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  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد و اللهم صلّ

ويدور يف  ٬،يسيTرها هوى املتصدي املنتفع احملرك ألفعاهلا ٬،متر األحداث يف يومها كما يراد هلا
  .مثارها٬، فيقرر االنطواء النتهاز يف حتريكها الفرصةفلكها كل تابع مل تسعفه 

من كتب فنرى يف سطورهم ابراز ملا اصطلحوا عليه  أهواءوطاملا نقرأ عن التاريخ الذي خطته 
اخلصوم ومن يقف بوجه خط اهلوى  إسقاطوبنفس الوقت  ٬،من تبعية دينهم خلط من مضى

  .مبا هو ليس هلم املتصدر لنشاط التوثيق واملستجيب ملطامح ومطامع من استأثروا

يطبع الصورة احلقيقية  أنجل أومن  ٬،لألحداث منصفاً يوجد توثيقاً أنحياول  من أماموال يبقى 
مام املتصفح ملعرفة خصوم احلق وما ضيعوا من الدين وفضح أ يف سجل التاريخ ليجعلها سبيالً

 ٬،من الباطل أخفاهإلظهار ما  جيعل من مصيوغ الكالم يف شعره ونثره سبيالً أنإال  ٬،أفعاهلم
 إلقائهاما صيغ مبفردات مؤثرة يستمتع يف  إذالسن الناس أشعر وبقائه وجريانه على البأثر  مستعيناً

 أخفاهالذي  األولياءوقد يعرف ما ضاع من حق  ٬،وحسن صياغتها القاري فيبصر من خالله
  .الباطل بسطوته يف احلكم

للناس بأمر  يكون شعرهم مذكراً أن إىلعلى مر الزمان  البيت  أهل أولياءوهلذا بادر 
املعيني منه سبحانه وبنص الرسول صلوات اهللا عليه  األئمة بإتباعله آالرسول صلوات اهللا عليه و

  .من بعده األرضله خلفاء هللا يف آو

ألنه احلق مبواجهة السلطان الكافر به٬، كما نرى يف حال  ؛عليهم شعرهم وباالً أصبحوقد 
البيت  أهليصدحوا بأمر اهللا وأمر  أناختاروا  ولكنهم ٬،البيت  أهلالكميت وغريه من شعراء 

  .وتعريف الناس باحلق وبأهله 

  :وهو القائل رمحة اهللا عليه
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   و�ي�و�م� الدّ�و�حِ د�و�حِ غَد�يرِ خ¡مٍّ أب�انَ لَه¡ الو�الَي�ةَ لَو� أُط�يع�ا

  أُض�يع�او�لَم� أَر� م�ثْلَ ذَاك� إليو�م� ي�و�ماً و�لَم� أَر� م�ثْلَه¡ ح�قَّاً   

ليعيد للدين مساره  أمجعنيحممد صلوات اهللا عليه وعليهم  آلنعم اهللا علينا بيماين أوقد 
  .حممد  آلاهللا سبحانه للناس بقيام دولة  أرادهاملنهج الذي  إىلالصحيح وليأخذ به 

بل  ٬،وبيان باطل خمالفيهم حق الطاهرين  إظهارونرى يف هذه اªموعة الشعرية ليس فقط 
  .البيت  أهلتشتمل على معاين مجيلة من التوحيد احلقيقي الذي جاء به مياين  إ¬ا

 اهاـاءت سقـارةٌ جـوذي سي
ـئر ـا والب ـت دلوه ـ  طاوٍ فأدل

ـيـو مبـوآب الدل  تشراً يصل
  

ـا لوـعلى وعد أتت جت  ـ  ظالم
 اـاء من صلى وصامـه رعـعفت

ـاـفعرش اهللا يف كفي ـ ـام  ه ق
  

البيت هنا حال الناس يف هذه الزمان وحال كرباء القوم ومدعي الدين  أهلكما يوثق شاعر 
  :اإلهليةاهللا على طول مسار الدعوات  أولياءالذي مل خيلُ منهم زمان ومل يتبدل موقفهم من 

 اـالذمام اعـويا ذلّ الذي ب فيا بؤس الذين عموا وصموا

يعرف من خالله الناس يف دولة  فهنا توثيق عظيم ملا حيصل اليوم مع داعي اهللا ليكون سجالً
وليعرفوا الظرف الذي مرت به دولة  ٬،حممد  آلحال من بعث فيهم مياين  ٬،اإلهليالعدل 
بل ال جتد لدنياها  ٬،تبيع الذمم للطاغوت وتسري بركبه أنفالناس اختارت . يف خماضها اإلهليالعدل 

ينالوا  أنجل أمن  األمريكيتل ٬، ودفعهم لذلك كربائهم وسادا¹م الذين هادنوا احملدونه حوالً
  .الدنيا وزبرجها

فعلهم  أصبحت Xحماربته  إنّبل  ٬،حممد  آلمياين  أمرجتاهلت  أووقد جهلت الناس 
هذه الدعوة املباركة من جتين وافتراءات يفضح باطلهم وزيف  أعداءاليومي٬، وما يصدر من 

مدعاهم باالنتساب لإلسالم٬، وهنا يبادر الكاتب سدده اهللا ليصرخ فيهم ويعرفهم ما جتاهلوا من 
  :Xاليماين  اإلماماحلق وأمر القائم باحلق  أمر
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 ة الناس إن جتهل مبا ابتليتـيا ضيع
 وت ذا األسدـهذا الذي دكدك الطاغ

 ان حتملهـت الصلبـذا الذي ضجـه
 ر الفجر ال يعد¡ـا بغيـاهـوقد رق

 الـول اهللا مشتمـهذا ابن بنت رس
 تقد¡ـارات يـاالت بالثـكل الرس

 هـوم طلعتـذا الذي تنصف املظلـه
 ولد¡ـاء والـه اآلبـبـيـوترجتي س
 اه قد نفقتـائم من رؤيـهذي العم
 دد¡ـوا أ¬م بـون متنـواملرجف

  
وهنا فوق ذلك سجل للتاريخ  ٬،Xوهنا دعوة للناس للحق ولصاحبه  ٬،باحلقهنا تعريف 
الدين وفقهاء الضاللة الذين مل يتغري منهجهم يف  أدعياءاهللا ويفضح منهج  أعداءيفضح باطل 

ن الكرمي٬، ولكن مع آمعاداة احلق وا¹امه بذات اال¹امات وذات املفردات اليت فضحهم Âا القر
  .اªيد القرآينوال بالوعظ  األولنيتتعظ بقصص  أن تريد فالناس نيام وال األسف

أَت)و)اص)و&ا بِه/ ب)لْ ه$م&  #كَذَل/ك) م)ا أَت)ى ال7ذ/ين) م/ن قَب&ل/هِم مِّن رَّس$ولٍ إِل7ا قَالُوا س)اح/ر- أَو& م)ج&ن$ونٌ ﴿
  .)١(﴾قَو&م- طَاغُونَ

اهللا عار  أمرلينبه الناس حلاهلم وغفلتهم عن  أطلقهااليت  Xمحد أ اإلماموتبقى هنا صرخة 
 أن إىليدعوهم  ٬،]يا موتى أفيقوا[ :وهو يصرخ فيهم ٬،Xحتمله صفحات املنكرين لدعوته 

وقد وثقت هذه . يف التيه وجعلت واقعهم يعرف حباهلم البايل أدخلتهميفيقوا من تلك النومة اليت 
  .والثبور اªموعة الشعرية هذه الصرخة لتالحق منكريها بالويل

  اـهو احمليي بإذن اهللا قام أفيقوا أيها املوتى لصوت
  

                                                            
 .٥٣ – ٥٢: الذاريات -١
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)١(  
  أفيقوا أيها املوتى

 اـوا أيها املوتى إالمـأفيق
 نيام الصبح نادىوا يا ـأفيق

  وام حىتـدة النـألفتم رق
  ب ملاـة للذئـوصرمت ¬ب

  دماكم أهلبت صما وبكما
  أباح الظلم حىت صار عرفا
 الـتشرب باجلهالة قام عج

  

