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 كلمٌة في الشفق الوھوب

 

المليء بالدفء والحیاة، ھو الذي یشدُّ القلوب .. ذلك الحبل المتین والدرب المضيء ) ع(الوالء ألھل البیت  

والجمال، الذي یكشف لھا .. والعظمة .. البیضاء، والخواطر الواعیة الى ذلك العالم الغیبي الموّشح بأنوار الطھر 

 .فق األقدس، حیث المدى المفعم بفیض الوجود الحقبین ركام الباطل عن وضح الطریق المشرقة بإلھامات اُال

والشفق الوھوب كلمات مضیئة انتظمت كعقد اللؤلوء تفوح بعبقات روحیة جادت بھا قریحة سماحة   

لیعّبَر فیھا عن عمق تلك ; العالمة الشیخ محمد علي التسخیري، وأفضى بھا على شفتي یراعھ الندّیتین بذلك الوالء

ذلك العمق الروحي الذي .. غور عوالم روحھ السامیة، والمستقرة بین ثنایا مشاعره الصادقة  السابرة.. الرابطة 

ممتدًا مع سنوات عمره .. عاش في وعیھ مع تلك العاطفة الصادقة تأریخًا حافًال بألوان الجھاد والحیاة الرسالیة 

الذي .. إّنھ الوفاء بالعھد لذلك المبدأ .. ء المبارك منذ اللحظات األولى التي أبصر فیھا الحیاة ورضع من ثدي الوال

 .بحول اهللا ولطفھ.. والیھ ینتھي .. وبھداه یسیر .. منھ أتى 

 

 المعاونیة الثقافیة               

 )ع(للمجمع العالمي ألھل البیت

 

 



 

 

 

 

 

 .یتعانق فیھا الوالء والرفض والحب والثورة، واألمل والخیبة.. ھذه حروف  

 ...وفي وسط ھذا العناق یتجّلى شوق وقید للغد االسالمي المنتظر 

في ظل ھذه .. وعودة االمة الى ذاتھا الحقیقیة .. غد انتصار الحق على الطاغوت .. فأھًال بھذا الغد  

 .الرموز االلھیة الَوّھابة

 )والجدیر ذكره انھا قصائد كتبت قبل نجاح الثورة االسالمیة المباركة في ایران( 

 

 التسخیري

 



 

 

 



 

 أسرج الشمس

 )ص(في رحاب مولد الرسول االكرم 

 

ولترقص .. یا جراح الصحراء لّوعك الجدب تھادي*** أسرج الشمس في الذرى یا رجاء فلقد اومأ الغد الوضاء 

 الصحراء

 ینھل الشوق من رؤاھا رحیقًا عبقریًا ترّشھ االنداء*** یا عذارى  الربیع ذّوبك الھجر فعودي ولتسكر االرجاء 

وامأل الروح اكؤسًا تتراءى في لماھا االغنّیة *** یا فریش الشموس قم غازل الصفو لتزھو في قلبك االفیاء 

 الحسناء

*  *  * 

 

 اھا الصفاءوالف فجر ضحوك یمأل الكون من ند.. نائمات *** یا تالل الذبیح اتعبك النوم فھّال یعافك االغفاء 

فانھضي واھتفي بكل انفتاح ولد النور والھدى *** فكان ذاك العطاء .. والّلھ في لوحة الغیب تجّلى .. نائمات 

 والعالء

 المیناء؟» محمد«یا طعمة التیھ ودنیا .. فلماذا الوجوم *** یا سفین الحیاة مّزقك الموج وھّدت شراعك االنواء 

كم قطعنا الطریق في لھفة الشوق وسرنا تشّدنا *** ر في مناھا النداء یا رفاق الطریق ھذي حروفي حمم ثا

 االضواء

 یزرع الحق نوره في خطانا فاذا الخطو عزمة ومضاء*** تغسل الشمس دربنا في حنّو وتغني مسیرنا اآلالء 

 آمالھا االنبیاء ومضینا نبني حیاة المعالي حیث القت*** منحتنا النجود أعلى عالھا وعلى الفوز باركتنا السماء 

 

*  *  * 

 

 امة سار في ظّلھا المجد وغّنت ھباتھا العلیاء*** یا رفاق الطریق أین المعالي؟ مّرغتھا في وحلھا االرزاء 

جّل ما في وجودھا سفسطات وخیال وصرخة *** تقتاتھا االعداء .. مّزق الكفر روحھا الطھر بالوھم فراحت 

 وعناء

 ھكذا المجد حاولتھ رجال وسالح الرجال حقًا غناء*** ریحًا فیحتویھ الخواء وثیاب یضّج في بوحھا العھر ص

 أنتم الیوم طاقة ورجاء.. انتم الیوم عّدة وعدید *** كیما یعود النقاء .. یا رفاق الطریق فلنعقد العزم بجّد 

ار فلقد جّل عن ومن المولد الشریف اعتذ*** فازرعوا الدرب بالخطى واستقیموا یزھر النور فیكم والعطاء 

 حروفي الثناء

 



*  *  * 



 

 اللقیا الوھوب

 

 وبقلب النور یا نجواي ذوبي*** لربیع الخیر یا نفُس استجیبي 

 غیر تسبیحة حب وحبیب؟*** ھا ھو الركب فماذا بعده 

 ظمأ یرنو للقیاه الطروب*** أیھا االخوة في أضلعنا 

 فكثیب أسود إثر كثیب*** كم أقاموا  اخوتي من حجب 

 وصغا البعض الحقاد الغریب*** غرسوا االحقاد في أبعادنا 

 نزرع الخطو على وقع مھیب*** یا دنا الكفر اخسئي .. ثم عدنا 

 بجنان ثابت العزم دؤوب*** نزرع الخطو معًا نحو العلى 

 في مراقي العلم بالفكر االریب*** مرحبا یا قادة قد صعدوا 

 من ورود ونجوم وطیوب*** نحن ان لم نفرش الحفل لكم 

 من حنایانا تسابیح القلوب*** فلقد رّفت على أرواحكم 

 

