
  ةسم هللا اًشخمن اًشخيم

 كصيذج ةعنىان

إىل دعاج اًتاطٍ    

أتتاع ، أنشأتها وكتما اختذَ اًنضاع واًخصاَ ةني اًسٌفيني وةني اًدضةيني 

سماخح  وهان رًى عليث خشب اًخٌيج ، وهان. اًذعاج اًشتاب املعشوفني 

مع أن ، يداوي اختىاء املىكف  -سخمه هللا  -ةن ةاص شيخنا اًعالمح عتذاًعضيض 

فلذ عشفت  . ف ةشيىخ املذينح خاصحش  ع  وما ي  ، كٌته ومدتته ًٌسٌفيني عامح 

ويسأًني سؤاي ، يذنيني من مجٌسه ، عنذما أصوسه يف اًشياض ، رًى جيذا 

  ؟ وهيف املشايخ يف املذينح ؟هيف اًىاًذ : املدث املٌهىف 

َ   - مه  ت  ٌّ مع ك   -ويفشح ةأختاس جهىدهم املتاسهح يف اًصمىد  جدافٍ  أما

 اًدضةيني .

إىل تشن  ويف هزه األثناء أصذس اًشيخ ةياناً شامال ًطالب اًعٌم يششذهم

ستغشاق يف أمىس اًخصاَ وإىل اًتآًف واالنوتاب عىل طٌث اًعٌم وتشن اال 

 . اًسياسح

وفرسوا ةيان سماخته هتفسري اًشافضح  - أهٍ األهىاء شأن   -فلاَ ةعض اًذعاج 

 كها ًنرصج ةاطٌهم .أعنا ًٌنصىص ةتدشيفها ويلّ 

ثنى عىل وأ، يف نصاةه  فيه اًدّم  ع  ض  و   ثان   ه إلصذاس ةيان  سماخت   شّ فاضط  

ووصف خصىمهم ةذعاج اًتاطٍ ، سم واخذاً واخذاً شيىخ املذينح وصهاهم ةاال 

 يصيذون يف املاء اًعوش .اًزين 

ذ هزه اًلصيذج اًثاني واضدا اليدتمٍ اًتدشيف . ف اًتيان  وهان   وان مًى

 ن أًفاظ سماخته :ها معنىان   امللتتس  

 إىل دعاج اًتاطٍ

 



