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العام التاسع والتسعون على وفاة

مسيح اإلسالم املوعود والسيد املهدي املعهود  عليه السالم 

علـى تسـعة تسـعـــو& 5�³-  "برهــنت 
ُمــصــَر5(١)   �غ صا5قا  قصيد\  كتبت 
 rغفل غيابا-  ــن  م ـــد�  g"ي �فــقــت 
مبشر�  �حلميد  ــعــو5  ــال ب ــب  ــرح ي
ــد£  µ�" �لفهم  ــن  م ثوبا   ºلبس�"
فتية  ـــة  ـــاأل
ـــدي ب  ºـــ ـــرف "ع
ــــر�& كـــل مــوحــد ـــم ق ـــر�� "ق

بنا هم  ــس  ð" ــس  ð ــضــهــم(٣)  ــر�ئ ف
تضافر- حسا&  ـــت(٤)  س ــم  ــا� ")مي

)µنا  كـــأ&  ــو�  ــل ص  �I( ــم  ــر�ه ت
"بــكــة  �حلجــا³  Øو  "قبلتـــهم 
تد�فعــت )ليــها  مطايــاهم   £g�
يطوفـو& بالبــــيت �لعتـــيق تـــعبد�
فرية ــة  ــ<ي �ل ــت  ــف الت  ]�I ســو£ 
فرية ــل  ك على   �5g هــذ�  كفى 
"نتنــها �ملستــنقعا-  من  فدعــنا 
مؤيد� ــوال  ق ـــا@  �حل ــســا&  ل ــقــو@  ي

 rضياف فتحت   Èألغــ� ـــر9  �ألك ــا  �ن
 ��غ  ±gال  ïــر ــع �ل  ±g �هللا  ــا  �ن
ــد  "�ل  �ــ غ ــن  "م  ²"³ ــن  م ــق  ــل "�خ
 r
g بفائض  ــم  ــك ــّوت �ُب غــرســت 

�لتز�يد    i "هي  مهـــدينا   Nصد على 

ــد\� ــا:  ــدق "ص حقــا   ºياليت"
")I بامللـــيك �حلي فوقي:  معــاهــد\(٢)
ــر5\ "غ  ºــ غ ــا±  ــب �ألح عصبة  فيا 
معهد  �ــ خ  i  ygــد ــال ب  ºــ ــق "�حل  
مشهد كــل   i �إلســـال9  على  ��gهـــم 

ــد5  Ü كـــل �ــســ ــف ــ�� ت ــس ــف "ت
ـــة �
ــد ــل �م ــ<ي ــم  �جل ــل كــمــا ع
�ملنضد �لصحيح  �لنص   i  fــا ج كما 
�ملسهَّد(٥) �لشــهيد  �لقلب  من  مبر�£ 
كاملحمد ســو£  ــي  ــرع ش ــج  ح "ال 

�ملوعــد  حســب  �هللا    fند� "لبــو� 
�مد   مثل  ــا-  ــرف ع  i ــقــومــو&  ي
�هتد  � فتب  ــا"\  ــغ �ل �يــهــا  �ال 

"عـــد5(٦)  فــصــّو-   rملف� ــذ±  ك  �I(
ــد ــوحَّ �مل ـــه  �إلل بــلــد   %( 2يعا 

�ألسعد  ــو5  ــوج �ل لِلñذ�-  تعالو� 
ناشـــد كل  "من    ،´�5 مــن   fجا ملن 

ــت بــو�لــد  ــس ـــر5 "ل ـــد ف ـــا �ح �ن
ــر55 �ت  �" �خــشى  ال  شئت:   �I(

مقـــصد\   غاية  لإلنســــا&  "�علنت 

نظم �ألستاI: فتحي عبد �لسال9 (مصر)
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"�حتــفي  �ستجـيب  "�عــطي،   �جــيب 
�لعلى   �gلقد� �نا  ــد£،   �ألج �أل2ــل  �نا 
"يأسها  ــا�  ــي �حل ــر  ح  i �لــظــل  ــا  �ن
Þرجا  مينحه  ــا&  
ــر �ل يتق  ــن  "م
بتربة شوقا  �جلــنــا-   %( ـــت(٧)  g³ع
فــؤ��5 )ال  ــا&  ــس �إلن ــة  ــرب ت "مــا 

ــذ\  �ل تــأخــذ  "ال  سطحيا  ــك  ت ــال  ف
  - فكر�  gكز  �إلنسا&   �I(  - ــد£  ""ع  
معذبا �لــســر�±  خــلــف(٨)  جريه   £g�

