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 يعن يمل يةُوعي والتَّعالواد يعودتَ
الوادعي عالمة احلديث املعروف ، رمحه ا (هذه القصيدة رثاء للشيخ أبي عبد الرمحن مقبل بن هادي 

بة به)تعاىل رمحة واسعة ، وكان الشاعر على عالقة طي  
  م٢٩/٨/٢٠٠١ - هـ١٠/٦/١٤٢٢

ــماتةُ ــدتك الشـ ــا ١عـ ــمقْ يـ   لُبِـ
   

  الكُمــــلُ ملَــــأُوالَ يشــــمت الْ
     

 رــد ــردى قَـ ــ يف ووِرد الـ   رىوالْـ
   

ـ س اَألأْوكَـــ ـ  ريِخــ   ٢لُاَألو وهــ
     

ـ يلَــك قَ حشــاعوا رأَ   يــلِ حلَ الربـ
   

  ن يرحلُــوا؟لَــت فَلْــحلْ إنْ رهــفَ
     

الْب ــكلُــكَتعع الْوم ــلُــومحديث  
   

  لُفَســــيد واَألوعــــالي اَألســــانِ
     

ـ  لَّت علَوصــ   الةيــك ربــوع الصـ
   

ــلُ  ــذَا اَألجبــ ــا وكَــ   ووِدياننــ
     

ــرت عبِيففَ ــا نشـ ــر الْهـ ــديـ   ىهـ
   

ــبِ ــولِ اقَـ ــا يفْ يلنبِـ ــلُومـ   عـ
     

ــن ــت سـ ــوأَحييـ ــةَ خـ   رىوريِ الْـ
   

ــاك ذُو الْ ــفَلَقَّـ ــارعـ ــلُ شِ مـ   تأْمـ
     

ــةُ اِهللا ت أالَ ــرحمــ ــاغشــ   اك مــ
   

ــد ــذَّعـ ــاراكا الـ ــوا ونَ ومـ   هلَّلُـ
     

ــن ــظُ ــفَك الْن بِ ى ضــر ــا ج ملَ مه  
   

  فَضــلَ مــن يجهــلُ  نْ جهِــلَ الْوإِ
  
  

                                                
  أي َتجاَوَزْتك الشََّماتة . ١
لُّ شْخص ، والكْأس الذي یشَرُبھ ِوْرُد الرََّدى : الِوْرد ھو مكان ُشْرب الماء ، والرََّدى ھو الَموت ، والمقصود : أن الَموت ِمثل مكان الشُّْرب سوف َیُمّر بھ ك ٢

  األخیر ھو نْفس الكأس الذي یشرُبھ األوَّل .



 
٢ 

  
ــانَ ن ــوإِنْ كـ ــدقْـ ــمد لَـ   ينا لكُـ

   
ــلُ  ــن يرحـ ــب مـ ــنا نؤنـ   ١فَلسـ

   
ــا ــىالْ عرفْنـ ــاً ٢حمـ ــاًآم حرمـ   نـ

   
  لمـــا قـــد يصـــح ومـــا يبطُـــلُ

     
  حمـــىقَـــدمت تحـــامى الْ فلمـــا

   
ــمـــن الْ ــدثات ومـ ــدلوامحـ   ن بـ

     
ــارو ــ صـ ــوقالسـ ــاقَه يم ولَـ   سـ
   

ــع ــلَبيم الْظــ ــلُاغَــ   ة الَ يقبــ
     

ــ ــيشـ ــبِوخ الْـ ــادعف الْوالد أُلُـ   بـ
   

ــ ــالٌ علَـ ــم بِيكُعيـ ــلُوامـ   ا  حصـ
     

ورــالْ ود ــيث هدحـ ــاكنـ   ا أوهنـ
   

  ٣بـــــدور وبـــــدركُم  اَألولُ  
     

ــ ــر لَراَأل رِائويف سـ ــمضِ ذكْـ   كُـ
   

ــ ــا  تفْ ويـ ــاطَة مـ ــا لَلْبسـ   لُعـ
     

  اضــــنرمجــــدد يف أَالْ تنــــوأَ
   

ــلُ  ــلَف  الكُمـ ــنه السـ ــا سـ   لمـ
     

  ريِمـــيرِ وكَـــابنِ اَألزِوفكَـــابنِ الْـــ
   

ــ ــى مقْلمقْبالْوكَــ ــي مضــ   لُبِــ
     

ـ   ويــا   ى دربِــهمــن مضــيتم علَـ
   

ــ ــتحــ ــوالْ مواكُروا وإيــ   ٤وغلُــ
     

ــا إذا ــدا الْ م ــب حف ــب يالر قــه   ي
   

  اقْبلُوافَمـــن أَي صـــوبٍ أَتـــى فَـــ
     

ــفَ ــا الْمـ ــب للشـ ــدهلقْيخِ تحـ ــدل   يـ ــأَنَّ الـ ــلـ ــلُالْ ويلَ هـ   فَيصـ