 اْلَحُّق َأْعَؾى بُِحْؽِم الَواِحِد الَّصَؿدِ 

  
 وكوُرُه َساصٌِع فِي اْْلُْفِّق لِْْلَبَدِ 

   
 َوالِّصْدُق ُيـِْجي َأَخاُه ِعـَْد ُكْربَتِهِ 

  
 الَؿَددِ َواهلُل َمْع صادٍق بالـّصر و

   
 هِ تِ ايَ فَ والؽِْذب ُيردي أخاه يف كِ 

  
 َعَؿا قريٍب وحُّظ الَؽاذبقن َردِي

   
 يارِب ُرحؿاك من قوٍم بضاعتُُفم

  
 زيُف الحؼائّق والتفويُل يف َلَددِ 

   
 يارب رحؿاك من قوم قِد اكحرَفْت 

  
 أفؽارهم َفَفُؿوا يف الَغِي و الَػـَدِ 

   
 ُم َحَسـًافُ ـْقعًا مِ ـِ َص  ونَ َسبُ حْ يَ وَ 

  
 الَرَشدِ  ِج فَ ـْمَ  نْ عَ  قُُفمْ عْ َل َس َض  دْ قَ 

   
 لِْْلَُلى َسِػُفوا مْ تُ كْ رَ اَذا تَ ُم مَ وْ ا قَ يَ 

  
َ كْ رَ ا تَ اذَ مَ 

ِ
َْ تُْم ْل دِ الْ  نَ اٍد مِ ْو َْ  َو

   
 اَيتَُؽمْ َْ  مِ َل ْس ُة اْلِ وَ عْ دَ  ْت حَ بَ ْص َهْل أَ 

  
 ى َسـَدِ ؾَ ى َهْدٍي عَ ؾَ ا عَ قفَ فِ  َعْونَ ْس تَ 

   
 َأْمَسْت مِْن َحبَائِؾُِؽمْ ُة الِديِن وَ عْ دَ  مْ أَ 

  
 ي بََؾِدياِذ فِ ؼَ كْ َة الِ فَ بْ لتُـِْشئُوا َج 

   
 ُتُفمرَ مْ زُ ي وَ وِش ـَُْ ي وَ ـِ َهَذا الُخَؿقْ 

  
 ي َذُوو َعَددِ اِس بَ عَ ي وَ ابِ رَ ا التُ ذَ هَ 

   
 اِهِجُؽمْ ـَي مَ وُكْم فِ ُمْرِشدُ  اُتُؽمْ ادَ َس 

  
 َؿدِ تَ ُمعْ  رُ قْ َخ  مْ هُ وَ  مْ َحْذَوهُ  َتْحُذونَ 

   
 َلُؽمْ  َمَجاَل وا َل اُج  ُتدَ وا َل ؽِرُ ُتـْ َل 

  
 ى َعَؾى َأَحدِ ػَ خْ يَ  َل  َح بَ ْص ُر أَ مْ اْْلَ 

   
 كََطَؼْت  ي ُحبِِفمْ فِ  ائُِطُؽمْ رَ َهِذي َش 

  
 ُؿْستَـَدِ قٍد بِ يِ لْ ائُِل تَ َس ي رَ ذِ هَ 

   
 َن مِْشَعُؾهُ وْ ؽَ ُخَؿقْـِي َأكَاَر الْ وا الْ الُ قَ 

  
 ُمتَِؼدِ  ْفِّق ي اْْلُ اُح َثْوَرتِِه فِ بَ مِّْص 

   
 َعَؾـًا ؟ ُحْؽُم َمْن قاَلَفا يف داِرِهمْ  ما

  
 تََؼدِ عْ ِن مُ ي ُحْس فِ  مْ كُ دَ ـْعِ  اَل زَ امَ 

   
 ْْ  ْقَػتِِفمْ وَ ُجْرًما بِ  مْ فُ ْم لَ تُ رْ ػَ تَ َكقَْف ا

  
(1)ِف َهَداَم ِذي الُطْغقَاِن والـََؽدِ فِي َص 

 

   

                                                           
ن جعٌنا نرتخم عىل أياَ صذاَ يف اًعشاق . صدامهنا نشي )  (1)  ( أهرب طاغيح فٌما طشد ، جاء ةعذه م 



 ِؿًل تَ ْش اَء مُ َج  نْ مَ  يَؼُؽمْ دِ َأْضَحى َص 

  
 َعَداَوِة لِؾتَْوِحقِد فِي بََؾِديبَِرِد الْ 

   
 ُمْعتَِؼًداَلبَْلَس ِعـَْدُكْم َلْو َكاَن 

  
 ِديَن الَرَوافِِض أَْو َيْدُعو إَِلى اْلَػـَدِ 

   
 ُمَدِعقًا

ِ
 َأْو َكاَن َيْجَفُل دِيَن اهلل

  
(2)َزَعاَمًة لُِغثَاِء الَسقِْل َوالَزبَدِ 

 

   
كَْؼاِذ بُْؾَداٍن َلُفْم َزَعُؿوا  َقاُموا ِلِ

  
 َل ُيـِْؼُذ الـَاَس َتّْصِريٌح َوَصْػُّق َيدِ 

   
قَُروا بِْدَعًة َما َشقَُدوا ِحَؾؼًا َْ  َما 

  
 لِْؾِعْؾِم َواْْلَْولِقَاُء ُيْدَعْوَن َكالَّصَؿدِ 

   
 كَبَْرا مِْن َتَّصُرفِِفمْ 

ِ
 إِكَا إَِلى اهلل

  
 كَِل اْلَػِريَؼقِْن َلقُْسوا مِْن َذِوي الَرَشدِ 

   
 َلقَْس الُوُصوُل إَِلى َتْحؽِقِم ِشْرَعتِـَا

  
كْتَِخاِب َوَل بِاْلَؿْجؾِِس اْلبََؾِدي

ِ
 بِال

   
 ْرُسُؿَفاْرِب يَ ِه َصِريَؼُة َأْهِل اْلغَ َهذِ 

  
 َوكَْعتَِؿدُ  كَْرَضى بَِفا َكقَْف  "مرِتانُ "

