
هذه قصٌدةٌ رائعٌة مشهورةٌ من بدائع 
 لنجة من اإلٌرانً قصائِد الشٌخ

 ِعمـــــــران آل ِرضــــــــوان
رحمه هللا تعالى من علماِء القرن الثالَث 

عشر الهجري كان من أنصار دعوِة 
د بن عبد الوهاب رحمه هللا  الشٌخ محمَّ

 تعالى ،
 وكان شاعًرا ُمجًٌدا ،

َوَقف شعَره فً نشِر دعوة الشٌخ محمد 
 رحمه هللا تعالى بن عبد الوهاب

 وهً المعروفُة بقصٌدةِ 
 ) أنا المقر بؤننً وهابً (

ذكر فٌها جملًة من مسائل العقٌدِة ، وردَّ 
لِمُز  ٌَ ن  فٌها على خصوِم الدعوة ممَّ

ابٌة ،  أتباعها بالوهَّ



ثم قام الشٌخ رحمه هللا تعالى بتخمٌِس 
 ِة "إضافة شطر خامس"القصٌد

 فزادها نوًرا على نور
 
 

سة  : وهذا نصُّ القصٌدِة ُمخمَّ
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 
 

بؤننً  فؤنا المقر» تخمٌس قصٌدة 
  « وهابً

رحمه  عمران آل رضوان للشاعر الشٌخ
 تعالى هللا

 



ـمَ  ـَجـهُّ ـَخـَذ الـتَّ  َمـْرَكـًبـا قُـلْ لِلَِّذي اتَّ

 الجهمً : هو من ٌنفً عن الرب عز و جل األسماء و الصفات فٌعطلها جمٌعاً 
 َرآهُ ِدٌـًنـا و اْرَتــَضـاهُ َمـْذَهــــًبـا وَ 

بـًـا َو لِـَمـذَهِب األَبـــَراِر َصارَ   ُمـَكـذِّ
ــًبـا  إْن َكاَن َتـاِبـُع أَحـَمــــٍد ُمـَتـَوهِّ
ـــاِبً ـِنـً َوهَّ  َفـؤَنـا الـُمــــقِـرُّ ِبـؤَ نَّ

******* 
 الـُمــْبــَتـلِـً ََل َذْنَب لِـً فِـٌـَمـا َرآهُ 

 الَعـلِـً إَِلَّ اْعـِتـَمـاُد الـَواِحـِد الـَفـْردِ 
 هلل عز و جل الفرد اختلفوا فً ثبوت اسم

 و قٌل : هو من باب اإلخبار عن هللا عز و جل َل من باب األسماء ، و األسماء توقٌفٌة ،
 " قرآن أو حدٌث صحٌح" قالوا : و لم ٌثبت هذا اَلسم فً نص

 

 الـَجـلِـً َو األَْخـُذ ِبالقُـْرآِن و النَّـصِّ 
ـهِ  ـٰ ِرٌَك َعن اإلِل َس لـً أَْنـفِـً الشَّ ٌْ  َفـَل

ـابِ  ِد الـَوهَّ  َربٌّ ِســَوى الـُمــَتـــَفـرِّ
******* 



ـَداِئـدِ  ى فِـً الشَّ  والَبـَل  َفـُهـَو الـُمَرجَّ
ـُعـمُّ اإلِبــِتـَل  وَ  ٌَ ــلُ إِْذ   ُهـَوالـُمـَإمَّ

ـَمـاَواتِ   الـُعـَل  َما لِـً ِسَوى َربِّ السَّ
 هذا توحٌد الربوبٌة المستلزم لتوحٌد األلوهٌة كما ٌؤتى

ــٌة ُتـْرَجـى َو َل َوَثـــٌن َو ََل قُ  ََل   ــبَّ
 َقـْبـٌر َلــــُه َسـَبـٌب ِمـــن األَسَبـابِ 

 نفً العلئق و الوسائط بٌن العبد و بٌن الرب العلً
 فل تتوسل إَل هلل و كما أراد هللا

 و هذا من توحٌد األلوهٌة
******* 

 َفــَل  فـاَلْلـِتــَجـاُء لِـَواِحــٍد أََحــدٍ 
 ٌُــَلُذ ِبــِه َو ََل َمـْن أُْرِســل َمـَلـكٌ 

