القــــادر يف أيامــــه

 
 

وهــــو مــــن يبعــــ  بالقســــ  إىل كــــل  
 البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
دال فيه املصـطفى: إن  امسـه كـامسي 

 وغ 
 

 
ــــاً ملــــن بــــه كفـــر   (56)كنيـــيت كنيتــــه تب

 ورســــــول اهلل دــــــد بشــــــر يف مــــــيءده 
 

 
وبــه وص ـــى الــور  مـــن  ــا  مـــنهم  

 أو حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

وس يعــــــرف إمامــــــاً دـــــال مــــــن مــــــات 
 للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 
كـــــــان مثـــــــل اجلـــــــاهليني لـــــــه مـــــــوت  

 (57)البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
ـــــات العـــــدن ـــــرر اهلل ملـــــن وااله جن  د

 
 

والذ  عـاداه يف الـدنيا سيصـلى يف  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقر

                                                            

 .7ح 221ص 1( راجع الكايف: ج55)
 .17761ح 124ص 15( راجع مستدرك الوسارل: ج56)
 .41175ح 416ص 16( راجع وسارل الشيعة: ج57)
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 ا  عن أنظار كل اخللق مـن أمـر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ايل

 

 
مثلما البدر ورا  السـحب يف الليـل  

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترت
 
 وإغا دــام بــسمر اهلل يســتهد  الــور 

 
 

ت ويســتنين الــذ  كــان مــن يــءال 
 افتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 ويقود الناس  ـو األمـن كـٌل والرفـاه

 
 

ـــــــه الكـــــــون   وإغا جـــــــا  ببشـــــــر  عين
 ا دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 فالشـقي اخلارـب اخلاسـر مـن ينكـره

 
 

 وسـعيد مـن يدانيـه ومـن كـان انتظـر 
 ر   عا ل فـرج املهـد  واجعلنـا لـه 

 
 

ًــــــــيعًة حيــــــــ  بــــــــه النصــــــــر جتل ــــــــى  
 والظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
د عـــــــم  وإغا دــــــد  هـــــــر املهـــــــد  دـــــــ

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءم
 

 
لــــيج للصــــهيون يف أر  فلســــطني  

 أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
 ال صــلي   وال مــن ملحــد فينــا يــر 

 
 

ال وال ًـــــــرق كفــــــــور ال وال  ــــــــر   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ًِ  أ

 
يـــا ًـــبا  احلـــق عمـــا حيـــ  كونـــوا 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرين

 

 
مـــــن ًـــــباك النـــــر  والشـــــرق ففـــــي  

 تلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
 
 إمنــا ايســءم منهـــاج ادتصــاد كامـــل

 
 

 لــــيج فيــــه لفقــــري وافتقــــار مــــن أثـــــر 
وكذا لـيج لـد  ايسـءم مـن جـور  

 وال
 

 
 يظلم احلـاكم فيـه ال وال املـال هـدر 

ــــــف   ــــــد  ايســــــءم منهــــــاج لتثقي ول
 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا 

 

 
ـــــيج يف غا   ـــــم وجـــــو  ل للـــــب العل

 (58)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
وهـــــــو يعطـــــــي كامـــــــل احلـــــــق لكـــــــل 
 املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمني

 

 
ــــــاحلق إنــــــا    يســــــتو  يف األوــــــذ ب

 وغكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
ـــــــون  وكـــــــذا ايســـــــءم ينفـــــــي كـــــــل ل
 التفردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 

 
 (59)ال بلــون أو بــشدليم وأمســا  أُوــر 

ــــــــدين كــــــــل   ــــــــوا  ال وحــــــــدة  ــــــــت ل
 املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمني

 

 
 وحَّد الناس علـى اخلـري بـنهج معتـرب 

                                                            

 .»للب العلم فريضة على كل مسلم، أال إن اهلل حيب بناة العلم«: ، وفيه: دال رسول اهلل4ح 20ص 1( راجع الكايف: ج58)
 .41اجلواهر: ص( راجع معدن 59)
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حربـــــه أنظـــــف حـــــر  ســـــلمه وـــــري 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءم

 

 
دـــد هـــد  النـــاس إىل أفضـــل هـــد   

 مبتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
لــــــيج فيـــــــه أ  إفـــــــراو عـــــــن احلـــــــق 
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 

 
 ال وال فيه من التفري  مـا فيـه يـرر 

يهــــــا الفتيــــــان منهــــــاج فــــــا اوا يــــــا أ 
 الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 
 فهو وري وصوا  للذ  كان اد كـر 

 واتركــوا امليــل إىل  ــو وــني أو يســار 
 

 
أو فســـــاد أو يـــــءل فالـــــذ  مـــــال  

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
* * * 
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 يا زهراء
 

ــــــــة الشــــــــانِ  ــــــــا  هــــــــرا عالي  ي
 

 (60)يـــــــا ســـــــيدة للنســـــــوانِ  

 بسبيـــــــــــ  َوـــــــــــتطُم األديـــــــــــانِ  
 

 وبزوجـــــــــ  دور األ مـــــــــانِ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررُ  أوالدك ألهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ  

ـــــــــــــــــــــُم دررُ    يف حبـــــــــــــــــــــر الفضـــــــــــــــــــــل ُه
 بســــــــــــــــــما  العلــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــُم  هــــــــــــــــــرُ  
 ولفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اهلل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمحنِ  
 * * * 
 
 

 هـــــي فالمـــــة وـــــري البشـــــرِ 
 

ـــــا مـــــن كـــــل الضـــــررِ     مين
ــــــــــار الســــــــــقرِ    وألعــــــــــداها ن