*  *  * 

 

 ونجاوانا منى الكون الرحیب*** ما أحیلى الیوم فیھ نلتقي 

 زرعتھ كل ھاتیك الكروب*** یا رفاق الحق في قلبي شجى 

 قد أحال الحرف دنیا من لھیب*** سفر اآلالم في عاطفتي 

 تدعو للھبوب.. تزأر .. ثورة *** دمھا  فالعروق انبجست في

 لنرى النور بطّیات الغیوب*** لیتنا في صحوة .. كیف كّنا 

 بَجنان اُالسد والقلب الغضوب*** كان مّنا الفرد یلقى أّمة 

 جولة لّلھ في قلب الحروب*** مشرق الطلعة إن الحت لھ 

 في حشاه شربة الموت الحبیب*** باسم الوجھ إذا ما زرعت 

 وُھو البدر بألالء وھوب*** و الشمس ضرام الھب فُھ

 من كتاب الّلھ في لطف وطیب*** فإذا شّعت لھ بارقة 

 فھي منھا في رفیف ووجیب*** خشعت أوصالھ وارتعدت 

 ففداء ھو للنصر القریب*** ورعیل جمعت أحالمھ 

 كّل دعوى من حسیب أو نسیب*** سمت التقوى بھم فانحسرت 

 



*  *  * 

 

 أقفرت إّال من التیھ الجدیب*** امس قد مّرت بنا الدنیا التي 

 ووھبناھا من الفكر الخصیب*** فزرعناھا حقوًال للھدى 

 وترانا الیوم في ذّل عجیب*** ھكذا كّنا كرامًا قادة 

 خبطت عشواء في درب مریب*** وعدنا أّمة .. كیف أصبحنا 

 دؤوبفي سرانا بمنى عزم *** صور كان لھا أن تنجلي 

 كالنشاوى بین آثام وكوب*** آه لكن سكرت أجیالنا 

 فلنا منھ أفانین الشحوب*** یستحّم العتم في أفكارنا 

 قبل أن یلفح بالفكر المذیب*** جسد یصھره العري ومن 

 ویغّني العھر للجرح الصبیب*** یرقص العار على أشالئنا 

 كئیبفي صمت .. آه .. وقوانا *** أرضنا یضرى بھا أعداؤنا 

 كغریب بغریب.. فلقانا *** زمنًا .. قّیدتنا .. وحدود 

 نتباھى بأكول أو شروب*** والمقاییس سراب خادع 

 فكأّن النصر في الصوت الرھیب*** أو صراخ وھزیج مائج 

 مْذ غفت عنھا عیون للرقیب*** والحروف امتھنت في سوقھا 

 ـ كّلما كّل ـ لنا ألف خطیب*** وخطیب مصقع في إثره 

 أبھذا عودة المجد السلیب؟*** یا ویحنا .. ارزموا .. ھیا .. ھیھ 

 تطلب العون لھا ھل من مجیب*** صرخة القرآن دّوت في المدى 

 

*  *  * 



 

 والٌء وطھٌر

 

 الذكرى منانا رقصت في مسرح*** ومن طھر والنا .. من وال الطھر 

 اكّن غازلن رؤان.. حالمات *** في أكؤس .. كم رشفنا روحھا 

 لنروي شفة الشعر بیانا*** نعصر القلب طًال .. ومشینا 

 ندّیًا شفتانا.. إذ تغّنیھ *** على أنغامھ .. یسكر السمع 

 أنفس صّیرھا الحّب افتتانا*** مّنا حّلقت .. لثرى األمجاد 

 خطانا.. ولقد فازت على البعد *** في لھفتنا ... وطوینا البعد 

 وألقینا سرانا.. شاطئ الحق *** وبلغنا جّنة الّلھ على 

 فانتشت بالخیر منھا مقلتانا*** صدرًا وضّمتنا حنانا .. فتحت 

 فاح منھا الطیب في عرف شذانا*** غمرتنا من عالھا نفحة 

 ما حوانا.. من نداھا .. فحوانا *** ودنت أرواحنا ظامئًة 

 یا منى النفس وحّیي المھرجانا*** غّنى فقفي .. مھرجان الضوء 

 

 * *  * 

 

 أورق في دنانا.. ظمئًا للنور *** في عالمنا .. إیھ غصن الشمس 

 تتفانى.. فیھ أبطال السرایا *** یوم الجھاد الحّر إذ .. وأعد 

 مكانا.. إّاله .. المجد ال تبصر *** العزم على .. سّمرھا .. أعین 

 ـلقھاالقلب ویفدیھا رجانا*** أحرف یعشقھا الطھر ویعـ 

 سّرًا وعیانا.. أن تقول الحّق *** رّوضتھا لغة الصبر على 

 ومضت تنشر حّبًا وحنانا*** حملت ما شرع الّلھ لھا 

 ویجتّر الھوانا.. یعشق العتم *** بینما الكون جمود واجم 

 نزرع األرض حقوًال وجنانا*** قد أنبتنا .. والدین .. إذ بنا 

 لوال روانا.. أرضھا فیباب *** من نبعنا .. الحضارات استقت 

 یومي إلى النصر سرانا.. قادة *** یوم سرنا موكبًا ـ كانوا لھ 

 سكر الینبوع من فیض دمانا*** الفدى والعّز اّما ظمئا 

 لیشّع الفتح في خفق لوانا*** ولوانا خافق یطوي المدى 

 »ساِئل العلیاء عنھا والزمانا«*** بعث اإلسالم فینا ثورة 



 

*  *  * 

 

