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  يف وداع الساجد الراحل
مني احلَأحسن  الوالد هذه القصيدة يف وفاة (قيلتإمام وخطيب مسجد الفوز يف مسيك بصنعاء وأحد  يازِر

هـ وهو ساجد ١٤٢٠ حمرم ٢٢ تويف يف ، وهو والد زوجيت األخرية ، أزكيه على ا تعاىل الدعاة ااهدين وال
  الفوز رمحه ا)  يف الركعة الثالثة من صالة العصر أثناء إمامته بالناس يف مسجد

ــ ــطْد يجمـالْ ــلِ أَحلرب للُ ــدامي   اجِ
   

ــ اي ــم ــت راقَدا لَاجِ ــكي ــ ب اساجِد  
     

ــت راقَلَ ـ ي ــك يف الصـ ــبت الةهممؤ  
   

ــوت ــع الْجرق الْفَ ــم شــم ش دااهداه  
     

ـ   ــا هـ ــا ِهللا م ذا الْتــخ تــو   دارِام بِ
   

ــ ــانَ  رإالَّ لِســ ــةَ وارِداكــ   ثَمــ
     

ــ ــكه وجللَّـ ــوالْ هـ ــعبـ   ورهادةُ نـ
   

ظَو ــذَاك ــلَ ــان ا  ي مــد عبم ــي   أُرانِ
     

ــو ١خــالُوإِ جــالْ ه برِِد وجــه ــك حولَ ه  
   

  ٣عت عســجداسِ شــمكالشــ ٢مصــبوغةٌ
     

وعـــمكَام ةمـــغالْام ـــةبـــرِ الَّديت  
   

زاد هـ    ت   ٤زيـدا ك أَحسـناً بـلْ غَـدت بِ
     

يــى لَن ــع ــ(الْ ان ــالْ وز)فَ زِحــه إِمام ين  
   

ــ ــالْ ذاوكَ والْم رآثــم ىابِنــد والص  ٥ر  
     

تــب ــك ــي الس ماُء الصالوم  ــثْحني الُه  
   

تــبي الْكِســبفَ ٦ةُطَيقَــةً وتراقُّــحد  
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ــ ســعٍ يف الْارِوم ريِخ ــي خهــار م جد  

   
ـ ي ملَ شالْه ـ د   ١النـدى  يف لَـك انُ مثْريجِ

     
ــ حاً ســم ســل الص يمــكُ رِد ســي ن ضيفُه  

   
ــقَيف الْ ــدلْ ــنِم الْارِ يغبِ ال يف ال ىتــد ٢م  

     
  أَيتـــهر يـــهيف أتـــى إلَعوإذا الضـــ

   
ــي غــاناً ل سل وــد لضــع سو ايفد٣اع  

     
ـــعلـــ والص ـــببِححال   ـــهأْبود ني  

   
ــي  ــيزجِ ــع الْ عاَء مــد ــال جالِء ماود٤د  

     
ــ ي ــم ــرى فولَكَ الْي كخلنــلُ م ــحاًي اص  

   
ــداً فَمر أو ــش ن٥اًط ــر يور ااكــد اش  
     

ــ مــا ــواً ٦ارِســحت يف اَألزِلْ ــاًقَانِ ٧نِض   ت
   

ــة رجوإىل الْ ماعكــقْم س ــم ــدا ٨غْ اهج  
     

ــ ــوتطُ ــاجِوف يف تلْ ــاًد دك املس   اعي
   

ــت يف الْ ــوحملْ ــح الس اقــد جاهم الح  
     

ــومِ  علُــهــلِ العأَخجلْــت مــن أَ   ومهملُ
   

ــ والعالــكِّيت الس قْ ٩مــرةُ  الْم ىبــد ه  
     

ـ ضأَ   ١١مطيـةً  ١٠ك السـفَر الـدؤوب  حى لَ
   

ــوالْ حوالت جبل ــب ــغُ أص ــداح مقْي ص  
     

  تكَّرذَتـــتهـــا  فَكَّرة ذَيـــرقَ مكَـــ
   

  

وتــر ــا راككْ ــت فيه عا نيدــج ١٢وس  
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مل يا الْنــو ســف لَ الْعجــدم ــلَ وق ــىأَ ي ت  

