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 هذا الكتاب 

خمتلفة،   فرتات  عىل  كتبتها  قصائد  تدور  هذه  وهي 

 معنيني كبريين.. معنى احلب.. ومعنى األمل.مجيعا حول 

الذي ينبع  ، واحلب؛ فيبدأ باحلب اإلهلي املقدس أما  

ن ما عداه جمرد أوهام .. ألرشيف  حبمنه بعد ذلك كل  

 انتكاسة عن حقيقته اإلنسانية. تزيد صاحبها إال  وغرائز ال  

فهو   األمل؛  حزيوأما  عىلزفرات  ، اإلنسان  نة 

ه  الطواف عىل كعبت   والواقع اإلنساين، وكيف انحرف عن 

 األهواء. ، وراح يطوف بدهلا عىل أصنام احلقيقية

زفر كوهو  حزن  أولئات  عىل  الذلك   صادقني ك 

جعلهم  الذي  البرش  ن  لكن  البرشية،  هلداية  منارات  اهلل 

يل  ستبدلوهنم بكل ما مت؛ فراحوا يتعاملوا معهم بكل قسوة

 عليهم الشياطني من أهواء وأنداد. 
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 فهرس املحتويات 

 6 املقدمة 

 7 عاشق الشمس 

 13 أحالم عاشق 

 19 يا نشوة الروح 

 26 شحاذ عىل باب مملكة العطور 

 31 قصة املجتبى والسالك 

 42 اسقني من هنر الكوثر 

 49 زهرا 
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 51 سلوين .. وال تفقدوين 

 58 ال تتدنس 

 63 اإلنسان 

 69 عامل الذر 

 71 هذي احلضارة 

 78 إىل تلك التي 

 80 تضحية 

 82 معلمي 

 84 حديث مع الواش 
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 86 الصفقة الكاسدة 

 87 يا قدس.. مهم 

 88 يا جند القدس 

 89 لقد جاء العيد 

 90 رباعيات قدسية 

 94 رباعيات 

 97 مناجيات 

 102 رسالة من اإلمام احلسن إىل املفرتين عليه 

 109 رسالة من اإلمام احلسني إىل أهل هذا العص 
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 113 هذا الكتاب 
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 قدمة  امل 

معنيني  وهي تدور مجيعا حول  هذه قصائد كتبتها عىل فرتات خمتلفة،  

 كبريين.. معنى احلب.. ومعنى األمل. 

املقدسأما   ينبع منه بعد ذلك  ، واحلب؛ فيبدأ باحلب اإلهلي  الذي 

ال  .. ألرشيف  حبكل   أوهام وغرائز  ما عداه جمرد  إال  ن  تزيد صاحبها 

 انتكاسة عن حقيقته اإلنسانية. 

فهو   األمل؛  حزي وأما  عىل زفرات  اإلنساين،  ،  اإلنسان  نة  والواقع 

انحرف عن كعبت  وكيف  احلقيقيةالطواف عىل  عىل  ه  بدهلا  يطوف  وراح   ،

 األهواء. أصنام 

ال ذلك عىل أولئات حزن كوهو زفر الذيصادقني ك  اهلل  ن جعلهم   

قسوة بكل  معهم  تعاملوا  البرش  لكن  البرشية،  هلداية  فراحوا  منارات  ؛ 

 يل عليهم الشياطني من أهواء وأنداد. ستبدلوهنم بكل ما متي
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 عاشق الشمس 

 أن عشق شمس اهلداية غلو وضاللة قصيدة ختاطب أولئك الذين يتومهون

 ـ   1ـ  

 مل تفهم كل ما قلت   

 ولن تفهم ما أقول  

 فإين عندما أحببته  

 ما رأيت وجهه  

 شكله   ت دوال حد  

 وال رسمت طوله وعرضه  

 فجأة   ي ولكن قلب

 مثل بركان يفور  

 الشعور أصناف زلزل كل كياين بكل 

 وألوان الرسور   ،مجع احلزن بقلبي 

 ور  بكساين برداء من مهوم وح و



 

8 

 

 ه بعض ما قلت  شي  و  

 تفهم رسي   ىفأن  

 ور توأنا حمجوب من ورا تلك الس 

 ـ   2ـ  

 عندما أحببته مل يكن يف صدرك مثل قلبي  

 يف عينك دمع عيني  وال 

 ك بزلزال يمور  حوال اهتزت جوان

 ات الليايل  وال مرت بخلدك كل أن  

 وكل أفراح العصور  

 فكيف تفهم ما دار بصدري 

 أو ما يدور  

 وال قلبي   ..وأنا ال أملك صدري 

 وال شعرا يثور  

 ـ   3ـ  

 ال أعرف غري أين  
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 كنت يوما سائرا وحدي  

 بني أطياف الزهور  

 وأنغام الطيور  

 وال األزهار عادت   ..فلم أرجع 

 وال رسب الطيور  

 ومل أر بعدها يل وجودا  

 بني ضمت قبور   تاأو موا  ..أو حياة

 .. فاترك اللوم ودعني

 العطور  تيك أحتيس 

 ـ   4ـ  

 ها ما شئت ودعني  سم  

 يض ذاك الفجور  ت إنني أر

 إن كان قلبي يف هواه عالقا  

 فهو ديني وحيايت واألجور 

 ي ودعني  رخذ كل ما شئت من أج
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  حسنه الزاهي  ىلأمت

 يف ظالم الليل وأنوار السحور  

 فظالم الليل عندي مرشق  

 قصور   وفضاء الكون عندي يل

 شهرة    يومخول الذكر عند

 ظهور   فقد عندي يلالووجود 

 يف فؤادي   يب إن كان ح  

 كل شء يف حضور  

 ما قلت فدعني    لن تفهم كل

 أحتيس وحدي نشوة احلب اجلسور  

 ور  ذحرعديد  لن ينال احلرب  

 ـ   5ـ  

 قد تراين يف هواه مثل درويش حزين  

 يقطع اآلفاق بحثا عن سلو وحنني  

 أو تراين هائم مثل جمنون طريد
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 أحلان األنني كل    يتلقى كل حني

 ا تاه يف الصحراء وحشأو تراين مثل ظبي 

 ور مسد ونبني أ  

 سكن اجلحر ودعني  اف

 بني أنياب النمور  

 وأحشاء الصقور 

 اجلحور   ى سكن رتيض أإنني ال  

 ـ   6ـ  

 مذ رأيت بعض ما فيه  

 هاتيك الوكور  و بعت كيل وهواي 

 كل فرع  يواقتلعت من وجود

 من األصل اجلذور و

 لست جمنونا ولكن  

   شمسا   كل ما يف األمر أين عاشق

 ور ديرمتي حتت الب  يوغري
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 ولكن   ا لست درويش

 البذرة حتوي كل أوصاف البذور   ممثل

 مثلم العبق العطري  

 يرسي بني أنحاء العطور  

 وى هت نغمةال ممثل

 كل أحلان الطيور  

 القلب مني واله فكذاك 

 قد رسى يف روحه  

 ما ال حتويه السطور 

   ىن أخفف اللوم ف

 تفهم تلك األمور  

 ور  توأنا حمجوب من ورا تلك الس 

 نشور أو قبور أو  ة دون ذات أو حيا
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 حالم عاشق أ 

 قصيدة رمزية تعرب عن طهارة احلب املقدس عن كل كدورات الدنس

 ـ1ـ 

 أنا العاشق اململوء بأعباء الشجون  

   ترون كم مقيدة يداي 

 السجون    بأغالل

   أيديكم بني أرصح 

  ساديت

 يف حلظة من حلظات السكون  

 بأحالمي املوغلة يف التطرف..  

 املوغلة يف اجلنون  

 فال تعدموين قبل أن أبث أحالمي املرتفة 

 واسمعوين أهيا احلارضون  

 واندبوين بعدها أهيا النادبون  
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 ـ   2ـ  

 لقد كنت أحلم دوما ..  