 
 هــــــي  اهــــــرة يف األكــــــوانِ  

ــــــــــــــــارط   ــــــــــــــــ  امل ت  دــــــــــــــــد باهــــــــــــــــل في
 واوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك  وج الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ارط  
 أوالدك لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارط  
ــــــــــــــــدي   (61)ا نِ وريــــــــــــــــاك ريــــــــــــــــى لل
 * * * 

 يــــــــا بنــــــــت حلمــــــــد العــــــــا 
 

 يــــــــا  وج علــــــــي األفعــــــــالِ  
 
 

 يـــــــــــا أم الطهـــــــــــر األمثـــــــــــالِ 
 

 نرجــــوك لكشــــف األحــــزانِ  
  

* * * 

                                                           

 .457ص 1( راجع من ال حيضره الفقيه: ج60)
دـــال لفالمـــة: يـــا فالمـــة إن اهلل عـــز وجـــل ينضـــب  إن رســـول اهلل«: ، وفيـــه: دـــال الصـــادق1ح 40ص 12( حبـــار األنـــوار: ج61)

 .»لنضب  ويريى لرياك
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 هو اإلمال ال دب الم دي 
 

 يـــــا نفســـــي انتظـــــر  بـــــاهلل  فرانـــــا
 

 
 واستبشـــر  فلقـــد دانيـــت ًـــعبانا 

 (62)هـــــو ايمـــــام ا ـــــد  املهـــــد ل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن َعَب  َم

 

 
ــــــــرمحن   ــــــــاـ  يف دهــــــــره ســــــــراً وإعءن

 هـــــو الـــــذ  عنـــــد ســـــامرا  مولـــــده 
 

 
مــن نــرجج الطهــر فيــه دــد علــت  

 ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا
 
 أمــا أبــوه فهــاد  األمــة احلســن الـــ

 
 

ـــــــــذ   مـــــــــر األكـــــــــوان   ـــــــــزاكي ال ـ
 إحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا

 
 لقــــد مســــا فــــوق هــــام اجملــــد معتليــــاً 

 
 

 ثم السماك ففاق اينج واجلانـا 
 مــن بشــرت فيــه كــل األنبيــا  ومــن 

 
 

 يف مســــــا  العــــــز  كيوانــــــا مســــــا عــــــءً  
 يـــس  وعيســـى يصـــل ي ولفـــه أدبـــاً  

 
 

 (63)كما يصل ي به األمءك إوانـا 
 يـــــس  وينلـــــب كـــــل العـــــاملني كمـــــا 

 
 

ــــــا   تنل ــــــب الطهــــــر لــــــه وفــــــد ثران
 حينــــــو لــــــه اجلــــــن وــــــداماً لطاعتــــــه 

 
 

كمــــــــا حــــــــأ اجلــــــــن مــــــــن وــــــــرق  
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمانا

 
ـــــــه  لـــــــه بســـــــاو ســـــــليمان يطـــــــري ب

 
 

 يح دــد دانــافــوق الســما  وفيــه الــر  
 وحكــم داود ملــا دــام إغ حــبج الـــ 

 
 

 ــــــــقضا  ال يبتنـــــــي حلفـــــــاً وأوانـــــــا 
 

                                                           

 .107ص 51( راجع حبار األنوار: ج62)
 .155ص 2( راجع الصراو املستقيم: ج63)
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 عنـــد مقدمـــه (64)ونـــار منـــرود بـــرد
 

 
 واليــبُج يصــبح إغ مــا جــا  رحيانــا 

 وأنـــه مثـــل موســـى يف عصـــاه فــــذا 
 

 
 (65)تكــون يف يــده البيضــا  ثعبانــا 

 وينـــزل املصــطفى ا ــاد  النــ  لــه 
 

 
 ا  برهانـــــامـــــن اجلنـــــان إغا مـــــا جـــــ 

ــــــــه  ــــــــه منقــــــــاداً يمرت  واخلضــــــــر يستي
 

 
كاخلضــــــر إغ جــــــا ُه موســــــى بــــــن  

 عمرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
 وال نــــــــزاع وال حقــــــــد تــــــــر  أبــــــــداً 

 
 

 فالكــل يصــبح يف األدطــار إووانــا 
 حييــــي اأُلىل فــــاردوا الــــدنيا برجعتــــه 

 
 

 ويصـــــبح الكـــــل يف مننـــــاه وءنـــــا 
 بالســيف يصــلح معــوج األنــام وال 

 
 

ـــــــــــــى األر  عباســـــــــــــاً    يبقـــــــــــــي عل
 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيانا

 
 هتــو  الطنــاة لــه إغ مــا أتــت  لــءً 

 
 

 (66)كمــا ألــاح رســول اهلل أوثـانـــا 
 يا ر  عا لط، أليـل االنتظـار بنـا 

 
 

 واجعل له فوق هام اجملـد سـلطانا 
ــــــا ســــــيد  أًــــــكو فقــــــد    إليــــــ  ي
 كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

 

 
 ملــــــ ا ألــــــم  بنــــــا يف الـــــدهر ًــــــكوانا 

ـــــــم   ـــــــا العـــــــد  والظل جـــــــارت علين
 منتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 
ـــــدوان الكفـــــر أرجانـــــاوا لمـــــوا    ب

دد جا   و  الور  املهـد  مـن  
 نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

 

 
 كـــل الشـــعو  الـــيت ترجـــوه أ مانـــا 

 * * * 
 

                                                           

 .1ص 14ار األنوار: ج( راجع حب64)
 .114ص 17( راجع وسارل الشيعة: ج65)
 .77ص 21( راجع حبار األنوار: ج66)
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 قالوا والدة مول  الم قيس  له 
 

 تــــــألأل الكــــــون بالبشــــــر  وباألمـــــــل
 

 
 وعمــــت الكــــون أفــــراح مــــن اجلــــذل 

والشـــمج عـــادت إىل رأد الضـــحى  
 عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءً 

