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  الزنيم املقبوح هجاء

 

مبنتجعي ) بتامرنوت ( قرب تطوان يف  هـ 1425 رجب 8قصيدٌة داليَّة أنشأهتا يوم اإلثنني  هذه
 ممدوح املصري , مسيتها : سعيد هجاء الدَّعي املخبول املدعو حممود

  الزنيم المقبوح محمود سعيد ممدوح هجاء
 

ديق  لتخريج ه عرَّض يب , وسبَّين ظلماً يف مقدمتهسبب هجائه أنَّ  وكان شيخنا أمحد بن الص ِّ
الرج َل قدمياً يوم جاءين به األستاذ حممد  عرفت   ألحاديث ) عوارف املعارف ( للسُّْهَرَوْردي , وقد

الذي عرفه مبكة مبنزل الشيخ ايسني الفاداين , الذي انقطع   بن محادي الفقري التمسماين الطنجي
 بكتبه وأسانيده , وبداره أو بزاويته اتََّصَل ابلشيخني عبدهللا وعبدالعزيز واشتغل و إىل خدمته , إليه

ر آبرائهما وضالهلما ابين أن أدى احلال  إىل  الصديق الغ ماريني , فأخذ عنهما وَعلَِّقه ما , وأخذ يبش ِّ
د يب من اإلمارات , واتصل  وذهب إىل دولة  منها م صفداً كما قيل فأ خرج  إىل طرده من السعودية

وأحسن إليه , ومازال مبتدٌع , فآواه  وهو رَقِّيٌع ضعيٌف مثله , صويفي   مبدير أوقافها عيسى املانع
 وإن ع زل هذا من األوقاف .  اآلن معه إىل

 

تشبُّه الرجل بشيخه عبدهللا يف الكالم  وهو ؛ أضحكين ما رأيت زارين يف املرة األوىل ابلبيت وملا
 مسع وكان زارين بتامرنوت ص حبة التمسماين وغريه , مث  أنَّ ابلرجل جنونً  فعلمت  ركة والل ِّباسواحل

عاد إىل مقر ِّه وأتته  وملا , كلَّ مرَّة احلط  على شيوخه , وتسفيه آرائهم , فيسك ت  على َمَضض   مين ِّ 
 الفرصة للوقيعة ؛ فعل ؟!!

 

 ر ذلك إىل اليوم .ذلك الوقت , ومل يتيس منذ على هجائه فعزمت

 امل ْقذِّعِّ أمران : هجائه الواقف  عليه ؛ أنَّ سبب وليعلم

انَتَصَر َبْعَد ظُ ْلِمِه فَ أولئك ما َعلَْيِهْم   َولََمن} : الردَّ  ـ ابتداؤه ابلظُّلم واألذى , وقد أابح الشرع1
 .  41 : الشورى سورة { ٍ  من َسبيل

وهؤالء عند احملققني ال  , وتصوُّفه ج و ِّ وضاللهِّ ـ وإن زدت على املشروع فهو بسبب بدعة امله2
يفِّه يف الضالل واملسخ , املسمَّى  , الغِّيَبة غِّيَبَة هلم , ألهنم مجعوا معظم م سو ِّغاتِّ  فهو يف هذا َكَرصِّ
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 . حسن السَّقَّاف

 

ر ِّح  له أبنَّه وي صَ   ,وي ْطريهِّ  للشيخ األلباين مَيَدح ه   1ة  كتبها هذا الزنيمالوقفت  قدمياً على رس وقد
يف مقد ِّمة كتابِّ األلباين " آداب الزفاف " طبعة دار  تراها تَتلَمَذ على ك ت بهِّ , وأنه  , وأنه  .... كما

 َكرَّهوه  يف املسلمني , فََتامى يف أْحضانِّ امل جرمني , وَتَصوَّف , ابلغ ماري ِّني املعارف , فلما اتصل

وَشرََع يـَْفسو من َفمِّهِّ ,  !! الباطِّنِّ  فَسكَِّر ابملَعارِّفِّ اإلهليَّةِّ !! والعِّْلمِّ معاين اخلَْمَرةِّ األزليَّة !!  وذاق
 . هللا السالمة نسأل      ومازاَل ُي َّب ِّ  امل نَكراتِّ !!! . واحَلَسدِّ  وَكَتَب رسائل وك ت باً بدافعِّ احل مقِّ 

 
 

