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 أعزائي يحيى الصادق

  عندما تلتقي اشراقات نورانية الرخاوي بقبس نور السامرائي     
    ...آية اخرى من آيات الحق          

   ...أخر هللا ساجدا               
  ...الضالمين ال اله اال انت سبحانك ان كنت من               

  القوة االباهللا...ماشاء اهللا... سبحان اهللا

  ليس لي اال الدعاء لكما بظهر الغيب

  جمــــــــال
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 تُ خيالها والفكر يسرينظر
 يجري, بموجود الماء وإن 

 لنا روح إذا عذبتْ وراقتْ
 تسامتْ فوق علياء وفجرِ
 وغابتْ بين ساجعة تناجي
 وتاقتْ كّل مشغوف بذكرِ
 تُساِئلني وفحواها تجلّى

 فترميني بساطعة وتدري
تالكام جماُل بريقها فيض 
 وإشراقٌ بأعماقي وصدري

 صهيلها والقطر يهفوسمعتُ 
 بألحانٍ إلى سمعي وحجري
 فأشدو من طراوتها وأغدو
 ثموال وامقا من دون خمرِ

 كمأسورٍ بفاتنة أبانتْ
 محاسنَها لنا والحسن يغري

قٌ شمومبلقائها ع ربيع 
 كأزهارٍ بها ألوان تبرِ
 معانقتي بأفكارٍ ومعنى

 وملْهمتي إذا هتفتْ بفكري
تُ ورودمشمورد ها والخد 

 فهمتُ بسحرها والشوقُ سحري
 عجائب رسمها رمز برمزٍ
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 ومأواها كما شاءتْ بقصر
 لها قمم من األنوار تُسقى
 وأحداقٌ إذا بعدتْ كبدرِ

 أخاصمها وذاتي ال توافي 
 معاصرتي وتحيا قبل عمري

 
 أحاور ذرةً من كنه إالّ
 بأكوانٍ وأكوانٍ وسفرِ

تالقتْ وعالية بناصية 
 فجاءتْ كّل عادية لصفرِ 
 إرادةُ وعينا نون فكانتْ
 لها كن إلى كن ونشرِ

 فذي نفس وما سوى إلهي
 بديع سمائها يهدي ألمرِ

 وما وصلتْ لفائقة المعالي
 بدائرة التوالي والتعري

 أرى طينا ومزروعا بشيٍئ
 به األشياء في ضرمٍ وحشر

 ب بغير نفسٍومن عرِفَ الترا
 وعى اإلدراك أو فاق المعري

 أنار الفكر داجيةَ الليالي
 وأجلى كّل محجوبٍ بسترِ
 إذا وصلتْ إلى شممٍ عقوٌل
 تناءت عن محطات وخدرِ

 فدعنا في مشاربها حيارى 
 عبيدا في متاهات وجحرِ

لعبد النفس مرغوب رغيب 
 وما وعيتْ نفوس حين تضري

 والجهُل قيدأخاطب جهلها 
 كنصرِ, لبسناه حسبناه 

 أحار بنفسنا والعقُل يمضي
 بروحٍ ذات محمود وشكرِ
 فذا صدق بمعسوٍل تحلى
 ألن الروح من نورٍ وبهرِ

 بديع عطائها من فيض يسعى
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 وما يحيى سوى يحي ويقري
 فكّل أصيلة وضعتْ أصيال
 وإن أصيلها كشّاف ذخر
 يدجيرأيتُ حسيسها والليُل 
 محجبة بواضحة وقُمرِ

 فما أدري ولن أدري وأني
 كقطرة موجة تعيا بنهرِ

 ركبتُ براقها والنار داري
 فكان الماء دفاقا لبحر

 كأن زمانها يشكو انعداما
 وإن مكانها دحام حسر

 فما يبقى الذي يرقى ويمضي
 بنازلة إلى بدء وكسرِ

 فهْل كانتْ وما كانتْ سواها
 كمنتْ وما كُشفت لنفري وهل

قموع كرالنفس في د علوم 
 وتلك الروح من وهجٍ وقطر
 وما ندري ولكن قد عرفنا

 بإدراك نداركها بسطرِ
 ترانا كم رأينا واقتربنا

 وما بعدت إذا حفلتْ بنذر
 بسابقة والحقة وأخرى
 لها مدد وإبداٌل بقدرِ
لمقسومٍ وحي وقاسمة 

ورادعة لمحكومٍ بكر 
نابعها بخوفن معنا مضر 
 وما حر إذا صدقتْ بحرِ
 نَصبناها وفاعلها معنّى

 وقد رفعت وما زلنا بجرِ
 نسيم الروح يا روح األماني

 تهادى من جوانبها بيسرِ
مضيي ن بيتها معطور كأن 
 وأن زهورها وجدتْ لتبري
 وهْل فيها زمان أم وعينا
 مراعيةً لموجدة وبكرِ
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 وتاج الباء لو خُلعتْ وغابتْ
فعوال بشرالفعُل م لَبان 
حلوةً دفقَ اشتياق أقاسم 
 أساقيها وتُسقيني بجمرِ

 وما رويتْ من األحالمِ يوما
 ودامتْ في معاكستي وزجري

 كلفتُ بها وال أدري لماذا
 وأخشى أن تداويني بسجرِ

 موم وعاء ضوءوإن حمَل اله
 فقد وصلتْ إلى حممٍ وسقر
 جالُل خزينها في بحر إنّا

 كأمواجٍ بذات الموجِ تجري
 أخي لجمالها نبض رهيفٌ

 يخاطبني بأنغامٍ وبشر
 فعاقر كونها أنّى استكانتْ
 وخذ أمال وال تشكو لدهرِ

 معللتي بآتية تناءتْ
 عديم الصبرِ مذبوح بصبرِ

تْ تراختْ وصاديةقيإذا س 
 وأحيت قلب موؤد بصخرِ
 نزيلةُ علقمٍ والشهد تُبدي

 وإن طارتْ فقد حطتْ بوكرِ
 تطوفُ بمصنوع وصنّاع هداها

 وترتاد التوالي دون حذرِ
 كأن الضوء مأواها وتُروى

 بأنوارٍ وبارقة وعطرِ
 سألتُ زماننا يا أم أني
فأرداني بأنيابِ األشر 

 بة عاشق من ذات طينٍحبي
 ومحشورٍ بواهية وأطرِ
 تؤازرني بأوهامٍ وكذبٍ

 ألن الصدقَ ما بقيتْ لجزِر
 أخاطب خطوتي والروح ثكلى

 بأوجاعٍ وتخريب ونحرِ
 فعشْ أبدا ومأزوما أزيال
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 وطب نفسا إذا صالت كنسر
 أهيم بها وهمي أن أراها

 وإن خلعت لعاشقها ستُذري
 يهوى سراباوقد كان الذي 

 يحاورها بشاهدة وعذر
 أجوب شعابها والخطو يدمي

 فجفّ العرق في وطني ونحري
 وذقتُ مرارةً ضبحتْ بآهي
 فصار القلب مركونا بظهري
 فال روحي وال نفسي وعقلي

 !بإدراك لخافية بجهرِ
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