                                                
لظن وَنعتِرف لك بالفْضل مھما حصل من َتباُیٍن في االجتھادات ، وإن َجھِِل فْضلك الجاھلون ، وإن كان عندنا أيُّ نْقد في بعض أي أننا ُنحِسن بك ا ١

 االجتھادات فلیس وقُتھ عند رحیلك (كما فعل الذین اْبُتلوا بالشَّماتة) . 
ْسَرَحًا للصحیح والباطل من األحادیث ، فلما جاء الشیخ مقبل َتَحاَمى الناس من الوقوع في الِحَمى ما َیلَزم ِحماَیتھ كالبَلد ونحوه  والمقصود كان بلُدنا م ٢

  الُمْحَدثات واألحادیث الضعیفة ، وصار الحدیث الضعیف غیر مقبول في األحكام ولو ساقھ صاحب وجاھة أو بالغة . 
  . بدُرُكم األوَّل : أي داُر الحدیث التي أّسْستُموھا كانت ھي األولى ٣
  نصیحة للذین ساروا على منھج الشیخ أن یتحرَّوا ویتجّنبوا الغُلوَّ في الشیخ والشدَّة في التعامل . ٤



 
٣ 

        
ـ   ــن زانــه الرفْـ ـ وم   هق أفْضــى بِـ

   
ــا ــ إىل مـ ــو الْهـ ــري واَألمخـ   لُثَـ

     
ـ بوجـــدوى الْ ـ ريصــ   عٍة يف واقــ

  
ــدوى الْ كَجل يــونــع معــلُن  ي١م  

     
ـ  ــن الْــ ــمنة بالْظمـوحسـ   منيلسـ

  
ــلُوك لمـــ  ــالَك السـ ــلُن يعمـ   قـ

  
ــ ــا الْـ ــ مصرـوأَمـ ــلٍعلَـ   ى باطـ

   
ــتأْهلُ  ــنٌ  فيسـ ــاَء ظَـ ــإَنْ سـ   ٢فـ

     
ــازٍ بِ  ــن ب ــانَ اب ــتوك ــماتك اللْ س  

   
ــلَ ا ــفَاتجليـ ــزِلُ لصـ ــه الْمنـ   لَـ

     
  م حـــدةٌهـيث لَـــدحـــلُ الْهـــوأَ
   

ــ ــنمِ مالرغْوبِـ ــا  فَهـ ــلُقَـ   اود أَصـ
     

ــ ــد الشـ ــن ينقُـ ــدهومـ   يخ يف نقْـ
   

ــلْ ــ فقُ لــك بــلُ؟  ي بِر كْمــن ي ٣م  
     

ـ  ــوا علَـ واصــت ــرِهـى الْ   بخلِ يف ذكْ
   

  ٤بخلُــوام لَمعــوا النــذْلَ ملْ ي وكَــ
     

  أَصــــبت الــــروافض يف مقْتــــلٍ
   

ــ ــوركْ ــدـب الْ ــلُوالَْش جهالَة ق ٥ش  
     

  نيقارِمــروا دونــك الْاوحــ وقــد
   

  يعجلــــوا محــــاوروك فَلَــــ الَأَ
     

ــاوروا مقْ ــا حـ ــكَمـ ــاً غَبلـ   مريكُـ
   

ــوأَ ــلَ متنـ ــم مقْهـ ــفْلٌ  أَبِـ   لُضـ
     

هابــــاتتى الْم كعــــدتــــتحدوإِ  ودــئْع ــم بِـ ــاالمهـ ــفْي س مـ   لُعـ
                                                

  وِفْعل الَبِصیرة (القْلب) في ُعْمق المْنھج كِفْعل الَعین في النظر إلى ظاھر العمل والتنفیذ . ١
  تِحق إساءة الظن بھ .واألْصل ُحسن الظن بكل مسلم إال الُمِصّر على باطٍل ظاھٍر فیْس ٢
إذا دقّّقنا في والِحّدة طْبٌع ألْھل الحدیث في نْقد الرجال قدیمًا وفي ھذا العصر ، ورغم ذلك أّصل أھل الحدیث للنقد بضوابط شرعیة ال یخرجون عنھا  ٣

  عَي الكمال .عباراتھم ، والذي َینتقد الشیخ في َنقِده ربما یكون واقعًا في خَلل أكبر ، وال یجوز ألحٍد أن یّد
  تعمَّد خصوُم الشیخ  ممَّن یدَّعون اإلنصاف أن یتجاھلوه في حین یقومون بإطراء األنذال . ٤
لیمن وغیرھا في الفترة الشیخ یواجھ الروافض ِبقوَّة ، وخصوُمھ الذین یقولون إنھم دعاة ُیشْلِشُلون (َیرَفعون) من شأن الروافض في إیران و في لبنان و في ا ٥

  وُیْحسنون الظن بھم . الماضیة



 
٤ 

        
اإللَــــه ونَ بِــــذاكــــرصنتس؟أي!  

