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  كُلَّما قَـد حـاولُوا قَطْـع الوِصـالِ    
  دفَنــــونِي فَــــرأَوا عرقــــي ورداً
ــي  ــرجت طَرِيقـ ــامراَء أَسـ   و لسـ

  فـي قَلْـبِ حـر    ىوإِذَا الشوق غَلَـ 
يـــوضت ـــكَاةشكَم ثَـــلُ احلُـــبم  
  أَيهــا املســموم لَــن أَتــرك عشــقي

  
  

  ــاي نيع تــد جي وــال بق ــك ينيع  
  قَد نمى بِالشعرِ من جوف الرمالِ
  يـالـي ال أُبشأَم فيالس دح قفَو  
    يـا كَـانَ غَـالمهمو ـرمالع صخر  
 يالــو ــبِ امل ــن قَلْ م ــكَب ســا ي هتيز  

 فَلَوىر    يالـمشينِـي ومي فـيالس  
  

ــموماً   أَراك مســــــــــ
ــاض ــب فَيــــ   والقَلْــــ
  تمزقَــــــت روحــــــي
نـــزـــي حف شعفَـــالن  
  وضــــــجت الــــــدنيا
ــى   ــد واسـ ــلُّ قَـ   والكُـ

  
  

    ــد جــي الو ف حــر   واجلُ
ــد ــكْرِ واحلَمـــ   بِالشـــ
  ــد ــاعة الفَقْـ ــي سـ   فـ
  ــــدلَّحل ــــارس قَــــد  
 ــد ــوت كَالرعــ   والصــ
  إِمامنــــــا املهــــــدي 

  

الو ــم ضــاً ي ــموم مفْجوع املس ــد ال  
ــلٌ  ــالك تهلي األمشِ وعــالن ــى بِ شم  
ــرٍ  بق ــنم املهــدي ــدي رفَــعت لَــمو  
ــي   ــي قَلْبِ ف ــد هالعــي و ــا أَبِ ي اعدو  

  

  وثُـــورِي أَيهـــا اَألجفَـــانُ بركَانـــا  
ــا   انبرــمِ ت ساجل قــو ــلُ اآلنَ فَ هِيي  

ــ  ف ــت ــا وإِالَّ أَورقَ انحيبِ رــر ي الت  
ــا   ــي ذال وإِذْعانـ ــن أَرتضـ ــا لَـ   أَنـ
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ــع ندما تــفَن ــرجِ ــيح القَتور ال   ةْلَ
ــ ــادينسـ ــدي بِـ ــأْمِ الثَّـ   يادرِ املُنـ

ـــا واِهللا لَقَـــأَمثَـــ دتار ـــعشوب  
ــ ــف ــتي بِ ــع الد ملَكَ ــش ا غَيابور  

ــن ــإِ م ــرى حلَ يري ــة لُجــاو ب   وغً
ــذَإِو ــرب أَعا الشـ ــزواد اليـ   ام عـ
  
  

  لَم  ـدعي  ـنيكُمكْـ  فَعالقَح ةْيلَـ بِم  
ــامإِنَّ أَ ــت قَاغوالطَّ يــ ــليــ   ةْيلَــ

ــي ــلُ أَنْ تح الَ وه قبــت ا ذَيــل   ةْيلَ
ــ الَ ــاغولطَّانٌ لمكَـ ــمت العيـ   ةْيلَـ

مفَـــدـــهاُء الشدـــا خيو ـــرةْيلَس  
 ةــز ــةُ الع نج ــت لَيس حــت   ةْلَيمس

  

ــ ــذَهــ ــبا شــ   ياب فــ
ــد ــى ذُالً لَقَـــــ   أََبـــــ

ــةٌ طَ ــترصاصـــ   اشـــ
ــو ــ ى وملْهـــ   يوِتهـــ
ــد ــمع قَــ ــد لَّــ   اينالــ

  يالو دمــــــه الغــــــ 
  
  

  وِجدــــ انِــــهاجلَمةْر  
ــو ــرةْعيشـــــ   ةً مـــــ

هوـــــمشـــــ تصدره  
  ةْاحلُــــــر ارهكَــــــفْأَ

ــفَ ــفَلســـ   ةْرةَ النصـــ
قَـــد لَـــأَعالَثـــو ةْنر  

  

وــن ــم ر اِهللاصـ ــن رب السـ   اتاومـ
ولَن بتقالس يماالَّظُ ضِا يف األرم  
وماجلَع روها طَرِ ممالَ وـ اسشتىر  

