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م الْالقادمرظَتَن : اخلالفة على مهانج النبةو  
)هـ١٤٠٠ يف عام لْتُهاقُ  قصيدة يف الصحيفة الرمسية يف ذلك ، ونُ ن اهلجري اخلامس عشريف مطلع القر رتش

انقضاء القر اثْ -  ن الرابع عشراحلني بصنعاء. ويف القصيدة تفاؤلٌ بأنو اثْ انِننا عإن شاء - رش إيذان  بأن ا
يكون القرودة اخلالفة الراشدةن اخلامس عشر قرعليه وسلم  -  النموذجية – ن ع د النيب صلى االيت وع

املسلمني بعودهتا يف آخر الزمان ، فالبر يظهر متَكْدملًا بعد أربع عشرليلة! ة، كتاب "اخلالفة القادمة"  رنظَي
                )للشاعر وهو مطبوع وموجود يف موقعه على اإلنرتنت

ــانٌ ــر  زمـ ــد غَبـ ــولَّى و عهـ   تـ
   

ــى الْ ــى وأَبقَـ ــروعصـــر تقَضـ   عبـ
     

ــد بِ ــرنٌ وليـ ــه جوقَـ ــددوجـ   يـ
   

  ه مجريـــات القَـــدرتجرِي بِـــســـ
     

ــ ــأَنَّ اللَّكَــ ــااليــ   ي وترحالَهــ
   

ــنِني إىل الْ ــحــ ــرمنمِ الْادقَــ   تظَــ
     

ــأَ ــدر هـ ــا بـ ــورِا أَذَيـ   وانُ الظُّهـ
   

ــر؟  مفَ بــن خ ــلْ م ــدر ه ــا ب ــك ي   الَ
     

ـ و فـــيم اســـتتارك والْ    الَمونَعــ
   

ــونَ ــ يخوضـ ــر؟خات الْيف الظُّلُمـ   طَـ
     

  يـــقرِونَ نـــورا يضـــيُء الطَّيـــديرِ
   

ــدو الركَـــ  ــتقَراب إىل الْويحـ   مسـ
     

عييم ــــبــــاتونَعــــباحلاس كاد  
   

ــد م ــا ق ــأَم ــى اثْن واثْض ــان نــا ع ش؟ر  
     

  هِــاللَأيــا أَرض هــل تــذْكُرِين الْ  
   

ــ ــة لَاللَ الْهـ ــر؟هِدايـ ــا ظَهـ   مـ
     

ــم ا  الُكَمـــوحـــني اســـتدار وتـــم الْ ــوعـ ــلضـ ــرياُء بِـ   ه وانتشـ
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ــام كُ ــوأَيـ ــنـ ــحا الْا جعلْنـ   اةَيـ

   
 رــــوهــــا يف السهاجنـــا ومميعن  

     
  علْيائــــهر بِِمنِيــــالْ وظَــــلَّ

   
ــاهي الَّ ــاليبـ ــرليـ ــولِ العمـ   ي بِطُـ

     
لَو ضيـــا أَر كـــديولَـــا الْرـــوميغ  

   
 ــر ــا نـ ــدهر لَكُنـ ــوالَ الـ   اه طَـ

     
  أرض حــانَ القُــدوم  ودونــك يــا 

   
  يـــبٍ ســـيبدو القَمـــرو عمـــا قَرِ

     
ــيبدو لَ ــس ــا الْن برــ ؛ د ــب مالت رامِد  

   
  ١فَيـــافي وأَهـــلِ احلَضـــرلأَهـــلِ الْ

     
  اما اَألنـــســـيحي ٢امِختـــوقبـــلَ الْ

   
-  ــر ــا ي ــى م ــدني -ام علَ ــرا الْبِ ش٣ب  
     

*            *            *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
. وقد َضرر في الحَدو ، وبیوت الَمْدر في الَبوبیوت الوَب كما في الحدیث الصحیح عند أحمد والحاكم . وَمَدر وَبٍر یِتكل َب خل اإلسالم في آخر الزمانْدسَی ١
  كلِّھ) التوبة . سیر قولھ تعالى : (ھو الذي أرسَل رسوَلُھ بالُھَدى وِدیِن الحقِّ ِلُیْظِھَرُه على الدیِند ابن كثیر الحدیث عند تفَرأْو
  . قبل قیام الساعة ٢
عدا اإلسالم كما في  كلھا ما للََك اهللا الِمھِلوُی كتھاَرات ، وتعود لألرض َباَوَدون َعرام بُدعلى ما ُی - عیسى علیھ السالم أیاَم - ذاكر حیَننیا البَشُد  سوف تكون  ٣

  .  والحاكم وعبد الرزاق ات كما في األحادیث الصحیحة عند أحمدیَّباع والَحع عداوات السِّ، وترتِف األحادیث الصحیحة عند أحمد ومسلم وغیرھما
  