 

 
مـــــــن بعـــــــد مـــــــا كـــــــو رت يف مســـــــرح  

 الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
 فقلت ما هذه البشر  اليت  هـرت

 
 

ــــــــي   دــــــــالوا والدة مــــــــوىل املتقــــــــني عل
 مـن يف فــراا رسـول اهلل بــات لــد  

 
 

ـــــــه ســـــــيل الشـــــــرك   مـــــــا أحـــــــددت في
 باألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 
وصـــــــــاحب البــــــــــدر واألحــــــــــزا  إغ 
  حفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 
  ـــو الرســـول بـــء وـــوف وال وجـــل 

 وُ مــــــٌد نــــــار صــــــهيون إغ انــــــدلعت 
 

 
ــــــــرب دومنــــــــا ُغعــــــــر وال فشــــــــل   يف وي

ـــــت ملـــــا  مـــــرو   ـــــني ودـــــد عا   يف ُحن
 

 
ــــــ  أرد  صــــــاحب   مــــــن كثــــــرة حي

 اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 
 والعاديـــــــات بــــــــه دــــــــد أنزلــــــــت ولــــــــه

 
 

  و العد  هامة صبحاً بء مهـل 
 وفـــــــــتح مكـــــــــة فيـــــــــه مج  فا ســــــــــرت 

 
 

ـــــــــد بالشـــــــــلل   للكفـــــــــر  اًـــــــــية فارت
 أرد   ـــــم الت والعـــــز  وثالثـــــة الــــــ 

 
 

 أوــــــــــر  وأتبعهـــــــــــا بــــــــــالرابع ا بـــــــــــل 
ـــوكــل مــا كــان يف    بيــت ايلــه مــن ال

 
 

ــــل   أصــــنام فــــوق جــــدار ًــــامخ القل
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 َمـــــــن أو ل النــــــــاس إوانــــــــاً وأكثــــــــرهم
 

 
 علماً وحلماً ووري النـاس يف العمـل 

 ويف صــــــبيحة إنــــــذار بــــــه صــــــدع الـــــــ 
 

 
ــــــــــء كســـــــــل  ـــــــــال أليعـــــــــوه ب ـــــــــ   د  ن

 و وجـــــت فـــــالم وـــــري النســـــا، ولـــــه 
 

 
 ســـــــبطا نـــــــ  الربايـــــــا وـــــــامج الرســـــــل 

 هلل يف علــــن:َمــــن دــــال فيــــه رســــول ا 
 

 
 هــــــذا أوــــــي وو يــــــر  دومنــــــا ولـــــــل 

ـــــــــال فيـــــــــه: علـــــــــي دارـــــــــر أبـــــــــداً    ود
 

 
 (67)مـع الكتـا  كتـا  اهلل س يـزل 

 وكـــــــــان منــــــــــه كهــــــــــارون النــــــــــ  إىل 
 

 
 موسى الكليم بء ًـ  وال جـدل 

 وحينمــــا جــــا  مــــن ثــــران معرتيــــاً  
 

 
 وفد النصـار  ليحتاـوا بـء واـل 

 جـــــــا  النـــــــ  بـــــــه والطهـــــــر فالمـــــــة 
 

 
 (68)ابنــــاه ال  ــــريهم إغ غا ربتهــــلو  

 ويف  ــــــــــــــــدير بسمـــــــــــــــــر اهلل عي ـــــــــــــــــنه 
 

 
ـــــــل  ـــــــه اجلل ـــــــال  ـــــــم يف دول  لـــــــه ود

 مـــن كنـــت مـــوالُه يف األدـــوام دالبـــة 
 

 
ـــــذاك و    فاملرتضـــــى دومنـــــا ًـــــ  ل

 هــذا بــء  مــن الــرمحن جــا  إىل الـــ 
 

 
 ـم تار نص اً وكـان األمـر فيـه جلـي 

 اليــــوم أكملــــت يف الكــــرار ديــــنكمُ  
 

 

                                                           

 .111ص 1( راجع كشف النمة: ج67)
فمس ناجك في  مس بدذد مذا جذاءن مذس الدلذو فقذل تدذالوا أذدُء أبناءأذا وأبنذاءكو وأسذاءأا ( إًارة إىل آية املباهلة، وهي دوله تعاىل: 68)

 .61سورة آل عمران:  فس و  و أب  ل فنردل لدنة ا   ل  ال ا بيسوأساءكو وأأفسنا وأأ
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ـــــواله س يـــــ  إوـــــان ركتمـــــل   (69)ل
 وســـــــورة الـــــــدهر عنـــــــوان لـــــــه وملـــــــن 

 
 

ـــــزل  ــــوام بالن  صــــاموا ودــــد آثــــروا األد
 ودــــــال: أدضــــــاكم هــــــذا وأعلمكــــــم 

 
 

بالــــــــــــــــــدين متبعــــــــــــــــــوه يف هــــــــــــــــــد   
 (70)الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل

 
ــــوم  ــــن ببشــــر  ال حــــدود  ــــا  الي

 
 

 لكنمــــــا العيــــــد مــــــو ود مــــــن العلــــــل 
من علـة الشـرق إغ جـا ت مهـد دة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال

 

 
ـــالقلع يف ســـيل مـــن الوحـــلإوـــ   ان ب

 مــن علــة النــر  إغ جــا ت هتــد دنا 
 

 
 باســم الصــليب  ــا دأ  بــء ملـــل 

 دــد أًــعلوا النــار يف كــل الــبءد وال 
 

 
ًُـعل   من مطفـ  بلـد ايسـءم مـن 

ــــــــدة  ــــــــه يف األر  عرب  وغا يهــــــــود ل
 

 
 وليستمد  القو  من أوبـ  الـدول 

 إلــيكم يــا ًــبا  املســلمني  ــدت 
 

 
 أعيننــــــــا يف منتهــــــــى األمــــــــل تــــــــدور 

ســــــــريوا لنشــــــــر ا ـــــــــد  يف األر   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دالب