 وفوق كل الظنون  

 ة الوامق  ذاتكال بأن أعتيل ثرى عرش 

 السامقة  روحك  ال بأن أسكن بني جنبات

 الرامقة كال بأن أنظر يف عين

 ..    كال بأن أسابق الريح إلي

 السابقة الالحقة فروحك 

 سيدي  كان كل أماين 

 بشفتي املؤرقتني..   كأن أملس ثرى نعل

 طول الدهور  

 من عيني غيث اهلتون   ألصب

 املضمخة باملنون   كعىل ثرى نعل

 فال حتسبوين خؤونا 

 فلست أنا باخلؤون  
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 ما أنا إال عاشق قد كساه األسى 

 عباءة من  جنون  

 ـ   3ـ  

 كنت أحلم دوما  

 يف ظالم الليايل.. و

 ويف تلك األيام اخلوايل 

 .. كبأن تلتقي عيني وعين

 يف نجمة من نجوم السمء العاليل 

 فأبصها كم تبصها  

   كوتلتقي عيني وعين

 يف مرآة الفضاء البعيد 

 بني تلك النجوم ..   كفتعقد عيني وعين 

 السعيد لقاء الوداد  

 ليسمع نجواي  

 الفضاء البعيد  
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   إذا مل يطقني القريب العتيد  

 ويف حلظة من حلظات اجلنون  

 أبص نفيس فيها كم ال تبصون  

 فال تعذروين 

 وال تعذلوين  

 فقلبي مثلم تعرفون  

 قد مسه طيف من جنون  

 ـ   4ـ  

 كنت أحلم وأنا يف عز أيام الضالل  

   كأين لو رأيت

 يف فيايف الظالل  

   وبني التالل   .. وبني الصخور

 ..  زهر مجيل    كوحول

 وبعض القالل  

 ..   وفاكهة من ثمر الربيع  
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 وكومة من غالل  

 ك ال أحلم بأن أجلس جنب

 .. الزهر  كذاك 

 أو تلك القالل  

 ك ال أحلم بأن آكل مثل

 من تلك الغالل  

 معاذ اهلل ..  

 .. حمال    فذاك حمال  

 الزهر   كفيكفي أن أبص مثل

 أو أبص يف القلة املاء الزالل  

 أريج الورد  كيكفي أن أشم مثل

   يف تلك احلقول  

 من ذاك اجلمل   كوأرشف مثل

 فأنا املغلول يف سجون العشق .. 

 ذلك الداء العضال  
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 ال أحلم يف ظلمت سجني الثالث.. 

 .. إال باملثال  

 املثال  حبيبي  فيكفيني من 

 فال تعذلوين أهيا العاذلون  

 فلست سوى عاشق أرهقته السنون  

 ت بموساها عليه املنون  وجر  

 فارتدي مثلم يرتدي الراحلون  

 كفنا من جنون  
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 يا نشوة الروح 

 احلب املدنس آالم وبني ا قصيدة يف التشويق للذة احلب املقدس والفرق بينه

 ـ   1ـ  

 .. كأسها اجتمعت يف يا نشوة الروح التي  

 كل األلوان  

   ..هلا مت سل  التي  القلبيا وردة 

 الزهرباقات كل 

 وكل البساتني 

 اجلنان  وكل 

 هلا امللك يف مملكة العشق.. يا من  

 كل السطوة.. و

 السلطان  كل و

 والشان   ةيا ذات العز

 والرحيان  يا ذات الروح 
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   ..عينيكيا من أنقذتني بطرف 

 كل أوجاع القلب من  

 من كل أحزان الروح

 النريان   من لظى 

 تني من ذاك العشق املدنس باألهواء.. خلصيا من 

 األنواء املمزوج ب

 اململوء بالكفران  

 ذاك الذي ال يروي أبدا..  

 وأنى للرساب أن يروي الظمآن 

 ذاك الذي ال هيدي أحدا.. 

 لحريان تكون دليال لأن    وأنى للظلمة

 مخ برتياق الذل ذاك الذي ض  

 ألوان اهلوان مزج بكل ذاك الذي  

 مكتئبا   عاشقهذاك الذي جيعل 

 مملوءا إحباطا 
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 مثل املجنون 

 أو كالثامل املخبول 

 أو كالسكران 

 ـ   2ـ  

 الفرح الدائم  يا منبع 

 واألشواق السامية 

 وكل طمأنينة ..  

 أمن ..  وكل 

 أمان وكل 

 لذة اإليمن  يا 

 حقائق الربهان يا 

 ق العرفان اأشويا 

   ؟نان احل الرمحة ومنبع من قدسية قبضة يا 

   العقل.. كيا من تعلق ب

 ..  الروحسمت بك و



 

22 

 

   وهتذبت بك النفس..

 وترقى بك الرس.. 

 وعرج بك اخلفي..  

 واألخفى.. 

 وكل الكيان 

 يا رسا غامضا يف األكوان 

 والسلطان..ذات السطوة يا 

  بوصل ني عيلم  

 احلريان  اهلائم  فأنا فيك

 املقدسة   يتجوهر ياأنت ف

 وحدك وحدك 

   ..ال رشيك لك 

 احلسن واإلحسان يف 

   ـ  3ـ  

 يا جوهريت.. مذ رأيتك  إين
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 وأنت ختتالني بثوبك الزاهي 

 ذاك املقدس عن كل األلوان

 إين مذ سمعتك..  

 بصوتك الراقي  هتمسنيوأنت 

 ذاك املقدس عن كل احلروف 

 عن كل الرموز  

 األحلان عن كل 

 القلب واجلنان اهتز مني 

 الكيان  اهتز مني كل 

   ..ورصت سجينا

 وكنت أنت ..   

 نان اللطف واحليا ومضة  

 السجان  ذلك 

   ـ  4ـ  

 الروح التي سكنت..  يا زهرة 
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 أعمق الكيان    يف أعمق

   ..من أعايل عيل  نزلت ت يا من 

 األكوان أعايل  

 كالصبيان  مملكتك العطريةإىل  ي ين ضم

   ..ني يف مقلتيك الفسيحتنييسجن او

 عيل األجفان   يوأطبق

 يا ذات اجلاه والسلطان  

   ..يا مليكتي

 يا جممع البحرين ..  

 وملتقى اخللجان  

 مري بطرف عينيك عىل من

 ألوان اهلوان  خلصته من كل

 محيم آن  وحررته من كل  

   ةجعاملو املسامريوأنقذته من تلك 

 الصلبان  تلك التي دقت عليه يف 
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 ..  يا مليكتي افعيل كل ما حيلو لك  

 فأنا طوع أمرك 

 وبني يديك مثل خيال ظل فان  

 عذبيني أو ارمحيني ..   

 فإنك ما دمت معي  

 .. ان الكل عندي سي  ف

   ..ال ترتكيني  ..فقط

 يدان هبجرك .. فم يل 

 كالدهان نا يا وردة أف

 يا شذى الرحيان 

 ..  بقيدهاملعتز السجني  ذاك

 وأنت أنت السجان  
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 باب مملكة العطور شحاذ عىل  

 قصيدة يف غالوة احلب املقدس وزهد أصحابه يف كل ما عداه 

 ـ   1ـ  

 وقف شحاذ عىل باب مملكة العطور..  

 يلتمس عطرا 

 كان الوقت فجرا 

 وكان الكل يعطيه آالف النقود  

 فريميها بحرا 

 كان الكل يميل إليه 

 فيعطيهم ظهرا  

 كان الشحاذ ال يطلب ماال  

 ال يطلب أجرا 

 مل يكن يطلب إال عطرا 

 ـ   2ـ  
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 طلعت شمس ..  

 .. غربت شمس

 والشحاذ متوسد صخرا 

 أمام مملكة العطر  

 يلتمس عطرا 

 مرت أيام طوال 

 والشحاذ يستجدي الدهرا 

 زهرا   تمرإىل أن 

 كانت كشعاع الشمس مجاال

 وبني األفالك بدرا 

 رآها الشحاذ املسكني  

 ح صدرا  فانرش

 كرسا  اوبني يدهيا رمى قلبا مكسور

 إربا إربا   امقطوع

 منشورا نرشا 
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   ..وضعته بني يدهيا

 وسقته عطرا 

 فالتأمل اجلرح بم فيه  

 وانترش نرشا 

 وقام الشحاذ ال يشكو أملا  

 ال يشكو فقرا 

 ـ   3ـ  

 ني عن قصة الشحاذ: ونتسأل ال شك أنكم س 

 ؟ فمن هو الشحاذ

 ومن هي الزهرا؟ 

 أرض تسكن مملكة العطر؟ ويف أي 

 وأي فجر كان ذلك الفجرا؟

 أقول لكم..  

 .. وقلبي باهلوى يزفر زفرا

 .. وعيني باهلوى تدمي



 

29 

 

 ينحر النحرا: اهلوى وسهم  

 ن رشحها شعرا؟ وأتبغ

 ن رشحها نثرا؟ وأم تبغ 

 دعوين أقوهلا شعرا.. 

 يمكن للقلب أن يكشف عن أرساره نثرا؟ فال 

 أنا الشحاذ الذي رمى العز  

 ظهرا  خلفه

 وسار عىل األشواك  

 ال يبتغي أجرا 

 املقدس عىل عرش اجلمل  وذاك الذي جيلس 

 الزهراهو 

 سوى العطرا   هاوأنا ال أبتغي من 

 مملكة العطر وأن أسكن مثلها يف 

 عطرا ألصبح 

 يصبح عطران تؤويه فكل م
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 برا كان أو بحرا 

 السحر الذي يمنح احلياة  فهي 

 طعمها العطري 

 الظلمء مثلم البدرا يف هي و

 إرشاقة النور التي متأل الدهرا هي و

 ؟ قصة الشحاذ م فهل وعيت

 الزهرا؟ قصة  مهل وعيتو

 م يفعل الشحاذ لمث  وافافعل

 احللو واملرا  ىواهل يف  وا واسلك

 بخس ..   هافم عطر

 تربا  هاوما مهر
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 قصة املجتبى والسالك 

 وعالقتها بالعدالة اإلهلية االصطفاء احلجاب وقصيدة تبني أرسار 

 ـ   1ـ  

 تعالوا ساديت..  