 حدثینا منك نستاف عالنا*** في تاریخھم .. دفقات النور 

 فھم أنقى جنانا.. كل شيء *** عن أناس أخلصوا لّلھ في 

 جالال وتدانى.. وأنحنى البحر *** عن سفین رقص الموج لھا 

 الیھم ودعانا.. شدنا الّلھ*** أھل البیت من .. عن بناة الدین 

 وردًا ُاقحوانا.. االرض وأحالوا *** غمروا الكون عطاًء وھدًى 

 لمعانا.. فتجّلى .. فجلوه *** حتى طلعوا .. أظلم التاریخ 

 رحمة كان والھم وامتنانا*** أعلن الھادي والھم سّنة 

 فتمّسكنا، فأعطینا ھدانا*** ، بلغتم ھدیكم )ان تمّسكتم(

 قّدمت للكون بالحق ضمانا*** أحرف رائعة ) لن تضّلوا(

 ولھم ـ یا كون ـ أسلمنا العنانا*** مو فعجّنا القلب من حّبھ

 مدت العلیا لعلیاھم بنانا*** وقف لألولى ) آیة التطھیر(

 

*  *  * 

 

 سرابًا لرؤانا.. أن یغدو .. كاد *** ُاّمة الحق أعیدي أمًال 

 ویموت الفجر فینا مستھانا*** تعشب المأساة في سكرتنا 

 سمانا فكسوناھنَّ ألفاظًا*** كّل ما فینا معان وھنت 

 یزأر الوعد فیختال مدانا*** فمتى .. عاقر الھّم مدانا 

 أّدى اإلمتحانا.. حین .. وتجّلى *** كّل شعب قد بلتھ محنة 

 من حضیض الیأس یجتّر نھانا*** فاخرجي یا أّمتي ظافرة 

 لرحاب الّلھ وأستسقي األمانا*** وارجعي یا أّمتي تائبة 

 غفونا عن ھدى الرحمان آناما *** أبدًا لن ُنبصر النصر إذا 

 فلنمّجد بخشوع رمضانا*** ذاك شھر الفتح قد مّر بنا 

 یرّویھا حنانا) القدس(شفة *** على ) بدر(لیطّل الفتح من 

 وھو غاف عن ِطالب الثأر النا*** یبعث الصرخة في عالمنا 

 قد وعاھا شمم الدھر فدانا*** شررًا یبعث فینا عزمة 

 لیحیل الكفر نارًا ودخانا*** تشتاقھ تلك الربى .. شررًا 



 ُخدشت یومًا ـ فزادت عنفوانا*** ویعي التاریخ أّنا أّمة 

 

*  *  * 

 

 



 

 )ع(مع اإلمام الحسن 

 

 فاض بالروح غدیر النِّعم*** فیا دنیا ابسمي .. نّور الفجر 

 بھرتھا عبقات العظم*** ویموج اُالفق في عیني التي 

 مھد الشمم.. للدوالي الخضر *** سر بي للعلى .. یا شاعر  ..إیھ 

 لنرى السّر بقلب الحرم*** ننعم في ارض الصفا .. سر بنا 

 لتواري تلعات العدم*** وتخّطیت الحدود ارتفعت 

 فّتق الوحي ضمیر البرعم*** یا للكماالت اسجدي .. وھنا 

 روعة األحالم أنست حلمي*** یا خاطري .. مولده .. وھنا 

 وینّمي فیھ غرس الشیم*** والرسول المصطفى یحملھ 

 والنجوم الغّر فیھا ترتمي*** تنحني الشمس جالًال عندھا 

 واستجارت من ھوًى منكتم*** ومنى السحر ھناك استعرت 

 روعة الفجر ونعمى النسم*** والجمال اشتّق من ألالئھ 

 وجھاد ودموصفاء *** صّبھا في قالب من ورع 

 بالھدى یمحق دنیا الُظَلم*** فإذا الكل إمام قائم 

 

*  *  * 

 واحمل القلب وطر للقمم*** صّفق بالھنا .. یا بساط الحّب 

 وال من رحم.. زّوقت خّدًا *** كاُالنثى التي .. تاركًا دنیاي 

 بلھاث خانق بالندم*** ُاترعت بالبؤس یجتّر األسى 

 تشتكي نفس شحوب القدم***  ببني االنسان عادت حالھم

 روض العصم.. لحیاة الخیر *** یا بساط الحّب طر بي للعلى 

 تمنح الكون حقول الكرم*** حیث دنیا بالتقى عامرة 

 یا بساط الحلم.. حّدق .. آه *** ھل ترى للنور من بارقة 

 اصبع فاض لمرآھا فمي*** وجم الحّب فتلك انبجست 

 استلمي.. أشارت بالوالء و*** مّدت الوعي الى عاطفتي 

 ھّیا اغتنمي.. ذاك نور الّلھ *** تلك سیناء قفي خاشعة 

 

*  *  * 



 

 وصغا للحق لحمي ودمي*** عشت في دنیاه عمري كّلھ 

 غمرتني بعطایا زمزم*** عشتھا دنیا البطوالت التي 

 رایة منھ بجھد مفعم*** وعرفت الحّق كیف ارتفعت 

 انفس تاقت لنعمى الدیم ***رمت وصف النور كي تحیا بھ 

 لكن جفاني قلمي.. حینھا *** فحثثت الحرف وھو المرتجى 

 دنیا العظم.. یا صاح .. قال لي *** صف لي مجده .. قلت للتأریخ 

 نثر الدّر ربیع الِحَكم*** فإذا المنبر جّلى وجھھ 

 بسوى یمناه لم تضطرم*** وإذا النار تھادى ضیفھا 

 لھفة شّبت فأشبع نھمي*** ن لي ا.. أفدني .. قلت یا صاح 

 فاسمع كلمي.. اوجز .. قال لي *** وارسم النور على باصرتي 

 أر حسنًا فیھ لم یبتسم*** طفت في دنیا الكماالت فلم 

 

*  *  * 

 