  ومن تعامى ون الطغامـتأم  
 وذا داعي الصالة هدى أقاما

  اماـغدومت ب¡هَّما ألفت سق
 اـاحل خلى ونامـرعاكم ط

 اـوهذا ساكت يبغي سالم
 اـه حرامـالل اهللا يفتيـح

 اـصموتا ال خوار وال كالم
  

 **** **  

 وة اجلب الغشومـأفيقوا إخ
 هي الدنيا غشتكم كي متيلوا

 وى بوهمـوأهلتكم عن البل
 ارةٌ جاءت سقاهاـوذي سي
 اوٍـوها والبئر طـفأدلت دل
  و مبتشراً يصليـوآب الدل

 وكرهاً طوعاً وخرت سجداً
 فيهمفجاشوا ال عزيز املصر 

 فيا بؤس الذين عموا وصموا
  

 اـامـنفستم من تسنمها إم 
 على من جاءكم نورا تسامى

 ال وإن ترامىـسراب لن ين
 اـعلى وعد أتت جتلو ظالم

  عفته رعاء من صلى وصاما
 اـه قامـفعرش اهللا يف كفي

 اـا واملال عض اللجامـبراي
 زليخا عافت الدور احتشاما
  اـويا ذلّ الذي باع الذمام

  
 **** **  
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 وا قد أطال الليلَ نومÒـأفيق

 وأظهركم كما األزبال يبغي
  أفيقوا صبحكم بالباب حيا

 داءـفهذي األرض أيقظها ن
 اـدرها عرش متنـوزين ص

Òفذا موسى الكليم وقبل نوح 
 ور املفدىـوعيسى طالع الن
 اجـدي تـفذا ملك له امله

 بوعد والًـام الليل موصـأق
 هـادة تستويـفأمضى والعب

  

 اـعلى وشل الدنية مستهام 
 لنار الصبح أن تغدوا حطاما

  غراما من اشتاق اللقا وغداً
  من امللكوت أعطاها وساما

  اة للتقى كانوا عظاماـه بن
  اـوإبراهيم قد ضحى مهام

 رامىـشرقي لن يـبشبل م
 اـادة مستدامـترصع بالعب

 اـبأن الصبح نصر لن يضام
 اـاب الفتح لقاه سالمـوب

  
 **** **  

  وا أيها املوتى لصوتـأفيق
  على أنف الضالل أتى دليالً

 اقي وذا ريٌّ رويٌّـهو الس
 ت مبحلـشقي يطبب أنفساً

  اـا لىب نداهـاها آسيـأت
  وصرنا كالرمال تسف فيها

  اـا قد ذهلنـفإن أال عذراً
  هـعجيب أمركم يا آل ط

  ف تال أيبٌّـعلى الرمح املني
 ون ما مل يأت قرنـغداً تأت
 وا بالنواجذ ما عهدمتـفعض

  

 اـيي بإذن اهللا قامـو احملـه  
 اة وما تعامىـملن طلب النج

 امىـواد غري ذي زرع تنـب
  اـامـرها هيـتناهبها فصي

  كفانا ذا الفطاما) أال عجل(
 اـرياح البغي ما أبقت نظام

  اه قد سبق الكالماـوما رمن
  ومت كل طرف ما ترامىـبل

 أ أصحاب الرقيم خذوا زماما
  اـد فديتكم¡ كرامـوإين ق

 اـوال ختشوا من األعدا ركام
  

** ** **  
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)٢(  
  اسلم فديتك

 قتـورا به مسـك يا نـاسلم فديت
  اشى أينما ترد¡ـل عطـهذي النخي

  دةـان أفئـة العرش يا سلطـيا آي
  مره شهد¡ رباًـابد صـت تكـأعي

 اـوذا املهدي قائله) تـعجل فدي(
 مدد¡ا ـاذا عساها ترجى النفس يـم

  ا بشرى Âا نطقتـل يـأنت املؤم
 دواـات رب العال واآلل قد شهـآي

 ةـات وأدعيـاضت روايـبك استف
  يا آية الصدق آب الناس أو جحدوا

 داك من سبقواـة اهللا قد أهـا منـي
  وقد أضاعوا ٬، ومن ¹ديهمو سعدوا

  ة عقدتـمأوم ¹دي ـها أنك الي
 دمت قد محدواـك وما قـأن تفتدي
  الناس إن جتهل مبا ابتليت ةـيا ضيع

 هذا الذي دكدك الطاغوت ذا األسد
  ان حتملهـهذا الذي ضجت الصلب

  د¡ـر الفجر ال يعـا بغيـوقد رقاه
 مالًـول اهللا مشتـهذا ابن بنت رس

  قد¡ـارات يتـاالت بالثـكل الرس
  هـوم طلعتـهذا الذي تنصف املظل

ـه اآلبـبـوترجتي سي   اء والولد¡ـ
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  اه قد نفقتـؤيهذي العمائم من ر

ـون متنـفـواملرج  دد¡ـوا أ¬م بـ
 وت تصفعهمـوا إىل الطاغـوقد تول
 دواـن قد ¬ـوت وللغازيـكل النع
 واـوال امللك إذ شرطـوا نـبه ترج
  د�د¡ـا أعيتهم الع¡ـاب ومـباالنتخ

 واـيا ضيعة الناس كل الناس إذ ركب
 د¡ـل ٬، فنحى درَّهم زبـذا السبيـه

  املا نطرواـطاة ـوا صراط جنـعاف
 دواـوا كل ما عقـادروه فخانـوغ
 ة السوء ذي دعواكمو شهدتـمأيا 
 عن املكروب ما جيد¡) فرِّج(و) عجل(

 اـتـهركم عنـاكم أدرمت ظـملا أت
 حىت التحفتم خسيس الرأي كي تئدوا

  !؟؟ اآلن صارت يد الطاغوت واهبة
 كل ما تلد¡ اًـان عذابـس كـباألم

ـفكم أراقت دم  اـالقهـاء عز خـ
  ا نفد¡ـنـتـومت لئن أجنيـوكم دع
ـعلى املن ـابر لسن رددت زمنـ  اـ

 فأين الليت والوعد) ت كناـا ليـي(
  ها قد أجاب حسني العصر عولتكم

 اب يا ب¡ع¡د¡ـكيف انقلبتم على األعق
 ارقكمـا أن يفـاشـلكنه الغدر ح

ـفالسي مكم إذ ذُلÝكم أود¡  ـف قيـ
** ** **  
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)٣(  
  اعتذار

 ةـك بأين حمض أمنيـإليعذري 
 ك طهراً وتدري أ¬ا مهلـتدري

 تبغي الوصال ولكن سعيها وجل
 اـل معاجلهـا أو قـآه معلمه
 هـأن حتمَّل االًـاخ جبـصرب أن

 ايل كل مكرمةـمنك استعار مق
 اًء وقد ظلمتـة اهللا معطـيا آي

 الـا لعلي واجد أمـفتشت فيه
 هـلكن جل الذي قد جئت أمحل

 هـحني ترفض كرمياًما كنت إال 
  

 قد أربك الطني مسعاها لناديكا 
 اـلكنما العشق أظماها جلاريك

 تناجيكا والوقت حاصرها ٬، حباً
 وأنت الصرب واعيكا آذتك جهالً

 اـاطيكـإالك أنت كرمي يف تع
 منه استبانت وأعظم أن يدانيكا
 اـهذا العطاء وعائي أن توافيك

 اـه بني يديك حني آتيكـأجعل
 حضوراً كي يفديكا منك استمد

ا ـما أعظم احلظ أين من مواليك
  

** ** **  
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)٤(  
  أعطيتك يل ال لك

 اء هلاـقد أومهت ظلميت أن العط
 اـلى Âـا ملا جتـبل ما درت أ¬

 اـرة ذمهـآه ملا قد مضى يف ش
 مالت إىل سنخها صوت يراودها

 و وال ينثينـكل الذي حوهلا يله
 السنني اليتسارت على ¬جها كل 

 حىت استفاقت على صوت أعاد هلا
 متد هلا وت به استذكرت كفاًـص
  

 اـل ح¡ق هلـفاستهترت بالعطا فالوي 
 اـوده عمهـها أ¬ا من جـذاك الب

ـىن بـا أن جيتـرب أراد هل  اـرهـ
 اـوى تيهي فأنت السُّهـأن العطا لله

 ال صوت يف مسمعي غري الذي غرها
 اـسرَّه انت وكان املىن صنو هلاـك

 ذاك الذي غادرت خلف اهلوى ما هلا
 اـو هلا ذهلـابر قد أتت متحـمن غ

  
** ** **  
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)٥(  
  للفرات إ�صافاً

  )شعر شعيب(

 ا فراتـعفى صربك عالظلم آ ي
 علمهـن منهو اليـوأنت صربك دي

 امـاد ا¹ـك دكو اوتـواي ميـه
 هـك انت اخلنت سبع املوزمـجن

 نـلديوجنك انت السلمت مسلم 
 هـاد وشاركت بدمـة ابن زيـشل
 وه بالصالةـو عشرة االف عافـم