 لتسمعوا مني حقيقة ذاك اخلرب

 العرب فهو مملوء بكل أنواع  

 ذاك الذي ذاع يف كل القرى..  

 وبني مجيع الشيوخ.. 

 وبني مجيع الشباب.. 

 بل بني كل البرش 

 لقد ذاع بينهم كهبوب الريح يف الشتا 

 يف السحر  الليلأو كنسيم  

 لكنهم مل يسمعوه كم جرى 

 وإنم انمحى احلق فيه..  واندثر
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   ..الضاللةو وزادوا فيه الكثري من اإلفك

 أنواع الرضر كل ودنسوه ب

 ى حجة صار للهوف

 زراجلو ه مد  يدار كم يدير البحر 

 لن أطيل عليكم..  

 فلن أذكر لكم تفاصيل كل ما جرى 

 ر.. ث  فتلك أخبار ك  

 ختصاملفاسمعوا هلذا احلديث 

 ـ   2ـ  

 لقد ذكر لكم أهل اهلوى 

 أهل الصبابة والصبا 

 الفطانة والذكا أن السالك رغم كل  

 الترضع والبكا  ذاك مل ينفعه 

 ومل ينفعه سجود الليل

 وال إخالصه.. 
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 وال صدقه.. 

 .. كل تلك املواجيد وال 

 وال كل ذاك اجلوى

   .بل صار الكل كهبوب الريح

 الفال صحراء يف 

 ففي آخر حلظات العمر استوى 

 عىل عرش الفجور حتى ارتوى

 ويف نار اجلحيم  

 هوى  ..بعد كل ذاك العمر من الطاعات 

 النريان اكتوى وبلظى 

 ـ   3ـ  

 وذكروا لكم يف تلك املقالة 

 قد عاش يف كنف الضاللة املجذوب أن املجتبى 

 أنواع املآثم واجلهالة يرشف من كل 

 فلم يسجد هلل سجدة واحدة
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 ومل جياهد نفسه األمارة 

 بل مارس كل أنواع السفالة

 حتى صار رمزا للنذالة 

 لكنه يف حلظة واحدة 

 وعند غرغرة املوت 

 ومن غري سبب  

 وبكل ما يدعو للعجب 

 جاءته تلك الرسالة  

 ليصبح يف زمرة أصحاب الوالية  

 من توجوا بتاج العزة واجلاللة 

 ورغم كل قوانني العدالة 

 وهكذا وضعت عىل املجتبى كل هالة 

 بل صار وليا.. 

 وصار رضحيه مزارا يف كل حالة 

 بينم السالك املسكني  
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 جمتهدا الذي طوى عمره ذاك 

 كان يف أسوإ حالة 

 ـ   4ـ  

 وقد كذبوا يف كل ما قالوه 

 فالسالك مل يكن مثلم وصفوه

 بل كان مملوءا بكل أنواع الغرور

 مل يكن صادقا يوما 

 وال كان من أهل الذكر 

 وال كان من أهل احلضور 

 ومل يكن خيشى عقابا 

 النشور يرجو  ومل يكن  

 نشيطا الورى وقد كان بني 

 لكنه إذا ما خال مع نفسه  

 كان من أهل الفتور 

 الفجور و التبجح بل كان من أهل 
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 عفيفابني الناس وكان يبدو 

 ممتلئا زهدا.. 

 لكنه مل يكن يف باطنه إال من أهل الغرور

 وكان يف الرس ال يعرف غري القصور 

 يبيعهم دينه..  

 بكل ما شاءوا من أجور 

 وهكذا كان قلبه مثل تيك الصخور 

 قاسيا مستبدا حقودا 

 وعىل الكل جسور 

 لكنه كان خيفي قسوة القلب

 بذاك اللني املزيف  

 هباتيك الستور 

 إىل أن حانت حلظة املوت 

 حيث راح يربز ما يف قلبه  

 من كل أنواع الرشور 
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 لمخور  حيث راح ل

 بني ربات السفور ليموت 

 ورشفات اخلمور 

 ومل ينطق بالشهادة 

 الغواية بل كان يتلو كل آيات  

 الفجور أشعار  كل و

 مثلم يفعل كل جبار كفور 

 ـ   5ـ  

 املجتبى املجذوب.. ذلك  وبخالفه 

 ذاك الذي ظلموه 

 ذلك الذي بكل ألقاب اخلنا نبزوه

 فم كان من أهل التكرب والغرور

 وما كان من أهل الضاللة والفجور 

 مثل البدورنقيا صافيا بل كان 

 يبتغي سوى احلق مل يكن  و
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 حيثم احلق يدور يدور 

 وكان عىل األهوال جلدا 

 وكان يف البلوى صبور 

 وكان يملك من كل أصناف الشعور 

 مثل كل باقات الزهور 

 لكنه مل جيد من هيديه سبيل احلق

 فصار يف الظاهر من أهل الضاللة 

 أو من أهل الرشور 

 وإن كان باطنه نقيا صافيا  

 مثل شعاع الشمس..  

 أو مثل البدور 

 زخات املطر الناعمةأو مثل 

 أو مثل رشات العطور 

 فلذاك جاءته يف آخر أيامه تلك الرسالة 

 لتخرجه من كل ألوان الضاللة 



 

39 

 

 شذى اإليمن  وامتال ب

 وصار من أهل السعادة والرسور

 ألن اهلل أعلم بم يف الصدور

 وإليه عاقبة األمور 

 ـ   6ـ  

 فهل عرفتم ساديت رس ذاك االصطفاء؟ 

 أهل الوالء؟ ك الطرد عن اورس ذ

 فهو مل يكن جورا ..  

 وال كان ظلم.. 

 .. وال كان اعتداء

 بل عاد احلق ألهل التواضع والتذلل والصفاء 

 وأ بعد كل من كان يف قلبه ذرة من غرور  

 أو مترد أو جفاء 

 شبع قلبه بكل ألوان الرياء أبعد من أ  

 من األصدقاء حتى ال يبقى للحق  
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 أهل الصدق.. إال  

 االدعاء ال أهل  

 الكربياء  فاحلق أعظم من أن يلطخ بسموم

 واحلق أمجل من أن يدنس بفجور األشقياء 

 واحلق للعقل صديق..  

 ال للجهالء 

 أولئك الذين باعوه بصالت األمراء 

 ـ   7ـ  

 هكذا قص علينا هذه القصة أهل الوالء 

 يف األرض بيننا  أولئك الذين عاشوا 

 يف السمء هم كانوا لكن 

 الدين بالدنيا مل يبيعوا 

 وال احلق بالباطل 

 بل كانوا مثلم كان األنبياء 

 وقفوا أنفسهم للحق  
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 فصاروا أولياء 

 فال تسمع هلاتيك اخلرافات التي أضافوها 

 فهم مل يريدوا جرك إال للعناء

 ه لتسلك درب الضالل

   هوأنت تنتظر اهلداي

 يف آخر حلظات الفناء 

 فاحذر أن تسمع لذاك النداء

 فمن مل يعش للحق  

 السعداء   بموتال يمكن أن يظفر 
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 الكوثر   هنر اسقني من  

 والرشب من حوضه الرشيف وبيده الرشيفة   قصيدة يف الشوق إىل رسول اهلل

 ـ   1ـ  

 يا مظهر احلق األكرب  سيدي.. 

 حروف الكون  يا من حارت فيك كل 

 األسطر   وكل  

 يا سندي يف هذي الدنيا 

 ..  ويف الربزخ  

 وأرض املحرش  

 قد جئت إليك..  

 ئي ويف كفي كل بال 

 ئي ويف قلبي كل شقا

 ئي كل عنايف صدري  و

 ينوء هبا ظهري   وكل أثقال األرض



 

43 

 

 فأنت رجائي  فخلصني.. 

   ..واسقني من كفك

 من هنر الكوثر  

 ـ   2ـ  

 ..  ن حوضك  ع ال تطردين سيدي..  

 ن بدل أو غري   ممفأنا لست  

 عن هديك مل أرغب  وأنا 

 مل أستكرب    وعن وصاياك.. 

 كل وصاياك كانت بني يدي قانونا أحفظه  

   رصاطا أسري عليه  

  يف الليل الداجي أو املقمر  

 
 
 كنت أراك يف الفتن الدمهاء

 
 
 يف الليايل الظلمء

 أنور  رساجا ييضء يل الدرب.. بل 

 فأنت النور.. وأنت الشمس.. وأنت األزهر  
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 كنت أسمعك وأنت حتدثني بكل حنان  

 كي أقرب منها أو أنفر  

 فأنت الناصح   

 وأنت الشارح   

 األيام.. وأنت من علمنا ما تأيت به 

 وما تتأخر  

 ال أفعل إال ما تأمر  بني يديك وقد كنت 

 فهال مننت عيل بسقيا من هنر الكوثر  

 ـ   3ـ  

 يا ترياق اخللق األكرم  سيدي.. 