 حتى األنبٌاء َل نتوسل بهم و َل بذواتهم و َل بجاههم
 إنما ٌصح التوسل فً حٌاتهم بدعائهم إلى هللا

 فتعود المسالة إلى أصلها من دعاء هللا
بَ  ــَقــرُّ  َو الـَوََل  أَْو َصـالِـٌح َنـالَ الـتَّ

 َو ََل َشـَجـٌر َو ََل َحـَجــٌر َو ََل  َكـلَّ 
 َعـٌٌن َو ََل َنــَصـــٌب ِمن األَْنـَصـابِ 

******* 
 َكـَعـِزٌَمـةٍ  َو َطـَلِسـٌم َقـْد أُْعِجـَمـتْ 



ـٍط َو َلـوْ  ٌْ  لِـَبـِهـٌَمـةٍ  و الَعـْقــُد فً َخـ
 َو َرقِـٌَمـةٍ  لـَجـاِمـَعـاُت ِبـَكـاِغــدٍ َو ا

 الكاغد و الرقٌمة من أعمال السحرة و المشعوذٌن باألوراق و النقوش
ــًضـا َو َلـْسُت ُمـَعـلِّــًقا ٌْ  لِـَتِمـٌَمـةٍ  أَ

 أَْو َحـْلــَقــٍة أَْو َوْدَعـــٍة أَْو َنـــابِ 
******* 

ـةٍ  أَيْ  ٌَّ  ِضــْرُس َوْحــٍش َقـلَّــُدوهُ ِبـِنـ
 قلدوه ٌعنى جعلوه كالقلدة تعلق فً الرقبة

ـةٍ  فِـً ٌَّ  ِجـٌـِد َمـْولُـوٍد َلـُهـْم َو َصـِبـ
ــٌـةٍ  ِحـــْرًزا َلــُه ِمـْن َعـٌـٍن اَوْ   ِجـنِّ

ـةٍ  ٌَّ  لِـَرَجـاِء َنـْفــٍع أَْو لِـَدْفـــِع َبـلِـــ
ـنْ  ٌَ ـْدَفـُع َمـا ِبـًاَللَّـُه  ٌَ  ـَفـُعــِنـً َو 

******* 
ٌِن ِمـنْ  ـاَدٍة فِـً الـدِّ ٌَ ـثٍ  َو ِز  ُمـَتـَشـبِّ

 قاعدة عامة فً نكران البدع و الزٌادات فً الدٌن
 و التى تعود على الرسالة بالنقص و الخٌانة للرسل

ــثٍ  ِبـِعـــَبـاَدٍة َمـْعـلُـوَلـةٍ   ُمــَتــَعـبِّ



 الراقصٌن من الصوفٌة عبادة مرٌضة مثل
ثٍ  َلـمْ   ٌُـْسـَتـَنـْد فِـٌَها ِبـَقـْوِل ُمـَحدِّ

  َل دلٌل علٌها
 اَِلبـِتـــَداُع َو ُكـلُّ أَْمـــٍر ُمـْحـَدثٍ  وَ 

ٌُـْنـِكـُرهُ أُولُـوا األَلـَبـابِ  ٌـِن   فِـً الدِّ
******* 
لُـوا ٌُـَقـوِّ ـْفـَعـلُـوهُ  ٌَ  َمـْن أُرِسـَل  إِْن 

 ٌعنى ٌّدعوا أن الرسول قال به فٌضعون األحادٌث المكذوبة له مثل
ـَروا َعـَلـٌـهِ  ٌَ ـْعـَمـلُـوهُ  ٌَ ََل  أَْو   ُمـَعـوَّ

 ٌجعلوه مستندا لهم
ٌُـَجـاِهـُروا ـؤَْلـفُـوَه  ٌَ  َبـٌَن الـَمـَل  أَْو 

 و هذا خطر البدع و المعاصً : أن تؤلفها ثم تجهر بها
ـــ  ً ََل أَُقــاِرُبــُه َو ََل أَرُجـــو ِبـؤَنِّ

 أَرَضـاهُ ِدٌــًنـا َو ْهـَو َغـٌُر َصــوابِ 
******* 

 ِصَفـاٌت أُثـِبـَتـتْ  َو أَقُــولُ لِْلـَبـاِري
ـٍة َعـْنـَهـا َعـَتتْ  َو أَُعـوُذ ِمنْ  ٌَّ  َجـْهـِمـ