   
كْتَِخابَاُت َلْو َجاَءْت بَِعاِهَرةٍ 

ِ
 َفال

  
 لِْؾُحْؽِم أَْمَسى َلَفا اْْلَْقَواُم َصْوَع َيدِ 

   
 دعاٌة لِبُْطَلٍن بَِلْجَؿِعُؽمْ  َأَجْل ..

  
 َقْد َقاَلَفا َحبُْركَا فِقُؽْم مَِن اْلَؽَؿدِ 

   
 َأَجْل .. َوُخَطتُُؽْم َتْشِويُش أَْفئَِدةٍ 

  
 مَِن اْْلَكَاِم بَِل َخْوٍف مَِن اْْلََحدِ 

   
 ُتْؾُؼوَن َلَؿا َتَرْوَن اْلَؿاَء ُمـَْعؽًِرا

  
 الَّصقَاِد لُِؿتَِّصدِ َلُؽْم ِشبَاكًا ِسَوى 

   
 َهِذِه َشَؿائُِؾُؽْم َجاَءْت ُمَّصَدَقةً 

  
 مِْن ُسَدِة الَشقِْخ ُتْخِزيُؽْم إَِلى اْْلَبَدِ 

   
 َلَطاَلَؿا َدَلُؽْم لِْؾَخقِْر ُمّْصَطبًِرا

  
 بِاْلِحْؾِم َوالِؾقِن َيْدُعوُكْم إَِلى الَرَشدِ 

   
 ُمَؽابََرةً  َما َزاَدُكْم كُّْصُحُه إَِل 

  
 َفَظَل ُيْؿِفُؾُؽْم ِحقـًا إَِلى َأَمدِ 

   

                                                           

ح عظيمح ًذي اًدضةيني ، إشاسج إىل عتايس مذني صعيم جتهح اإلنلار يف اًجضائش  ( 2) وهان يدظى ةمنًض

إن مصباح ثورة الخميني قدأضاء ودعاتهم ختى ةعذ صياسته ًٌخميني وترصيده اًختيث ) 

 . (الكون



 َهَذا اْلبَقَاُن اَلِذي َأْمَلُه فِي َأَملٍ 

  
 لَِجْؿِع َصٍف َوإِْصَلٍح لُِؿْعتََؼدِ 

   
 َحَرْفتُُؿوُه َوُقْؾتُْم فِقِه َتْزكِقَةٌ 

  
 لُِعّْصبٍَة َما َجَرى لِؾَشقِْخ فِي َخَؾدِ 

   
 مِـُْه َتلْكِقٌب َوَتْخطِئَةٌ َوَما بَِؼي 

  
(3)لَِؿْعَشٍر َما بِِفْم َعقٌْب لُِؿـْتَِؼدِ 

 

   
 َأْوَقْعتُُم الَشقَْخ فِي َهٍم َوفِي َحَرٍج 

  
 َقَوْلتُُؿوُه َمَؼاًل َلقَْس َذا َسَددِ 

   
 ُثَم اكْبََرى َلُؽْم َكالَؾقِْث َيْؾطُِؿُؽمْ 

  
ْضبََة اْْلََسدِ مِثَْل اْلََراكِِب َلَقْت  َْ

 

   
 َأَيا ُشقُوَخ اْلُفَدى فِي َصقْبٍَة َلُؽمُ 

  
 مِـَِي التََفاكِي َأْرَساًل بَِل َعَددِ 

   
 َمْن َكاَن َيْجَفُؾُؽْم َفالَشقُْخ َيْعِرُفُؽمْ 

  
 َأْوَكاَن َيْخُذُلُؽْم َفاهلُل ُذو َمَددِ 

   
 

                                                           

 . إشاسج ًضعمهم إن ةيان سماخته  األوي  كذ وجه فيه اًٌَى ملشايخ املذينح(3)