   يا إكسري الكون األرحم  

 قد جئتك.. وأنا ممتلئ حزنا  

 ممتلئ غيظا 

 أمتك..  بعدك  كي أخربك ما فعلت 

 وأنت األعلم  
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 لقد ضيع الكل وصاياك 

 م  واألعج  منهم العرب  

 نبذوا هديك خلف أظهرهم

 وباعوه بكل رخيص 

 ملن حيكم أو ال حيكم  

 مذ غادرتاإلسالم  ى روع  

 حبات املسبحة  مثل تتساقط 

 واحدة واحدة 

 فصم  ت  و ال زالت 

 فأنى ألمة تركتك أن خترج من عتمتها؟  

 وأنى هلا أن تبص؟ 

 وأنى هلا أن ترى النور؟ 

 وهل يبص النور من يميش بال ضوء يف الليل املظلم؟ 

 الكوثر   ك .. هنرفاسقني سيدي من هنر

 ألرفع أحزاين.. وأعود إليك..  
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   مثل النور  

   مثل الطهر  

 مثل اجلوهر  

   فأنا املغلول بقيود احلزن  

 ويف كل األعص  

   من يدك الرشيفة  أحلم إال أن أرشب  ال 

 من هنر الكوثر  

 ـ   4ـ  

 يا من علمنا كل حروف اإليمن  سيدي.. 

 يا من بصنا بكل خفايا األكوان  

 معاين العرفان  يا من نرش فينا كل  

 وربانا.. وزكانا.. وطهرنا 

 حتى نصبح مثل اإلنسان  

 امنن عيل ..  

   فأنا املشتاق الظمآن  
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 ..  وأرفع عني كل احلجب  

 ألصري مثلك..  

 أرى احلق رأي عيان  

 فأنا لست شاكا..  

 ولكني أهفو أن أخرج من قيد الربهان  

 إىل نور اإليمن  

 فاسقني من هنر الكوثر  

 روحي من نبع القرآن  لتنهل 

 ـ   5ـ  

 نا بعد القرآن بالعرتة اسيدي.. يا من أوص

 وحذرنا من التغيري والتبديل والطفرة 

 لقد حفظت وصاياك مجيعا..  

 فلست ممن حارهبم..  

 وال ممن نافسهم.. 

 وال ممن عاداهم.. 
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 كدرة وال ممن استبدهلم بكل هوى أو 

 .. ونصهتم  حمبتهم عاش يف ظالل بل كنت ممن  

 يف كل األحوال و

 ميرسة كانت أو عرسى 

 منك مددا أو نظرةفهب يل سيدي  

 لتخلصني من كل آالمي  

 بالبرشى ومتأل روحي 

 ألرشب من هنر الكوثر  

 احلرسة وكل  .. ما يمسح عني كل اآلالم

 تلك الزفرة صدري آالم ويرفع عن  

 العربة كل ألوان ويمسح عن عيني 

 فمن رشب من هنرك ال حيزن أبدا  

 ؟ رشفت روحه باحلرضةوهل حيزن من 

   ؟هل حيزن من كان ساقيه أبو الزهرا و
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 زهرا 

 واملعاين العظيمة التي متثلها    رسول اهلل للزهراء بنت قصيدة يف الشوق 

 ـ   1ـ  

 كسائر البنات   امل تكن زهر

 مل تكن جمرد فتاة 

 كانت مثل طيف ممتلئ بكافة األلوان 

 كانت نبعا يفيض باحلنان 

 كانت شجاعة يف عامل جبان 

 كانت حقيقة سامية 

 والنسيان يف عامل تسكنه األوهام 

 كانت إنسانة  

 يف عامل قد فقد اإلنسان 

 جمرد فتاة  امل تكن زهر

 بل كانت للحياة هي احلياة 
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 ـ   2ـ  

 مثل شمس دافئة يف عامل ..   اكانت زهر

 يقتله الصقيع 

 كانت للحقول هي الربيع 

 كنت أبصها وثغرها يفرت كاحلنني 

 بأمجل النغمت 

 فرتقص يف روحي كل ألوان احلياة

 ليست جمرد فتاة  افزهر

 بل هي يف الكون عني احلياة

 ة وكل حياة من دوهنا .. مما

 وكل صفو من دوهنا .. قذاة.
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 سلوين .. وال تفقدوين 

 ( 1) فقده قبل لسؤاله  بدعوته املرتبطة املعاين عن  تعرب عيل اإلمام لسان عىل قصيدة

 ـ   1ـ  

 سلوين .. وال تفقدوين.. 

ب يت يف بيت أرشف األنبياء    فإين أنا ذاك الذي ر 

 ذاك الذي تنزل عىل قلبه وحي السمء  

 ..  ذاك الرساح املنري 

 ..  ذاك البشري النذير 

 ذاك الذي شع منه كل الضياء  

 ومنه تألأل نور الوجود  

  ..  فخر كل احلسن 

 
)سلوين قبل أن تفقدوين، فو  ذلك يف املصادر السنية والشيعية؛ فقد روي عنه أنه قال:  وقد ورد( 1) 

اعة، وال عن فئة هتدي مائة وتضل  مائة إال    الس  ال ذي نفيس! بيده ال تسألوين عن شء فيم بينكم وبني 

قتال، ومن يموت  أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركاهبا، وحمط  رحاهلا، ومن يقتل من أهلها  

 [(3394احلاكم يف املستدرك ]رقم احلديث: )و، 139: 1رشح األخبار ] منهم موتا(



 

52 

 

 ..  إليه سجود 

.. وكل   الفضاء  ويوسف خر 

  ..  وكل املالئك 

 ..  وكل الطيور 

 ..  وكل الظباء 

ظ م ذاك النبي  
 فهل تعلمون ع 

و أستاذي الذي علمني كل ش    فه 

 فمنه تلقيت دروس احلياة  

 ومنه استفدت خفايا احلقائق الغامضات  

 وهو الذي حل يل املشكالت  

 فصت أرى الكون والكائنات  

 كم تراها املالئكة السابحات  

 فتم مقدار ذاك النبي  فهل عر

 ..  الذي جتىل له كل ش 

 فمنه اعرفوين ..  



 

53 

 

 وبه قدروين..  

 ..  فلست سوى تلميذه العبقري 

 فهو الذي علمني كل ش  

 ـ   2ـ  

 سلوين.. فقد كنت له مثل الرداء  

 رفيقا له.. صباح مساء  

 ويف الشدة كنت بجنبه  

 ومثلها كنت له يف الرخاء  

 رفيقا لدربه حيث شاء  

 شاء كنت سيفا له ينتضيه  إن 

 أو شاء كنت اللحاء الوقاء  

 أو شاء كنت الرتاب الذي عليه يسري  

 أو شاء كنت الفداء   

 إىل أن جاء يوم الغدير  

 فتوجني بتاج الوالء  
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 ورصت أ دعى األمري  

 وقد كنت بني يديه الوزير  

 ـ   3ـ  

 سلوين.. فقد علمني سيدي كل األمور  

 ر  من عامل الذر..  حتى النشو 

 ..  وكل دقيق  جليل 

 وكل صعب عسري  

 وكل قريب.. وكل بعيد   

  ..  إىل ما إليه يصري 

 وكل الطرائف  ..  

  ..  وكل اللطائف 

 ..  وكل املعارف 

 ..  وكل الطوائف 

 وكل صغري.. وكل كبري  

  ..  ففي دفرتي كل احلروف 
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 ..  ويف دفرتي كل السطور 

 ويف دفرتي كل الزمان  ..  

 وكل املكان.. وكل الدهور  

 ويف دفرتي سجلت كل احلقائق  

  ..  وكل الرقائق 

  ..  وكل العوائق 

 ..  وكل العالئق 

 وكل األعمل.. وكل األجور  

 فاجلسوا بني يدي كم جيلس العظمء  

 لتنهلوا من العلم الذي مل ينله سوى األولياء  

 ـ   4ـ  

 سلوين عن آي الكتاب   

 كيف تنزل أقدس خطاب  و

  ..  وأين تنزل 

 وما تعنيه احلروف  
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 فيل يف كل حرف علوم  

 ويل يف كل حرف كشوف  

 فإين أنا ذلك املتكلم  ..  

 ..  وذاك الفقيه 

 ..  وذاك املفرس 

 ..  وذلك الفيلسوف 

 وأنا كعبة العلم ..  

 وكل العلوم عيل تطوف  

 فال تعزفوا عني..  

