
 َمْرثَِيُة احلََياَرى
الشيخ احلافظ اإلمام القدوة ، شيخ اإلسالم ومفيت األانم وجمدد السنة 
هللا واإلسالم الشيخ حممد نصر الدين األلباين رمحه هللا رمحة واسعة وقدس 

 سره ونور قربه .
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وكفى ، وسالما على عباده الذين اصطفى ، وبعد :  
لقي على مستقبل األمة صار أعظم من حزين على موت األلباين ، فبعض األفراد أمة أبنفسهم ، وق

وبعد األمم غثاء بكثرهتم ، وكلما ماتت األمم يف األمة كلما صار وصف الغثاء ألزم ، وإذا كان من فضل 
 يذكر للشيخ األلباين رمحه هللا فهو إمامته يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلـم .

وارفـة الظـال،  –يف عصـران  –خصـبة اإلبقـا، ، وش شـ رة للثـدي   –يف حاضـران  –ما أرض للسـنة ف
إش ولأللبـــاين يـــد يف إبقاالـــا وإوالالـــا ، فهـــو صـــاحل الغـــرس اويمـــون يف علـــوم الســـنة ، و ـــد روافـــد ا بســـقيه 

 هور ابواء العذب .اومنون يف صثوة األمة ، فطاب الغرس اوبارك يف اوكان اخلصل ، ومنا الزرع الط
 أش رحم هللا األلباين .

 
 احلزُن  أْمضى يف  اخلُطوِب  وأَْفَدُح          والصَّْمُت  أغىن يف الر ََِثِء  وأَْفَصحُ 

 والنظم َأْضَثى  من  جليل  ُمَصابِنا         نـَثْـرَاً يَِئنُّ ُمَعاِنَداً يـَتَـَقـــــرَّحُ 
 لـــَوَرى       وكآبُة األشياِء تـَْروي تـُْفِصـــحُ لكنَّ قـَْليبَ َ اَلُه  ُحْزُن  ا

 قْد ماَت َمْن كاَن الذي ََيُْثو َعِن اْ،        آثـَاِر  آثـَاَر  الَكُذْوِب  ويـَْفَضحُ 
 اي اَنِصَر الديِن الذي يف  أَْمِسنَــا          َقْد ُكْنَت ُرْوَحاً للدعاِة تُــَرو ِحُ 

 ـها           وبدونكْم َمَضِت الُعُلْوُم تـََرنَـّـحُ قد كنَت أصال يف العلوِم مجيعِ 
   1أما احلديُ  فأْنَت  أَْنَت  بـََعثْـتَــُه          فـََغَدا   مبا  َصنـَّْفَتُه  يـََتَصـــرَُّح                    

ــَرْت           َأْسَبابُــُه وجهودُكم تـََتمَ           ـدَّحُ والفقُه َرْونـَُقُه حال   وتـََيسَّ
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 أما علوُم النـَّْقِد نـَْقـــِد حديِثنا           فالفضــُل يعرفُه العليُم األرجحُ          
َلَج يـُْفِصحُ                      َميـَّْزَت بنَي صثيِثها وضعيِفها             فبهاُؤ ا قد صـاَر أَبـْ
 2ُذُلالً َجنَــــا ُبْسَتانِِه يـَتَـَقزَّحُ                 قد صاَر َقْطُف ِثَارَِ ا ُمْسَتْطيَـَباً                    
 علُم احلديِ  َغْرَسَته فـََنَما َأش                   أَْنِعْم ِبِه ِعْلَماً يُِفْيُد ويـُْفِلحُ   
 أنَت الذي َأْحيَـْيَت يف آمالنا                   ذِْكَرى األواِئِل يف َغٍد يـََتَكلَّحُ         
 َوَرَوْيَت ِمْن َوَمٍأ َغِلْيَل قـُُلوبَِنا                 الَوْحُي أَْرَوى للنـُُّفْوِس َوأَْرَوحُ      

َهادِكم ُعِرَف اأُلَل          َهادُِكْم وِجَهاِدِ ْم نـََتَسلَّحُ              4َساُدو الدُّانَ  3ِِبِ  ِبِ
َقا ُمْغِرٍب تـََتَأْرَجحُ           أََوَلَْ َيُكْن َشْأُن احلديِ  ِبَغاِبٍر              أخباَر َعنـْ
َنًة                     فـََنَشْرهَتَا والنَّْشُر ِعْطٌر أَفْـَيحُ          أََوَلَْ تكْن ُكْتُل احلديِ  َدِفيـْ
ََُتَب ِ         