ــي أْســت ــم املوائي القَ عوم دــن اصور  
  

  سقن يملي ذُبالع ورزي الـذَّ مِ فات  
ــ ــوعال فرفَ هــن ا املاضي ــيو ال اآلت  

  اتايــــاف اجلننصــــأَامٍ ورجإِبِــــ
ــيبِ اجلَــي ــدم ورــ نعالب والَطُــزت  
  

  
  
  



žé�ÜÛa@�ÚflŠflue@ðč†ğîfl�@žêŁaflë@�æžŒ�§bči@@@@@@@@@žé�ÜÛa@�ÚflŠflue@ðč†ğîfl�@žé�ÜÛa@�ÚflŠflue@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð�Šžvflí@bfläŽÈžßfl…@afl‡@@@@@@@@�Šž–flÈÛa@flkčybfl•@bflí 

www.alihammadi.com 

ــأَ ــب ــداً م ا هــأَد ــاجِت تلْ املَض كع  
وـــرالثَّـــع ـــأْودرِ مـــكُـــلِّ فَ نريٍق  
وأَرـــيـــا كَنيـــاملُلْـــ نَّأَ فهي يوِك  
  اخي صـر ديجـ  نائرِ لَـ ى اجلَـ لَإِفَ

  نْ الَة أَروىل الثَّــــــــــأَذنَ اُهللا إِ
و ــاهالش ــزِمهــبــعخ ــاهالش دتر  

أَرــو ــورة لَـ ــ وع الثَّـ ــك قمـ   اطٌفُـ
ــأَ ــجمـ ــا تلَ ةرولُ الثَّـ ــتمـ   ىالقَـ
  
  

  لــاسِنِــببــأَ ي العصحعاملَطَــام اب  
طَــأَمــرةً فــرحمم ــي كُــتارِلِّ شع  
ــع ــمدنـ ــد هددا هـ ــممـ   عائع جـ
ذَإِوا يــب ــكـ ــيي بكَـ ــاه لَـ   افعس نـ
ــقْت ــ لَب ــ إِنْر وواجلَ ــص مي انِارع  

ــ ســاحلُ ةُد ــل مِكْ من ــل لشــ اه ابِتع  
رــل ــعٍ ويضـ ــه أَبِـ ــدافولْـ   عى املَـ

  عامــــوات اجلَارمنــــقَبضــــات بِ
  

)ــالر ــةُ احلَايــ   اْءرمــ
ــو ــروالثَّـــ   اْءروةُ النـــ

ــد ــع قَــ ــأَر الشــ   بثَــ
ــد ــ و قَــــ   ى ذُالًأَبــــ

ــو ــيخ سيلَـ ــنشـ   ى مـ
 ــــــدفَقَائ الثَـــــــوةْر  

  
  

  وــد ــن الـــ   )يامالكَفَـــ
ــز ِإل ــعـــــ   يمالَســـــ

ــلِّ إِبِ ــكُــــــ   امِدقْــــــ
  امِغَـــــــرإِو كُـــــــلَّ 

ــ ــإِحٍ وذَبـــــ   امِدعـــــ
ــــــدليــــــنِنا حامي  

  

ــو ــ  الَو لَ ةُ اَألحــور ــنرثَ ارِ م ــم   قُ
  ي عــزوب اِهللا فــشــع ا عاشــتمــلَ

ــعأَال إنَّ الشــوالي ــوبف أْرٍي ثَــم  
ل ــالم ــيخملْسـ ــذنِـ ــ يي الَّـ   ىدأَهـ

  

ــ   ــ الَوولَ صرخــةٌ ح ماُء ثَرــرِو ةْي  
  يــةْرِلٍ وحى عــدلَــإِ تاقَتا اشــومــ

فَلَــن رــتاى نِظَضمــاً دوــرنَ شعةْي  
عثَـــ يـــاًلورـــةَ النـــةْصينيرِ اخلُم  
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  اِءعلـــدل يبـــاًجِا مهلـــي يـــإِا يـــ
ــ بِحبِ ــبِ اِهللا طَـــ ــعو هيـــ   يٍلـــ
ــبِومقَــ نــكَ دسروا مــنــهوعاًلُا ض  
ــبِو مــ ن ــف ــ الَبري كَ خــاًبِذَ ر   يح
بِومقَ ند مـ  سـ في السـ بِ نِجغرٍد  
بِومقَ ند مف ي طُـ اتيبـاً رِغَ وس  
ــأَبِو هــلِ الب ــي س تادات البــر ااي  
  
  

ــ   ــص الِّ ي رب ــع ــى أَلَ هــلِ الك اِءس  
ــ ــركَ مهـــاللَّ جِرفَـ   يالئـــبي وبِـ