 بّثت اآلالم نارًا في فمي*** حّرقي یا دفقة النزف التي 

 فأبیحي ثورة السّر الظمي*** تعب الھمس وُحّمت حرق 

 ضّجت الروح وماتت قدمي*** أّنى رحت استجلي المنى .. أنا 

 وفقدناه كفقد الحلم*** جوھر كّنا امتلكنا عّزه 

 أین ركب كان لّلھ نمي*** أین سّر كان في أعماقنا 

 طھرھا في مھمالت الرمم*** أین إشراقة طھ بعثت 

 وانحنت كّل عروش الشمم*** فاستحال الكون إعجابًا بنا 

 بالمعالي بالفدى بالبلسم*** روح غّذت ركبنا أین تلك ال

 فھو نبٌع للھدى والعصم*** الرسول المصطفى قدوتنا 

 لیصوغ الفتح خفق العلم*** والوصّي المرتضى قائدنا 

 نسلك الدرب لنیل األنجم*** والزكّي المجتبى رائدنا 

 ھّز أركان عروش النقم*** والشھید السبط صوت ھادر 

 

*  *  * 

 



 كخواء الطبل أو كالورم*** ُاّمة خاویة .. نا عد.. آه 

 دّنست بالخزي طھر القلم*** انطوت  صحف في وھدة الجنس

 تطلب النصر بسیف النغم*** واألغاني في رؤانا ثورة 

 وبھا الفكر صریع الدرھم*** وُدنى  المال بدت تصھرنا 

 ذاب معنى معطیات القیم*** وفجور الكفر لّما أن بدا 

 ـھدي حتى ضاع في المزدحم*** الـ  والشباب الروح كْم نمنا عن

 ُندب الذئب لرعي الغنم*** رعُینا إذ نام عنھ أھلھ 

 

*  *  * 

 

 صنع الفجر علّو الھمم*** یا رعیل الحّق ھّیا التحموا 

 ما ُاحیلى النصر بعد االلم*** وانزلوا نحو الفدى واحتدموا 

 فلتراعوا حقھا في الذمم*** ھذه األیمان في ذمتكم 

 فھي منھ في وقید الضرم*** أرضكم تلك احتواھا غاصب 

 خلجات القلب لم یلتئم*** االمس سوى جرح على  أمس ما

 یخفق المجد لتلك الشیم*** كم نحرنا شیمًا غالیة 

 خلتھا دھرًا بعید القدم*** أمس غالوا أرضنا في لحظة 

 من عبید الصنمخوفًا .. آه *** وفم القوم وجوم جامد 

 رّبھ یحمیھ بطش النقم*** فللبیت إذًا .. نومًا .. أمتي 

 أن غفونا في الصفا والحرم*** أمس في القدس ولقیاھم غدًا 

 

*  *  * 

 

 صرخة دّكت حصون الصمم*** یا رعیل الحّق ھّیا ھذه 

 تھب الحّق لكّل اُالمم*** فانطلق حّرًا وسر في عزمة 

 بارك الّلھ وقال اقتحمي*** ا واحمل اإلسالم في یمنى لھ

 رّبھم نصرًا بنّص محكم*** رسل الرحمن قد واعدھم 

 ناصرًا رّب العلى والسُّدم؟*** ھل یخاف الخسف من كان لھ 

 قسمًا والحّق أجلى قسم*** قسمًا بالحّق في عالمنا 

 قد رفعنا دیننا بالھمم*** أمل الدنیا بنا لو أننا 



 أحكمتھا یُد وغد نھم* **عندھا تذوي الغشاوات التي 

 بنشید رائع منسجم*** ویعود الحق یعلو صوتھ 

 غیر كون بالتقى معتصم*** لن ینال المجد في علیائھ 

 

*  *  * 



 

 حوار بین االنسان والحقیقة

 

 مسرحیة

 )ع(في مولد الرسول االعظم 

 

 

 :المشھد االول 

 :»واألرض ظمأى، ویصرخ اإلنسان*** الفوضى في كل شيء، والظالم یفترس السكینة، «

 

 :االنسان 

*  *  * 

 

 زھت فیھا الحیاه.. نضت العذراء أثوابًا *** ما ھذا؟ متى الفجر أراه .. زمجري یا نفس 

 وفي ھمس الشفاه.. یجثم الشّك على الظّل *** وتفنى في رؤاه .. وغدت تسكر بالتیھ 

 یستّل أساطیر الرعاه..  وغفى المّالح*** ذبح البلبل، وارتّج لھیب من لماه 

 وغدا اللیل نثیرًا فوق أحالم فتاه*** وعلى الوھم عبید الوھم تغفو في مداه 

 

*  *  * 

 

*  *  * 

 

 وبشرع الغاب یستقري خیاالت الجناه*** عربد الظلم ضالًال، وتجّلى مشتھاه 

 وشیاه.. وذئب . .رعب .. ملء أشواط الُدنى *** كّل أزھار الفاله .. زھوًا .. یصرع اإلعصار 

 ألف آه ـ ألف آه ـ في حشاھا ألف آه*** قد تشّظى في نداه .. تقتل الصرخة قلبًا 

 یا نجومًا یا شموسًا یا رعودًا یا میاه*** یا طواحین المدى ـ یأكل ھاتیك الجباه 

 

*  *  * 

 

 *** أین؟ أّنى ـ ومتى؟ أّنى أرى طیف النجاه؟ 



*  *  * 

 

 :المشھد الثاني 

 : »تتغّنى   وھي*** من ھضاب مّكة یلوح عرس الحقیقة، «

 

 

 

 :الحقیقة 

 خّلد الوحُي بنعماه أغاریَد الرعاة*** علوّي الصفات .. صبح الحّب .. في ربیع النور 

 رّشت الروح عبیرًا في قلوب الكائنات*** طبعت فوق جبین الشمس أحلى القبالت 

 في قلب رسول الكائنات.. تسكب القرآن *** الحیاة معراج .. بسمة الفردوس .. اقرأ .. اقرأ 