َلـْت ِبـُعـقُـولِـَهـا وَ  ــَتـتْ  َو َتـؤَوَّ  َتـَعـنَّ
ــَفـاِت َكـَمـا أَتـتْ  ـاِت الصِّ ٌَ  َو أُِمــرُّ آ
ٍل ُمـْرَتــابِ   ِبـِخــَلِف ُكـــلِّ ُمــَإوِّ

نثبت ما ثبت من صفات هللا تعالى بغٌر تعطٌل الذي ٌإول فً آخره للنفً الجزئً و منه للنفً الكلً و هو 
 التجهم

 فالتؤوٌل باب رذٌل ٌإدى إلى التعطٌل
 حرٌف معانى الصفات اإللهٌةو التؤوٌل هنا مختص بت

 ثم نفٌها
******* 

ـِخـــْذ لِـً ـَذا أُْســَوةً  َلـْم أَتَّ ـٰ  َغـٌَر َه
ـِة َجـْذَوةً  َحـٌثُ   اْقـَتـَبـْسُت ِمن األَِئـمَّ

كِ  ـَمـسُّ  ُعـْرَوةً  َوَجـَعـْلـُتـَها ِعـْنـَد الـتَّ
 َو اَلْسـِتــَواُء َفـإِنَّ َحـْســِبـً قُـْدَوةً 

ــــاَدِة األَْقـَطـابِ فِـٌـِه   َمــَقــالُ السَّ
 ضرب بصفة اَلستواء على العرش مثاَل

 لكثرة ما تؤولوها فنفوا اَلستواء عن هللا تعالى -1
 بقولهم اَلستواء ٌعنً اَلستٌلء و الهٌمنة و كؤن هلل منازعاً فاستولى هللا منه على العرش

 و العٌاذ باهلل
 و لشهرة مقالة األئمة فٌه مثل مالك -2

 حٌث قال
 اَلستواء معلوم و الكٌف مجهول و السإال عنه بدعه

 أى
 اَلستواء معناه معلوم و هو العلو و اَلرتفاع و الصعود

 و كٌفه أخفاه هللا عنا فل نحٌط به علماً 



 و السإال عن هذا الكٌف بدعة ذمٌمة
******* 

ـ اآلِخــِذٌَن ِمن ٌْ  الِكـَتـاِب الـُمـْسـَتـِنـ
الِـِبٌنَ   لِـَوْجِه ِذي الَفْضِل الَغِنـً ـِر الطَّ

ـاِربٌـَن ِبـَصــــاِرمٍ  ـْنـَثـِنـً الـضَّ ٌَ  ََل 
ًِّ َو َمــالِـٍك َو أَِبـً افِـِعـ ــــفـةَ  الشَّ ٌْ  َحـِنــ

ابِ  ـقِـً األَوَّ  َو اْبِن َحـْنـَبـٍل الـتَّ
******* 

 

ًة أَْو َتــاَرةً ال َلـْسـتُ   ـُمــَجـاِدلَ َمــرَّ
 ِتـَجـارةً  َكـَمن اْبـَتـَغٰى ِعْلـَم الـَكـَلمِ 
 إلدراكهم بطلنه - كالغزالى –علم الكلم لما دخل فً العقائد أفسدها و تاب منه أصحابه فً نهاٌة حٌاتهم 

ـفِـٌسِ   ِحَجـاَرةً  َو اْعـَتـاَض ِبـالُدرِّ الـنَّ
 م أئمة الدٌن األثبات استبدلها بكلم الجهال و من تعلموا علم الكلمأى القرآن و السنة و كل

ـــً ََل أَقُـــولُ ِعـَبــاَرةً  ***  َو َكـَلُم َربِّ
ـؤِْوٌـِل فِـً َذا الَبـابِ   َكـَمـَقـاِل ِذي التَّ

 القرآن كلم هللا...



