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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

من المعروف والمعلوم لدى الجمیع أن األدب كّلھ على وجھ العموم، والشعر على وجھ الخصوص یعتبر 

الیوم ثروة من ثروات التراث اإلسالمي، یتطّلع إلیھ ویعشقھ الكثیر مّمن یمتلك الحّس المرھف والمزاج العاطفي 

الشعر أغزر الفنون فكرة وخیاًال، وأقواھا نزعًة ومیوًال سّیما لو أضاء للحقیقة مصابیح الكشف عنھا  المتحفز كون

 .بجالء ضباب التشویھ ورفع حواجز حسن األداء وروعة البیان

وما ھذه المقطوعات الشعریة الوجیزة إّال واحدة من تلكم الخصائص والممیزات التي یمتاز بھا الشعر 

، ذلك المقام الذي بّوأھم اهللا فیھ قادًة ووالًة لُألّمة )علیھم السالم(م بمبدأ االعتقاد بمقام أھل البیتالعاطفي الملتز

وحفظة لنھج السماء، بعد رحیل نبي اإلسالم منقذ البشریة محّمد بن عبداهللا صلوات اهللا وسالمھ علیھ وعلى آلھ 

 .وصحبھ المنتجبین
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 )ویلالبحر الط(في مدح أھل البیت من 

 

 الفداء

 

 َوَنْفِسي َوأْوَالِدي َوَما حلَّ في َیِدي*** ِفداٌء الَِھِل اْلَبْیِت ُأّمي َوَواِلداّي 

 ُمِشیرًا ِإلى َتْفضیِل آِل ُمَحّمِد*** َفِفي َحقِِّھْم َقاَل الرَُّسوُل معظِّمًا 

 حاًال ِوِفي َغِد َتُكوُنوا ِبِھ ُسَعداَء*** َتَرْكُت َلُكْم َما ِاْن َتَمسَّْكُتُم ِبِھ 

 َعلیِھ َسالُم اِهللا َفاْحَفْظ ِلَتْفَتِدي*** َوَقاَل حدیثًا ِفي َعليٍّ َوفْضِلِھ 

 َحدیٌث صحیٌح جاَء َعْن َخْیِر ُمْرشِد*** ََمْن ُكنُت َمْوالُه َفَھذا َولیُُّھ 

 ِدَتُنصُّ َعلى َتْعِظیِمِھْم والتََّمجُّ*** َوفي َحقِّھْم جاَءْت َأحادیٌث َجّمٌة 

 َوَمْن َماَل َعْنُھم في الّضالِل الُمَؤبَِّد*** َمَحبَُّتُھْم ُقْرَبى َوَفْضٌل َوَمْنِصٌب 

 َكَما جاَء في التَّْنزیِل فاْسَمْع ِلَتْھتدي*** مَودَُّتُھْم َفْرٌض َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم 

 َوُوّراَث َأْنواِر الرَُّسوِل اْلُمؤیَِّد*** َسالٌم َعَلْیُكْم أْھَل َبْیِت ُنبّوة 

 َألْنُتْم جدیٌر ِباْحترام بُمْنِشِد*** َفإْكَر اُمُكْم َحْتٌم َعَلْیَنا َوالِزٌم 

 َوَمْن َحاَد َعْنَھا َفْھَو ِللثَّأِر یْغَتدي*** َسفینُة نوح َمْن َأَتاَھا َفَقْد َنَجا 

 َوِلْم ال َوَقْد الَحْت َلَنا ُنوُر َأْحَمِد*** َسقى ُحبُُّكْم َقْلِبي َفزاَد َتدلُّھي 

 َوَیْتَبُعَھا َرْوٌح َوَرْیحاُن بالنَِّد*** َعَلْیُكْم َصالُة اِهللا ُثمَّ َسالُمُھ 

 ِفداٌء ألْھِل الَبْیِت آِل ُمحّمِد*** عليَّ ُكَناتىٌّ َسلیُل ُمحّمد 

z  z  z 
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 )علیھم السالم(محّبة أھل البیت

 

علیھم (أنشأت ھذه القصیدة الالمیة لمناسبة االحتفاالت اإلسالمیة التي تقام في العام حول محّبة أھل البیت

ولدت على . إلحیاء ذكرھم، ھذا وإّنني اعتبر نفسي كأحد من الشیعة ویدل على ذلك تسمیتي نفسي علّي  )السالم

وح من تعّلق بھا نجى ومن تخّلف عنھا ردى، وأھل محّبة أھل البیت، وعلیھا نشأت وعلیھا أموت، ألّنھم سفینة ن

إني أحّبھم قلبًا وقالبًا أكتب ونار الشوق تنبعث من أعماق قلبي، . البیت ال یحّبھم إّال مؤمن وال یعادیھم إّال منافق

 .وأقول من بحر الوافر وباهللا التوفیق
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 َدلیُلالى َنْیِل الِجنِا وُھْم *** ألھُل الَبْیِت ُكلُُّھُم َسبیُل 