 إّنھا دنیا الھبات.. فامرح ... ذي حقول الطھر *** یا ھذي السواقي الظامئات .. أّیھا االنسان 

 النجاة       أنى   .. *** ..ال تسل ... ودع التیھ بعیدًا 

*  *  * 

 

 :االنسان 

 ت اآلمال من فیك حیاة، وضیاء رّف*** ما تقولین؟ من النور؟ وما ھذا النداء؟ 

 :الحقیقة 

 إّنھا نعمى الغیوب .. ذي حقول الطھر فاسمع *** كّل أدران القلوب .. ذي حقول الطھر فامسح 

*  *  * 

 

 :المشھد الثالث 

 . »ممّثلة في ُاصول الدین.. *** وعلى صعید الحقیقة تلوح حقول الطھر «

*  *  * 

 

 :التوحید 

 ھمس الفطرة البیضاء في قلب الخلیقھ.. أنا *** ألالء الحقیقھ .. شمس الغیب .. أنا دنیا النور 

 عّبد الرسُل طریقھ .. ـ بشراك ـ نعیم .. أنا *** سّر الكون ـ أسقي ـ من دنا الروح عروقھ .. أنا 

 :العدل 

 ھاتیك الدواليمنھ تحیا كّل .. أنا نھر *** یزھو بالغوالي .. أنا لوح سرمدي الحرف 



 سُاسري بك في سوح المعالي.. أنا ـ بشراك *** فجٌر في مجاالت الكمال .. أنا طھر الحّق 

 

*  *  * 

 

 :النبّوة 

 تسمع الدنیا ـ على جنبیھ ـ تسبیح الھنا*** موكب یزرع في األحداق باقات السنا 

 یث المنىكي یقود الكون ـ بشراك ـ الى ح*** موكب یستعذب الجرح ویرضیھ الضنا 

 

*  *  * 

 

 

 

 :االمامة 

 صاغھ الرحمن حّیا.. ِتبٌر .. غیمة عذارء *** ماج في اآلفاق رّیا .. في ظاللي الخضر نبع 

 بشراك ـ على الجدب ـ عطاء فیھ تحیا .. أنا *** وامتداد لُدنى الوحي ـ یبّث الكون وحیا 

*  *  * 

 

 :المعاد 

 یرتقیھ الناس صعدا.. سعیدًا .. تفرش الدرب ** *عالم موجاتھ الحبلى ـ تشّد الكون شّدا 

 بشراك ـ خلود مخملّي فاستعدا .. أنا *** یزرعون الخیر كي یغدو غداة الغیب مجدا 

*  *  * 

 

 

 

 :الحقیقة 

 تستقطر آماق الغیوم.. نقلة للروح *** الفیافي الحور عرس ـ والمنى فیھا نجوم 

 تنثر الفیروز دنیاھّن كاُالم الرؤوم*** تشمخ الصحراء فاآلالء أطیاف تحوم 

 فتحّرر أّیھا اإلنسان من لیل الھموم*** تصنع اآلفاق شوطًا والمحاالت تخوم 

 بحمل الدین ـ واعلم أّن بالحّق تقوم.. قم *** ھي دنیا أحمد فانعم ـ وبالنعمى تدوم 

 :في ضیاع كنت فیھ صارخًا*** ھّیا أو فكن أنت الملوم .. ھو نصر الّلھ 



 !!النجاه؟   أّنى              

 

*  *  * 

 



 

 في ذكرى الشھادة

 