اـــجـــاللَّ رِبهـــكَ مـــسالض راِءفَع  
اــر ــاللَّ مِحـ ــ مهـ ــكُـ   اِءدهلَّ الشـ

  اِءنجالســـ كُـــلَّ اهبـــا ريـــ كفُـــ
دــ ر ــا ريــ ــبــ ــرالغ لَّاه كُــ   اِءبــ
  اِءمالســ با ريــا أَانضــرم فاشــفَ

  

  هى طَــــــفَطَاملصــــــبِ
وــح ــوديــــ   ىلَرِ املــــ
  ت اهللايـــــب لِهـــــأَبِ
ــع ــل إِجــ   يدىل املهــ
ــالقَفَ ــلْـ ــب فـ   قِوي شـ
فْنبِــــــد يــــــهالنرِح  
  
  

  الكَوــع ــبـــ   اْءرة الغـــ
فَـــــومِاط ـــــالزهاْءر  

  ْءغَ اآلالَابِا ســـــيـــــ
ــلْالطَّبِ ــعـــ   اْءرة الغـــ
ــــــفِّــــــكَلالن هواْءر  
فْنبِد ـــــاَأليـــــهْءالَش  

  

  ةْيســدار قُونــت اَألالحــ اا مــذَإِ
سيقَبكْى حف هي اَألمضِر ـ دسوراًت  

ــ  الع ــن ــاً وانلَ قَديِس ــرال يون ىض  
وبــي ــوي دنِ ــحوالت ةَلَ ف ــد ــي ي عز  

  

  ستــم شــلْي خ ــفَ ــروه الثَّ ش اتبِعةْي  
ــ ــ الَفَـ ــبةٌ تيقرشـ ــبِرغَى وقَـ   ةْيـ

  ةْيــفرع موى اليــمامٍ تســكَــحأَبِ
ــ ــفَـ ــال ظر ووال جـ ــعجرم ولْـ   ةْيـ
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ــ ــفُجِ امله عدــبِ ي ــالص   نِيزِوت احلَ
ــو الدي ودــع ــي ونِ اشتد ــطْخ    يبِ
  ىلَّـ املع قوي فَـ الـذ  سأْالـر  ركُذْأَ
  ىرفَــمــاً توي يب الــذلْــر القَكُــذْأَ
  يحـ رح جري جـ ح الـذ راجلُ نِكلَ
عبالس ـ رم ـ همن الصد ىرِ املُسـج  
  
  

  ــ آه ــا أُيـ ــاه زمـ ــرهـ   يينِذاُء خـ
ــأَو ــذْا أَنـ ــر تكُـ ــقسـ   نيِنِيطَ اجلَـ

  نيِبِاجلَــ ورفُــعم مِالــدى بِوهــ دقَـ 
  نيِعـــب الطَّلْـــقَ تقَـــزومٍ ممســـبِ

حافد راس ـ لَـ عى صـ رِ احلُدنيِس  
نحو صي لَرِدـ يلَـ ت كو تيينِـ رِظُن  

  

ع ــى ــملق ــى الغلَ باْءر  
ــ ــميسـ ــع فـ   رِدي اخلـ

ــو ــدخــــ   يامده الــــ
ــفَطْأَ ــالُـــــ   تره فَـــــ

ــ ــ ترفَـــ ــلَ هلَـــ   نكـــ
ــأْت ــكُــ ــلُ فــ   بٍوي ثَــ
  
  

  ــــــلْقَوبه ــــــطْعانْش  
مرــــثيــــةَ الرضانْع  
تــــــوسد التــــــرانْب  
  انْدي امليـــ ه فـــ يـــ لَإِ

ــ ــلَ ترفَـ ــا النهـ   انْريـ
وـــــتاَألرِح ـــــقبانْد  

  

أَورــو ــجاَأل ناح مـ ــزناد مسـ   ةْوعـ
وــ نـــهص رارــ اَأل تـــالَشسُء تقيه  
ــزِ الَو ــنى أَرت أَلْــ ــتا قَنارصــ   ىلَــ
ـــ لَوكأْثَ نــــرأَن ــــا آتيــــا زهاْءر  

  

  ــقْأَو مع ــار ــرى اَأللَ ماحِ مــفُر ةْوع  
ــو ــكَ قُرب فح ــه مرــطُقْاُء م ةْوع  
ماِإل نرهابِ و جِفْالـتـ ريِ مصرةْوع  
لتــب ــى هقَ ــةُ اَألام حرارِ مــفُر ةْوع  

  
  
 
  


