
 بسم هللا الرحمن الرحيم                  
 
 {  معاوية الشيخ تلبيس  من  الناجية تحذير الفرقة } 
 

 البهتان   ذي الحزبي الجاهل          __  الطعان ذلك  عن سائلي يا

 الشجعان   وصحبه النبي  نهج        __ الذي  والنهج الحق أهل طعان

 حيران  تائه بل عالم تم         ___  فإنه الجهول معاوية أعني

   الجاني الخبيث بحداد شبه         __ نهجنا في بأننا الكذوب زعم
 هذيان  من  قلت مما  برأء               __  إننا ياجويهل وربي كال_٥

   األوثان  وعابدوا اليهود  فعل    __ كما تحرفها  وال النصوص فخذ
 والروغان  التزوير قصرعناو         __  خاسئا   أولتسكت بحق وانقد

 خوان  مزور لكل  كشف            __  إننا حقا   مخذول  أيا واعلم
 قوالن  له  مسألة ولكل       __جهرة المنابر  على الحياء نزع

 الحراني   الهدى   علم إلى  ىوعز           __ سفاهة األنام تحزيب وأباح_١٠

 فتان  محرف لكل حرب                __ فإننا  ياجهول وربي حقا  

 واإليمان  العلم  ألهل حاشا        __ ضاللة   كذوب يا التحزب إن

   بالبرهان  عليه نرد فلذا         __ كيسه  من ذا قال قد وسفيهنا
ن  عةرش  في وبلية               __وضاللة بدعة  التحزب إن    الرحم 
   بالبهتان التشنيع تترك أن         __ ناصح دعوة ياحزبي أدعوك_١٥

ن َوتَتُوبَ  حم  ن  جنة ترجو كنت إن            __ْخِلص  مُ  تَوبَة ِللرَّ    الرحم 
 الدَّاني  القبيح مذهبك وتذمَّ          __  ثابت قومة الناس  بين وتقوم

 َحيَْرانِ  جاهل   بأنك فاعلم          __ُمعاند ا  الضالل  على بقيت وإذا

ا            __تائِبا   سترجع هل ِشعري  يَاليتَ   الشيطان  ِلصالح َجنَيتَ  ِممَّ

ن أنتَ  أمْ _٢٠  الُخْسرانِ  ذاكُُم  وبكم   ُصم                 __َربُّنَا فيهم قال ِممَّ

 اإلخوان  المنهج   عارَ شِ  فعترَ       __ حزبية   عن المخذولُ  دافع كم

 بِِلبانِ  ِحزبِهم َرِضيعَا فَُهَما           __ َرضيعُُهمْ  ذاك الْحركيُّ  وكذلك

 هََوانِ  بكُل ِ  غُبْنا   بَاعَها إذْ               __ نَفْسُهُ َعلَيهِ  هَانَتْ  ِلَمنْ  قُبْحا  

ِ ِكتابَ  أْهَدْوا            __ِحزبِكُمْ  قَادةَ  بِأنَّ  َماَعلْمتَ  أوَ   ِللنَّْصَرانِي  َّللاَّ

 ____        الْفَتَّانِ  الَْكاِذِب  إِثْمُ  فَعَلَيكَ              __تَبِريِرِهمْ  َعلَى  َكذَّابا   كُنتَ  قَدْ _٢٥

   السماني لمشيخة أكرموا قد            __ حزبكم قادة بأن  علمتا أَوم
 باألوثان  اإليمان إلى  تدعو            __ صوفية  دعوة مع وتعاونوا

 الخوان  عبدالخالق ابن نهج          __ حزبكم منهج  بأن  علمت أوما

   العدناني سنة يحييُ  كان قد          __الذي حامد   ابن مسخ  الذي ذاك
 اإلخوان دعوة من  ومحذرا             __ منذرا حكيما داعية كان قد_٣٠

 نكران  البِ  حزبي واآلن             __هاماتِ لُ ظُ  في األهواء  به ماجت

 الميدان  بساحة الظهور بعد         __ همعلمَ  أضاعوا  قوم على  أسفا  

 الخذالن   إلى تدعوا لكنَّها          __ احمد    سنة أنصار فشعارها 

 ن آبالقر المبعوثِ   سنة عن                 __تنازال القبيح لفعلهمُ  عجبا
ورِ                __لسنة   للناشرين حاربوا كم_٣٥  والعدوان  والتَّلبيِس  بِالزُّ

ا             __شيوِخِهم كبار من  سعمنا ولقد  الِولدانِ   اِرقَ فمَ   يشيبُ  أمر 

 والبُهتَانِ  باإلفكِ  فتجسَّسُوا          __ جهرة   المساجدِ  يفونا حارب قد

 والبُطالنِ  الشر  دعاة  يحمي              __مارق   ِخب    كل  مع وتحالفوا

 الشيخانِ روى  كما  الحرام وهو              __ تردد   دون للتصوير نيدعو

ا  اإللهُ  لعن_٤٠ ر  ِ اوَّ وُمصَ  ُمصو   (1)    ُمشتركانِ  الذنب  بهذا فهما               __   ر 

