
 

 ولي اهلل
 اـولّي ــّقبالح اللـُه و َكَلـْد أرَسـَفَق          اـَل ربُّ الكوِن للناِس نبّيـا أرَسَمَك

 علّيا يا علّيا 

***** 
 أّيدْ ـروُح َتـْم ، َوِبَك الـبن مري ـیيا أخا عيس          ْدـِه ُيْعَقـاِب اللـَفي كت ، ٌرـــا لَك أمــيا علّي

 ُمَحّمْد، ُكْنَت للهادي مثَل هاروَن لموسی ،           ن رسوِل اللِه ُمْسَنْدحديُث الفضِل ُيروي َعو

 ُمّت َبْل َوُمْذ ُتْبَعُث َحّيا ومَ الٌم َيـس          َفي المهِد َصبّيا وْن َكّلم الناَسياَمََف

 علّيا يا علّيا 

***** 
 الـِه َبديـلَك ِلـدوا َشْخَصــــْم َقْد َعَبـَبْعُضُه          الـرَك َسبيــوا الشِّـوٌم َجَعلـا ِبئَس َقـيا علّي

 الـرِك دليــذوي الشِّـل، ذا ـَك هـْن ُموتـِلَيُك          الـَك أن َتمضي قتيـَفي ، اُن َربِّيـََفَقضي ُبْره

 وّياـاَن الذي أعطاَك ُخْلقًا َنَبـُسبحو          ّياِفاَن الذي أظهر ما كاَن َخـََفُسبح

  يا علّيا علّيا

***** 
ََـاِجيـَعْن دي، ا ـؤلنـو ُسـا َلـيا علّي ََ ََ          وادِ ـِر الّس ََ  داِدــزٍن و ِحــُثوَب حُ  ، ِل اّلُّـواُد الليـما ّس

 راديــاله سيُف المـغ، ِليٌّ ـوَم َعــَل اليـُقِت          رِش يناديـِعنَد ذي الع، َو ِمَن الوحِي ِنداٌء 

 هاشمّياِلْيثًا الَبغِيسيُف اليوَمأصاب          وّياَماَلَء الكوَن َد،  ذاـنداُء الوحِي ه

 علّيا يا علّيا 

***** 
 اِءـروؤَس اّلنبي، شّقْت ، ربٍة ــا ِمْن ضـيا له          اِءـقي اّلشقيـَك أشْنِما ، يَف َيْدنوا َكـيا علّي

 اءِ ــّكان السمــرُش و ُسـَلَك الَعـعي َمْقَتَنَو           اِءـَر ِدمـرْت َبْحــََفجَّ، اٍغ ـربٌة ِمْن كفِّ بــض

 روُح ُبكاًء َسرَمدّياـَدَك الـيْبِكي ََفْقو          اِئِه َنعيًا شجّياـِنعاَك الَعرُش َفي ُعْلي

 علّيا يا علّيا 

***** 
 دي ُبكاهاـَعْنَك ّل ُيْج، َرْت ِعيني ِدماًء َلْو َج          وري لظاهاـَزْل ُيـَلْم َي، اِء ناٌر ـَلَك َفي اّلحش

 اِر طاهاــيا أخا الُمخت ، َدًا أنَت شفيعيـو َغ          واهاـاِر َجـَلَك َفي ن ، ْزَنًاـروُح ُحـوُت الـَسَتم

 وّياـدًا َعلـو أدعوا اّنني قْد ُكْنُت َعْب          َغٍد َخْلقًا سوّياسُاحيا َبْعَد َموتي َفي

 يا علّيا علّيا 

***** 
 َسوَف يأتي الصوُت َلمُّا يْحَشر الناُس َجميعا          ٍر أن َيضيعاـَيْوَم َحش، ا ـُكُل َمْن واّلَك حاش

 وِض َشفيعاالحَ  يا صاحَب، وف َنلقاَك َغدًا ـس          ان ُمطيعاـْن كـاز مـا ، َفـعلّي والی از َمْنـَف

 َمْن كاَن تقّياَك َو و َمْن ُيوالِيـسَيْنُج          ّياَسَنْلقاك غدًا َفي ُموعِد الحشِر َسِخ

 علّيا يا علّيا 

***** 



 

 وّلـُع ُحقـسقي الدم، وَفي ِرحاب القلِب َناٌر           وّلــَر الَمهــَد اّلمـكاَب، واٌد ــا ذا َفــيا علّي

 وّلــاًّل و َسهــارًا و ِجبـِبح ـویطَت رخةٌ ـَص          وّلــكي الرسـٍة َتْبــُاّم ، اياــاُف من َبقـتَهو

 يَك َعِشّياْبيِكسُنْبقي ُبْكَرًة َنْبكي و َن          وصّيا  ادي وزيرًا وـْن ُكْنَت للهََفيأَم

 علّيا يا علّيا 

***** 
 جابر بن جليل الكاظمي ذشاعر : استا

 
 