 هـاميـة والكل نـوشردوه بالكوف
 امــك اال¹ـو عليـه الصبـذول
 هـوب اثكل من مسـوك اذنـومحل
 وسف ابريـه نفس ايل رموا يـمه

 هـه الدمـون وبثوبـواجو يتباج
 نيـومهه نفس العافت الكاظم سج

 ةـاملظلمواجت عند حسني تبجي 
 المـو نفس املنطق ونفس الكـه

 هـاس واحد تتهمـد النـبس تري
 ا فراتـه لو يدرون حالك يـومه

 اـوشنهو تسبيحك لعد رب السم
 افـجان طموا روسهم عند الضف

 هـك ظنون الوامهـواغسلوا بطين
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 ة عابدينـني طاعـأنت طعت حس

 اـاعة رفعتك مي السمـاي طـوه
 فوـك وكف مي اليشـلكن الذم

 هـد الطمـك حلـوفه منـواليش
 ايف بعد أبعد لكانـو لو شـوه

 هـوكع عد جدمك ويطلب مرمح
 ذا سرـوه وهـأنت بس امسك نب

 تكتمه ـهوأهلما انكشف الحد ٬، 
 ورغم صربك على اجلرى ما اجتتفيت

ـلع منك سهم آيـوط  ةـة معلمـ
 نيـمن نطق ذاك اللعني وسب حس
 هـكام يشرب مايك ويشكي الظم

 مايك اشد من سم الزعافار ـص
 ةـوزمـود الكفر باملـوكطع جب
 اك احليد شرعت الضفافـومن اج

ـوضا بفمـد تتـوسبكيت تري  هـ
ـالجن العب  امـاس اختار الصيـ
ـك وسطر ملحمـواعتذر من  ةـ
ـده بردك يـملا حس باي  ا فراتـ

 هـه ظلت صاميـعاتب ايده ونفس
 اةـني حتب حيـيا نفس بعد احلس

ـوشل  قى تتنفس ل�م�ـتب ون بعدكـ
 اةـوالي رويت احليـا مـأنت ي

ـردك الميـا تـوأنت باحلك م  هـ
 اةـوت وختوف الرمـتكبل على امل
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ـك عاهلرب متعازمـوهي من  ةـ
 ها العطش مي الفراتـواي ركعـه

 هـاد ركع ظاملـو السجـبس أب
ـوكال هيه  اةـات نتذلل للطغـ

 هـاهم صارمـواحنا من روى بدم
 ا ¬ر الفراتـي ومـوأنت هم مظل

ـد وحنتمـاع هنـأسروك اتب  ةـ
ـرادوا يذل  وا رواكـوك من منعـ
 هـامنـت النيب والغـل بيـعن أه

ـة أبـلكن انت شيمتك شيم  اةـ
 اـما رضيت تذل طفت حول السم
 حـشكو املايك درب يعفي الضري

 ريت احلمىـك وحـريت دربـغ
 وكـادروه العنفـوقف غـوهذا م
ة ـالالمي ونك أهلـوا يطمسـوظن
  

** ** **  
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)٦(  
  )هتدمت واهلل أركان اهلدى(

 ال صوت يعلو فوق صوتك إذ نعى
ـك ـ ـا ودعـرار آل اهللا ملـ ـ  اـ
 اـاع صكت أمجعـوت به األمسـص

ـإال قلي  ىـم أوالء من وعـل هـ
ـدمت واهللا أركـ¹(  )دىـان اهلـ

  
 ** ****  

ـد خضبت من قرنـق  اـه ما أكرمـ
ـا كُلمـفزت مل اًـاح صوتـوص  اـ

ـاه باكيـوقد نع  اـض الدمـفي اًـ
ـئن متمتمـب يـجيري على شي  اـ

ـدمت واهللا أركـ¹(  )دىـان اهلـ
  

 **** **  

 ا عليـام بعدك يـة األيتـا ضيعـي
ـة اإلنسـبل ضيع  ان أىن تنجليـ
ـإال بع  طف من بينـف ينـود السيـ
 ردداـك مـالم فيـكل اإلسـمن أث

ـأركدمت واهللا ـ¹( ـان اهلـ  )دىـ
  

 **** **  
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ـوم الذي من أجلـا قد أتى اليـه  هـ
 هـت الكشح جدت حبملـربا طويـص

ـخض مبتغـحىت مت ـاك بعدلـ ـ  هـ
ـاك من ألف وجـلب ـ  ابداـاء مكـ
ـدمت واهللا أركـ¹( ـان اهلـ  )دىـ

  
 **** **  

ـذا أمح ـ  دك أجنزاـدي وعـد املهـ
ـربك منبـوبىن لص ـفي راًـ  زاـه اجلـ

ـومح  زاـه من اركـزو عليـاه أن ينـ
ـني ذل أو سبيـما ب ـلك يقتـ  دىـ

ـدمت واهللا أركـ¹( ـان اهلـ  )دىـ
  

** ** **  
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)٧(  
  ظرةـ�

 امهـما بني مقبض سيفه وهي
 هـروض حلرف اهللا يف صمصام

 انهـار يف شريـألف البداية س
ـه األبـعرش حتمل  هـاة بالمـ

 ابةـاء ترقبها احلروف مهـواهل
ـملا بدت والص  هـاد يف إقدامـ

 كالكوكب الدري يوقده األسى
 هـكيما يضيء اخللق يف أكمام

 ة إذ عالـارساً قد اجلهالـيا ف
ـها أو  هـنصفني دون مرام قط

ـومفلق لله ـ ـام عز مثيلـ  هـ
ـوى فاستوى بتمامـاهللا س  هـ

 ا¬اـا فرسـالبـكالليث يزئر ط
ـوهلم قبال ويف إحجامـفيه  هـ

 هـوقف إميانـاف مبـهو من أن
ـإمي  هـان كل اخللق من إنعامـ
  

** ** **  
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)٨(  
  صاغتك اآليات

 ريةـوغ شعـصاغتك آي اهللا ص
 اح نزوهلاـك فكنت سـنزلت إلي

 ه قد شذتـانة من روض طـرحي
ـأفرى Âا قلب الرس  ول وأثكلتـ

 اـما حتط جرا¬ـوه والظلـغال
 ادرين بواتراـوف الغـليست سي

 احلسني وما درتصلت على جسد 
 هـاح بفيضـوتطهرت تلك الصف

ـوبأثره ق ـ ـوم تسـ  ابق ودهمـ
 وÂمـارها بقلـوا على أشفـقام
  

 ان يكتب ذا هلاـفرض على اإلنس 
ـطهر بطهر قد أب ـان مجـ  اهلاـ
 اهلاـح علج غـمنذ البزوغ فوي

 اهلاـه حـا يف مصابـكل الرباي
 اقت للمغيب رحاهلاـوالشمس س

ـأمحعت ـلكنT حنرك قط  اهلاـ
ـأن بالصالة خل  وده أومى هلاـ

 ا ذهلاـاقد رغمـة العـمن رجس
 ارهاـوا والسبق أرعب نـفتهافت

 اهلاـور نصـابق بالنحـكلّ يس
  

** ** **  
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)٩(  
  صدك يا وطن

  )شعر شعيب(

 ا وطن ما ردنا منك مالـصدك ي
 تناـها ميـوسTد بيـه يتـوال ترب
ـبس ردن  اك تنهض للنيب واآللـ