 

 
ـــــل  ـــــء كل ـــــبءد بتصـــــميم ب ـــــوا ال  وابن

 * * * 

                                                           

 .1ح 415ص 1( راجع الكايف: ج69)
 .420ص 1( راجع الصراو املستقيم: ج70)
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 فه البيت مولده
 

 مســـــِت الناــــــوم راــــــدها أم القــــــر 
 

 
ـــــــــــدر بشـــــــــــرا  ـــــــــــل  ـــــــــــا حبي  إغ جربري

ـــــــد  ـــــــده بسليـــــــب مول  يف البيـــــــت مول
 

 
ـــــــــب بقعـــــــــة دون القـــــــــرا   وـــــــــٌن أللي

 مـــدمـــن مثـــل حيـــدر وهـــو صـــهر حل 
 

 
 أديـــــت إمســـــى منهمـــــا فـــــوق الثـــــر  

ـــــــــــه فالمـــــــــــة لهـــــــــــوراً مثلمـــــــــــا   ولدت
 

 
 تلـــــد الســـــما  الــــــنام عفـــــاً ألهــــــرا 

 فتباًـــــــــرت  مـــــــــر املءرـــــــــ  حولـــــــــه 
 

 
 س ال وإًـــــــــــعاع ايمامـــــــــــة أســـــــــــفرا 

 دـــــد ًـــــع مـــــن دلـــــب النبـــــو ة وـــــالر 
 

 
 يف األفــق يرســم مــا يشــا  ومــا يــر  

 أ أبـــا احلســـني والك مـــل  مشـــاعر  
 

 
 ل  القلـــــب إوــــان جـــــر هــــدباً ومــــ 

 حــد ثت عنــ  القلــب ســاعة ًــك ه 
 

 
 فاـــــــــر  اليقـــــــــني وءلـــــــــه وتـــــــــذكرا 

 الــــــــــــدهر يهــــــــــــديها إليــــــــــــ  يراعــــــــــــةً  
 

 
 وخللـــــد ً صـــــ  دـــــد أعـــــد املنـــــربا 

 وألنـــــــت مـــــــن لـــــــه كهـــــــارون وهـــــــل 
 

 
ــــت فضــــءً مــــن عــــءك ليــــذكرا   أبقي

 وألنـــــــــت مطلــــــــــع نفحــــــــــة ســــــــــحرية 
 

 
ــــــرا   للماــــــد لــــــال ملــــــا الزمــــــان تبح 

 مـــــــــــق دصـــــــــــة روحيـــــــــــةوألنـــــــــــت أع 
 

 
 يــــــــــاق الزمــــــــــان بنشــــــــــرها و ــــــــــريا 

 وإغا احللـــــــــيم الفـــــــــذ وـــــــــامر غهنـــــــــه 
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ــــف مــــا اســــتطاع تبحــــرا   لعــــءك لي
ــــــــــوة بســــــــــمة  ــــــــــت يف ثنــــــــــر النب  وألن

 
 

ــــــت ليــــــف يف نــــــوا ره ســــــر    وألن
ـــــــــــــدت مثراهتـــــــــــــا   وإغا اخلمارـــــــــــــل وح 

 
 

 ال ًـــــ  يف أصـــــل توحـــــد  عنصـــــرا 
 آيــــــــات فضــــــــل  يــــــــا علــــــــي كثــــــــرية 

 
 

ـــــــــ  ال   تعـــــــــد  تكثـــــــــرا ومســـــــــات غات
 دــد دــال فيــ  املصــطفى هــذا أوــي 

 
 

ووليفـــيت فـــيكم وفيـــ  تصـــه را 
(71) 

ــــــــــ  ـــــــــول وســـــــــي د ال  وألنـــــــــت  وج للبت
 

 
ـــــــــــثقلني بعـــــــــــد املصـــــــــــطفى وـــــــــــري   ـ

 (72)الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 
 وألنـــــــــت ميـــــــــزان ا دايـــــــــة والـــــــــرد 

 
 

ـــــــــــــعاع نـــــــــــــورك للربيـــــــــــــة أملــــــــــــــرا   ًو
 وبيـــــــوم روح يف النـــــــدير علـــــــوت يف 

 
 

 (73)كــف النــ  إغ اجلمــوع جتمهــرا 
هَتم   وعـــــــدلت بـــــــني النـــــــاس ملـــــــا دُـــــــدط

 
 

 وســــواك وــــان العــــدل حــــني تــــسمرا 
 وألنـــت مصـــباح ا دايـــة يف الـــدجى 

 
 

 مـن ســار ولفــ  يف الطريــق تبصــرا 
ــــــ   واحلـــــق فيـــــ  ومنـــــ  أ   درت فهط

 
 

ـــو يـــدور.. مـــن للـــب احلقيقـــة دـــد  
 در 
 
 أًــــــكو إليــــــ  أبــــــا األرمــــــة حادثــــــاً 

 
 

ــــــــرا   دــــــــد حــــــــري  األلبــــــــا  فيــــــــه تفك 
 هاـــــم العـــــد  فينـــــا ولـــــيج مـــــدافع 

 
 

ـــــب منكـــــرا  ـــــد مـــــألوا اجلوان  عن ـــــا ود
 و ــــــــم ألســــــــقاو الــــــــبءد دســــــــارج 

 
 

 إغ نظمــــــــوا جيشــــــــاً لــــــــذاك مــــــــدم را 
                                                            

 .151ص 11( راجع حبار األنوار: ج71)
 .415ص 1( راجع الكايف: ج72)
 .22ح 47( راجع وسارل الشيعة: ج73)
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 دـــــد هيَّـــــسوا املبنـــــى ألربـــــا  ا ـــــو 
 

 
 واخلمـــــــر مث الســـــــينما مـــــــاغا نـــــــر . 