 واإليمان  الحق  أِلهل عادى           __ الَّذي الحزب  مع بتنسيق قاموا

ا  بجوازها         __حزبية على  صطلحواا قد هم بل  كتمانِ  البِ  جهر 

 العميان  قائد من  له  تبا                   __ حزبهم قائدُ نآللقر وأهان

 فتانِ  مخالف   بكل وأتى          __حزبُُهم والتعصُّبَ  عَ التميُّ جمع

 . السلطان  إلى  أيضا   بهم َوَوَشْوا           __سنة   صاحب لكل داءالعِ  نصبوا_٤٥
 .  والعدوان  التزوير  من ُمِلئتْ               __  كاية شِ  غير يا صاحِ  ماعندهم
 .  اإليمانِ   ناصري هُمْ  لَيَظُنُُّهمْ                     __إنهُ حتَّى عليه ويُلَب ِسُونَ 
 . وقَُرانِ  نبويَّة   سنة   ِلِب              __قوا في  المِضلَّةَ  الْبَِدعَ  فَيُُرونَهُ

   القرآن إلى   عذركملنُ  او فاشك                 __ عاجز هوالذي   إال  يشتكي ما
 .  والِكتَْمانِ  بالصَّمتِ  تستَّروافَ           علمكم___  مبلغ  القدرُ  هذا  كان إن_٥٠
 .  يَْستَِويَانِ  فِيهِ  بَجْهل   َوَرُضوا           __َوَشبابُُهمْ  شُيوُخُهمْ  الْعُلُومَ  تََركَ 
ورِ  َوِجَدالُُهم             __وِمَحالُُهم ِكْذبُُهمْ   عنهم يغن لم  َوالْبُْهتَانِ  بِالزُّ

 الفوزانِ  العالمةِ  بتزكيةِ                __فتشبثوا أركانهم فتساقطت



سولِ  قَْولَ                  __تتركوا أن  مازكوكم وهللا  فاُلَنِ  قَولِ  أِلجلِ  الرَّ

 .  العَْدنانِي لسنةِ   تباعإل با        __نفَْسُهمْ  يزكوا أن يستطيعوا لم_٥٥
 . البُلَدانِ  في العُلَماءِ  من  َجْمع                       __ بِأدلَّة   َجْرَحُهمْ  تَقلَّدَ  قد بَلْ 

ِ  كربيعنا  .  اأْللباني  مع  قُل هادي  ابن وكذا                 __ ومقبل   والجابري 
ِ         __جرحهم في( َماهر  )   مقالَةَ  وانظر  . قحطاني  فتى   َك من رُّ دَ  ّلِِلَّ
 . َرمزانِ   من  الَمولُودِ  الرضى   شيخُ            __ (ُمَحمد  ) النبيل قولِ  إلى واسمع
ي ِِس  نَْجلُ  وكذاك_٦٠  .  َجبانِ  غير الحق سيف َسلَّ  قد          __الذي الَْحبْرُ  الرَّ
كنه        __ ىالْهد    أهلَ  شفى   بما  هُناك وأتى  .  العُْميَانِ  على َمَرض   ل 
ا  جاَءَ  الَجرحَ  بأن واْعلَمْ   . الِعْرفَانِ   أَخا  يَا الُمقَدَّمُ  فَُهوَ              __ُمفَسَّر 
 الغضبانِ  قومةَ  عليه قمتم          __ خصَمكم أحمدَ  نجلُ  شئ   وألي

                                                    (2)  واإليَمانِ  الِعلْمِ  َمنَارَ  َكانَتْ               __ التي َمَراكزه  في تُموهعْ نَاز

 .  العدناني أحمد  سنة حياءإ             __ سوى شيئا ذنبه يك لم وهللاِ_٦٥
 .  فاُلَنِ  ِلِحزبِ  أنتمْ  ودعوتُمُ                  __ محمد    يلهد  إالَّ  يدعكم مل

 .  النِ ذالخُ   من بكُم  ما  قومُ  يا              __فحسبكم الدعوتين بين شتان
ِ  ك            __ ذا خلف تسيروا أنتم لنا  قالوا  الطَّعانِ   الجارحِ   المدخلي 

 . بالبُهتَانِ  يرحذوالت الْجرحِ  ةُ                    __غاُلَ  مداخلة   لكم  يقال فلذا
 .  الثَّقالَنِ  فليَْشَهدِ  بذا ى  مَ سْ يُ               __  أحمد   تابعُ  كان إن  لهم قلنا_ ٧٠
ِهنَا بحمد مداخلة   اأنَّ   .  ِكتْمانِ  وال  تورية   غير من                       __إل 

 .  والميزانِ  واإلنصاف بالعدل              __ الجزاء يوم بيننا يحكم وهللا
 .  الَحيَرانِ   التائِهِ  داةَ هُ   علنا            __ - جوا اإليمان   على ناثبت يارب
نا  .  السلطان  ذو أنت  عزيزا نصرا               __ بهِ  وانصرنا بالحق ِ  وأعزَّ
 { َوالغُفَْرانِ  الْعَفوِ  أهلُ  نْتَ َل فَ               __شأننا صلحا و يارب واغفرلنا_ ٧٥
 

 بغير ضرورة.  راضيا ر إذا كان المصوَّ  (1)

 
(  في السودان القضارفبمدينة  الشرعية   وموالعلالقرآن الكريم   لتحفيظ أبي عبيدةمركز  )  هذا البيت إلىفي يشير الناظم  (2)   

رجب   ١٦في تاريخ  الصوفيةاإلخوان المسلمين و  بالتعاون مع  اإلصالح( جناح ) السنةأنصار جماعة عليه  لتواست والذي 
 م . ٢٠١٧أبريل  ١٣ه الموافق ١٤٣٨

 
 {التوفيق وباهلل  تمت    }                       

 

 احمد القطان  موسى ابن    -كتبها:

 عنه الكريم المنان . عفا هللا 

     

    ه ١٤٤٣رمضان  ١٣الخميس                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