ـاس ليهدم اصنـولف  ناـام ذلتـ
 انت اغرب وطن ما حتجي لالجيال

ـوال تكعد تس  تناـولف عن اميـ
 ول تكتب سرية االنذالـبس مشغ
ـام رادوا ذبح غـعن حك  ريتناـ

 الـور واالذيـا اجلـوختلد رعاي
 تناـوتت مهـتب مـوتكدس ك

 الك الزلزالـوما تذكر ابد من ج
 تناـوماسه شيمـسبع الكنطرة بن

 الـج وبالها امسـالصدك ذي امتنا
 تناـا ظلمـا الدهر والدنيـعافان

 والـة علي الـدولتنا الصدك دول
 ق وحبتر النتنهـة زريـو دولـم

  
** ** **  

 انظر يا وطن كاعك باليا ارجال
 ةـاثت باألرض فتنـاه عـبس أشب
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 ورجال الدين مثل النصب باالوحال
ـوحل يتحنـعبدها القبل بالـي  هـ

 واد تكاثرت باحلالـالسازير ـوخن
 ال املراجع حتجي لوعتناـوعلى اذي
 ه التمر نفس احلجي موالـبكل مجع
 م الزم تصلح احملنهـة ضيـحكوم

 الـة االوشـري وشلـكبنجي وصغ
 غىنـح من كتر ومن كتر تتـتفض

 الة الضحك واالمثالـومن بعد الص
 هـون التصدك هاهلرت منـعلى ذق
 )الاالبط(وف شنهي ملة ـتريد تش

 هـف سنTـده واللغـهم جديـملت
 ا حساب كلهم يكرت االموالـبالي

 ون يبجي الصخر وبونهـومن حيج
 الـة الطبـاس على منهج شلـوالن

 هـاهلن ظنـروح املـتركص عاجل
 الـكلها تصيح باطل هاحلكم واحل

 تناـنا محـول من رجليـوترد تك
 ايـنظل ننطر سنني اربع وبلكي اجل

ـيصحح هالوضع ويغ  ةـري السنـ
 دالـا ابـدا باليـوسنتهم ربت أب

ـدرب ذل ـ ـ ـ ـ ـة وخنـ  وعـ
 )الـاالشب(أمهم تنوخذ رغما على 

 ناـري اهو الويل وعمـاخذ يصـوامل
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)١٠(  
  عذب ملاك

 يب به اإلباـك قد أشـمسك تراب
 ب رواؤهاـا يطيـك الدنيـومبائ

 تضيء به الدىنـوراً تسـالزلت ن
 ال لن أراك بذل عيش تشترى

 و¹مـا عراق علـفبشسع نعلك ي
 اـارنـأ نسيت إذ وطئ الويلّ  دي

 اح بصدرناـوا غرس الرمـوتعاقب
 ونسيت أنثى الكلب توصي جروها

 اء الفرات وإن بداـوا مـوتأجج
 اب إذا دناـوا ضرب الرقـوتسابق

 ام تطحن كالرحىـمن تلك واألي
ـأن أرض األنبيـفك  زهمـاء تبـ
 دتوا عليك عطاء ربك إذ بـنقم
ـهافتـوت  دالـوا ملا رأوك جمـ

 ا عسىـوا فضل الكرام ومـوتناهب
 ور أن ترىـجاروا عليك وأي ج

ـحىت إذا جنحت له ذمم ه  وتـ
ـإي  اـا عراق به شجـه كالنا يـ

 اÂمـوى تذل رقـجاؤوك والشك
ـهرعوا إلي  ك وأنت تسرع مقبالـ

 اـو للغريب مؤانسـقد كنت حتن
 هـك جلاجـاكي إليـوتطامن الش

 !؟ اك ٬، وما عساه األعذباـعذب مل 
ـوبلمس  باـة الذكرى أراك األطيـ

 اـوب فما جفوت معذبـرغم اخلط
ـقد كنت دوم  اـمرجب الءـا بالبـ

 اـا غالبـاة وكنت دومـكل الطغ
 اـائبـا ومصـوائبـك نـنفروا إلي

ـوتفاخروا إذ شتت ـوك مذاهبـ  اـ
ـائبـوه كتـأن بالعراق تعقب  ؟؟ اـ

ـوه مشاربـفرق اًـفرات اًـعذب  اـ
 اـوف تناوشوه عصائبـوم الطفـي

ـداً كالظبـات تقد قـائبـوالن  اـ
ـوتث ـداً ال ميلÝ تأوTبـري حقـ ـ  اـ

 اـا ومغاربـوس مطالعـمنك الشم
ـعاجل خسـكل ي  اـة كي تسلبـ
 ؟؟ اـوك خمضبـو إذ خلفـتعطيهم

 ؟؟ اـاك لينجبـسقطا ترعرع يف دم
ـألفيت ـ ـا مذئبـا ونابـه خبـ  اـ

 اـوب من أخفى نداك وكذبـمن ح
ـوالث  اـك حتببـاكالت يلذن فيـ

ـوت معاتبـني وما جفـعالسائل  اـ
ـألفاك من فيض العط ـأب اء لهـ  اـ

ـملا رآك مه ـلال ومرحبـ ـ ـ  اـ
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ـماذا جنيت لتستب  اـاح مواسيـ
ـال بل هي األي  ام تفضح ما خفىـ

ـك مـصربا وأنت الصرب في  ؤثلـ
ـي وما مثلي ملثلك قـوطن  ائلـ

ـ ــإين متيمك الذي الزال يش  ـ
  

 !!؟؟ أ فهل جرمت مبا حبيت مواهبا
ـواربـالم مـا تستر بالظـلؤم  اـ

 اـال الطف تكفيك النبـفاسأل رم
 اـان وأعربـويت إذ أبـقد كنت ص

ـقى يف هواك فال جفاك وال نبا  ـ
  

** ** **  
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)١١(  
  عود على جرح السقيفة

 نازفاا سقيفةـما زال جرحك ي
 ةـال جهالـواء الرجـنصبتك أه

 ه ما أمثرتـاضـحيدوك جلف غ
 ا حبيبا مصطفىـوا فؤادك يـأسف

ـة وماللـأخذوا الكتاب غواي  ةـ
 هـول النيب وإرثـدوا على قـوع

ـوتداوال رأي ـاً كأن لسانـ  هـ
 ائع مثلماـارعت تلك الوقـوتس
 هاـوا الدار اليت أودعتـوطـفتح
 طبعهاوط الكالب هلاثها من ـح

 وأزاحوا عن عرش الكتاب شريكه
ـول وأمـخطبتهم قلب الرس  هـ

ـري الذي أوصـوذهبتم غ  اكمـ
 يط مبا جنتـوا حلب العبـفترقب
ـوالي  ة ذا¹اـوم عادوا للسقيفـ

ـوا حكم النيب بغـواستبدل  ريهـ
 اة وأوغلواـوا ذل الطغـواستوطن
ـوا عرشا للبغـوأقام ـ  اة مدادهـ

 استوى ائالت قدـوالثاكالت الع
 ةـه كرامـنب ما حيفظن فيـيطل

 اثهاـالب هلـل الكـوتراهم مث
  

 ور بل دنيا العفاـاء النـكنت انطف 
ـا قد أحلفـا عاتيـوأقمت بغي  اـ
 اـان وما عسى أن ي¡عرفـتيك اجلن

 اـدوا من أرجفـوك ملا عاهـغال
ـونف ـاقهم ملا رحلت تكشفـ  اـ

 اـوا واإلرث غصبا أوقفـذا أحرق
 ا بكفىـاف قطعـخيقعر اجلحيم 

 اـيم وما انطفـار تعشقها اهلشـن
ـسر النب  اـة والصفـوة واإلمامـ

ـالس ع¡طìفـهرTت وهزت لألب  اـ
 اـوا عجال خائراً ما أنصفـوأقام
 اـد أضعتم ما أمتنتم ؛ أسفـأن ق
 اـام وخرمت من جنفـد األنـسي

 اـؤس ع¡سَّفـا حزب بـأيديكم ي
 وا املصطفىـيف دارة الزوراء زاح

 اـاروها اجلفـة العصما أعـوالسن
ـريوه حمرفـن حىت صـبالدي  اـ

ـسيل من الق  اـاين يسطíر¡ مرجفـ
 اـا نشفـاإلمالق فيها ٬، دمعها م

 اـوم ج¡لìفـاب قـذابت على أعت
ا ـة كي تعلفـهرعت ¹ارش جيف
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)١٢(  
  يا أمة السيف