 ºــه فــأقــامــ ــال ــت 2 ــي ـــال9 "ع ك
g�يته  ــد  ق ـــذ\  �ل ــو@  ــاه "ي �فــقــت 
بفكر�  بعد   fلــعــشــو�� �خبط  فلن 
سالكا �لليل   i �هللا   gــا ن  fــو ض على 
مسر� ــل  ك  ±g  Òg �هللا  عــلــى 
¯ر�   fــل م منجما(١١)،   ــا  µ( ــت  g�ي
بعضنا كنسـيا&  ينسـانا  �هللا  ــا  "م

قصيد�  ــه  ــدي ل ــي  ــق �ل  &�  -gــر ــق ف
�مامكم ــر�±  ــت �ل  i "جهي   áمــر�
�قوµا ــد:   ــع ب ــا[  ــص "ال�ع ـــو-  �م
عاشــق بلوعــة  مشــتاقا  فأســر´ 

لتمثلو�   ،  (١٤) ــيَّ ح �حلق:   عبيد  ينــا5\ 
عرشكم(١٥)  ــد�9  �ق عند  g"حــي  تñهّجُد 
 ßسجد  gـــر �ك ــي  ك لكن  ـــض  ��"
(١٦)rَصــاليــ �لركو´  بعد  من  "تسجد 
"�عَمـقي(١٧)  \gـذòج سجو5َ  jر  سجو�5 
"ِظنñóة ــا±ِِ  ــع م ــن  م  Òg �سبح 
بفتنة °هل  ــو�  ــال ق ــا  م ــل  ك ــن  "م

يعتد\  ــا5   ع "مــا  يدعو  ــن:   م ــر9  "�ك
Üهد   �"ْg ــا  �ن ــو@  ــأم م  �خــ ــا  �ن

ــ<5  �مل �لــنــقــي   fـــا �مل ــع  م ظليل   
�ليد ــة  Iل ــن  "م �ملحيا  فسحة   %(
معقد  yg5 ــا@  ــث �م ــد£  ل فضلت 
موعد شــر  ــو£  س �لدنيا  تعد  ــا  "م
"ُيفقد يــديــك   i سريعا  ـــذ"±  ي
ُممر5 سطح  حتت  صــحيح،    N"صــد
فيعتــد\ يــريد،   ما  حقــيقة  "عند\ 
مستأسد(٩) ــد£  ل  ïمدهو ــا9  ق كما 
مرقــد\ "مزقــت  نومــي  على  ندمت 

يــد\   "� لســا�   "� بســلــو[  "ال 
�جتد\(١٠) �لصبح    i �هللا   gنو  fضو على 
عثر- �خ�� بعدمـــا �I±  جــامـــد\
�ملتـــوقد(١٣) فياللــحافـر(١٢)    ،gنضـــا

"ما هــا& عنــد �هللا  يــو9 تــشــر5\ 
مـــهتــد\ منــيب   ±�"� بد�ية 
سيد\ ــو�±  ــأب ب مــغــ<  ــز  ع فــقــد 
"�عــبد �ستــقيم  تقَبلñـنóي؛   &("

تعــبد    "قــت    ،gلــصــو�  i نافخ   %(
لعابد   fجــا ــو&  ــك �ل مليك  فــإ& 
�ملســاجد ــا  ³"�ي  i "جهي  "يسجد 
�ملحــامد �لغــزير  �ألعلى  على   ºث�"
"�سجــِد �gجْع  �لسجــد�-  �سجد   &ْ("

�جليائد  ــصــاحلــا-  ــال ب "يــأمــر� 
"فــاسد مريض   �تفك كــل  ــن  "م
ناقد ــن   ظ ظنه  عـــاِ±(١٨)  كل  ــن  "م
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(١) �ملصر5 �خلطأ.   (٢) معاهد\ : �لر�عي �ملتعاهد   (٣) �لفر�ئض هي �لصال� "�لبناf هو �إلسال9 بº على ðس. 
(٤) باهللا "مالئكته "gسله "كتبه "�ليو9 �آلخر "قد�g تعا%. (٥) �ملسهد �ليقظ.  (٦) صو- "عد5 هو كالصر�æ على �مليت "تعديد مناقبه.

(٧) g³´ �هللا فينا حب �جلنة فطلبها �إلنسا& °هل 5"& فهم ملا يعتمل فيه .. "�لدنيا "كل مافيها  مثل كب� جد�  مضر"± للفهم ""عي �لغيب.
(٨) يسعى �لناy خلف مايظنونه ماf �حليا� "�هللا هو ماf �حليا�.   