حبُّ من البالغة واجلمال , ولكن ومل أتت كما كنت  أ , وهي من ََبْرِّ الطَّويل ,نصُّ القصيدةِّ  وهذا
 الساعة , وابهلل التوفيق . هذه هذا ما يسَّر هللا تعاىل يف

 

  

بُّ  )أاتين األذى (1) د هْ  بال** والشرُّ رائد هْ  (ايخِّ  سبب  يبدو وإنَك قاصِّ

 

 امل ْسَود ِّ حقٌد ت كابد هْ  قلبكَ  ويف** فال تعتذر فالس مُّ من فِّْيَك نبع ه   (2)

 

يَفةً وقد ز   (3)  ت عزى للزَّوااي َشواهِّد هْ  السَّمتِّ  من** رتين قِّْدماً فأوَجْست  خِّ

 

ل وَك صائد هْ  تـ َقل ِّد هم** واهلوى رأيت َك تْقف و ط ْغَمة الفسق (4)  يف املسخ يـَبـْ

 

د هْ  إبْبلِّيسَ ** وت بدي محاساً للضالل وتقتدي (5) تاراً ملا أنَت واجِّ   ُم 

 

 والن ور طابت موارد هْ  اهل دى أهل من** مجاعة   وقْد ك ْنَت م نحازاً خلريِّ  (6)

 

 وفْعل َك شاهِّد هْ  تبدو لسابقة  ** فأغواَك شيطان  التصوفِّ والردى (7)

 

 قد َسبتَك موائد هْ  عطفاً  الزور من** فأوالَك أغمار  البال من )غ مارة( (8)
                                                 

 إىل الكون املدعو ممدوح   دعي على الدعوة وليس من أهلها. الزنيم  يف اللسان  مبعىن الدعي وكأن الشيخ يشري-1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

 

 امِّد هْ يَهمي من الدمعِّ ج الف َقرا مع** فأوغلَت يف رقص  وحلنِّ غِّنائهِّ  (9)

 

( رُياً ي ساند هْ ( من وترجو** ت ؤم ِّل  وصاًل للواليةِّ َضلَّةً  (10)  اإلفالسِّ

 

ر اً من الذي (11)  يف الكِّْذب ُيدوه  عابد هْ  ع م راً  َقَضى** وتطل ب  عِّرفانً وسِّ

 

د هْ  ابتداع   حليف  ** الفضل ال فضٌل لديهِّ بال مِّرا أبو (12)  ال ت عدُّ مفاسِّ

 

زبِّ ** ودعوة   الشرورِّ  ص نعَ 2 إبتقانهِّ )13(   تـَْزَدهيهِّ شواهِّد هْ  ضالل   حلِّ

 

 والتمويهِّ ميتاز  عائد هْ  الزورِّ  من**3 َوَرد ِّهِّ للحقَّ الصُّراحِّ مب حَكم  )14( 

 

 مكائد هْ  للم بطلنيَ  ت زي ِّنه** ومنه د عا املقبور للغوثِّ جهرةً  (15)

 

 س والك فر  رَافد هْ إلهِّ النا بغريِّ ** وليَس لديهِّ فارٌق بني عائذ   (16)

 

د هْ  سواءً  وليس** م توسالً  وبني الذي يدعو له (17)  فيه َعْبٌد وجاحِّ

 

 من َصَواب  ي باعِّد هْ  د ن واً  ي ريد  ** وقد قاَل يل هذا ومل يدرِّ أنه   (18)

 

 دوماً ي طارِّد هْ  واحلقُّ  إلحيائها** ويف البدعة النكراء يدعو بالحيا (19)

 

 َتْسىب الَشْيَخ منه َقصائد هْ  يـ َغن ِّيهِّ ** َفريْق ص  مع َزْمر  وطبل  وشادِّن   (20)

 
                                                 

 وهي مطبوعة . "  ,البدعة بن الصديق " إتقان الصنعة يف حكم عبد هللاإىل رسالة  إشارة ـ2 

 
 أيضاً . مطبوع " الرد ِّ احملكم املتني على كتاب القول املبني " , وهو عبدا هللإىل كتاب  إشارة3 
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 دِّيٌن واحلماقة  زائد هْ  السُّْخف   هلا** عِّمامةٌ  ُي َر ِّك  رأساً ترتقيهِّ  (21)

 

 للَعْتب قائد هْ  والنُّْكر   فعاتبين** َدعاين إىل رَقص  فخالفت  أمره   (22)

 