 قد يصدق السيف يف سوح الوغى كَل�ما
 سيف يراد بها ـيف مـة السـا أمـي

 ات وقدـيف علم يغذي الساغبـبل س
 ةـروق الالت نابضـمازال فيها ع
 اة سوىـن يف خلق اجلفـما غيَّر الدي

 سهاـلكنما النفس ظلت خلف سائ
 ا Âا ر¡مستـيظ أشخاصـقد شكل الغ
ـبعد النيب قل  وم قد نكصتـوب القـ
ـفزايل الق  ةـاف مرسلـوم بني الكـ

ـاف مأسـوصريوا الك  بساحتهموراً ـ
 اب بهـرب مرا يستطـوطن الصـواست

ـإذ أوهم الق  ال الغرور وقدـوم إقبـ
ـاح احلكم الهيـحىت تباروا بس  ةـ

ـائرات احلقد معلنـدوا نـكم أوق  ةـ
ـيظ وقـتأ الغـما يف  اداً جبمر¹اـ

  

 اـا إذا ثُل�مـيف إبالغـوينكفي الس 
 اـاف دمـحز الرؤوس إذا حان القط

 اـا وما ندمـابـأزرى Âا اجلهل أحق
 اـات ذا هبل حيكيك ما عدمـما م
 اب مناـني مع قصر الثيـول العثانـط

ـرهن لعزى وأخرى دون  اـه ومسـ
 اـاضي وما وصمـود للمـمعامل الع
 ة الدين يف كف الذي نقماـعن ساح

ـمن منرب الن  اـون للداعي Âا أممـ
 اـا وما كتمـفأعلن الصمت إعراض

 اـما هضـالم عبد لرب قط مـإس
ـمن  اـاهم الكرب أن األمر ذا حسمـ
ـا¬م بدمـقطع ـ  اـاء اخللق مغتنمـ

 عن عقدة النقص كي ال ينصفوا القرما
 اـوس وما تذكيه قد س¡ئمـش¡حَّ النف

  
 **** **  

ـالي  هاـان دولتـوم قد ألقت االزمـ
ـه الصالة اقيـفي  ا قربتـمت بعدمـ

ـد الظلم آونـوها بقيـقد كبل  ةـ
ـإذ ص  وع ناعقهمـريا طـريوها أسـ

ـعند االب   اـاة ودانت للذي ع¡ص�مـ
ـأن تستقيل وقد غال  اـوا Âا الذممـ

ـوها بقيد اجلـوأثقل  اـور ال جرمـ
 اـا سقمـمت تبدى برؤهـفإن أقي



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٢٨
 هاـن إن صنا مجاعتـوا هي الديـقال

ـاأليوا ـدين به أرجع ـ  ةـسالف امـ
ـار بين أو عـال من حج  ود مثمرةـ

ـم والدواء لـديـذا داؤها من ق  هاـ
 دي صاغرةـومي إىل املهـا نفس قـي

ـهذي اجلراح دواها ن ـ  تهـور طلعـ
 اهلا غبشـس قد غـإذ اشرقت أنف

ـوعد حـوره مـذا ن  ان األذان بهـ
  

ـا ال ضـإن فاجراً أمَّن  اـري أو علمـ
 اـوع أمت الصنمـلالت تسعى مج

 اس ما ه¡د�ماـوس أقام النـبل يف النف
 اـا عظمـاملخفي مأن تكسر الصنم 

ـذا طبك اآلن قد واف  اـاك مبتسمـ
ـواملعصرات غذاها فيض  اـه كرمـ

ـزا لـواستبدلت ذهلا ع  اـها ومسـ
ـحي  اـا أيقظ النومـه قيامـا عليـ
  

** ** **  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩............................................................ أفيـقوا أيــها املـوتى 

 
 

)١٣(  
  �عي الكرار

  )شعر شعيب(

 ا كرارـك يـل القدر نعيـأجا بلي
 اواتـني السمـك بعـتكلب عين
ـوتنعى النفسك آنتسترجع   اتـ

 ارـون بصلب االطهـقدر منهن يك
 اب ولوجة أحبابـوقدر سبت الغي

 وقـائن وخملـذا األمر كـوقدر ه
  

 وعرفت الليلة حلت واألجل صار 
 وحتاجي النجم جن تستودع اسرار

ـات اتفكر لليجي اقـوآن  دارـ
 رية وحمنة انصارـوقدر غيبته وح

 رب أحرارـه التتبعه بصـوقدر أم
 ارـل يبدل أسفـدر هللا اجلليوق
  

 **** **  

 ده وكثر اذكارـرجع صلى الصمي
 ارـه اطيـجتهز للخروج والكت

 واحـاحج انـه ويكلها صيـحياجي
ـشبح عين  ه الوز وال دارـه عليـ

  

ـيتطلع باالفق آي   ارـه اكثـاتـ
ـده يغـاتصايح ما تري  ادر الدارـ

 ان الرحيل وصايت باجلارـوترى ح
 بلكي يوكف املار ابـيترجى الب

  
 **** **  

 ارـيدر واخلطا آثـاب حـوصل للب
 ادارـاب الدار مـه بـوكف جدام
ـده خيـاذا ينفتح بي  الـون االمـ

 اهـه ويـاب سجل وكفتـوتراه الب
 ودعه وصاحـام ايـوبعد ما صلى ك

  

 ارـا وفكد االخيـيترسم للمناي  
 ارـه حمتـيتعاجل واخلشب من مي

 يد االبرارـاند خيالف سـواذا ع
 وعلى جدامه يصلي ودمعه مدرار

والي نطار ـا مـانا برجواك ي
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)١٤(  
  قوائم العرش

ـق  وائم العرش سبعÒ سبعها شدد¡ـ
 تعطيك يف عدها سبعا وما نقصت
 حاطتك حوط احلانيات وما عدت

 اء بال عمدـسبحان من رفع السم
 افذةـني نـري Âا سبعـسبعا تص
 نسبتهااز اهللا ـاجد حـتلك املس

ـتنبيك عنه مس  اء قط ما فترتـ
ـذا أمح  ¬ضت أربعد سبعها يف ـ
 البت يف أمره أممـها غـذا حرف
 زيل مفتتحاـاء خامتة التنـقد ج

  

 ام يف ساقها األكوان واجلدد¡ـتق 
 وضات هلا مددـاء فيـعن العط
 دا ال ينفدـاء وÂا النـفيها الرج
 ولدـاطت ما يكون ويـسبعاً أح

 ور ذا وهاÂا صمدـترقى إىل الن
 وماً ضوعها سعدـسبعا ب�د�و�ن جن

 دـيف احلالكات ي¡رى يف برقها وع
 ات تنعقدـعرش Âا اآلي انـأرك
 ور واألحدـه استبان متام النـفي
 أويل ينفردـان وبالتـاب البيـب

  
** ** **  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١............................................................ أفيـقوا أيــها املـوتى 

 
 

)١٥(  
  أمة العجل

 ة عجلٌـة األمـفلت
ـصنعت  ه يد رجسـ
 امريها إبن بغيـس

 ة موسىـيف أم خار
 ة ربـه فتنـوتـص

ـلكن الفتن ـ  ة فيناـ
ـة طـفحذت أم  هـ

 يهاـاست أن فـوتن
ـرغم أ¬م نقل  وهاـ

 اـيد الربايـمن فم س
 ويلـهو فيكم ذا رس

ـذاك ق  ول اهللا فيهـ
ـاإن فيكم  ـ  ب حطهب

ـمسعت ـ  ه دون وعيـ
ــوبدين اإلنق  الب ال

 مد�ـد حمـذت عهـنب
 ةـن السقيفـهكذا دي
ـوكذا الي  ةـوم سقيفـ
ـصريت  ابـه بانتخـ
 اـال الدين طينـفاستح