   
هـــابتلُ ؟ أمِ انـــذْهلَـــلٌ  مم خ!  

     
ــلُ الْ ــوارِ قَوحبـ ــحـ ــري لَصـ   مكُـ

   
ــا ه ــاك  فَوأمــ ــلُنــ   مسترســ

     
ــوا وازدروا  ــد أَهملُـ ــأْنكُم وقـ   شـ

   
ــثْلُكُ ــا مـ ــلُومـ ــأْنه يهمـ   ١م شـ

   
ـ  ــوا أنكُـــ ــعأَملْ يعلَمــ   م واقــ

  
  ؟يــــد  ومســــتقْبلُاضٍ مدومــــ

     
 حمل ي ـــاقــن ضومماًتـــلســـلْ مم  

   
ــافر األروى أنفَــــه الْلَــــ   لُذَكــ

     
ــذُلُ  الَأَ ــن يبــ ــدد اُهللا مــ   ســ
   

رابِِيــد ــلُ تــ ــلْحٍ وال يكْســ   صــ
     

ــا ــلملُح يف الْوإِنَّ التصـــ   منيســـ
   

ــ ــق بِ ى نعلَ ــجِ ح ــه   جمــلُأَ مهِ
     

ــ ــولَ ــز الْن يعجِ ــح ع قمن جــع   مهِ
   

ــكَ ــتجا امـ ــلَف اَألولُ عمـ   ٢السـ
     

ــن تكـــولَ ــوىلِ الْهـــس أَيدقْـ   هـ
   

ــ ــلِ الزوأَهــ ــتفْحلُعامــ   ة مســ
     

  وإِنَّ النــــزاع ذَهــــاَب القُــــوى
   

ــوب ــد عـ ــورمِ قَـ ــل ض التـ   يقْتـ
     

  يف معـــزِلٍ عضـــومـــا نمـــا الْ إذا
   

ــ ــجِن الْع ــجِمِ فالْس الس قْ مــلُي ٣ب  
     

ــرةٌ   ــم كَثْـ ــن همهـ ــولُ لمـ ــذَارِ  نقُـ ــفَ حـ ــم كَكَـ ــلُثْـ   رة  تفْشـ
                                                

لالنفتاح والعلَْْمنة كما أنھم حاوروا االشتراكیین العلمانیین وكان على رأسھم مقبل ، في حین ال یطیقون محاورة الشیخ مقبل ، وكتاباتھم وإعالمھم ُیروِّج  ١
رونھم وُیبالغون في االھتمام بالطالحین ؟ وقد أفضت ھذه فھل ینتظرون أن ینصرھم اهللا بذلك ؟ أو أن الخَلل قد أصابھم فال یھتمون بالصالحین بل َیْزَد

الیمن وال حول وال قوة التصرفات في نھایة المطاف إلى تنكُّّر العلمانیین لھؤالء اإلسالمیین الُمْنفتحین والشماتة بھم ، وإلى سیطرتھم وسیطرة الروافض على 
 إال باهللا .

  وأّن جْمعھم على الُھدى ممكن بإذن اهللا كما اْجتمع السَلف لو صَدقْت النّیات . حثٌّ على التصالح بین الجماعات اإلسالمیة ، ٢
یة القاتلة التي ولكن العقبة في تقدیس األھواء والزعامات  ، فینتج النزاع وتتشكل جیوٌب من األھواء في الجماعات اإلسالمیة ، شبیھة باألورام السرطان ٣

 عي .تجعل بعض األعضاء تنمو نّموًا غیر طبی



 
٥ 

       
د هـــــبـــــا شنتوأُمــة   وامـــ

   
  هلُســـهدى أَـا بالْـــقاذُهـــنوإِ
     

  دى  موعــــوس علَــــفُــــالن نّإو
   

ــــرا اَألإذا غيــــدوب ــــفْت١لُض  
     

ــ ــوم ــد م من لَ ــالً ليجِ مــلْح   المِكَ
  

ــعفَ ــد الْنـ ــلُ كـ ــه محمـ   رامِ لَـ
     

  مــن مقْصــد  انَكَــ وتــاِهللا مــا 
  

  يهمــلُ ق الحــق والْحــســوى الْ
     

*            *            *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  والنفوس على موعٍد من اهللا بالتغییر إذا تغّیرْت لألفضل ، قال تعالى : (إن اهللا ال یغّیر ما بقوم حتى یغّیروا ما بأنفسھم) الرعد . ١