(٩) مستأسد: نبت طا@ "بلغ:  كزg´ �خر² شطأ� فآ�g³ فاستغلظ فاستو£ على سوقه. �" كأ�g خاشعة �هتز- للماg" fبت بالنبت �ملتنامي.
(١٠) �جتد\ �طلب �جلد"£ "�سأ@ �حلاجة سو�f للسائلني

(١١) �ملنجم  عر"N  "خز�ئن  i �أل�g فيها ثر"� طائلة ، �لبحر: ليس ¯ر �ملاf فقط بل �يضا �لشق "عمق �لرحم . .. 
.fملضا�" Àلنشا� i من �لقلو±:  �لسريع �لتوقد" ،f(١٢) �حلافر: �لعبد �ملنقب عن �لثر"�- .. "�هللا هو ثر"تنا. (١٣) "�ملتوقد: �ملضي
(١٤) حّي �\ على �لصال� "�ملجيg fفع �حلجب �\ �لسما�  للمصلني بالوقوw �مامه معت<ين من ند�ئه حضو�g خاصا فوN �لعا5\

(١٥) ليس لعرï �هللا �قد�9 "ال هو ÞلوN بل هي �ستعا�g جلال@ �هللا.  (١٦) �لصالية �جلبهة.
(١٧) �عمقي: سويد�f قلب �إلنسا& ، "�لسجو5 يأمر بسجو5 �عمق شعو�g ح| تصفو �لنفس لسجو5 حق..  �جليائد 2ع جيد

(١٨) �لعا± "�لظنة "�ملعا± �لتهمة.   (١٩) �لصامد : �لقاصد "�ملناضل من �جل �ملعرفة

عال كم  ��لبصــ �لنقــد  على  تــعا% 
عمـــيقة  حـســانا   ََfاq� َتـسمــيت 
عن<   -��ـــ ¯  i ـــي  g"ح ــع  ــق "�ن
حبكم  Øــو  ــأ�  ــج ف  Âــ ــل ق  �ــ ــغ ت
بابكم  ــا±  ب على  �بــقــى   ºياليت"
مقــالة  Âبقل يومــي  تكتـــبو�  فإ& 

منا³ال   g5ـــا �غ ـــا  )Iن  ºتعط  &("
فيــكم بالفــكر  �ليو9  تســلى   Îخيا
سجد� ســاعــة  ــو9  ــي �ل  �ــ خ  &�  i"

¯ضر�  ــو@  ــث �مل بــا±  لنا  فتحت 
سعد�  ســاعــة  ــأ&  ــش �ل  �حق مــثــو@ 
لطعمه ــل  ــي ــث الم ــاال  ــق م ــو@  ــق ي

ســالمــه   � �هللا  صـــال�  ــه  ــي ــل ع
موقفي   fــا س مــا  بعد  "جــدتــك  ــي  µ(
مضــى ملا  ــو5  �ع ال  "جدتك  ــي  µ(
gشــدها  ïطا  �I( نفسي  تتــركن  "ال 

�لصامد(١٩) جنــا&  حبا  بكــم  "جن 
"�نشد  gلعــطو� �بغي   &( �لعـطر  هي 

ــو55  ــت �ل ـــال5  ب  i ــي  Ú ــع  ــل "�خ
غد\  %( ـــد"9  الي �مــســي  فياليت 
�ليد  gــا ــف �ظ فيه   yـــر "�غ مقيما 
ــد ــب "�لــتــزيــني �بــلــغ "�gش ــن �حل م
ملولد\ �ــال   ترضى  مــنـز@   %(
�لتعبد ــفــر�  ل ــر�²  ــع م ــو9  ي  i"

�لتهجد؟  ــال�  ص ما   :Èمع ــو@  ه  i"
مســد5َّ لفــهم  فتـــحا  فياحسنه 
5gــو م  �ــ خ ــد  ــاج م مليك  ـــا9  �م

�مد  ــن  ع  �fـــا ج ¯ــمــد  ــد"  ــش "ي
تتــجـد5  تــكن،   &( صال�   عليــه..  
ــد ــ� �gش ــال  غــافــال غ ــوي "ســـر- ط
قصائـد\ فاقبــل  "�لنـسـيا&  �ملو-  من 
"�gصد\ عــد"\  فيهــا  "التشــمــنت 