 دـــد جرجـــروا بســـبابكم  ـــو الـــرد  
 

 
 كــــــــل الـــــــــور  إال األدـــــــــل األنـــــــــدرا 

 فهـــم يـــحية كيــــدهمأمـــا الشـــبا   
 

 
 دــــــــــد و عــــــــــوهم أمحــــــــــرا أو أصــــــــــفرا 

 هــــــا غاك ًــــــردي بــــــه حيــــــدو ا ــــــو  
 

 
ـــــــرد  أمحـــــــرا    ـــــــو املشـــــــارق دـــــــد ت

 واآلوـــــــرون إىل املنـــــــار  دصـــــــدهم 
 

 
 ال تلـــــــــف فـــــــــيهم عـــــــــادءً متفكـــــــــرا 

 وبناتنــــــــــا  ــــــــــدو ملــــــــــن سفاســـــــــــف 
 

 
  ــــــو الفســــــاد لكــــــي يــــــزدن تــــــسورا 

ــــــــــا  ــــــــــت وســــــــــيلٌة لنااتن  مــــــــــوال  أن
 

 
 ق رــا حيــل  ومــا جـــر والقلــب يــا 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــا نظـــــــــــــــرة علوي  فـــــــــــــــانظر إلين
 

 
 تكفـــــــــي الـــــــــبءد تقـــــــــدما وتبصـــــــــرا 

 * * * 
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 ُوِلَد اإلمال المر ب  
 

 إ دانـــــــــــــــت اآلفـــــــــــــــاق باألنــــــــــــــــوار
 

 
 وتنـــــــرد الشـــــــحرور باألســـــــحار 

 والبلبــــــل الصــــــداح يشــــــدو  انيــــــاً  
 

 
 وانســـا  مـــا  املـــزن يف األ ـــار 

ـــــو نـــــا را  ـــــرجج الوســـــنان يرن  والن
 

 
 وتكلــــــــل األ صــــــــان باألليــــــــار 

وإىل الفـــــــــراا ا ـــــــــيم يف رحـــــــــب  
 الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 
 محـــــل النســــــيم رســـــالة األ هــــــار 

والكــون دــد أيــفى اجلمــال علــى  
 الربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 
 واهتز رو  احلسن باألًـاار 

 * * * 
ــــُم ا ــــد   ُولِــــَد ايمــــاُم اجملتــــ، َعَل

 
 

 ســـب  النـــ  املصـــطفى امل تـــار 
 ُولــــد الزكــــي أبــــو املكــــارم والنهــــى 

 
 

 بكــــــــر الوصــــــــي علــــــــي  الكــــــــرار 
 هذل أتذ ُولد الـذ  فيـه تنــزل  

 
 

 ابــــن البتــــول الطهــــر مــــن أدــــذار 
 ُولــد الــذ  ف ــرت رقدمــه الـــدنا 

 
 

 وأوــــو احلســــني الســــيد املنـــــوار 
ُولــد الكمــيل أوــو احلاــى  ــو   
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 

 
ــــــــرار   عــــــــمل ا ــــــــداة التســــــــعة األب

ــــة املــــيءد ميســــي وافرحــــي  ــــا ليل  ي
 

 
ـــــــــــدك املعطـــــــــــاروتطـــــــــــاو  ب   ولي

ـــاة فـــء تـــر    جـــا  امل طـــ  للحي
 

 
ـــــــــــــــــــــــــف األر    فويـــــــــــــــــــــــــى تل

 بايعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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 جــا  امل لــ  لألنــام مــن الشــقا
 

 
ــــــ  األســــــرار  ــــــة  ب  هــــــاد  الربي

 جــــــا  الوريــــــ  حللــــــم لــــــه أمحــــــد 
 

 
 ولعصـــــمة الزهـــــرا  غات ف ـــــار 

 دـــــد علـــــم اينســـــان مـــــاغا ينبنـــــي 
 

 
 أن يـبـتنيـــــــه يف رحــــــا  البــــــار  

 * * * 
ـــــ ــــــهـــــو آي ـــــري ومـــــودع ال  ة اهلل الكب
 

 
 ـــــــسر العظــــــيم ورابــــــع األلهــــــار 

 وهـــــو ايمـــــام علـــــى الربيـــــة كلهـــــم 
 

 
 بعـــــــد الوصـــــــي وحاـــــــة اجلبـــــــار 

 وهو اخلليفة للرسـول علـى الـور  
 

 
يهــــــــــــد  بكوكبــــــــــــه الويــــــــــــي   

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 
 ســـــــيان إن بـــــــاألمر دـــــــام مباًـــــــرا

 
 

أو س يقــــــــــــــــم صــــــــــــــــلحا مــــــــــــــــع  
 (74)األًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 
 دــــــــــد دــــــــــال لــــــــــه إنــــــــــه رحيــــــــــانيت

 
 

هــــــــو واحلســــــــني علــــــــى مــــــــد   
 (75)األدوار
 

* * * 
ــــــــم  يــــــــا ليلــــــــة املــــــــيءد حــــــــز  دار

 
 

 وإليـــــ  أًــــــكو لــــــوعيت وأوار  
 ممـــا أصـــا  املســـلمني مـــن العـــدا 

 
 

ـــــار   مـــــن كـــــل رجـــــج لـــــامع كفَّ
 دــــد ًـــــردوا أهلـــــي وأفنـــــوا أســـــر  