 وعلّي من وضِح الھداة شعاُر*** یّممُت قبرَك ـ واألسى مّواُر 

 غمَر القلوَب بطیفھا استعباُر*** ووَقفُت َتصَھُرني الدموُع ـ بُبقعة 

 كُبرْت على أفیاِئھا األخیاُر*** ُنعمى جاللَك َسبحٌة ُعلویٌة 

 ِلیحّفھا ِمن عالمْیك َوقاُر*** عرَجت بھا ُروحي الى ملكوتھا 

 أْھُفو لما تْھفو لُھ الزّواُر*** َانا زائٌر قبر الحسیِن بلھفة 

 ال غرَو یْشفُع لي لدیھ غباُر*** وِبُلّمتي أْلقى الّطریُق َغباَرُه 

 راحْت تَسّبح تحتھا األسراُر*** ِلّلِھ ُقّبُة َعسجد ُمتنّور 

 ِعبَر الدُّعاء وُكلُّھا استغفاُر*** ت ُمَھٌج ُتَصّعُد ُروَحھا وتماوَج

 وتروُح تْسعى عنده الّزواُر*** َحرٌم تطُوُف بھ المالئُك ُخّشعًا 

 ُاعطیك عھدًا ملؤه اإلصراُر*** ووقفُت حیث األنبیاُء تواَجدْت 

 فرُق الضَّالِل یقُوُدھا َغّداُر*** ِان كنُت لم أنصرك حین تجّمعْت 

 لّبْیَك إّني صارٌم بّتاُر*** فلقْد أجابَك من فؤادي صارٌخ 

 تمشي على ألالِئھ األْعصاُر*** سأظلُّ اْحمُل للرِّسالِة مْشعًال 

 َحّتى َترّج الكْوَن تلَك الّناُر*** َستظلُّ في دمي الَعقیدُة تْصطلي 

 ألیْوَم یحلُو للحسیِن الّثاُر*** ویقوَم مْھديُّ الَورى وِنداؤه 

 أحیاَك والُجّلى علیك تثاُر*** تفّتحْت ُدنیا الِفداِء فِخلُتني و

 وعلى مخائلھا یناُم العاُر*** فھنا ُجنوٌد للَضاللِة ُجنِّدْت 

 ُھَو للھدى والمكرماِت َمناُر*** مألت ِفجاَج البیِد تبغي َقْتَل َمْن 

 ّماُرلیروح یحُكُم في الورى َخ*** ساَمْتَك كي ُتعطي المذّلَة َعْن ید 

 أّن الحسین مبادئ وفخاُر*** ساَمْتَك تحیا الّذَل وھي علیمة 

 والّدیُن یصرُخ والِحمى ُمحتاُر*** ھیھات یعطیھا الّزماَم ُمسالمًا 

 یغفو على أمجاِده البّحاُر*** ھیھاَت واألمواُج ُتنذُر بالفنا 

 فیھا ِنساٌء للھدى وِصغاُر*** وُھنا خیاٌم شاِمخاٌت تنطوي 

 عزمًا بھ الحرُب الَعواُن ُتداُر*** عیُل الّلھ ُیوقُده الِفدى وُھنا ر

 یسري بمیسِمھا دٌم فّواُر*** الكلُّ منھم شعلٌة فّوارٌة 

 وِمن الّدماِء ُیَدمِدُم اإلعصاُر*** أحداُقھْم بُدنى المعالي ُسمِّرت 

 تزھو لُقدِس َعطائھا األسحاُر*** اللیَل أحیاُه الرعیُل تالوًة 



 ُحِشَدْت لھ الّطاقاُت واألعماُر*** أحیْوه بطعن مارد  والصُّبَح

 وبُكلِّ قلب عاصٌف ھّداُر*** فبكلِّ عرق عالٌم متفّجٌر 

 َفَتجاَوَبْت بزئیِرھا األنصاُر*** أبناُء ھاشم لْعَلعت صَرخاُتھا 

 وَجَثْت على أْعتاِبھا األقداُر*** َصَرَخْت فلّبْتھا الّدنى ُمرتاعًة 

 ألیْوَم ُیْبعُث فیكم الكّراُر*** نھم یجاھُد معلنًا َھبَّ الفتى م

 منھا یفرُّ الفارُس المغوار*** والّشیُخ غاَلَب ضعفُھ في َھجمة 

 فیھا َلھیُب المكُرماِت ُیثاُر*** خاضْت ِغمار اْلحرب تحمُل ھّمًة 

 أْن راَح َصْرُح ُامّیة یْنھاُر*** وتالَحَمْت آنًا فكاَن َحصاُدھا 

 صّلى على الُجَثث الطواھِر غاُر*** ّفْت ھناَك ُدُیوَنھا حّتى إذا َو

 یْنعى علیھا فیِھ حتى العار*** وَمَضْت ُامّیُة في مھاوي ِخزیھا 

 یْشدو لھا من عْزمھم قیثاُر*** بینا َاُھزُّ َمَع الُمنى روحي اّلتي 

 فَصَمتُّ لْحَظتھا وفيَّ ُاواُر*** َوَجمْت ُخیوُط الغیب عنَد نواظري 

 وَترنََّمْت في خافقي أْوتاُر*** ماذا َجرى؟ ویاله واختفْت المنى 

 وَھوى الّربیُع وأعوَل المزماُر*** الوحي واختنق الفضا  َجمَدْت ُعیوُن

 فكأنھا لخیولھم مضماُر*** أبصرُت لْحظَتھا ُجُسومًا ُمّزقت 

 اُروھْل یعطي األماَن فر.. فّرْت *** وُھناَك أْطفال الرسوِل ِبَعْولة 

 َطَمعًا فیعِوزھا ُھناَك ِخماُر*** وَارامٌل حّرى ُتسّلبھا العدى 

 َشّبْت فلیس بھا لُھّن َقراُر*** وخیاُم آِل المصطفى نیراُنھا 

 َعَطشًا وُتطفُئ ما ُیعاني الّناُر*** وعلیُلھا الّظامي ُیصارعُھ الَونى 

 سى َتّیاُریْطغى عليَّ من األ*** ِتلَك الَمصائُب ُجّمَعْت فرأیُتني 

 إّال بعار یْحتویھ َشناُر*** ال ال لْم َیُفْز ُجند الخنى : وَصرخُت

 خسَر اُأللى آماَلھم إذ جاُروا*** ھذا ُھو التاریُخ یْصرُخ قائًال 

 ِمْن مْجده تتدّفق األنواُر*** وَمضى أبو الشھداء سّرًا خالدًا 

 ھ األْحراُرتْمشي على جنباِت*** قْد مدَّ دْربًا للَعالء ُمعّبدًا 

 َتھدي السُّراَة وِمْنبر سّیاُر*** تلَك الُحروُف مْن الحسیِن َمعالٌم 

 دنیا بھا َتتصاعُد األْفكاُر*** یْمشي على ِقمِم الُعُصوِر ضیاؤُه 

 فالكْوُن مْن أْرض الُطفوِف ُیناُر*** َخِسئْت ُامّیُة واْنطوْت في وْھمھا 

 وِبكّل قْلب للحسیِن َمزاُر*** فبكلِّ ُقْطر للحسین مآتٌم 

 

*  *  * 



 

 

 



 

 عواطف واعیة

 