 ..  فال ينال اجلهل إال العزوف 

 ـ   5  ـ 

 سلوين.. فمني تسمعون اجلواب  

 ومني تفهمون اخلطاب  

 ويب تبصون احلقائق مثل الزهور  

 وعندي متتلئون بكل ألوان الرسور  
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 فعلمي من لدن عليم حكيم  

 مل ختالطه أكدار العصور  

 فال ترغبوا عني.. إىل شيطان رجيم  

 قد بث يف الدين كل السموم  

 وعلم القوم كل خلق مشوم  

 ين مرتعا لكل غباء  فأصبح الد

 وكل خرافة.. وكل جهل.. 

 وكل شقاء  

 وأصبح الدين قبلة لكل حقود .. 

 ..  وكل جهول.. وكل عداء 

 فال ترتكوين.. ويل فاسألوين

 ليعود للدين كل الصفاء  

 وكل اجلمل.. وكل البهاء  

 فال يعرف الدين إال .. 

 من تتلمذ عىل من تتلمذ عىل خاتم األنبياء  
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 ال تتدنس 

 قصيدة تدعو اإلنسان إىل العودة إىل عامله الذي نزل منه

 ـ   1ـ  

 العلياء    أعىل أهيا النازل من

   أهيا النور املرشق  

 من بحر األسمء  

   أهيا الطهر املقدس  

 بمء األحياء  

 ال تتدنس.. 

 .. فرتاب األرض  

 إن المس روحك 

 حوهلا إىل أشالء  

 إن المس عقلك.. 

   ..حطمه
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 بصخرته الصمء  

   املبصة    كلتصري مرآت

   ألدق األشياء  

 مرآة عمياء  

   ـ  2ـ   

 أهيا النازل من أعىل العلياء  

 ال تتكدر بفوىض األشياء  

 فعامل السفل   

 دنيا السفالء  

 سيدمر ذاتك 

 يملؤها باألدواء  

 وحيولك مثل تراب األرض  

 إىل أشالء  

 ال تبص نورا..  

 ال تسمع هديا.. 
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 ال تنطق حقا..  

 جوفاء  ذاتا 

   ـ  3ـ  

 أهيا النور املقدس باألسمء  

 عد إىل عاملك   

 هناك ..  

 يف األجواء  

 حيث النور الساطع  

 واجلوزاء  

 حيث صفحتك النرية البيضاء  

 لتطري مع العنقاء  

 إىل أعىل العلياء  

 حيث احلق والنور واألضواء  

 حيث حدائقك الغناء  

 ففي تلك اخلرضاء  
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 ال يسكن إال األحياء  

   ـ  4ـ  

 خذ مني هذي البرشى  

 هذي األنباء  

 ال يسكن أرض الفردوس إال العظمء  

 من ملئوا بالتقوى 

 وكانوا رمحاء  

ذوا بلبان اإليمن    من غ 

 ورشاب اهلدي اخلالص  

 من كل شقاء  

 من ضحوا 

 من بذلوا 

 من قدموا حياهتم هلل  

 وكانوا شهداء  

 من صفوا أقدامهم ليال 
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 من عفروا جباههم  

 لرشفاء  برتاب ا 

 من النوا.. 

 من عانوا..   

 من كانوا  

 يف النور مثل صفاء  

 
 
 من لبوا كل نداء

 من شمخوا عن كل األهواء  

 فال تتدنس برتاب األشقياء  

 فسعادتك هناك..  

 يف أعىل العلياء  
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 اإلنسان  

 (  األكرب   العامل   انطوى وفيك  صغري، جرم   أنك تزعم و  ترشح قول اإلمام عيل: )قصيدة 

 ـ   1ـ  

 يا من جيهل حقيقته العظمى 

 األرض هوام فيعيش مثل 

 أو أدنى من ذلك..  

 أو أحقر 

 هل تعرف من أنت؟ 

 وكيف نشأت؟ 

 ومن أين صدرت؟ 

 واملخرب؟  ظهراملومن أين  

 فاسمع لصوت احلكمة األكرب 

 لينبيك عن حقيقتك العظمى 

 ويرفع عن عينك احلجاب األخطر 



 

64 

 

 ـ   2ـ  

 األشياء  ليحتوي تفاص أنت كالفهرست

 وبذراتك أسمء الكل 

   ..وبجيناتك أخبار ما ظهر

 مل يظهر وما 

 ..  لسفل لتنزل  فال 

 فأنت للكون الدفرت 

 وأنت للكون املرآة اجلامعة 

 وأنت األذن السامعة 

 وأنت العني اخلاشعة 

 ..  األكربوأنت القاموس 

 فاستبرش 

 فلست األصغر 

 ففيك انطوى العامل األكرب 

 ـ   3ـ  



 

65 

 

 أكرب قد ترى ما حولك 

 أعظم قد ترى ما حولك 

 قد ترى ما حولك أطول عمرا 

 أزهى لونا 

 ا أكثر خري

 لكن مع ذلك كله..  

 أنت األكرب 

 فال تتهاوى..  

 ال تتذلل..  و

 ال تتحرس و

 فأنت أكرب مما تشعر  

 صغر أ فال حتسب أنك جرم 

 ففيك انطوى العامل األكرب 

 ـ   4ـ  

 كي تتحرر ..  ال تنس  



 

66 

 

 قصة أمالك سجدت يف يوم موعود

 وكنت أنت املحسود 

 وكان الكون يرنو إليك بمقلته

 كي يبص فيك رس خليفته 

 وكنت أنت املقصود

 فال حتسب أنك ذاك اجلسم املحدود

 ذاك العمر املعدود  أو

 ذاك النهر املسدود أو 

 فال تتفطر ..  

 وال تتحرس.. 

  أصغروال حتسب أنك جرم 

 فأنت املرآة الناطقة عن حق أكرب 

 وأنت الربهان عىل النور األزيل 

 . . وأنت املسبح يف األفالك

 وبني األمالك ..  



 

67 

 

 ويف الدنيا ..  

 ويوم املحرش. 

 فال حتسب أنك جرم صغري

 ففيك انطوى العامل األكرب. 

 ـ   5ـ  

 لكن حقيقتك السامية العليا  

 ال يمكن أن تتجىل.. 

 ال يمكن أن تظهر 

 حقيقتها رس ال يمكن أن تكشف عن  

 ما مل تبحث عن ذاك املصدر

 فمن دونه ال شء أنت  

 ذكر عرف أو ي  يف الدهر ي  

 فلواله ما كنت اجلوهر 

 ولواله ما كنت األكرب 

 بل كنت األحقر 



 

68 

 

 وكنت بني اخللق األصغر 

 بل كنت أدنى من الكل  

 من كل يابس أو أخرض 

 فتذلل بني يديه 

 قمر فيك  مرآة احلق.. أو تزهرلت  

 وتعود إىل حقيقتك الكربى 

 لتصري أنت األكرب 



 

69 

 

 عامل الذر 

  الذر  يا من كنت يف عامل

 مثل الطيور 

 ونموت يف احلقل  

 مثلم تنمو الزهور 

 وسطرت عىل الكائنات  

 لوح الرسور 

 وعاجلت فيها مثقالت الصدور 

 وحطمت فيها كل صلب الصخور 

 وتعطرت بك الكائنات  

 فصت هلا زنبقة من حبور 

 هال سمحت لقلبي  

 برشفة من يديك احلنون 

 ليرشب من عني ماء احلياة 



 

70 

 

 ترياق عينيك مس اجلنون ويطرد من 

 ويسكن يف الكون مثلم يسكن السعداء 

 ويرحل عنه مثلم يرحل الطلقاء



 

71 

 

 هذي احلضارة 

 .وعالقتها باإلنسانقصيدة تصور بعض اجلوانب السلبية للحضارة احلديثة 

   ـ  1ـ  

 علمتنا هذي احلضارة كل الفنون 

 علمتنا كيف نبني األبراج العالية  

 وناطحات السحاب 

 كيف ننحت الصخر  و

 عاد وثمود  مثل 

 وكيف نحفر األخدود  

 مع أصحاب األخدود  

 م  وكيف ترتد إىل األرض سدو

   وكيف تنبت عمورية  

 يف وادي املوت املحدود  

 وكيف نسري مع فرعون  



 

72 

 

 واجلند املحشود  

 لنقتل موسى ..  

 واملسيح ..  

 واملنتظر املوعود  

   وكيف مع اليهود  

 .. نرسم نجمة داود  

 ..  ونبني بجممجنا هيكلهم 

 املفقود  

 لنقيم مع الشيطان مملكة  

 من بارود  

 فال تتعجب أهيا املفتون بحضارتنا 

 فهذا فن من بعض فنون  

   ـ  2ـ  

 علمتنا هذي احلضارة كيف نقتل اإلنسان  

 وكيف بطرفة عني  



 

73 

 

 البنيان   كل هندم

 نثقب األوزون .. 

 نسمم احليتان  

 نرسل املوت إىل القمر ..  

 إىل املريخ .. 