   
 يف ع ــد ــنهم عدي ما زدــو ع  ــك ١ائ  

     
ــد ــت لَألكُ ق ــبن ــاًاِء ن ــا نِبراس   كم

   
ــد كُ ــت  ق ــامِن ــ ٢لَألرح اشمــ ه اسدي  

     
ــ ــدوبكَ ــماك بال ــد ٣نهتوـعِ ال اعأب  

   
ــلَ اَأل ــمثْ ــردا ارِقَ جتــناً  م   ٤بِ محِس

     
ــالً فَ جرِرــداً يف الر ــرٍ ي ــالِ كَمعش   ٥ج

   
ــ عالف ــم ــرغْمِ كَ ٦الِج ــكوبِ ــردا نِ   مفْ

     
ــ والنــن م اسهم عــرةٌ يف ع شــرة ٧ش  

   
ــ الَ عــي ــدا مدى الْدلونَ لَ احو ــف واق  
     

  س  بِغــريهييقِ لَــوفلُ بــالتضــفَوالْ
   

قِ التــرز ــن ي ماوفدســدم  ــاش ــق ع   ٨ي
     

ـ نت كَقد كُ مـا اس كم ـ ن ـ ظُ وص حاًنال  
   

ــناً أم ســاً)(ح ــلِ أَعيف الت ين اامدــو ٩ج  
     

ــوم يف اَألض ــيت الً يــه ــامِ س اضياًر  
   

ـــداًعب فـــحيا ١٠يـــاًاً خافـــدهزتم  
     

ــأَو أَص يتــه ــ ك اللَ ــتقَ م امم١١آت  
   

ــت باإلِِأَ ييح ةَ   أحــن ــاِء س ــيص امد  
     

ــرت بِ وجمــك ــ وت بــارةٌع   : رةٌ  وعب
   

 صـنن ياِإلعِ مـ  ال سـانَ ح ى ذْيـدس هب  
     

ــا شـــ   دهيــقفَري مــع الكــبِ جقــد ودع الْ ــهداولَقَلَّمـ   اهدت ذاك املَشـ
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ــوالو ع ــباِإلد سعاف ــم من وــد وااع  

   
  ١موعـدا؟!  -يـةَ نِمالْ حاشـا  - واأَنجـز  هلْ
     

ــولَ ــر دقَـ ــاقُادآك الصـ   ونَ  منعمـ
   

ــ هــراً يف الْراً وقَن ــجِص نا اندــي ش٢م  
     

  دهااة وبعـــيـــحرك يف الْه دللَّـــ
   

ــرمدا   س ــك رب ــات محر ــت   وتتابع
     

ــإِ ــلْ ن ــأَلُ ه ي لَأَس ــك ــةٌ كَتلْ امكَر  
   

ــ ىحت ــت ــونَ لكُ ــم ش ــن   ٣اهدان تعقْلَ
     

ــ ــالْ سيلَ هى دــد عى اتــاعِو ــد ب محم   
   

ــنَّ الْإِ ــعنْ تطدى يف أَهـ ــدا يـ    محمـ
     

ـ  ــا أَنـ ــفأَ اأَم ــن ا الضولَع يفيــت   ينِ
   

ـ مام الْ... مـاد  ٤صـرت  ما صا  ريدـدهم  
     

  لهضـــفَمي بِرِالكَـــ وجـــري أَنِـــنكلَ
   

وــاً كَم ــك أَمت توا أَ وــد جاهم ــوت م  
     

  ولَ فإِنـــهبـــالقَ قُينزراه يـــوعســـ
  

ــ ــ ام خاب ــع الْب َــد م هــد ــداد عن ي  
  

  *          *            *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ل .كانت ھنالك وعوٌد لھ بإْسعافھ للعالج من مرض القلب ، ولكنَّ الواعدین لم ُیْنِجزوا ، وَأْنَجَزت الَمِنیَّة موِعَدھا ِلحلول األَج ١
 َمنامیَّة . أْي في رْؤیا ٢
 . ھل توجد كرامة للعقالنیین تشھد لھم بصواب منھجھم ، كالكرامة لھذا الرجل الذي مات ساجدًا فدلَّ ذلك على أن مْنھجھ صواٌب عند اهللا ؟ ٣
 ما ِصْرُت : أي ما صرت مكلَّفًا في ھذه الحیاة . ٤