 *و منهم ابن حزم و لٌس عبارة/ أو حكاٌة عن كلم هللا كما ٌقول األشاعرة المإولة و قد رد علٌهم العلماء
 و جلٌقول هإَلء المبطلون أن القرآن قد عبر عنه جبرٌل أو محمد بلفظهما َل بلفظ الباري عز 

 أما الكلم فمعنى قائم بالذات اإللهٌة و َل صوت و َل حرف له
 خلفاً لجمٌع أئمة السنة

 *اضغط على كلمة ابن حزم= ٌوجد رابط مفٌد
******* 

 
ٌِــهِ   الـُمـتشـاِبـهِ  ََل َخـْوَض لِـً فِـً آ

ــا  ِبـهِ  َو أَقُــولُ َمـْهــَمـا َمــرَّ آَمـــنَّ
 مهما مهما مهما مر : آمنا به

 و َل نكٌف و َل نإول و َل نعطل و َل نشبه
 َبـاِبـهِ  َمـا قُــْلـُت َتـْرَجـَمـًة أَتـى فِـً

ــُه َعــٌُن الـَكــــَلِم أََتـى ِبــهِ   َبـلْ إِنَّ
ـْنـَسُخ ُحـْكـَم ُكـلَّ ِكـَتـابِ  ٌَ  ِجـْبـِرٌلُ 

بٌة فً قولهم أن كلم هللا حكاٌة و عبارة حكاه جبرٌل بلفظ جبرٌل ٌعود المإلف للرد على األشاعرة و الكل
 ٌعنى ألفاظ القرآن من عند جبرٌل و معانٌه من عند هللا

 و القرآن ناسخ لما قبله من كتب و مهٌمن علٌها
******* 

ٌِـِه َو ِبـَخـْرِصــهِ  َفـالـَجـْهـُم َقـالَ   ِبـَرأ
 الخرص هو الظن و التحزٌر

ـهِ  إِْذ َخـاَلـفَ  ِحـٌَح ِبـَقـصِّ  األَثـَر الصَّ
ـهِ  َو الـَخـْتـُم ِزٌـَنــُتـُه ِبـَرْوَنـقِ   َفــصِّ

 علمة زٌنة الخاتم هو رونق فصه فهو دلٌل على جودته
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 و األثر و الحدٌث دلٌل على سلمة الرأى
ـهِ  ِحـٌُح ِبـَنـصِّ ـَذا الِذي َجـاَء الصَّ ـٰ  َه

 اُد اآلِل َواألَْصـَحـابِ َو ُهـَو اْعـِتــَقـ
******* 

ـَلـفِ  ٌُـْرَجٰى ِبـهِ  َذا َمـْنـَهـُج السَّ  الِذي 
ـجـاِة لِـَمـْن أَتٰى ِمـنْ   َبـاِبـهِ  َنـٌـلُ النَّ

ًِّ َو ُمـْقـَتـَفـىٰ  ـِبـ  أَْصَحـاِبـهِ  َهـْدُي النَّ
 المتبع للسلف هو الناجً المنصور إلى ٌوم الدٌن و ٌاله من شرف و عزة

 ُمـْعـَتـقِـداً ِبـهِ  َو ِبـَعـْصِرَنـا َمـْن َجـاءَ 
ـاِبـً ـٌم َوهَّ  َصـاُحـوا َعـَلـٌـِه ُمـَجـسِّ

 مجرد ما تؤتٌهم بالبٌنات ٌصرخون بالشتم و النعوت البطالة الخاوٌة
******* 

 َرأَوا فِـٌـِهْم ِمـن األَْمـِر الـَخـَللْ  َمـاَذا
 الـَمـَثـلْ  َما َشاَهُدوا ِمنُهْم َعـَلى َضْربِ 
ـَباَع الـُمـْصَطـَفـٰى فِـٌَمـا  َنـَقـلْ  إَِلَّ اتِّ

 َجاَء الـَحـِدٌُث ِبـُغـْرَبـِة اإلِْسَلمِ 
ـْبـِك الـُمـِحـبُّ لِـُغـْرَبـِة األَْحَبـابِ  َفـْلـ ٌَ  ـ



 طوبى للغرباء األقلء فً الناس
******* 

ـُنــوُح ِمـْن أََسـٍف َعـَلى َمـا ٌَ  َفـاَتـهُ  َو 
ـْغـَتـِنـمْ فِ  ٌَ  أَْوَقــاَتـهُ  ـٌَمـا َمـَضـٰى َو ْلـ

 سوف تسؤل عن عمرك فٌم أفنٌت
ـِه َوَفـاُتــهُ  ِمـْن َقـْبـِل أَْن َتــْدُنـو ٌْ  إَِلـ

ـَذا َزَمـــاٌن َمـــْن أََرادَ  ـٰ  َنــَجـاَتـهُ  َه
ـْعـَتـــِمـْد إَِلَّ ُحـُضـوَر ِكـَتـابِ  ٌَ  ََل 