 
 

 ولئـــوا محـــاري واســـتباحوا دار  
ــــــوة  ــــــُذ  عن ــــــا َل ــــــءد  ي  ســــــلبوا ب

 
 

ـــاردـــد أحردـــوا دـــد   س العـــء بالن
 دـــــد ًـــــتتوا  لـــــي ومجعـــــي فردـــــوا 

 
 

 وتكــــــــالبوا يــــــــد  فيــــــــا للثــــــــار 
                                                            

 .»ابنا  هذان إمامان داما أو دعدا«: دال رسول اهلل ، وفيه:466ص 25( راجع حبار األنوار: ج74)
 .5ج 241ص 5( راجع الكايف: ج75)



 

 67 

 يـــــا أمـــــة ايســـــءم هاتيـــــ  الـــــدنا
 

 
ــــ  جبيشــــها اجلــــرار    حفــــت إلي

ــــــه   ال النــــــر  ينقــــــذك كمــــــا جربت
 

 
 ال الشـــرق ينفعـــ  مـــن األويـــار 

 غا ملحـــــــــد  ـــــــــدوه ألمـــــــــاع وغا 
 

 
ينــــــزو بــــــءدك مــــــن ورا  حبـــــــار  

 األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار:
 

 جيــل الشــبا  نصــيحيتوإلــيكم 
 

 
 ال ينـــــــــــــررنَّكُم بريـــــــــــــق ًـــــــــــــعار 

 فاحليـــــــــة الردطـــــــــا  ختفـــــــــي مسَّهـــــــــا 
 

 
 يف جلـــــــــــــــــــدة برَّادـــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــوار 

ســــريوا علـــــى ايســـــءم وانتهاـــــوا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ال

 

 
ـــــــقرآن  ـــــــت ديـــــــادة األويـــــــار   ـ

 وعلــــــيكم يــــــا حشــــــد وــــــري  يــــــة 
 

 
 تستيــــــ  يف اآلصــــــال واألبكــــــار 

 *  *  * 
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 نيس أأشودة ميالد أمير المؤم
 

 لقــــــــــــد بعــــــــــــ  اهلل لــــــــــــه نبيــــــــــــا
 

 عظيمــــاً ًــــريفاً حنيفــــاً ســــريا 
 فااهـــــــــد يف اهلل دومـــــــــاً عصـــــــــيا 

 
ـــــــــــا  ـــــــــــاً علي ـــــــــــه بيان ـــــــــــزل في  وأن

 * * * 
 حلمــــــــد جــــــــا  لنشــــــــر الفضــــــــيلةط 

 
 وحـــار  جهـــراً دعـــاة الرغيلـــةط  

ـــــــاىف نفوســـــــاً مرايـــــــاً عليلـــــــةط    ًو
 

 فمــــن  ــــج احلــــق صــــار  كيــــا 
 لقد بع  اهلل له نبيـا 
* * * 

النــــــــــــاس  ــــــــــــو ا ــــــــــــد  دعــــــــــــا 
 والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادةط 

 

ـــــــدهم لطريــــــــق العبــــــــادةط    وأًر
ـــــــاه عـــــــز الســـــــيادةط    فحـــــــا وا بيمن

 
 ومــن حــاد يلــق يــءالً و يــا 

 لقد بع  اهلل له نبيـا 
* * * 
ـــــــــا  عظـــــــــيم ـــــــــى أمحـــــــــد بكت  أت

 
 ومنـــــه جتلـــــى الســـــبيل القـــــو ط  

 بقرآنـــــــــــــــه املعاـــــــــــــــز املســـــــــــــــتقيمط  
 

هــــــــــــــد  العــــــــــــــاملني لريقــــــــــــــاً  
 (76)ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا

 
 ه نبيـالقد بع  اهلل ل
* * * 
 ويف دينـــــــه العــــــــدل واالســــــــتقامةط 

 
 وللنــاس يف كــل هــول ســءمةط  

ـــــدين كانـــــت كرامـــــةط   ـــــع ال  ملـــــن تب
 

ــــــا  ــــــل املعــــــا  حري  وصــــــار بني
 لقد بع  اهلل له نبيـا 

* * * 
 

                                                           

 .15175ح 415ص 12( راجع مستدرك الوسارل: ج76)
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 بشراكو جاء الحسس 
 

 بشـــــــــراكم جـــــــــا  احلســـــــــن
 

 ســـــــــــب  النـــــــــــ  املــــــــــــؤتن 
 * * * 

ــــــــــــــــوه حيــــــــــــــــدر علــــــــــــــــي  أب
 

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــت الن  وأمـــــــــــــــه بن
 أوــــــــــو احلســــــــــني املعتلــــــــــي 

 
 وهـــــــو ايمــــــــام املمــــــــتحن 

 * * * 
 معروفـــــــــــــــــــــــــــــــة مساتــــــــــــــــــــــــــــــــه

 
 مناــــــــــــــــــــــــــــزة عداتــــــــــــــــــــــــــــه 

 مشــــــــــــــــــــــــــهورة صــــــــــــــــــــــــــفاته 
 

 يف ســـــــــــــــــره ويف العلـــــــــــــــــن 
 * * * 

 وهــــــــــــــــو إمــــــــــــــــام للبشــــــــــــــــر
 

 ورابـــــــــــع الطهـــــــــــر النـــــــــــرر 
ـــــــــــــــــواله الظفـــــــــــــــــر   ملـــــــــــــــــن ت

 
ــــــــزمن   والفــــــــو  يف كــــــــل ال

 * * * 
 وهــــــــــو الصــــــــــراو األدــــــــــدم

 
 وهـــــــو الســـــــبيل األعظـــــــم 

 بــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــوغ األمــــــــــــــــــــم 
 