 وتراقصي كالحّب یا نجوى فمي*** في موجة النور اسبحي وترّنمي 

 ھذا موسمي... وتسابقي والطیف *** مّدي تسابیح الخلود الى العلى 

 مفعم.. في عالم بمنى الخمائل *** وتأّلقي ... جّذي مراسي عالمي 

 ُبقیا زمزم... سبحاتھا الشقراء *** فھناك للظّل المرفرف موجٌة 

 ھمساتھا االیمان عبر المبسم*** وھناك من مھج الحسان حمائم 

 خمار النّوم... سمح، یراوده *** حلم العیون الشابحات الى الضحى 

 تھمي بالعطاء المرزم... ـمحات *** رویة اللـ ... ألفى سحابتھ ھناك 

 فینتمي.. تنمیھ السماء .. والوعي *** ّب المصّفى، والتقى الطھر، والح

 تكّلمي: ـان یصرخ بالحیاة*** والتضحیات تبوح باالسرار واالیمـ 

 ظمي... ـخ ومھجة سالت على قلب *** اذن تصیـ ... فإذا الوجود بصمتھ 

 لون العندم؟.. أرأیت كیف یھّش *** أرأیت كیف یشّق ثغر البرعم؟ 

 واألنعم... تبر توّھج بالندى *** في كلماتھم » یتأھل الب«لّلھ 

 لسوى الھدایة والعلى لم ترقم*** وأسطر وضاءة .. مثل الوجود 

 تحكي أشّعتھا انطالق المسلم*** على فلك القلوب شموسھم .. دارت

 إلى الكماِل تقّدمي... وعلى ھداه *** وتشیر للدنیا إلى الّلھ ارجعي 

 مغرم... تلّوى في خیال ... ظمأ *** ھا یا رحلة االنسان أتعب روح

 بنوح مبھم... فعوت مساربھ *** وطغى عبادید الھوان بلیلھا 

 المستحیل المؤلم.. غیر الصراخ*** فلم یجد ... وتنّمر الجرح العمیق 

 فھللي واستلھمي... ـھرالرسول *** تلك معالم الطـ .. یا رحلة االنسان 

 اآلن فاستلمي المنى وتقّحمي*** یا رحلة االنسان دربك الھب 

 إن عشت آفاق الرسول األعظم*** ستذوب أنیاب األسى یا رحلتي 

 دنیا بنت مجدًا بقلب األنجم*** فإنھا » الوصي«ونمیت في دنیا 

 قدسیة رّواه ینبوع الدم*** دنیا متى ظمئ الجھاد بساحة 

 

*  *  * 

 

 أن رحت رھن تبّجح وتوّھم*** وعفاك یا بنت السھى یا امتي 



 وذووه بین مصّفد ومكّمم*** مقعد .. إّال للتوافھ .. الفكر 

 بین الكنوز وبین فعل محّرم*** مترّدد .. منحة ربنا .. والمال 

 غرثى وناتجھا آلخر متخم*** كالسمر إّال أنھا .. وسواعد 

 فھي الطبول لكّل آت معلم*** وعصابة عاشت لغیر ضمیرھا 

 فتظّنھا رمزًا لكّل تقدم*** تسكر لّبھا ... لفاظ رّنانة األ

 وھي الزؤام تدوفھ یُد مجرم*** تحسب وردھا بنت الطال .. جوفاء 

 ووعت عیون تراثھا، بتفّھم*** لو راجعت ما عندھا .. یا ویحھا 

 فالحّل ـ نعم الحّل ـ عند المسلم*** علمت بأّن السّر یكمن عندھا 

 وھو لدیك باقة أنجم.. الفكر؟*** ا ترى ی... ماذا تراه یعّز عندك 

 تحوي خیر نور ملھم.. غّراء *** من خالق الدنیا ـ ھناك ـ ودیعة 

 وجدت أغلى منجم.. أّنى رحلت *** والنعمى لدیك سخّیة .. المال؟ 

 كّال فعندك الف جیش محكم*** أسواعد العمل الوھوب ضنینة؟ 

 

*  *  * 

 

 والنار قد كادت ولّما تضرم؟*** والیوم یوم مآثر .. فِلَم الونى 

 فتقّدمي یا ُاّمتي وتسّلمي*** نادى أھلھ .. ھذا لواء المجد 

 

*  *  * 



 

 

 )ص(في مولد النبي 

 

 ..وانفجرت آھاتھم 

 بال انقطاع.. وانطلقت تدعو 

 یا كّل آمال الدجى في خاطر الركب الذي

 ضاعت بھ الدروب

 یا شھقة الخدور بالتیاع

 تصھرھا النظرة والضیاع

 تعصرھا الظالل

 یا كّل آمال الدجى في خاطر العبید

 عراء... یقتاتھم قید الونى یحفر في وجودھم 

 یغتال في أحداقھم محبة الضیاء

 ویزرع الرعب بقلب الطفلة الحبیس... ویصرع الشھیق 

 ...لكنھا توأد في جفاء ... بریئة مسكینة 

 ...وتسكن القبور 

 !ّال أنـّھا فتاةإ.. ال ذنب 

 إّال أنـّھ الضیاع.. ال ذنب 

 یلتھم العواطف النبیلة الحنون

 ...یشعلھا بآھة السنین 

 لیصرع االنسان

 كي یعبد األوثان

 

*  *  * 

 

 ویا قریش.. یا غار .. أّواه یا صحراء 

 وتصرخ العیون

 من ینثرنا للحّب.. أین فریش المجد 

 یبني مجدنا الجدید



 لیدیذیب كّل عالم الج

 یزرعنا في األرض من جدید

 وتصرخ العیون

 یا دنى الخلیل.. یا ألف نعمى 

 یا ضحكة الشروق واألصیل

 والنخیل.. والشموخ ... یا موكب األضواء 

 في نقائھا الجمیل.. تضّمھا الصحراء ... یا أریحّیات الھدى 

 ..وصوت الطھر .. یا نقلة الغیب 

 یا صباح

 إلى االرض التي تذوب إذ تذكر ما یمنحھا الصباح.. ھّیا 

 

*  *  * 

 

 وانشّدت القلوب للسماء

 مذ  الح في آفاقھا انفتاح 

 عریانة القلوب في الرحاب

 یغزلھا الشوق منًى تسبح في الفضاء

 وترمق انفتاحة السماء

 تنتظر المعجزة السحاب

 في مدرج الغیب رؤًى محمومة تلھث باألسى وبالعذاب

 یا دیمة السماء             یا نبعة العطاء

 یا نھلة الرجاء             یا دارة النقاء

 یا رحمة الخالق ھّیا واغمري البطاح

 ونمنمي األحداق بالفالح

 والصالح.. 