 إىل كل األكوان  

 ع حلقات زحل .. نقط  

 ل الزهرة إىل بركان نحو  

 كم تعبت أكوان اهلل من مغامرات اإلنسان  

 هذي حضارة دجال ..  

 م تراها حضارة إنسان أ

 بحضارتنا  فال تتعجب أهيا املفتون

 فهذا فن من بعض فنون 

 ـ   3ـ  

 علمتنا هذي احلضارة كيف بضمري حي 



 

74 

 

 نبيع الدواء املسموم  

 وكيف نحول القلب املرسور 

 بضغطة زر .. 

 إىل قلب مهموم  

 وكيف بمطرقة العدل القائم

 يتحول الظامل إىل مظلوم  

 املوجود  وكيف يتحول الكون 

 إىل كون معدوم  

 علمتنا كيف نصنع بخيوط احلرير الناعمة.. 

 دود القز امللغوم  

 وكيف يتحول احلق املنتص  

 إىل مهزوم  

 وكيف نغطي الشمس بغرابيل 

 من علم مكتوم  

 بحضارتنا  فال تتعجب أهيا املفتون



 

75 

 

 فهذا فن من بعض فنون  

 ـ   4ـ  

 علمتنا هذي احلضارة كيف نحول العاقل .. 

 بمسحة كف  

 إىل جمنون  

 وكيف يتحول الدين الطاهر

 إىل أفيون  

 وكيف تتحول قدس األقداس  

 إىل صهيون  

   تتحول أشجار حدائقنا الغناء وكيف 

 غليون  إىل 

 وكيف نرشي الربكة من ملعون  

 وكيف نتعلم األخالق  

 يف مدرسة املأفون  

 وكيف نتعلم الالهوت  



 

76 

 

 يف ماخور مسجون 

 وكيف نكون   

 أو ال نكون  

 بحضارتنا  فال تتعجب أهيا املفتون

 فهذا فن من بعض فنون 

 ـ   5ـ  

 كل شء..   حضارتنا  علمتنا 

 ترق حواشينا أن   إال

 كيف نسدد بالعدل  وأ

 نواصينا 

 كيف نصل حارضنا   وأ

 بمضينا 

 مآسينا نواجه  كيف  وأ

 كيف نرى الكون كم تراه األمالك  وأ

 األفالك نسبح يف الفلك كم ل



 

77 

 

 بحضارتنا  فال تتعجب أهيا املفتون

 فم هذا عندنا فن..  

   .وال بعض فنون



 

78 

 

 التي  تلك   إىل 

   ـ  1ـ  

   .. التي هبت عىل روحيتلك إىل 

 مثل حلن النسيم  

 ومثل ليل هبيم 

 ومثل نور السديم 

 ومثل ندى الصبح  

 إذ يعتليه البهاء 

 تقطع يف  كل أوصال احلياة 

 لرتفعني من عناء الدهور 

 وترميني لقمة سائغة للبحور 

 هلا جنة من جنان النعيم  

 وحفرة من شظايا اجلحيم  

 تشاء  تصيل بنارها من 



 

79 

 

   ـ  2ـ  

 األشياء يا من هي أمجل من كل 

 العبيد  اسمحي يل أن أجثو بني يديك جثو  

 .. وأشكو تباريح قلبي املعذب

 مثل املهان  

 مثل الطريد   

 أللقي عن كاهيلَّ ثقل احلديد

 عني زمهرير اجلليد   وأطفي يعينيك

 وأرشف من مقلتيك رشاب القصيد 

 ألصبح ذاك الشقي السعيد 

 من رشفته حوراء اجلنان 

 بلمسة من حنان  

 فأصبح مثل أمالك السمء 

 حيلق بني أفالك النجوم 

 ليمتطي صهوة الكربياء 



 

80 

 

 تضحية 

 من أجلنا..   يا من تصارع

 الرياح  كل 

 من أجلنا..  وتركب

   أمواج البحار   

 مساء صباح  

  تنحني السنبلة  وتنحني مثلم

 ..  كوننافتسقط حبات قمحك عىل  

 مثلم القنبلة 

 نفجر مثلم ينفجر الضعفاءتف

 أمام أعتى سالح 

 هال محيتني بظل اجلناح

 وأسدلت عىل صدري  

 رفيف الوشاح 



 

81 

 

 ومل تقذفيني بنصل الرماح 

 فإين مستجري بعينيك  

 من صديد اجلراح 

 وإين يف كل رابية أو بطاح

 ممإال حتوف احل  ال أرى منك 

   ..فهال سمحت لقلبي

 بلحظة من سالم 

 وهال سمحت ألذين 

 لتسمع منك هديل احلمم

 ألسمع من شفتيك ترنيمة للغرام

 فأرفع رأيس مثلم يرفع النبغاء 

 وأخرج من قيد سجني العتيد  

 ألجلس مثلم جلس األنبياء 

 يف عروش األرض.. 

 وأفالك السمء 



 

82 

 

 معلمي 

 يا من علمني كيف أسري  

   .. وكيف أضمخ روحي

 أريج العبري  

 ألني  مع اخللق..  وكيف 

 . احلرير  مثل 

   وكيف عىل السحب  

 أطري   ..مثل الطيور  

 ..  وكيف بحر اهلجري  

 الوغى.. إىل ساح  

 أشد املسري  

 .. وكيف بليل مظلم اجلنبات  

 أحدق يف الكائنات  

 وأرسم من حلنها لوحة الكربياء  



 

83 

 

 لقلبي    هال سمحت  

 حياة  بلحظة من  

   فيسمع من أحلان قلبك  

 ما ال يسعه الفضاء  

 ..  فأنت اجلمل  

 وأنت البهاء  

 وأنت كوكبة من ورود  

 فقلبك جنة من جنان اخللود  

 من رياض السمء  وقلبك روضة 

  



 

84 

 

 حديث مع الواش 

 يل  الواش وقد رأى حبَّه وقال 

 متلك مني اللحم والعظم 

 ي  ذأجاد  أنت يف حب ال

 ك يف حبه السم والسأما  اسق

 ي  ذأجاد  أنت يف حب ال

ق  ك يف حبهجرع  ماملوت والس 

 فقلت له: لذيذة يف عيني السقام  

 حبيبي مني العيون    ىإذا ما رأ

ق  من عينه  أو فو 

 إىل قلبي  السهم 

 ي  لذيذة تلك السقام إذا ما رأيت حبيب 

 نعى عيل الروح واجلسم ي

 فدع عنك لومي فلست تعرف حبَّه 



 

85 

 

 ..   ولست تعرف منه

ى وال اسم    مسمًّ



 

86 

 

 الصفقة الكاسدة 

 أيا قدس..  

 تومهوا أهنم باعوك يف سوق النخاسة 

 وأهنم احتالوا عىل البيعة  

 بكل أالعيب السياسة 

 خسئوا .. 

 فال الصفقة متت..  

 وال احليلة مرت.. 

 وال تلك الكياسة 

 فطهرك يا أم القداسة 

 أقدس من كل صفقات النجاسة 



 

87 

 

 مهم يا قدس..  

 يا قدس.. إنا مهم طال العناء

 ومهم ذقنا من ألوان البالء 

 سنظل أبناءك األوفياء 

 فلن تسكتنا رصخاهتم.. 

 وال صوارخيهم.. 

 وال  شتائمهم..  

 وال كل ذاك اجلفاء 

 سنظل عىل الدرب.. مثلم األولياء 

 لنحقق نص السعداء 

 أو نموت عىل ثراك ويف هواك..  

 مثلم الشهداء 



 

88 

 

 القدس يا جند 

 يا جند القدس املوعود

 املنشوديا حلم األمة 

 هلم.. جتمع من كل الدنيا..  

 حطم كل قيود وسدود 

 فاحلرمات قد انتهكت 

 واألوطان قد سلبت

 والكل لصهيون..  

 ركوع وسجود 

 فصهيون إهلهم املعبود 

 فهلم رسيعا لتذوذ.. 

 فنحن.. ومن كل أغوار الدنيا.. 

 أنصار وجنود 



 

89 

 

 لقد جاء العيد 

 . لقد جاء العيد يا رب.

 ويف القلب أحزان شتى.. 

 ويف النفس آمال كربى.. 

 وأنت الصمد املقصود

 فاجعل عيدنا.. عيد النص املوعود  

 واجعل آمالنا فيك..  

 تلك التي من غري حدود 

 تتحقق من دون سدود .. 