 وتـليس فيهم غري ص
 ور رسوالًـالن اء مِـج

 ه السامري�ـجدَّ في 
 ارقت هدي النيب�ـف

ـعجل  ها من سقرِـ
 يبـل ذهـذاك عج

 شريـيع بـوالصن
ـمن صن  يع عمريـ

 املفتريذو ذاك ـح
ـمثل ه  ارون عليـ
ـوبإسن  ليـادð جـ
ـأن م  والكم عليـ
 و من بعدي ويلـوه
 ورِـازل يف السـن
 جريـيت ال ¹ـأم
ـالفت باألثـخ ـ  رِـ

 ـناس صارت تقتدي
ـه  لِـرعت للهمـ
ـال خـغ  ري العملـ
ـريت دين الـغ  ويلـ
ـتراع تعـاقـب  تليـ
ـل فيـض  ه العبقريـ
ـص  دلـادح باألعـ
ـهادي ـ ـ ـ  للبشر اًـ
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 اءـوت السمـصرافعاً

 ال انتخاب ليس شورى
 اهلا من قبل عجلـق

  

 ليـملك هللا العـال
ـكل ذا ق  ول دعيـ

ـوت  امريـاله السـ
  

** ** **  
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)١٦(  
  كهيعص

ـدَّ يف هديـك ـ  ه آدم�ـ
ـهدَّ أرك ـان حسـ  ودðـ
ـيده ف ـ ـوق الربايـ  اـ

ـع¡دَّ يف ن ـوحٍ وهـ  ودðـ
ـدَّ عن ¬ج الغوايـص  ةْـ
  

ـني أعيتـح   ه السبلْـ
ـوهلاب ــ ـيل ن  زلْـ
ـمل يهد ربٍّ ـع  زلْـ

ـوبص ـ  ملْـاحل العـ
ـكل من ق  لْـال أجـ

  
 **** **  

ـدَّ للشرع حـح  دوداًـ
ـمدَّ أسب ـاب الزكـ  اةـ
ـعدَّ ي ـ وماً مث بعضـ  ال
ـسدَّ أب ـواب الرذيلـ  ةْـ

ـدَّ هـق ـ  ام البغي حىتـ
  

ـمن ت    لك�ـعداها هـ
ـللع  لك�ـلى حىت مـ
ـوم مل يبقيـي  ه شك�ـ

 ك�ـصر اإلفـوانتهى ع
ـحأنكروه  ـ  ني دك�ـ

  
 **** **  

ـه  روفـشر حـذه عـ
ـلوال دال الن ـ  ور فيهاـ

ـن  ور رب العرش أجلىـ
ـم¡حِّص�ت� في  وبـه قلـ

ـوقل ـ  د تردتـوب قـ
  

ـدرج    اءـات اإلرتقـ
ـلبقين ـا يف عمـ ـ  اءـ

ـوكذا الن ـ  ور ابتالءـ
ـوبدا فيها البه ـ ـ  اءـ

 اءـا زيف الرجـكاشف
  

** ** **  



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٣٤

)١٧(  
  �عي

 رحيل املكرماتاعيـنعى الن
 ائب محل صربـحتملت املص

 اهدينـاوهلا االراذل شـتن
ـالرؤوم خل األمهي   ري عبدـ

 انـهو السر الذي أعيا الزم
ـا أم األبـسالم اهللا ي ـ  اةـ

 ا تركتـفأي الدمع يطفي م
ـيذكر رزؤك رزء البت  ولـ

  

 اتـومن يف فقدها رزء املم 
 اء العابداتـوأجهدت النس

 اتـباملوبقامهم ـعلى أرح
ـيا ¹يت للحيـبه الدن ـ  اةـ

ـوأيقظ أم  ة ¬ب السباتـ
 الةـارك بالصـعلى عمر تب

ـدك أمنـبفق  راةـا أم السـ
 اتـني ياللحادثـعلى احلسن

  
** ** **  
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)١٨(  
  درة التوحيد

 ورÒ وحرفÒ أمَّه الكلمـيف البدء ن
ـذي بضع  ة من أبيها جل خالقهاـ

 نزلتف اجتريتم على قدس به ـكي
 ازها رÂا ما قُلíب�ت� أبداًـد حـق

ـمكن ـونُ سرٍّ لطه واحليـ  اة ملنـ
 اه ما ضرك األوباش إذ حسدواـأم
 ةـام نازلـو على مسمع األيـيتل
 د ظن يف اجلمع عز يستطيل بهـق

 وم جهالء ما عافت منازهلمـهم ق
 افعهمـام احلق نـما كان فيهم مق

 هم من عناهم لسان احلق إذ مردوا
 ادي وكوثرهـة اهلـا نبعـغالوك ي

 ا فما هنئتـمنذ ارحتلت عن الدني
 بل مذ رحلت وركن الدين منصدع

 ه وجعـب اًـقد حوقل القرم حمزون
 أجزعت يا أم قلب الصابرين وكم

 زن عليٍّ أمُّ من حزنـل بعد حـه
 ا بعد حزنه من حزن وإن نزفتـم

  

 زيلُ والقلم¡ـوحيد والتنـذي درة الت 
 ا Âمـثل هلا يف اآلي يان مـهل ك

 ا العظمـوم اًـك تعظيمـكل املالئ
 يف الساجدين وكانت يف الذرى علم

ـمل يلق إالك ص ـ  ه ينفطمـفي رباًـ
ـذا اجلالل عليكم والبهـه  اء فمـ

ـÂا است¡ذ�لìت نف  زم¡ـوس غرها القـ
 ه ما الشممـاة وما ي¡دريـعلى االب

ـفما يرون مع الظلم  ا يصم¡ـاء مـ
 واـبه ومس اًـيف بغضهم بغضبل زاد 
 ا ينجيهم الصممـاق ومـعلى النف

 ه قد غيلت بك األممـا أم سبطيـي
 ا طابت هلم رحمـبالعيش نفس وم

 وحيكي بؤس من نقموا يبكيك حزناً
 وع دم¡ـة ردت والدمـهذي الوديع

 رب لكن عندها ثلمواـنافوا على الص
 الك عقدكموـري األفـال والذي ص
 ما حنت األكماوات أو ـكل السم

  
** ** **  
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)١٩(  
  هيا �بلغ باليما�ي

  )نشيد(

ـالحت كن  انـوز الزمـ
ـتس  ل األذانـمع كـ
 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي

ـمرحى اس ـود القتـ  الـ
ـابت معـطبتم وط ـ  ايلـ

 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي
ـكم تبـا من فيـي  اهىـ

ـهذي النف  ذاهاـوس غـ
 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي

ـالرسبشرى من  ـ ـ  ولـ
ـع العـهد مجـيش  دولـ
 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي
ـا من فيـي ـ  اـه كفانـ
ـفي ـه أضيئت مسانـ ـ  اـ
 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي
 اديـومنا مدوا األيـا قـي

ـبعد أبي ـه وهـ ـ  اديـ
 ا هيـا هيـا هيـا هيـهي
  

ـترفع ص  ـ ـ  وت األذانـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
 ايلـن يف الليـان ديـرهب
ـيتم بالسنـها ارتقـفي  انـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
ـمبع ـ  راهاـوث رب بـ

ـمن وحي ـ ـه باجلنـ  انـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
ـأمح ـد سر البتـ ـ  ولـ

ـو اليمـباحلق ه ـ ـ  اينـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
ـربن ـا ممن ناوانـ ـ ـ  اـ
ـا بعطر اجلنـطبن ـ ـ  انـ
ـهي ـباليما نبلغ ـ ـ  اينـ
ـري العبـوا خـبايع  ادـ

ـيل األمـإىل سب ـ ـ  انـ
ـهي ـا نبلغ باليمـ ـ  اينـ
  

** ** **  
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)٢٠(  
  يا آية الكرسي

 دـة الكرسي ضوعك أمحـا آيـي
ـملا نزلت� من العلى في  ك� اجنلىـ

 تك مالئك السبع الشداـد شيعـق
 وعدهـاب بـوالك ما نطق الكتـل

ـ  لوالك ما صلت على جسم احلسي
 ني� سيوفُهمـوالك ما أخذ احلسـل

 ني وجود�ه�ـرب احلسـفأقمت من ص
ـقد كنت ب  اؤهـه وسنـاء Âائـ

 دـان وأنت حرز حممـك البيـفي
 اجزاًـاي وما أدبج عـماذا عس
ـه عيوبـة من كستـإال مقال  هـ