******* 
ــرً  ـمٍ  اُمـَتـَدبِّ  أَْحــَكـاَمـــُه ِبـَتـَفـــهُّ

ــمٍ  ِمـْن َغــٌِر َتـْبـِدٌـٍل َو َغــٌرِ   َتـَوهُّ
 أكثر ما ٌإتى اإلنسان ٌكون من التحرٌف و التخلٌط
 ُمـْبـَهـمٍ  َلـْو َكـاَن فِـً َدٌـُجــوِر َلـٌـلٍ 

صحبة الكتاب السنى فً لٌلة مظلمة أفضل من صحبة مإول معطل غٌر مستقر و َل متزن و الدٌجور هو 
 الظلم و الجمع دٌاجٌر

ـمٍ   َخـٌٌر َلـُه ِمـْن َصاِحــٍب ُمـَتـَجـهِّ
ـْمـِشـً َكـَمـْشًِ ُغـَرابِ  ٌَ  ِذي ِبـْدَعـٍة 

 فل استقرار و َل انتظام
 و صاحب البدعة هكذا ٌتنقل دوماً 

 كالغراب الذي أراد تقلٌد مشٌة الحمامة فنسً مشٌته



******* 
ـُه لِــصٌّ  ــــُر َغــــارةً  َفـَكــؤَنَّ  ٌُــدبِّ

ـْقــُعـُد َتــارةً  َفـٌـقُـوُم ِحـٌـًنـا ُثـمَّ  ٌَ 
 متقلب دوماً 

ـهُ  ـٰ  ِبـُمــْقـَلـَتـٌـِه ُغـَبـاَرةً  َجـَعـلَ اإلَِل
 جعل هللا على عٌنٌه غشاوة

 َمـهَمـا َتــَل الـقُـرآَن َقـالَ ِعــَبـاَرةً 
ــُه َكـُمـَتــْرِجـــٍم لِـِخـَطـابِ   أَْي إِنَّ

ٌعود مرة ثالثة لصفة كلم هللا ألنهم فتنوا العباد بنفٌهم كون القرآن بلفظه هو كلم هللا فقالوا القرآن عبارة 
 ـــــــــــرعن كلم هللا و بٌنهما فرق كبٌـــــــــــــــــــــــــ

******* 
 

ـُجوُد ِباللُّْطِف الـَخفًِ َفـَعـَسى ٌَ ُه  ـٰ  اإلَِل
ٌُـِعــٌـُذَنـا ِبـَجـَنـاِبــِه الَبــرِّ   الَوفِـً َو 

ًٍّ َعـِنـٌـٍد ُمـْخـَتـفًِ ِمـنْ   َشـرِّ َجـْهـِمـ
 و هذا سمت أهل البدع : التخفً و التلون و التستر ، بخلف أهل السنة

ـُخوُض فِـً ٌَ ـَفـاِت   َو إَِذا َتـَل آَي الصِّ



 َتــؤِْوٌــلِـِه َخـْوًضـا ِبـَغـٌِر ِحــسـابِ 
******* 

 َدلِـٌَلـَنـا َنـَقـُمـوا َعـَلـى َمـْن َقـالَ إِنَّ 
ـْنـِزٌـِل َوْهـوَ   َسِبٌلُـَنـا فِـً ُمـْحـَكِم التَّ

ـَنـ َمـا َذاَك إَِلَّ َقـْصـــَدُهـم ٌْ ٌِـ  نـاَتـْشـ
  تشٌٌنا ٌعنى عٌبنا و تشوٌهنا

 
 و الشٌن هو العٌب

ـْحـَفـُظ ِدٌـَنـَنا ٌَ ـْحِمـٌـَنـا َو  ٌَ  َفــاللَّـُه 
ـابِ   ِمـْن َشـــرِّ ُكـلِّ ُمــَعـاِنـــٍد َسـبَّ

 
******* 

ـُخـصُّ أَْهـلَ  ٌَ  الـَحـقِّ ِمـنـُه ِبـُرتـبـةٍ  َو 
 ِبـَسـَعـــاَدٍة َو ِبـقُـْرَبــةٍ  َمـْقـــُروَنــةٍ 

ٌُـِزٌــلُ َعـْنـُهْم َما َلـقُوا ِمـنْ   ُكـْرَبـةٍ  َو 
 هذه سنة هللا فً أهل الحق : اَلبتلء ...لكن ٌعقبه سعادة و قربة

