
 
 ((  عن شيخنا حممد نارص الدين األلباين  صيدة يف الذب  ق))

 للدكتور: صاحل بن سعد السحيمي

 َل األركان  محًدا كثرًيا كام   ***  محًدا لرِّب  ُمنزل القرآن 

 أهل التقى والعلم واإليامن   ***  ثم الصالة عىل النبي  وصحبه  

عة الرمح ***  ين استعنُت اهلل يف منظومة  إ  ن  نرًصا خلاد م  ِش 

 ال تطعنوا يف شيخنا األلباين  ***   التُّقى تبًّا لكم يا غامزيَن أول  

 هتان  فلرتعووا يا عصبة الب ***  وُم أهل العلم ُسمٌّ قات ل  فلح

 داين مشهورة  للقاص  قبل ال ***  لقد ظلمتم عاملًا أفضاُلهُ و

 أهل العلم واإلحسان   ب  عن ثل ***  فلتتقوا اهلل العظيم وتنتهوا 

ث  فريةً ول  هي من ُهراء  القول واهلذيان   ***  قد نسبتم للُمحد 

 طعنت بال علم  وال برهان   ***  هلكم يا ثلةً وكشفتموا عن ج

 نيان  جهل  عظيم  ساقُط الب ***  هذا كالم  ساقط  مدلوُلهُ 

 تركت رؤوسكُم بال آذان   ***  ح  صخرة  بقرون ه  كناط  أنتم  

ُه قبلنا ع إىل نونية  القحطاين ***  قد قاهلا الشهم املفوَّ  فارج 

 روَن العلم دون بيان  قفَّ يت ***  عجًبا لقوم  ينطقوَن بال هدى

 مروية يف سنة العدنان   ***  نطَق الرويبضُة الذي أوصاُفهُ 



 فالتوب يمحو سالف العصيان   ***  فلتستفيقوا وارجعوا عن غي كم

نا املنَّان   ***  يَّة  حمفوظة  نة  ُس سلفيَّ  ن رب 
 وعًدا لنا م 

 من شبهة األعوان  للشيطان   ***  اأهُل احلديث  هم احلامُة لدين ن

 قصان  وسطيَّة  عداًل بال نُ  ***  ُسنيَّة  سلفيَّة  إسالمنا 

 العامل املشهور باأللباين  ***  عقيدة  شيخنا سألتم عن هالَّ 

 شهدوا بفضل العامل الربَّاين  ***  ى َءنا أهُل الديانة  واهُلدعلام

ا عىل األفَّ  ***  وكذا مجيُع املنصفني تكلموا  اك  والفتَّان  ردًّ

يان   ***   يدعو إىل هذي نصيحُة ُمشفق   عة  الدَّ  هنج  الرسول  وِش 

نان  إن رمتموا الفردوَس  ***  كم أحكاميدعو إىل اإلنصاف  يف    خري ج 

 ُيردي بصاحبه إىل اخلرسان   ***  لتحذروا ظلم العباد فإنهف

 هتوي بقائلها إىل النريان   ***  بَّام نطَق اللساُن بكلمة  فلبُ 

 ُتلقي به يف ذلة  وهوان   ***  فاحفظ لسانك دائاًم من عثرة  

كر اإلله ُمسب  داو
 واهرع إىل الطاعات ُكلَّ أوان   ***  ًحا م عىل ذ 

 ابه اهلادين للحريان  وصح ***  وختامها صلوا عىل خري الورى

 

 