ُبها او  حُ وِخَصاُلُكم َكُعُلْوِمُكْم يف نـَْفِعَها                  طَاََبْت وطَاَب طَِليـْ
 قد َغصَّ َحْلِقَي َما أََرى ِمْن حِمَْنٍة              تَـــَذُر احلَِلْيَم اِلَْواِلَا َيََتَنَّحُ        
 َمْوُت التـَُّقاِة وَمْوُت ُكـلِ  ُمَعلِ ٍم                 ِِسَـُة الزََّماِن ِبَعْصراَِن فـَتَـَلمَُّثوا       
َُتَسبِ حُ  5م كيَف ماَت تـََوالَِياً               َشْيُخ الشُّيُـْوخِ أََوَما رأيتُ                     

                                                       6وَحرْباَُن او
َتمَ                     

ُ
َِنيَّــِة ِعرْبًَة                 أََوَمـا يُِفْيُق َجُهْولَُنا او

ُتْم يف او        7ر ُِح أََوَما َوِعيـْ
 َكْم  ُِْرٍض ُعْداَنُه َصاَر ُمرَبَّأً                   َوُمرَبَّأٍ يف َغْمَضٍة ش َيرْبَحُ 

اَينَِة يف الَوَرى                  ُذ،ٍ  ووُْلٍم َصارٍِخ يـَتَـَب َّحُ   آٍه َعَلى َحاِ، الدِ 
َتَصبِ حُ                 ِفََتٌ َكِقْطٍع الليِل يف ِإْغَوائَِها                  

ُ
 َما ََثَّ إش َشْرُعَنا او

 اَي قـَْوَمَنا َقْد َصاَح فْيُكْم اَنِصُر الدِ           ِدْيِن الَّذي َكِلَماتُُه تـَتَـَفصَّــحُ 
 إْن ُرْمُتُم جَمَْداً تَِلْيــَداً َخالـَِداً            فـََتَأسَُّدوا َوَتَش َُّعوا وَتَسلَُّثوا

تَـُغوا         أَْمرَاِن َمْن يـُْعَناُ ــَما  ُ َو أَفْـَلحُ وِسالُحكُ   ْم يف َعْصرُِكْم إْن تـَبـْ
َفا صافيا يـَتَـَوضَّحُ  َهِج َشْرِعنَــا َوبَِناُؤُه          َصْرَحـاً َمِنيـْ  هَتِْذْيُل َمنـْ

َُتَكدِ حُ  والثَّاِن تـَْربَِيُة الشََّباِب َعَلى الُعال            نِْعَم الـشباُب احلُرُّ 
 واو
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 َذيَـّـــاُكُم ِمْْيَاثُُه فـََتَثمَُّلوا            ولَِواُؤُه وِشَعارُه فـَتَـَوشَُّثوا
َنٍة وبَِليٍَّة َمرَّْت بِنَـــا            وََتَاأَلْت ِِهَُم اللِ َئاِم ُتَذب ِــحُ                      كْم ِفتـْ

َباً ويـُلَـــو ِحُ                فإذا االَُصوُر ِبِدْرِعِه وِسَهاِمِه      وُمَهنٍَّد ُمَتَأ ِ 
َدْت  ِبدٌَع   ََتُْوُر  وََتْـرَحُ     فاْنَداَحِت الظَّْلَماُء يف أَوَْكارَِ ا            وتـََبدَّ

َكاً             َسِل الِبالَد َسِل الِعَباَد أش اِْسَُثوا  َسْل َعالَِماً َسْل ُمْسِلَما ُمتَـَنسِ 
ُتَــرَب ِحُ                   

 واْستَـْعِلنُـوا يف جْأَرٍة ُمْلَتاَعٍة                  َ ْل َماَت أَْلَبانِيـَُّنا او
ُبَك اأَلْرَجاُء يف ِإْسَعاَدٍة                َما  َماَت  َمْن  آَثرُه  َتََتَوَُّح                     8َسُتِ يـْ

ر من حروف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ، واغفر لأللباين بعدد اللهم ارحم األلباين بعدد ما نش 
 السنن اليت عملها هبا كل مسلم ومتسنن ، وارفعه بكل صثيفة خطها درجة يف عليني ، اي أرحم الرامحني .
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاوني ، وصلي اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصثبه ومن تبعه 

 يوم الدين .إبحسان إل 
 كتبه ببنانه                                                         

 الفقْي إل عفو الرب الرحيم العلي                                                
 اوعتز ابهلل أبو حممد رضا بن أمحد بن يونس الصمدي السلفي                                  

  ـ 1420مجادى اآلخرة  28عشية اخلميس                                        
 اتيلند  –ابنكوك                                                       
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