 على أقرانِھ دْومًا َیُصوُل*** عليٌّ كاَن في الَھْیجا ُشجاعًا 

 وفي األْصحاِب َلْیَس َلُھ َمثیُل*** عليٌّ كان ذا َحزم وَعْزم 

 َلُھ في ُكّل ُمعضلة َسبیُل*** َومْن َكَأبي ُتراب في ُعلوم 

 وفي ُجود َیداُه َسْلسبیُل*** َومن كأبي ُتراب في وفاء 

 َوليُّ اهللا حاسُدُه ذلیُل*** قائمُھ َتقٌي  َنجيٌّ اللیل

 وفي ساحاِت َھْیجاء یُجوُل*** علي األعداِء والُكّفاِر َقْتًال 

 كریٌم األصِل ُذو َفْضل َجلیُل*** وَمْن َكعليِّ إْذ ُعّدْت ِخصاٌل 

 ِمَن الشُّرفاِء ُكلُّھُم ُفحوُل*** شریٌف ِمْن شریف ِمْن شریف 

 َوِضُي الوجِھ ُذو َطَرف َكحیُل*** َعدیُم المثِل في فھم وُزھد 

 والدُتُھ ِبَھا جاَءْت ُتقوُل*** َكفى َشرفًا ِبَبیِت اِهللا كانْت 

 َلُھ في ُكّل َمْیدان َقِتیُل*** وَمْن َكَعليِّ في ُاُحد َوَبْدر 

 َفكرَّ كأّنُھ أسٌد ُمِغیُل*** وفي األحزاِب إذ ُدعیْت ِنزاًال 

 بخندِق حیَن كاَن ِبھا یُجوُل*** ُودٍّ في ُطغاُه  )1( َجْنَدَل َعْمَرَو

 بُحبِّ اِهللا َبّشرُه الّرسوُل*** َبَخْیبَر كاَن َكّرارًا َجریئًا 

 فخّر كأّنھ جذٌع َطویُل*** َوَأْفلَق رأس َمْرَحبھْم ِبَسْیف 

 ِدْرعَي َوُھم ِحْصني الَكفیُلَوُھْم *** ُجِبْلُت على محّبة أھِل َبْیت 

 ِبھم في ُكّل ما ُیْرَجى الُحصوُل*** ِبآل الُمصطفى أرُجو نجاًة 

 الى َنْیِل الُمَنى ِبھُم الُوصوُل*** وُھْم ُسِفُن الّنجاِة لُكّل ناج 

 َعَلى َخْیِر الَورى َدْومًا َنُقوُل*** َصالُة اِهللا َلْیَس َلھا انتھاٌء 

 َعَلْیِھ َوآِلِھ َدْومًا َتِسیُل*** النبّي شآِبیَب الّصالة على 

 

z  z  z 

                                                           
 .عمر بن عبد ود)  1(
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 )علیھم السالم(التوّسل بأھل البیت

 )من البحر الكامل(

 

 )َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیرًا

 

 ذي الُملِك والَمَلُكوِت واإلحساِن*** ِبْسِم اإللِھ القاِدِر الّرحماِن 

 إذ جاُھُھْم ُتْجلى بِھ أحزاني*** َوِبأھِل َبْیِت الُمصطفى َاَتوسَُّل 

 َوبنیھما ُأوالُھُم َحَسناِن*** ِبُمحّمد وعليٍّ ُثّم ِبفاطم 

 وبجْعَفر ُھْم َقاِئدو الُفرساِن*** ِبعليٍّ زیِن العابدیَن وَباقر 

 ُیرجى بِھم َفْضٌل ِمن الرحمِن*** كذاَك علي الّرضا  ُموسى وبكاظم

 ـھادي علّي تراجَم القرآِن*** بمحّمد أعني الَجواَد وابنُھ الـ 

 یبُدوا َلنا في آخِر األزماِن*** بالعسكريِّ وابنھ المْھدي اّلذي 

 ِمن ُكّل أرجاس ِمَن الّشیطاِن*** وُھُم اّلذیَن َصّفى اإللُھ ُقُلوبُھْم 

 بالنُّوِر والّتقوى وِبالِعرفاِن*** َمَأل اإللُھ ُقُلوبُھْم وُنُفوسُھْم 

 فاكشْف َلنا ِبِھمُ  َضّني الَحْیراِن*** َك توّسلي وِبَجاِھِھْم َرّبي إلی

 وِبآِلِھ َوِبقاِرِئ الُفرقاِن*** حاجاُتَنا ُتقضى ِبجاِه ُمحّمد 

 َوِبآلِھ األطھاِر والُبْرھاِن*** أمَراُضنا ُتشفى بجاِه ُمحّمد 

 وِبآلِھ َتأتي ِبَغْیِر َتواِن*** َخْیراُت ُدنیاَنا ِبَجاِه ُمحّمد 

 ِبُمحّمد وِبآلِھ الشُّجعاِن*** سِّْر جمیَع ُأموِرَنا یا رّبَنا َی

 ما داَم َیْتُلو قاِرىُء الُقرآن*** یاربِّ َصلِّ على الّنبّي وآِلِھ 
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 المناجاة

 سمیٌع ِشَكایاتي علیٌم بحالتي*** َلِبسُت ِثیاَب الذُّلِّ َبْیَن َیَدّي َرّبي 

 لیٌل َحقیٌر ُمْذِنٌب ُذو َمزّلِةَذ*** فأنَت الجلیُل یا إلھي فإّنني 

 َفُكْن ِلي ُمجیبًا یا إلھي لَدْعوتي*** فأنَت سریٌع باإلجابِة مجمٌل 

 َلَقْد حاَط ِبي َھمٌّ وَغمٌّ ِبُكلتّي*** َلئْن َلْم ُتَداركني ِبُلطفَك ُسْرعًة 

 فَأْنَت العلیُم باْفِتقاري وَشْكَوِتي*** وإّني َلُمحتاٌج ِلَنصرَك سّیدي 

 َفُكن ِبي َرحیمًا َقاضیًا ِلي حاجتي*** وإّني َلُمضطرٌّ ِببابَك واقٌف 

 

 ومن اهللا التوفیق
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