ٌـَن الـَحـِنـٌَف ِبـُعـْصَبـةٍ  ــُد الدِّ ٌِّ ٌُـَإ   َو 
 ذلهم و َل من خالفهمَل تزال طائفة من أمتى ظاهرٌن على الحق َل ٌضرهم من خ



ـٍة َو ِكـَتـابِ   ُمـْسـَتـْمـِسـِكـٌـَن ِبـُسـنَّ
 هذه هى المنح الربانٌة المباركة لمن التزم منهج السلف

 
 

******* 
ِة َبـؤِسِهم َهـاَب الِعـَدٰى ِمـْنـُهـمْ   لِـِشدَّ

 لِـَبـاِسـِهم َو ِشَعـاُر ِدٌــِن اللَّـِه َخـٌـرُ 
 أَنَفـاِسـِهـم َداُنـوا ِبـِه ُمـــْذ َحـلَّ فِـً
ٌِـِهـْم وَ  ـؤُْخـُذوَن ِبـَرْأ ٌَ ـاِسـِهـمْ  ََل  ٌَ  قِـ

ـٌِن َخـٌُر َمـآبِ  ٌَ  َو َلـُهــْم إَِلـى الَوْحـ
 فل للرأى

 نعم لآلثار و األدلة المحكمة بفهم السلف
 هللا كالقرآنو الوحٌٌن : هما الكتاب و السنة ، فالسنة وحى منزل من عند 
 )إنا أنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم (

 فالسنة أنزلت لتبٌن ما نزل إلٌنا من قرآن
 )و ما ٌنطق عن الهوى إن هو إَل وحً ٌوحى(

 
 

******* 
َمـا أََخـُذوا ِبـَمـا َقدْ   َجاَء ِمْن َوْحًِ السَّ



ـِة َوالـَعـمـا َوَنـَفــْوا أَقـاِوٌـلَ  ٌَ  الِغـَوا
ـْن َطــَغـا وَ  ُإوا ِمـمَّ ـمـا َو َتـَبـرَّ  َتـَجـهَّ

 نحن برآء من كل معطل كبر أو صغر
ـَمـا ِر إِنَّ ـْشـَرُبــوَن ِمـن الـُمـَكـدَّ ٌَ  ََل 
 َلـُهـم الـُمـَصـفَّـٰى ِمـْن أََلــذِّ َشـَرابِ 

 باهلل علٌكم هل هناك أصفى من منهج الصحابة؟!
 

******* 
ـــُهـمْ  نٌّ َو ُهــمْ ُكــلٌّ َلــُه َفـــ  َذا َفـنُّ

ـْسـَتـْمـِسـُكوَن ِبـِدٌـِنـِهـم ـُهـمْ  ٌَ  َفكؤنَّ
ـُهـمْ  َقـَبُضوا َعـَلى َجـْمِر الَغَضا ـِكـنَّ ـٰ  َل

ـُهـمْ   َقـْد أَْخـَبـَر الـُمْخـَتـاُر َعـنـُهْم أَنَّ
 ُغـَرَبـاُء َبــٌَن األَْهـــِل َو األَْصـَحـابِ 

 ربتك فوهللا سنتك هى عزتكٌا ُسنى َل تبتئس بغ
 

******* 
ـَتـَداَرُسـوَن الـِعـْلَم فِـً  ُغـْدَواِتـِهـمْ  ٌَ



ْكـَر َو القُـْرآَن فِـً  َرْوَحـاِتـِهـمْ  َو الذِّ
ـؤَْلـفُـونَ  ٌَ  الـَخـْلـَق فِـً َعـاَداِتـِهـمْ  ََل 

 هم مغاٌرون مختلفون طرٌقهم كطرٌق األنبٌاء و الصحابة
 َشَطـَحاِتـِهمْ  فِـً َمْعـِزٍل َعـْنـُهْم َوَعنْ 

 َوَعـن الـُغـلُـوِّ َوَعـْن ِبـَنـاِء قِــَبـابِ 
 َل ٌنشغلون بتفاهات الناس ألنهم فً أعالى الهمم

 َل كؤس العالم و َل كؤس األمم
 و َل المهرجانات
 إنهم هداة األمم

 
 

******* 
 

ـَدُنـُهـْم َعـَلى ُطولِ  ٌْ ْكـُر َد  الـَمـَدىٰ  الذِّ
دِرٌِس ُتْشِرقُ   ِبالـُهَدىٰ  َوَمـَجالِـُس الـتَّ