  

 ورÒ سرمد¡ـات وفيك نـأنت� الصف 
ـوحي النب ـوة واإلمامـ  ة والغد¡ـ

 واً نشهد¡ـك حبـد� فكيف ال نأتي
 ؤدد¡ـف صلى السـكال وال بالط

 وفهم أبداً وال م¡دَّت يد¡ـن سيــ
 دي يوأد¡ـن¡ جـين ديـا خذيـهي
ـأع ـواد عزٍّ للقيامـ  هد¡ـة تشـ

ـبالس  د¡ـداد األجمـني جاله املـ
 يغ الفرقد¡ـاء ومنك صـوبك الشف

 يض الذي ال ينفد¡ـاً من الفـغيض
ـيسعى إىل الغف  حد¡ـار كيما ي¡لـ

  
 **** **  

ـا آيـي ـ ـة طبب�ت� يفì مواطنـ  اـ
ـقد كنت بلسم مهجيت وحي  اءهاـ

 بهاـها وجديـك حملـروTى بغيث
ـورمت به خلف السن  ني ضياعهاـ

 هاـادة قد عرفت مذاقـفيك السع
 اـن ذلنـان زيـوأزحت ومها ك

ـبك قد عرفن ـا أن ريب حـ  اكمـ
ـد علمنـبك ق  ا أن ميزان النهىـ

  

 دوـا عـالدواء هلللشحِّ قد خلت  
 عد¡ـك داعٍ أسـاين منـملا دع
ـفاعش  وشبت واستبدلت ما ي¡نكد¡ـ
ـل آذن بالرحيـواللي  ل وأتى غد¡ـ
ـحل ـ  دد¡ـو مبر السعي ال يتبـ

ـا باإلبـوأقمت عرش ـ  اء يعمTد¡ـ
ـادون جـواحلكم للم  ور ي¡فِسد¡ـ
ـهذا الكت  داه يبدد¡ـا عـاب ومـ
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)٢١(  
  يا شبل األطهار

ـاألطها شبلـي  ارـ
 ا شبل األطهار أتيناـي

 أن ننهض إن قلت إلينا
ـطلب ـا باألوتـ  ارـ
  

 ارـك أنصـعشاق 
 عهداً لك بالذر علينا

 واً أو زحفا لبيناـحب
 ارـا شبل األطهـي

  
 **** **  

 ة أهدى الراياتـالراي
 ادي يال الثاراتـونن
ـضرب ـا بالبتـ ـ  ارـ
  

 وق اهلاماتـنرفعها ف 
 هذي الساعة وعد آت

ـا شبل األطهـي  ارـ
  

 **** **  

 نيـد ختم للماضـأمح
 نيـال يلهيكم عنه الط

ـمس ـاك املختـ  ارـ
  

 ة يا أهل الدينـوالقبل 
 ري ضننيـأو جبت باخل

ـا شبل األطهـي  ارـ
  

 **** **  

 اس مقالهـإن ألبس عالن
 هو صاحب عهد ورساله

 ارـمن شىت األمص
  

 هـال يشتبه عليهم حال  
 رجالهادي بالغيب ـوين

ـاء األنصـقد ج  ارـ
  

 ** ****  
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 وعود بالنصرةـد مـأمح
 ربهـن اهللا بصـحييي دي
ـل الكفـويدي  ارـ
  

 واألول من أهل البصرة 
 اس إىل العترةـويرد الن
ـل األطهـذا شب  ارـ

  
** ** **  

 ام تظلواـا قومي حتـي
 رام اهللا أحلواـحيث ح

ـلن نقبل بالع  ارـ
  

ـاٍء ضلـتبعا لفقه    واـ
 ان فذلواـوا باإلذعـأفت
ـا شبل األطهـي  ارـ

  
 **** **  

 يف الكرارـد سـذا أمح
 رارـوعود فرع األبـم

ـف بتـذا سي ـ  ارـ
  

 رارـوة أحـه صفـيتبع  
 ارـني وأخذ الثـبالتمك
ـل األطهـذا شب ـ  ارـ

  
** ** **  
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  إليكِ يا أ�ا
 مازال صمتك يستريب جلاجيت

 ك وينثينـاعي إليـويرد أشي
 ويطل من ثقب الظالم فيستوي

 وق أناملي عصفورةـوحيط ف
 وعلى الفضاء خيوطه مسدولة

 ور اهللا جئتك الجئاـيا فيض ن
 فلقد سئمت جماجة البئر الذي

  

 وداـد الكالم قيـوحيط يف جي 
 ويدس يف جيب املطال وعودا

 وف منك بتيهه مرفوداـواخل
 حتكي الوصال وصو¹ا مكدودا

 وداـوت وبيتها منكـكالعنكب
 ود واملوروداـكن كهفي املوع

 أخفاك عن عني السقاة جحودا
  

 ** ****  

 ما كان ظنه أن تفيض فريتوي
 بعدما أمضى له اًـود حيـويع
 هـوق رفاته أوحالـال فـوأه

 ني الركام بعثتينـفأتيت من ب
 اـأنت الذي بذر انتفاضي راعي

 وتى بصيحة ثائرـا حميي املـي
 دودةـة معـأحصيت منهم أم

 وذروت من شدوا األمال بزمرة
 وفضحتهم حني استطال Âاؤكم

 رهاـا سر سر املستسر وسـي
 يا كاف كن أمرا هبطت تقيمه
 أمتمت سطر العلم رغم عناد من

  

 من عذب مائك جدول موءودا  
 ات وقد ذراه مهوداـصك املم
 ه ملحوداـال بومهـحىت استح

 وداـق قعـوسقيتين أ فهل أطي
 وداـوجه حىت استقام ـوفلحت
 وا فقد أعفى النكول مثوداـقوم

 وداـني جلمـام بـهي يف أم
 وداـرب جمدك املوعـرامت بك

 أعرضت عن مهل الطغام صمودا
 ك استتمت ياؤها منضوداـفي

 وداـا معمـعرش الوالء وبالدم
واد ومكره مردودا ـأغوى الس
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  اشتياقا القدس حازه إمام

ـاللثذاتإىلومق هـب  امـ
 اًـظنون هطلت صربه سحائب

 اًـسنين تصفحها عـوج على
 عنها ابـغ ما إىل اـوأيقظه
 حمل بعد من هاـوعي يداعب

 جتلى وحي هاـمست عشـفأن
 حىت ولـبالق ثغرها وأعشب
 اراًـانتظ أفىن من جنالء فذي
 اـاشتياق القدس حازه امÒـإم

 بنجم الدنيا هذه وأكرم
 اًـركام هاـغيابت يف وغيTب

 خياالً حيسبها اسـالن وادـس
 بالها على وتـالسك خيالون
 منهم القرم اقـخن يف فتعلق
 اًـوسبT اًـشتم صمته فيلفظ
 اعتباراً دونكم¡ ومـق اـي أال
 هـوعابدي وخـاملس نغل وما
ـالدم لـسي يكفيكم أما  اءـ
  

 Tظامي والفكر بلحظها تضن 
 اميـه والدمع باألسى ت�س�رَّع¡
 اللئام زيف زامحت وراًـسط
 المـبالظ يفتق وعودـامل سنا

 المـالك ختل على اـتغشاه
 طامي والبئر ائهاـرمض على

 الزحام رغم وعهاـض تشذى
ـاملن وحي ب¡رؤها روناًـق  امـ

 التسامي إلف هـشخص فغيTب
 النظام صبح إىل ليهديها

ـعلق األفكار من  امـبالطغ ت
 ـّعامـكالن إال رباءـالك وما
ـخي  امـاملق وذا األملعيT ارـ

 امـاألن بني هـجهل وتفضح
 امـالفط بعد ارهاـع ويلعق
 امـقط أو بلعم نيـاملاض من

ـاللج عض من ملّ مباض  امـ
 امـذم بال هـاإلل كرسي على
  

** ** **  

  



