أيا شيخنا حزت املفاخر والعلى

.1

قصيدة يف الدفاع عن مساحة الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهلل
وأثىن وأوصاان بك السادة األُىل
أاي شيخنا حزت املفاخر والعلى

.2

وما زلت عن دين النيب جماهدا

.3

نذرت هلذا العلم عمرك دائبا

منحل وتقمع من غل
تقارع
ّ
تفسر آايت الكتاب ملن تل

.4

وتشرح

حممد

بشرح كمثل الشهد بل فاقه حل

.5

عُنيت بتوحيد اإلله فكم لكم
تناصحهم أن يعبدوا هللا وحده

عظات بليغات على أعني املل

.7

قطعتم
وكم من آتليف لكم قد
ُ
وكم قد دعومت التباع حممد

دق أو جل
هبا من عروق الشرك ما ّ

.9

وكم قد هنيتم عن سلوك مناهج

.10

إذا قيل قال هللا قال رسوله

.11

كذاك اهلوى واجلهل ابلناس فاعل

غواي مضلل
ترى من تبنّاها
ّ
أتوال
يرد صرحيا أو ي ُرد
ُ
ّ
عياذا بريب أن نضل وجنهل

.12

أاي شيخنا إن حاربوك فإهنا

.13

قبل النبيني جهرة
أما حاربوا ُ
وذاك تقي الدين قد انله األذى

ل ُسنّةُ أتباع اهلدى لن تبدال
أما حاربوا ذاك االمام ابن حنبل

.15

ومن بعدهم يف جند قد صار ما جرى

طويل إىل أن مات يف السجن ُمث قل

على الشيخ مما ليس خيفى من البل

.16

فما وهنت يف هللا منه عزمية

فنال بفضل الصرب ما كان ّأمل

.6
.8

.14

آاثر

النيب

ج

وأن يذروا اإلشراك نصحا مفصل
وأصحابه والتابعني ومن تل

.17

وعلومهم
كرهم ايشيخنا
ُ
بقي ذ ُ
فصربا على هذي السفاهات إهنا

كمثل سراب يف الفلة إىل بلى

.19

وما ضرك الباغي ولك ّن نفسه
وإن جيهل اجلهال قدرك إنه

يضر كمثل الثور ينطح أجبُل
لفي غاية العرفان مسكا وصندال

.21

ول األمر يظهر قدركم
فهذا ّ
وما زلت مرفوع املقام موقرا

ُممهل

.18
.20
.22

وأعداؤهم ابخلزي كل تسربل

ويعلنه

حىت

يزورك

لديه جليل يف العيون ُمب ّجل

.23

لكم يف قلوب املسلمني مكانة

فقد جعلوا منها حلبك منزال

.24

ويدعون ابحلسىن ويثنون ابلذي

له أنت أهل ال غلو وال قلى

.25

أاي شيخنا الفوزان ال زالت صاحلا

.26

ول ّقاك يف األخرى من الفوز رتبة
وأختم قول ابلصلة مسلما

وزادكم الرمحن من فضله عُل
إىل جانب املختار والسادة األىل

.27

على أمحد اهلادي لريب حممدال
ج
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