 لیشرق الصباح

 

*  *  * 

 

 یا لھفة الربوع.. وابتسمت 



 معالم السماء

 تبتكر اإلبداع لالرواح

 وتزرع القلوب والبطاح

 بكل باقات السنا والفّل والقداح

 وأشرق الصباح

 وطاح ألف ھیكل ُاعّد للظالم

 وطاح ألف ظالم وطاح

 ھباء.. یا قصرھم .. یا بحرھم .. یا نارھم 

 ما قیمة الھباء

 !إن أشرق الصباح؟

 بأحرف الضیاء            ینثر بالسالم

 ترقص في العیون

 خیوطھ الحنون

 الحّق ھنا وصاح: وأعلن

 ما صنعوا سراب

 سحابھم ضباب

 قد أثمر الجرح على قلب بني الحیاة

 والح موسى بالعصا لیطعم الجراح 

 ما صنعوا سراب

 عصّیھم سراب.. حبالھم 

 یقتات من دوائر الخیال

 ال لن تسود شرعة الخیال

 إذًا تذوب سنة المحال

 إن بقي الخیال

 

*  *  * 

 

 ولّوح الربیع

 في قلب شھر كّلھ ربیع

 یا أیھا االنسان



 یا أّیھا التائھ في غیاھب الزمان

 یا أّیھا المھان

 ھناك بیتھ الحبیب.. حّدق 

 ھناك بیتھ الصغیر.. حّدق 

 لكنھ سیمأل الدنى سنا العبیر

 من عبقات بیتھ الصغیر

 حّدق ھناك مولد النور ونعمى شاطئ اإلیمان

 أسرجھ الخالق كي یعّلم االنسان

 الم الحیاة في ظّل سماء، اسمھا القرآنمع

 

*  *  * 

 

 وغّنى للفتى الصغیر.. واعشوشب الصخر 

 مذ راح یطوي عمره األول في مسارح النقاء

 ..یعیش للضیاء .. یكبر للرجاء .. یعمر بالصفاء 

 وحانت اللحظة للخالص

 ویغمر األرض سنا الوحي من الرّب أتى یمنحھا الخالص

 وانمن فترة العذاب والھ

 ھّیا اقرأ اقرأ أّیھا االنسان

 ھّیا اقرأ اقرأ أحرف الحنان

 ھّیا اقرأ اقرأ إنھ القرآن

 

*  *  * 

 

 یا ظلمة الغار افیضي النور والحنان

 ھیا أضیئي الكون بالشموس

 وقّبلي الصحراء

 كي تزھر الجنان

 في األرض والنفوس

 في األرض والنفوس



 

*  *  * 

 



 

 ...تتكّلم ... أدمع 

 

 وعاد بما حوتھ یحلم... أمدًا *** ذكراك حّلق في مداھا الملھم 

 في رجعھا الشفق المجّرح یبسم*** دنیا تمّد لھا الغیوب معالمًا 

 ولھا على قمم الحوادث معلم*** أبدًا تذوب الحادثات وتنطوي 

 رغدًا كما تحیي الفیافي زمزم *** فتعّبھ .. ترد العصور معینھا 

 وتظّل توحي للسراة وتلھم*** كریمة  وتسیر للعلیا بكّل

 

*  *  * 

 

 رّجوا عزمھم وتضّرموا... للحق *** ذكراك ذكرى الھادفین متى دعوا 

 تظّل خیولھم تتقّدم.. أبدًا *** جفلت خیول الدھر إّال أنـّھم 

 غّراء تشعلھا الوغى، وتقّحموا*** رفعوا القلوب على األكّف بعزمة 

 تبقى الحیاة بسّرھا تتنّسم***  ما الموت إّال نسمة قدسیة

 غّنى بھ طیف الكرائم ال الدم*** والجرح إّال جدول متدّفق 

 

*  *  * 

 ومضى بكّل شؤونھا یتحّكم*** الظلم مّد على البطاح ذیولھ 

 یغتال نبت حقولھ ویھّشم*** وتواثب الكفر الصریح على الھدى 

 من سناه النّومیرنو؟ فیصحو *** متى الضحى : وتنّھد اُالفق الحبیس

 ومضت صروح وجودھم تتھّدم*** ماتت عروقھم وعّمھم األسى 

 وكأّنھ فیھم قضاء مبرم*** واللیل شاب ولم یجد غیر الونى 

 كي ینھضوا من نومھم وھم ھم*** كم صرخة ضّجت تھز عروقھم 

 وعفت ولم تنفع ھنالك ُلوَّم*** مات الحفاظ، وھّومت أمجادھم 

 كي ینھضوا ویحاسبوا ویصّمموا*** وھم فبعثت إعصار الفدى تدع

 

*  *  * 

 

 مذبوحة ولو انـّھا تتكّلم*** عفوًا أبا الشھداء ھذي أدمع 



 فلكّل جرح غائر ھو بلسم*** سّرك غاص في أعماقنا ! لّلھ

 وبكّل قلب من لظاه مأتم*** ولكّل عین عبرة وتأّلم 

 للتضحیات أمامنا یتجّسم*** قّدمت أغلى ما ملكت فعالم 

 وبنیت مجدًا بالنجوم یطّعم*** حتى إذا وّفیت دینك حّقھ 

 ومضت تھاوى دون رأسك أنجم*** ركع الخلود على وریدك یلثم 

 

 وتكّورت سحب الظالم تدمدم*** ماج الفضاء ورّنحت أبعاده 

 فأجاب سائلھا نداء مبھم*** وتساءلت دنیا الحقیقة ما بھا؟ 

 تجد البتول وفي حماھا مریم** *فإذا بھا .. فتلّفتت ... ھّیا انظري 

 فبدا لناظرھا الشھید المسلم*** وحّركت الحجارة والقنا .. جلست 

 »لم یدمھ حّر السیوف فُیلثم*** فھوت لتلثمھ فلم تَر موضعًا «

 

*  *  * 
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