 يف كــــــــــل كــــــــــر  وحلــــــــــن 
 * * * 

ــــــــــــر مردــــــــــــَدهط  ــــــــــــا ر  عم   ي
 

 لكــــــــــي نــــــــــزور مشــــــــــهَدهط  
 أورد ، واله، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــورده 

 
ــــان   مــــن  ــــري حــــزن ًو

 * * * 
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 بنت النبه
 

ـــــــــ ــــــــت النــــــــ  املصــــــــطفى اا  بن
 

 هــــــاد  إىل احلــــــق الشــــــكور 
  هــــــــــــرا   وج املرتضــــــــــــى الــــــــــــــ 

 
ــــــــــم تار يف يــــــــــوم النــــــــــدير   ـ

 بـــــــــــــــــــاهى ملـــــــــــــــــــا اهلل املـــــــــــــــــــء 
 

 يف القصـــــــوررـــــــ  واحلرارـــــــر  
ــــــــــــــــ   ومســـــــــــــــا ملـــــــــــــــا لـــــــــــــــه بسي

 
ــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــدة النســــــــــــــــــا  عل ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهور  (77)ال
 

ــــــــــزل   هذذذذذذذذذذل أتذذذذذذذذذذ واهلل أن
 

 فيهــــــــــــــا وســــــــــــــاماً للــــــــــــــذكور 
ــــــــــــة القــــــــــــرم  ــــــــــــا ًــــــــــــس   وب ي

 
ــــــــــــى ر ــــــــــــم الكفــــــــــــور   ن عل

 ونســــــــــــــــا نا عنــــــــــــــــد التباهـــــــــــــــــ 
 

 ــــــل دـــــد عناهـــــا يف الصـــــدور 
ــــــــــــــــــــت حلمــــــــــــــــــــد    واهــــــــــــــــــــاً لبن

 
 ف ـــــــــــر النســـــــــــا  بنـــــــــــري  ور 

ــــــــــــد لهــــــــــــر الرمحــــــــــــان إيـــــــــــــ   د
 

 نقـــــــــاً  مـــــــــن ًــــــــــرورــــــــــياها  
 ومــــــــــــــــن املعاصــــــــــــــــي واملنــــــــــــــــا 

 
 هــــــي والسفاســــــف والنــــــرور 

 صـــــــــديقة  هـــــــــرت علـــــــــى الــــــــــ 
 

ـــــــــــــدنيا ب يـــــــــــــات الظهـــــــــــــور   ـ
 وبتولـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــذرا  فــــــــــــــــــــــا 

 
 دـــــــت كـــــــل رب ـــــــات اخلـــــــدور 

 هـــــــــي فـــــــــالم فطمـــــــــت حلبــــــــــ 
 

 ــــــــبُتها ا ـــــــبَّ مـــــــن الســـــــعري 
 وملــــــــــــــــــــــن توالهــــــــــــــــــــــا نعيـــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــم اخللـــــــد يف دار الســـــــرور   ـ

 مـــــــــــــــــــــابني ولـــــــــــــــــــــدان وأنــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــهار    وأًـــــــــــــاار وحـــــــــــــورـ
 وملــــــــــــــــن يعاديهــــــــــــــــا اجلحيـــــــــــــــــ 

 
ــــــــدها ًــــــــر املصــــــــري  ــــــــم فعن  ـ

 مـــــــــــــا بـــــــــــــني ًـــــــــــــيطان ونـــــــــــــا 
 

 ر  والصــــــــــــفارح والصــــــــــــ ور 
 * * * 
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 أوالدها ا ط ار
 

 أوالدهــــــــــــــا األلهــــــــــــــار أســـــــــــــــ
 

 ـــــــــــباو النــــــــــ  بــــــــــء نكــــــــــري 
 اجملتــــــــــــــــــــــــــــــــ، مث الشهيـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــد املســـــــتظام بـــــــء نصـــــــري   ـ

ـــــــــــــــــ   والســــــــــــــــيد الســــــــــــــــااد  ي
 

 ـــــــــــــن العابــــــــــــدين املســــــــــــتنري 
 والبــــــــــــــــادر الزاكــــــــــــــــي وصــــــــــــــــا 

 
 ددهـــــــم غووا العـــــــز اخلطـــــــري 

 ومســـــــــــــــي موســـــــــــــــى كــــــــــــــــا م 
 

 يزهـــــــو علـــــــى القمـــــــر املنـــــــري 
 مث الريـــــــــــــــــا وحلمـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــ 

 
ــــهاد  إىل العــــذ  النمــــري   ـ

 والعســـــــكر  وصـــــــاحب األ  
 

 مـــــــــــان كاألســـــــــــد ا صـــــــــــور 
 هــــــــــل مثلهــــــــــا أنثــــــــــى وهـــــــــــل 

 
 إلـــــــــــــف ألنثـــــــــــــى كـــــــــــــاألمري 

 أم هــــــــــــــل كوالــــــــــــــدها النــــــــــــــ  
 

ــــــــدهور.   أ  مســــــــا فــــــــوق ال
ـــــــــ  ــــــــ  املصــــــــطفى ال  وهــــــــو الن

 
ــــــــــــــــري  ــــــــــــــــهاد  إىل اهلل اخلب  ـ

 وودــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــدة  لهــــــــــــــور   أكــــــــــــــرم بوال
 أ فهــــــــــــل تــــــــــــر  أمــــــــــــاً كهــــــــــــا 

 
 غ  للميــــــــــــــــامني البــــــــــــــــدور 

 هــــــــــــي عصــــــــــــمة اهلل العظيـــــــــــــ 
 

 ـــــم ومهــــب  الــــوحي الكبــــري 
 وهـــــــــــــــي الســـــــــــــــفينة للناـــــــــــــــا 