 من دون قيود 

 لنزداد لك شكرا .. يا رس اللطف املمدود  

 يا رس الفضل املحمود 



 

90 

 

 قدسية   رباعيات 

 ـ   1ـ  

 األنبياء  قبلةأيا قدس.. يا 

 ويا نفحة من مجال الصفاء 

 هبيني منك جناح الرباق 

 ألعرج منك نحو السمء 

   ـ  2ـ  

 ين لذاك اجلحودأيا قدس.. ال حتز

 إن سباك اليهود جتزعي وال 

 فقد شاء ربك أن تكوين الفداء 

 حتى ي طرد من بيينا كل القرود 

   ـ  3ـ  

 أيا قدس.. ال تأهبي لذاك الدجل

 فكل من يدعي أنه إليك رحل



 

91 

 

 سيخرج منك مثلم قد دخل 

 مهينا رشيدا يعرتيه اخلجل 

   ـ  4ـ  

 أيا قدس.. إهنم يكذبون 

 ما يزعمون وهم مدعون يف كل 

 فأنت لؤلؤة يف الوجود 

 يشتهون ولن تعلقي يف جيدهم كم 

   ـ  5ـ  

 أيا قدس.. أزحيي عن وجهك ذاك امللل 

 فيوم حتريرك قريب األجل 

 وأبطالك قادمون من كل ساح

 فاملئي قلبك بروح األمل 

   ـ  6ـ  

 أيا قدس.. يا من إليك حتن القلوب 

 وكل املسالك إليك دروب 



 

92 

 

 الصعاب ومن أجلك نخوض كل 

 ومن أجلك نعلن كل احلروب

   ـ  7ـ  

 النهيق  كا لذأيا قدس.. ال تسمعي  

 فهم كاحلمر ضلوا الطريق 

 فال يدرك رسك غري من قد رقى 

 فصار بوصلك الرفيق احلقيق 

   ـ  8ـ  

 أيا قدس.. إنا وكل أهل الوفا 

 وكل من واالك أو قد صفا  

 سنطرد كل حمتل غشيم 

 وعنا سنبعد من طب ع أو جفا

   ـ  9ـ  

 يا قدس.. إنا وأن تأخر منا املسري أ

 فإنا يف الطريق إليك نسري 



 

93 

 

 لنكشف عنك كل العناء 

 وعن دربك نبعد كل نذل حقري 

 ـ  10ـ 

 أيا قدس.. يا قبلة أهل الشهامة 

 وأهل املروءة.. وأهل الكرامة 

 فأنت ميزاننا الذي نرتضيه 

 وأنت لنا املعيار.. وأنت العالمة   



 

94 

 

 رباعيات 

 ـ   1ـ  

 رأيتك يف احللم مثل الكتاب

 ونفيس رأيتها مثل الرساب 

 فرحت أقرأ فيك رس احلياة 

 ألجلو عن حيايت الضباب 

 ـ   2ـ  

 علميني كيف أنسى هواك 

 وكيف جتفو عيوين سناك 

 وكيف يل إن مررت بربعك 

 مل أنحن لطيف شذاك 

 ـ   3ـ  

 وعدتك أن أنساك .. لكن خلفت

 وأخربتك أين جفوتك.. لكن كذبت 



 

95 

 

 فال طاقة يل بشم النسيم 

 وأنت بعيدة .. فكيف تريني سلوت 

 ـ   4ـ  

 رأتني يف الفال مثل الصخور

 أعيش وقلبي جامد كالنمور

 فأرسلت يل من ثغرها بسمة

 حولتني هبا حلياة الزهور 

 ـ   5ـ  

 سقتني بعينيها  

 رحيق املمت 

 املهاة وأجفلت عني مثل 

 فيا لثارات قلبي احلزين 

 متى يرتوي من يدهيا 

 دماء احلياة 

 ـ   6ـ  



 

96 

 

 وقد زعمت أنني روحها 

 وأنني الشمس يف عينها 

 وأن اهلواء الذي ترتويه 

 هواي به تنتعش نفسها 



 

97 

 

 ت ا ي مناج 

 ـ   1ـ  

ريد    يا رب.. إين إليك م 

 وإين عنك رشيد طريد  

 أروم وأبغي رضاك  

 فم يل سواك  

 جديد   وكل مناي.. وصال

 فأبعد عني هواي   

 ذاك العتيد العنيد  

 ذاك الشيطان املريد  

 وهب يل مجيل هواك  

 ألسري إليك .. مثلم السعداء  

 سعيدا رشيد  

 فإنك أنت اللطيف املجيد  



 

98 

 

 وإنك أنت الودود احلميد  

 ـ   2ـ  

 يا رب.. إين كئيب 

 وإين ذاك البعيد الغريب 

 وذاك الطريد السليب 

 لدنك الرسور فهب يل من 

 لتنزاح عني كل الغيوم

 وتبعد عني كل اهلموم 

 ألسمع أحلان تيك الطيور 

 وأشم أريج عبري الزهور 

 لتعود لروحي احلياة 

 فأنت الوحيد الذي ال سواك 

 لديه كل أكاسري احلبور 

 ـ   3ـ  

 يا رب.. إين عليل 



 

99 

 

 وإين سقيم كليل 

 وإين ببابك.. مقيم نزيل 

 وأنت العظيم اجلليل 

 وأنت الكريم اجلميل 

 وأنت اهلادي الدليل

 فهب يل من لدنك الدوا 

 وخلصني من كل داء ثقيل 

 وظللني بفيئك .. ذاك الظليل

 ألحتمي بك من كل داء وبيل

 ـ   4ـ  

 يا رب.. إين جهول 

 وإين جلهيل ملوم مسول 

 فهب يل من لدنك القبول 

 ألهنل من بحر علمك.. 

 كل الفروع.. وكل األصول



 

100 

 

 وأحل كل املعضالت..  

 وأكشف كل املشكالت.. 

 وكل الغوامض.. 

 وكل ما أعيا العقول 

 فهب يل من لدنك احللول 

 فأنت الكريم املسول 

 ـ   5ـ  

 يا رب.. إين أثيم 

 وإين جسور لئيم 

 وإين أخاف العذاب األليم 

 وأنت بحايل خبري عليم 

 فهب يل من لدنك الرضا 

 فأنت العفو الكريم  

 وأنت الغفور احلليم 

 فطهرين يا رب من تيك الذنوب 



 

101 

 

 فإين إليك أتوب 

 وإين رسيعا إليك أؤوب 

 فاقبلني يا رب يف التائبني 

 فأنت اللطيف الكريم الرحيم  

 ـ   6ـ  

 يا رب..  

 حجبتني الغفلة عنك  

 فعلمني كيف  

 ويف كل األمور أعود إليك 

 مثل كل الصاحلني واألولياء واألمالك 

 مثل كل من هيواك 

 ليسعد قلبي بذكراك 

 فال ينساك 



 

102 

 

 رسالة من اإلمام احلسن إىل املفرتين عليه 

 قصيدة كتبتها عىل لسان اإلمام احلسن يف الرد عىل الفهم اخلاطئ ملواقفه 

 اسمعوين.. فأنا سبط خري املرسلني

 ذاك الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني 

 وأنا وأخي كم تلهجون كل حني: 

 سيدا شباب أهل اجلنة أمجعني  

 وابنا إمام املتقني 

 ومن سلسلة األئمة اهلداة املهديني 

 واخللفاء الراشدين.. 

تب لنا أن نكون حبل نجاة املهتدين   أولئك الذين ك 

تب لنا أن نقود سفينة املخل صني الناجني  أولئك الذين ك 

 هكذا حكم أحكم احلاكمني.. 

 وهكذا أخرب الصادق األمني

 ن ينطق باهلوى حني أشاد بنا  ومل يك
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 وإنم كان يدعو كل املخلصني الصادقني  

 ألن يكونوا لنا يف وجه املعتدين.. 

 موالني ونارصين  

 لنهزم كل جيوش التحريف والتغيري والتبديل  

 وكل من يقف خلفها من الشياطني 

 لنحفظ الدين من كل املحرفني احلاقدين 

 لكنكم ضيعتمونا..  

 وصايا النبي احلريص األمني وضيعتم كل 

 لتتبعوا الطلقاء والضالني املضلني

 ومل تكتفوا يف حقي وحق العرتة الطاهرين  

 بكل ذاك الظلم املشني 

 وإنم رحتم تفرتون عيل كل هبتان مبني 

 فاسمعوين..  

 فأنا حسن أحدثكم يا معرش املفرتين الكاذبني 

 يا من تفرتون عيل بأين بايعت إمام البغاة الظاملني 
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 ذاك الذي خان املسلمني 

 وأين ببيعتي أقررت كل ممالك اجلور عىل مر السنني 

 ممالك الظاملني الطاغني املستبدين 

 ممالك بني أمية ..  

 وبني العباس ..  

 وبني األمحر.. واألصفر.. واأليوبيني 

 وملوك الطوائف.. واملرينيني

 وكل من حكم األمة بحد السيف..  