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٤٢

)٢٤(  
  الصبح جنمة يا

 شهراقداهـعليمن يفكـلس مرحى
ـك براقك أسرج  أزفت دـفق راراًـ

ـجنم اـي  اـتسائلن أوTابا الصبح ةـ
 ةـحامل األفالك Âا ¹ادى اءتـج
 ذهلت قد دارـاألق وذي حباك جمداً
ـقدس اًـلثام أمطت! ؟ ماذا  مطرا هـ
 محلت مذ الصمت نفوس أرقت! ماذا؟
 هاجسها سعي يف ونت ما أذعنت أم

 عال بكاف اندست ما النون يا مظهر
 اـقبس استودعت اـم باطنها أجليت

  

 يترا أن وتورـم اـي للوتر آن دـق 
 ت�راـس¡ ملا اـوادر مفتاحـالب هـمن
ـقيام اصطفيت منذ  فترا ما قطّ اـ
 رباـع به خطت إذ واتـالنب عرش
ـالسن محل  حجرا وقدها وأمسى نيـ
 حضرا مذ اهللا خصب األرض أيقظ أم
ـآي البسامل اءـب  سحرا بكت اتـ

 صحرا اـوم اهاـتغش الءـالب حيث
ـس  ظفرا ادهاـص متنTي الكتاب نيـ
ـا موسى آل من  يف الظالم قرى هداه
  

** ** **  
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  مهزة الوصل

 يا مهزة الوصل فيما كان أن يكنِ
 ان مل يكنـأو مهزة القطع أن ما ك

ـواحل  ئنِـد آن أن يـاء رمز ملا قـ
ـم سـواملي  دنـور لعلم اهللا واملـ
ـس ـور آلي Âا األفـ  الك مل ¹نـ

ـوالدال حط  وا شجينـة أسرار فـ
 فات أفزعينا قد ـف السبيل ومـكي

 ا لو قلت أوجعينـاع ومـمن الضي
ـها قد أفقت على ص  وت يعرفينـ

ـذا أمح ـد املوعـ  ينـود ذا وطـ
 ا حزينـايل إذا ما قلت يـال لن أغ
 ايل مضت يف غربة الشطنـعلى اللي

 ينـا عمراً وأحسبـقد كنت أحسبه
ـا ابتليت ولـفيه  واله الوردينـ

ـذاك املط  نـال إىل ذل ومر¹ـ
ـيب وعشق فيـسر عج  ينـه ذوبـ
 أي أرهقينـراق بأرض النـذاك الع

 !!وعدت أنشد هل ما شدين وطين؟؟
ـاألرض والن  اس أو حلم به سكينـ

 ه أو حمينـائي فيـال لست أنسى شق
 يعينـعت وذاك السمع شـحىت مس

 ينـان يشغلـإىل القرار الذي قد ك
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 ينـق تيمـعم عشقت وذاك العشـن
ـعم فتنت ولكن أيُّ مفتـن  نتـ

 ح ميتحنـراه الصبـو يـبسر من ل
 ينـان جيذبـعم عرفت مبن قد كـن

ـليس التراب وال ق  ومي وال سكينـ
ـبل حب أمح  د يف األعماق أذهلينـ

  
** ** **  
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  أمن على اجلرح

 جلباهـصوتوامسعاجلرح على أمTن
ـنوائب يف داـخ الطف عفر مذ  هـ
 يؤمِّلها اتـآي ونـالك على وـيتل
 رهمـسرائ أبلى ما ومـالي بادروا لو
 دونكم ترجون ما الثأر وةـإخ اـي

 هـغيب نيـالط ابـحج توارى سرٌّ
ـملك هـلكن ـ  هـب يهتدون وتـ
  

 اـكتب وما اـاألنب عن اـصدقيغنيك 
 اـعزب اـم قط لثأر جهاراً وـيدع
 عجبا صربهم أضحى الكهف فتية عن
 اـكذب ما ادوهـن ولو اظـاحلف هذا
 اـغرب وما واكمـأض ةـاحملب وحي
ـالط هذا متلق عمن  اـيثب كي نيـ
 اـوهب مبا رقاهم نيـالط ارقواـف إن
  

 **** **  

 عربا ما هـواستوحي اجلرح على أمTن
ـجت اسـأنف للصبح كان ما  به ودـ
ـاآلف حتمTلُه¡ وتـص  زمن من اقـ
 نسجوا إذ وكـغاض قد احلرُّ أيها يا
ـأوقف إذ  منكسراً النعي بباب وكـ
ـجن تطلب كنت ما  ةـومنقب اتـ
 اـركب من غرT قد مبا ررتـاغت وال
ـحي اعتراك لـب  به ع¡رفت قد اٌءـ
 زاـمرجت قلت قد مبا وكـأنصف ما
 أزفت إذ دامـاإلق رابك أن وكـخال

 به أحاط اـدين يا النصح يف بالغت
 عدال اـوم اهمـأصم البغي هـلكن

 اـوقب قد اهـختش اـوم وكرب هم  
ـنضب ما األوداج من بشخب إال  اـ
 اـحمترب امـص من به وأعيت رباًـص
 اـسلب قد منك ريTا الرمل رامض من
 اـنسب ما كل وبغي!!! اةـجن تبغي
 اـمنقلب ارـالن افـخت اضطربت وال
ـج اعتليت وال  اـسلب رجتيـت واداًـ

 اـكلب ملن اراةـجم ارتضيت كيف
ـخ مبا نصفت دـوق  اـمنتجب ريتـ
ـشحب هـوجه اًـرحيم انثنيت ملا  اـ
 اـسبب يثنيهم¡ عسى امـالطغ يشـج
ـاحل ذلك أن ـح رـ  اـوثب أينما رٌّـ
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ـهم يعرف  رُّ وخز¹مـوك وهذا سـ

 واـأوقفتهم عند حد السيف إذ ذهل
  

 اـا قطÝ ما ر¡ع�بـروك أبيـإذ ينظ
ـوهم مين  اـوك منعطبـون أن يغشـ

  
** ** **  
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  شجر الصمتوريقات من 

  :الوريقة األوىل

  اء قطرةـمن السم
  أطل منها ناطق

  اءهـاد ميسك هـبالص
  ذاك احلكيم كتابنا

  أمرنا فنسلمـي
  اء أحجمواـإذا الغث
  اـا يشدنـإميانن

  ول ميمواـإىل الرس
  نبدي له ما حل يف

  !!! ا نكتمـأرجائنا وما عسان
  اـننثرها آالمن
  هـبني يدي

  اًـسجد القلب خاشع
  !!! ابـوأن

  
  :الوريقة الثانية

  اءـت البكرم املك
  اكيتـوتب

  ولكن
  ين النظرـعز أن يسقط من عي
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  از حزينـوحتاملت على عك
  اءـرجأقتفي خطو ال
ـوتأملت السم   اءـ

  داءـقلبتين يف فضاءات الن
  مث رمت األرض أبغي

  اءـللضعف وطناً
  وفـما وجدت غري أكوام من اهلم تط

  اءـحول بيت شيدته األنبي
  وبأصوات امللبني ضجيج

  اءـوخليط من دموع ترمجت بعض الشق
  ومـقبصقت يف وجه 

  اءـوهاموا بالري دربال ضيعوا
  

  :الوريقة الثالثة
  ا أمُّ طردت¡ـمنك ي

  اءـفوحتملت اجل
  ويتـذاك صوت اهللا ص
  اءـعند لغو البله
  بزاًـجئت أعطيهم خ

  اءـوالوحي م... زادهم 
  أعرضوا عين وقالوا

  اءـاألدعيقد مللنا 
  ليس يف الصحراء شيء

  اءـغري تيه وشق
  ول إنه حمض افتراءـقد سئمنا كل ق



 ٤٩............................................................ أفيـقوا أيــها املـوتى 

 
 

  ه نبتناـفي واحداً وتعودنا طعاماً
  اءـما تعد الفقه
  وسىـتركوا منك م
  اءـأبدلوه بالقث

  فاستحقوا ما أعدت
  وم البالءـيدهم ي
  وت إليكمـهذه مأدبة امل

  اءـبعدما عزT البق
  أنتم¡ اخترمت صميت

  يتمابتلـف
ـيا عبيد األشقي   !!! اءـ

** ** **  
 