 
ــــ  يف البحــــور   ة مــــن املهال

ـــــــــــ  ــــــــــيت يريــــــــــى ايل  وهــــــــــي ال
 

ـــــه  ـــــا لـــــد  كـــــل ا   ألمـــــورـ
 ال يف إًــــــــــــــــــــــــارات العيـــــــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــة ودور  ــــــــــــون  ــــــــــــم بسدبي  ـ

 فلتقتـــــــــــــــــِد النســــــــــــــــــوان فيـــــــــــــــــــ 
 

 ـها يف العفاف لد  املسـري 
 ال يف التمي ــــــــــــــــــــــــع والتنن ـــــــــــــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــج واخلءعــــــــــة والســــــــــفور 

 ال يف التعشـــــــــــــــــــــق والتنـــــــــــــــــــــز 
 

 ل والتـــــــــــــــــــربج بالصـــــــــــــــــــدور 
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 ال يف منا لـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــبا
 

   مـــن املســـا  إىل البكـــور 
 لـــــال يف انكشــــاف الســــاق وا 

 
 ــــــــــــــتزويق واللـــــــــــــبج املثـــــــــــــري 

ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــزاحم يف الطري  ال يف الت
 

ـــــــواد  للـــــــذكور  ـــــــق ويف الن  ـ
 ال يف ديـــــــــــــــــــــــــــادهتن  سيــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــارات أو حـــــــب  الظهـــــــور   ـ

 ال يف اختـــــــــــــــــــــــــــــاغ أولـــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 مثـــــــــــــل البنايـــــــــــــا للفاـــــــــــــور 
 ال يف الركـــــــــــــــون إىل ا ـــــــــــــــو  

 
 جريـــــــــــــاً لشــــــــــــــر مســــــــــــــتطري 

 ال يف اوـــــــــــــتءو يف الـــــــــــــدرو 
 

 س وال معــــــــــــــادرة اخلمــــــــــــــور 
 * * * 
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 د     اابات الدراق
 

 دعتــــــــه عصــــــــابات العــــــــراق لنصــــــــره
 

 
ــــــو  الكــــــذ    ــــــت وــــــداعاً  ت وكان

 واملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
 
ــــن بنــــت حلمــــد ــــا يــــا ب  أن ادــــدم إلين

 
 

دــــد اوضــــرَّ جنــــب األر  فاوضــــرَِّت  
 الَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا

 
ـــــــب  وأينعـــــــت األمثـــــــار يف كـــــــل جان

 
 

 وسلســـــل مـــــا  املـــــزن ملـــــا لقـــــى  ـــــرا 
 وأســـــيافنا مشـــــهورة يـــــد  كـــــل مـــــن 

 
 

 اديــ  يــابن الطهــر فالمــة الزهــرايع 
 نكــــــن  لكــــــم يف القلــــــب كــــــل جتل ــــــة 

 
 

 ونفــديكُم بــالروح فــانتظروا البشــر  
 وملــــــــــــا أتــــــــــــاهم أنزلــــــــــــوه بسبســــــــــــب 

 
 

 كلــــــوح ا ي ــــــا مث أردوه يف الصــــــحرا 
 * * * 
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 آل بي ه ودِّ وأه
 

 آل بيــــــــــــــــيت ود عــــــــــــــــو  يــــــــــــــــوم عاًــــــــــــــــر يقتلــــــــــــــــو 
 انــــــــــــدبو  بعــــــــــــد مــــــــــــا أدتــــــــــــل بالصــــــــــــوت احلــــــــــــزين 
ـــــــــــــــــــاون  ـــــــــــــــــــاً ببكـــــــــــــــــــا  ًو ـــــــــــــــــــين علي  ود عـــــــــــــــــــوا اب
ــــــــــــــــوح وحــــــــــــــــزن وأنــــــــــــــــني   ود عــــــــــــــــوا القاســــــــــــــــم يف ن
ـــــــــ  العـــــــــرين  ـــــــــاس ًـــــــــبل املرتضـــــــــى لي  ود عـــــــــوا العب
 ود عــــــــــــــــوا لفلــــــــــــــــي عبــــــــــــــــداهلل بالــــــــــــــــدمع ا تــــــــــــــــون 
ـــــــــــن احلســـــــــــن الطهـــــــــــر األمـــــــــــني   ود عـــــــــــوا أمحـــــــــــد اب
 أهــــــــــــــل بيــــــــــــــيت ود عـــــــــــــــوا كــــــــــــــل رجــــــــــــــا  وبنيـــــــــــــــين 
 ونود عــــــــــــــوا الشــــــــــــــب ان إغ تنتــــــــــــــا م أيــــــــــــــد  املنــــــــــــــ 
 ود عـــــــــــــــــــــــو  ود عـــــــــــــــــــــــو  ود عـــــــــــــــــــــــو  ود عـــــــــــــــــــــــو  
ــــــــــــــــني  ــــــــــــــــع علــــــــــــــــى أم البن  ســــــــــــــــل موا تســــــــــــــــليم تودي
 وعلـــــــــــــى فالمـــــــــــــة الصـــــــــــــنر  ســـــــــــــءمي وحنيـــــــــــــين 
 أم هــــــــــــــــا  عمــــــــــــــــيت صــــــــــــــــرباً إغا مــــــــــــــــا تفقــــــــــــــــديأ 
ـــــــــــــني   دب لـــــــــــــوا حلســـــــــــــين الســـــــــــــق  فـــــــــــــذا وـــــــــــــري جن
ــــــــــوا بنــــــــــيت عنــــــــــد املــــــــــوت يف الشــــــــــام اخلــــــــــؤون   عل ل
 * * * 
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