 منيني من معاوية .. إىل آخر العث

 وأين ببيعتي حتقق الصلح بني املختلفني 

 بني املستضعفني املحتقرين املظلومني 

 واجلبارين املستبدين املستكربين 

 وحيكم.. كيف تعتربون ذاك الذي حذر منه رب العاملني

 ندا ملن دعا رسول اهلل حلبه األقربني واألبعدين؟ 

 وكيف تعتربون تنازيل يوم فرحة للمسلمني 
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 تعلمون أنه اليوم الذي أسس لدولة اجلور واجلائرين وأنتم  

 وأنه اليوم الذي حتول فيه احلكم من الصاحلني املتقني 

 إىل املنحرفني املفسدين  

 وأنه اليوم الذي أزيح فيه عنكم العرتة الطاهرين 

 لتحكمكم رشيعة السفيانيني واملروانيني واألمويني 

 املغرورين.. ولو أنكم معرش املخدوعني 

 عرفتم قصة هارون والسامريني

 لعلمتم أين مل أكن سوى هارون  

 الذي مل جيد له من معني 

 فراح خشية عىل املستضعفني

 وأن يقيض عليهم طغاة املستكربين 

 يرتكهم للعجل.. والسامري.. والضالل املبني 

 فهل كان هارون مبايعا للسامري..  

 أم راضيا بذاك اإلفك املبني؟

 فه هو الذي أسكته عن جماراة املفتونني؟ أم أن ضع
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 بربكم أجيبوين..  

 هل كان صلح احلديبية .. 

 ذاك الذي سمه اهلل الفتح املبني.. 

 عام مجاعة ووحدة بني املرشكني واملسلمني؟ 

 وهل كان رسول اهلل مبايعا حينها أليب سفيان أمري املرشكني؟ 

 ؟ أم أن رسول اهلل اضطر إليه ليبعد عنه رش الظاملني 

 فهل إبعاد رش الظاملني إقرار له يا معرش املفرتين؟ 

 وهل عدم جماراة الظامل خيوله أن يصبح يف الصاحلني؟ 

 وهل سكوتنا عن الظامل حني ال نستطيع دفعه.. 

 خيرجه من زمرة الظاملني؟ 

 افطنوا معرش املفرتين الكاذبني

 وعودوا إىل وصايا نبيكم لتفهموا رس موقفي  

 فهو نفس موقف كل املستضعفني  

 الذين يضطرون إىل التقية حفاظا عىل بقية املتقني 

 ومل تكتفوا بذاك معرش املفرتين 
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 حيث رحتم إيل وأنا الذي ربيت يف حجر أرشف الزاهدين 

 ترمونني بحب الدنيا.. واجلري وراء كل زهيد وثمني

 رؤوا كلميت اململوءة باليقني؟ وحيكم.. أمل تق

 أمل تسمعوا أدعيتي اململوءة باألنني؟ 

 أمل تعرفوا.. أين أنا ذاك السبط احلزين.. 

 الذي عاش مرارة الظلم طول السنني.. 

 فهل يمكن ملن كان قلبه مع رب العاملني.. 

 وهل يمكن ملن كان حبيب سيد املرسلني 

 عني الزاهدين وهل يمكن ملن تربى يف بيت أرشف املتقني الور

 أن يكون حاله كحال املرتفني الغافلني؟ 

 وهل يمكن أن يكون للخلفاء املهديني الراشدين..  

 أهواء امللوك والسالطني؟ 

 وحيكم .. يا من فرطتم يف وصايا النبيني 

 واتبعتم أهواء املوتورين احلاقدين  

 إالم تظلون يف اجلاهلني؟ 
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 هال سألتم العلمء األساطني

 تلك الدواوينهال قلبتم كل 

 لتبصوا احلقائق رأي عني 
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 رسالة من اإلمام احلسني إىل أهل هذا العص 

 قصيدة عىل لسان اإلمام احلسني يوبخ فيها املدعني ملحبته مع والئهم ألعدائه 

 أهيا الكاذبون املدعون املفرتون األدعياء 

 أنتم تذكرون أين من سادة األولياء 

 وأين سبط خاتم األنبياء 

 رحيانته التي كان يشمها حيث شاء وأين 

 وأين ذلك السيد الذي يتبعه كل شباب اجلنة النبالء 

 وأن رسول اهلل كان يدعو حلبي صباح مساء 

 وأن ذاك الثناء ..  

 مل يكن عاطفة كعاطفة األجداد واآلباء 

 فيستحيل عىل الرسول أن ينطق باألهواء 

 فكل ما قاله حق وصدق.. 

 ال شك فيه وال جدال ..  

  امرتاء  وال
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 لكن كل ذلك منكم مل يكن سوى حمض هبتان وادعاء 

 فاحلب يفضحه االبتالء.. 

 ولن ينجح يف االختبار إال من صدق االدعاء 

 وهل يمكن أن يصدق يف االدعاء..  

 ذاك الذي يسوي بيني وبني الطلقاء.. 

 وأبناء الطلقاء؟ 

 وهل يمكن أن يكون صادقا يف احلب.. 

 ل ما قدمته من إيثار وتضحية وفداء؟ ذاك الذي يدعو إىل كتمن ك 

 ليحفظ للطلقاء وأبناء الطلقاء..  

 مجيل السمعة والثناء 

 وهل يمكن أن يكون صادقا يف احلب 

 ذاك الذي جيهل أين كنت أمحل بتضحيايت..  

 كل عناوين الشهامة والكرامة والنخوة واإلباء 

تب يل أن أخطها بالدماء   وأن يل رسالة ك 

 دعاة العدل والقسط والوفاء  وأنني سأصبح أمري كل
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 ويف كل األزمنة..  

 ويف كل األرجاء.. 

 ويف كل األنحاء 

 وأن دمي لن يضيع هدرا..  

 ففي كل قطرة منه سيولد لألمة النجباء 

 وسيظهر فيها األبدال واألقطاب والشهداء  

 أولئك الذين حييون ما أماته الطلقاء 

 أولئك الذين يعيدون للدين رونقه والبهاء 

 أولئك الذين يسريون خلف خاتم األنبياء 

 وخلف عرتته الطاهرة 

 ال خوف يثنيهم.. وال ذلة .. وال سلة .. وال جفاء 

 أولئك الذين يقتدون هبم يف التضحية والشجاعة والبسالة والفداء

 أولئك الذين تدوس عىل أجسادهم ـ مثيل ـ كل خيول األرض 

 لكنهم مثل اجلبال الشاهقة الشاخمة الشمء 

 و مثل النجوم واجلوزاء أ
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 ال ينحنون..  

 وال يسقطون..  

 وال يبيعون دينهم بالرشاء 

 هؤالء وحدهم من يصدق يف حبه يل..  

 وهؤالء وحدهم أهل الوفاء

 أما أنتم أهيا األدعياء 

 فأنتم مع يزيد وابن اجلوشن وابن سعد.. وكل األشقياء 

 وأنتم حتتزون رأيس صباح مساء 

 بأقدامكم كل ما بنيته من أجماد األرض والسمء وأنتم تدوسون 

 لتحفظوا دولة الطلقاء..  

 فكذابون أنتم أهيا األدعياء  

 ومفرتون أنتم أهيا احلاقدون األغبياء 

 فمن مل يقف مع أهل احلق..

 فهو مع أهل الباطل أبى ذلك أم شاء. 
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 هذا الكتاب 

معنيني  وهي تدور مجيعا حول  هذه قصائد كتبتها عىل فرتات خمتلفة،  

 كبريين.. معنى احلب.. ومعنى األمل. 

املقدسأما   ينبع منه بعد ذلك  ، واحلب؛ فيبدأ باحلب اإلهلي  الذي 

ال  .. ألرشيف  حبكل   أوهام وغرائز  ما عداه جمرد  إال  ن  تزيد صاحبها 

 انتكاسة عن حقيقته اإلنسانية. 

فهو   األمل؛  حزي وأما  عىل زفرات  اإلنساين،  ،  اإلنسان  نة  والواقع 

انحرف عن كعبت  وكيف  احلقيقيةالطواف عىل  عىل  ه  بدهلا  يطوف  وراح   ،

 األهواء. أصنام 

ال ذلك عىل أولئات حزن كوهو زفر الذيصادقني ك  اهلل  ن جعلهم   

قسوة بكل  معهم  تعاملوا  البرش  لكن  البرشية،  هلداية  فراحوا  منارات  ؛ 

 يل عليهم الشياطني من أهواء وأنداد. ستبدلوهنم بكل ما متي


	فهرس المحتويات
	المقدمة
	عاشق الشمس
	أحلام عاشق
	يا نشوة الروح
	شحاذ على باب مملكة العطور
	قصة المجتبى والسالك
	اسقني من نهر الكوثر
	زهرا
	سلوني .. ولا تفقدوني
	لا تتدنس
	الإنسان
	عالم الذر
	هذي الحضارة
	إلى تلك التي
	تضحية
	معلمي
	حديث مع الواشي
	الصفقة الكاسدة
	يا قدس.. مهما
	يا جند القدس
	لقد جاء العيد
	رباعيات قدسية
	رباعيات
	مناجيات
	رسالة من الإمام الحسن إلى المفترين عليه
	رسالة من الإمام الحسين إلى أهل هذا العصر
	هذا الكتاب

