




































































 حسني يا  حسني 
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األدلة على 
وحدانية اهللا تعاىل






   





 
      
      


     

     

 
       
      


      
      
     
       



      


       

      
       



       
    


  
 

    

        



       
      
     



        



      


    



        
        
       
    



         




       

    





      
      

       




       

 








     
    
       
       
       
 
      
       

      









 





 محمد رضا الحكيمي 
 الشيخ 

الخطيب 
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جيبولي حصيرة او شيلوا احلنني نادى حسني اهل بيته الطيبـني 
يودعنه وعليه الدمع تنثـــــــر لعد هاي احلرم وسط الصواوين 

وزينب واحلرم واجموع االيتـــــام  شالوه النشامه لوسط اخليام 
فكدك فت مرارينه أو فــــــطر حاطوا بيه نادوا يضرغــــــام  

تكله والدموع اتسيل غـــــدران  صرخت زينب وبيها احلزن بـــان  
اشعظمها ها ملصيبة اهللا أكبر جيف اتغيب يا زهرة الشبـــان   

 
بينه بعد يـــــا لوالي اشخليت  ياعني الكالدة وشمعة البيــت   
ميته وال اشوفنك امطبـــــــر  عكبك يا ابن اخوي اليوم وديـت 

يـــا غصن التفاخر بيه االغصان  ياعود اليفوح ابطيب ريحــــان   
عكبك مــــــــن يسليها وينغر يا خيمة التفيي عله هالنسوان  

نصد ليكم طبكك موته ياحلباب  كلي امنني اجه لينه هاملصاب 
اشيجي باإليد لو حـــــان املكدر  هاي املاعلي مرت باحلســــاب  

وأما أمة ليلى فلسان حالها يقول: 
انه عكبك املوتى اليوم وديـــــت  تكله يا لولد يا زهرة البيـــــت   
ويـــاهو العكب عينك بيه يستر  يبني يا لولد بيه اشخليـــــت   

من شفتك امن الدم البس اثياب  يبني يا علي اعليك الكلب ذاب 
امصابك واالشد عودك امحيـــر  مدري أمنني اجه ليه ها ملصاب 

يوليدي يعكلي وقرة العــــــني           هد حيلي امن اشوفن عودك حسني 
فكدك جسم كلبة اليوم نصني         او دمعته نوب يخفيها وتظـــــهر 

   





في  الشنافيه  نزيل  اخلفاجي  احللّي  حبيب  الشيخ  باقر  الشيخ  دونه  ما  وكذلك 
:ديوانه من البحر الطويل مبناسبة شهادة اإلمام الباقر

نوح وانحب على الباقر يا لتحب طول الدهر
كوض ابسم آل مروان أولب جبدة انفطر

يا للذي ابكلبك مودة للنبي ونسله الكرام
نوح وانحب واجري دمعك واحزن بطول االيام

واذكر مصيبة الباقر جرعة العلكم هشام

أو من بني مروان اذيته        هــــــدت العالم رزيته   
وعالج وكربت منيتـه        زادت أمن السم شجيته   

        واصبحت مظلمة االكوان من الهم والكدر 

بني عبد امللك ويلي امترمر او بني الوليد
حكموا او ظلموا وجاروا غدروا بزيد الشهيد

وأزيد محمد الباقر بيه فعلت ما تريد

ارجاس ما يبطل غدرها         امن النبي شنهو عذرها   
عملة ما يجبر كسرها          عملت الزايد كفرهـــا   

غيبت من آل عدنان او من هاشم كمر

غار بحر العلم عنكم يالتطلبون العلم
محمد الباقر ذخرنه املنهل بعام الزحم

اشحال كلب الصادق ابنه واملدينة وما تلم

فكد ابو الصادق ذهلهـــا   يثرب ارجتت بهـلـهــــا   
وعكب عينة الذل شملها  چـان نوماس وحمه الها   

وامسى يبجي اعليه القرآن وتنعاه السور 

ال بد اتعود الليالي ومنها نستافي الطلب
وين منوة اهل الضغاين وعد املغيب كرب

چـالرماد بريح عاصف تغدي لو الح وركب 

وبالطعن يسعر حربهـا  يجي وبالسيف يحطبهـا   
ايجولها وياخذ غلبهــا  چـالرحه وهوه قطبهـــــا    

ويهجم اديار ال سفيان وال يبقه أثر

في  الشنافيه  نزيل  اخلفاجي  احللّي  حبيب  الشيخ  باقر  الشيخ  دونه  ما  في وكذلك  الشنافيه  نزيل  اخلفاجي  احللّي  حبيب  الشيخ  باقر  الشيخ  دونه  ما  في وكذلك  الشنافيه  نزيل  اخلفاجي  احللّي  حبيب  الشيخ  باقر  الشيخ  دونه  ما  وكذلك 
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Cinnamaldehyde
  Eugenol  
 Cinnamylacetate 
methoyycinnamaldehyde
 cinnamylalcohol
   Cinnamic acid
      
Cinnzeylanin Cinnzelanol
      
Oligomeric Proanthocyanidins
      

mucilage


      
       
      




       
       
      
    


      


       
      





       


      
      






        
      
     
       
      
       
        




      

 Cinnamaldehyde  
     


arachidonic acid
thromboxane    
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