 ما أعذب مجالس العلم عندهم
 ٌُـقـَتـَدىٰ  ِذْكـًرا َوَتـْوِحـٌـًدا َو فِـْقـًهـا

ـاِبـِعٌَن َعـَلى الـُهَدىٰ   َسَلـُكوا َطِرٌَق التَّ
 َو َمـَشوا َعـَلى ِمـْنـَهـاِجـِهـْم ِبَصوابِ 



 
******* 

 
ـَتـــَواَفـُروا َلـُهـمُ  ٌَ ـْحـِل إِْن   َدِويُّ النَّ

ـُموا فِـً أَْرِضـِهْم أو ٌَّ  َسـاَفـُروا إِْن َخـ
 َخـاَفــُروا ََلٌـُْخـفِــُروَن ِذَمـاَم َقـومٍ 

 ِمـْن أَْجـِل َذا أَْهـلُ الـُغـلُـوِّ َتـَنـاَفـُروا
 َعـْنـُهـْم َفـقُـْلـَنـا َلـٌَس َذا ِبـُعـَجـابِ 

 غلو ٌنفرون منا و ٌبغضوننا و هذا لٌس بغرٌب و هلل الحمددوما أهل ال
 

******* 
ـا َقـد  َجـَرىٰ  ََل َتـْعـَجـُبـوا ِمنُهم وِمـمَّ

َس َكـَمْن َدَرىٰ  َمنْ  ٌْ ـدِري َفـَلـ ٌَ  َكاَن ََل 
 َشـَرىٰ  ِذي ِسْلـَعـٌة َقـلَّ الـِذي ِمـْنـَهـا

 هذه سلعة غالٌة
 السنة أهلها أقلء و جزاإها نعٌم مقٌم

 الِذٌَن َدَعـاُهـــُم َخــٌُرالـَوَرىٰ  َنـَفـرَ 



ابِ   إِْذ َلــقَّــُبـوهُ ِبــَسـاِحــــٍر َكـــذَّ
 

******* 
ٌُـْدَعــٰى فِـٌـُهـمُ   ِبـؤََمـانـةٍ  َقــْد َكـاَن 

ـانـةٍ  وَ  ٌَ  َمـَقـاِل ِصْدٍق َواْجـِتـَنـاِب ِخـ
ـٍة وَ   َكـَهـانـةٍ  َفــَتــَنــقَّـُصـوهُ ِبـِجـنَّ

ــاَنـةٍ  َمـعْ  ٌَ  ِعـْلـِمــِهـْم ِبـؤََمــاَنـٍة َوِد
ـاَنـٍة فِــٌـِه َو ِصــْدِق َجــَوابِ  ٌَ  َو ِصـ

 الكفار اتهموا نبٌنا أٌضا بشتى التهم رغم علمهم بصدقه و أمانته
 لكنه الهوى

 قالوه فً محمد بن عبد الوهاب فلٌس غرٌبا أن ٌتهموا أهل الحق بما
 هذه سنة أهل الباطل على مر العصور

 
******* 

 ًُّ ِبـ  الـُمْجـَتـَبـىٰ  َعـَلُم الـُهَدٰى َذاَك النَّ
ـَبـا أَْسـَرٰى ِبـِه الـَبـاِري إَِلـىٰ   َسْبـِع الطِّ
ـًل  ًمـا َو ُمـَبــجَّ ًبـا ِق ُمـْكــرَّ  َوُمـــَهـذَّ

ـَبـا ـِه اللَّـُه َمـا َهـبَّ الـصَّ ٌْ  َصلَّـٰى َعـَلـ



 َوَعـَلـى َجـِمـٌِع اآلِل َو األَْصـَحـابِ 
 نحن أولى الناس بحب و اتباع النبً و آله و صحابته

 وهلل الحمد على هداٌته لنا
 

____________________________________________ 

 تم الفراغ من جمعها و التعليق عليها

 بمدينة القاهرة 

 حفظها هللا و سائر بالد المسلمين

----- 

 و هكذا العقيدة تجمع على الحق و ال تفرق

 

 فالشاعر من إيران

 و فيها دفاع عن رجل من بالد الحجاز

 و المعلق على القصيدة من مصر

يعغفر هللا للجم  

 أخوكم

 د/ متولي أمين