 للزوااي مشاهد هْ  بدين   َكف ورٌ ** رِّف  أنينفناظرت ه  والشيخ  يَع (23)

 

د  ريب لست  أعرِّف  غريَه   (24)  تزكو حَمامِّد هْ  امل ختار وأتَّبع  ** أَوحِّ

 

واه  على الذي (25)  النَّهجِّ طابْت روافِّد هْ  َسوي ِّ  من مضى**فال مذهٌب عندي سِّ

 

رَ ** هي السُّنة  الغر اء  فاَح عبري ها (26)  ؤزَّرِّ حامِّد هْ امل   ابلنصرِّ  وب ش ِّ

 

 أيََّدْته  َجالمِّد هْ  رَْقصاً  وأْبَطلَ ** وأخّبت  أنَّ الشيَخ اتَب عن اهلوى (27)

 

ْجن  ** آبخرِّ ع مر  ضاَع يف اللَّهوِّ خرْي ه   (28)  ابجلنونِّ شدائد هْ  َغزْته   وسِّ

 

د هْ ( ومنه** فَأْنَكَر ما قْد َشاَده  من مصائب   (29)  حل وٌل( و )احتاٌد( ي عاضِّ

 

 قد قاَم للخ ْسر مارد هْ  هلا أنوفاً ** َخَرائِّها()ووحدة ( ك فر  أزَْكمْت من (30)

 

 للصوابِّ ت عاود هْ  َحق    بومضةِّ ** فإْن كاَن حقاً ما مسعت  َففرحيت (31)

 

( ما زاَل مائالً  (32)  والضالل  ي ساعِّد هْ  صِّحاب   لِّسب ِّ ** على أنه  )للرَّفضِّ

 

 أهلكته  أوابِّد هْ  الغ ماري فويل  ** من سبَّ صحَبهوَقْد َلَعَن امل ختار   (33)
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د هْ  فاستْشَرتْ 4 البيضِّ  أبو **وذاَك م صاٌب قْد غزان بِّس م ِّهِّ )34(   لدينا مفاسِّ

 

وى**           املشايخ ( كلُّه مْ ) تلقاه   وعنه (35) د   سِّ  أجناه للحق ِّ شاهد هْ  واحِّ

 

 صاح يف الناس واجد هْ  بذوق   الذَ ف **زاَد س كره   طافِّحٌ  منهم5 أبوالع سر)36( 

 

اً( (37)  الك فرانِّ فاقْت شوارد هْ  يف فواقرَ ** وه َو َسخيف  العْقلِّ أبدى )سواِنِّ

 

 ابلرأي والرأي  نقِّد هْ  ففسََّره  ** تالعَب ابلق رآنِّ من دون وازع   (38)

 

 للذكر( ابرْت فوائد هْ (  ْ فتفسري ه م** ومن عَجب أن امل صاب يعم ه مْ  (39)

 

( أهتِّك   (40)  ع دوانه  وأطارِّد هْ  له   أر دُّ ** عِّرَضه   َوَعْوٌد إىل )املَْقب وحِّ

 

 ابخلبيثِّ والئد هْ  تـَْلهو إلبليسَ ** فأنَت َلَعْمر  هللاِّ يف مِّصَر ل ْعبةٌ  (41)

 

 ليس يف الطبع َذائد هْ  حياء بد ونِّ ** أطلَت لسانً ابلسفاهةِّ واخلنا (42)

 

د ِّ ً َشتمَت ـ حلاَك هللا   (43) د هْ  فضل ه   مَسَا**  ـ شيخاً حم   فينا وطابْت َمقاصِّ

 

 والك لُّ ابلسبقِّ شاهِّد هْ  عِّلمِّه على** َوأمجَع أهل  الفضلِّ إال )غ مارًة( (44)

 

( مْع َسبقِّ  (45) َواَك مع )السَّخَّافِّ  األلباين زادْت حمامِّد هْ  شيخنا إىل** مِّْدَحة   سِّ

 

لِّصاً َنَشرَت هبا صْدقاً وملْ  (46)  حقاً من ه َو الدهر فاقد هْ  يـ ْبدِّ  ومل** َتك  ُم 

                                                 

 . عبد هللاي , وقد زامحه فيها أخاه أمحد الغمار  كنية   4 
 

 الغماري ) أبواليسر ( زعبد العزيإىل كنية  إشارة5 
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َهض  اليوَم خامِّد هْ  من إبيعاز** م فلَّالً  َسَللَت من الع دوانِّ سيفاً  (47)  ال يـَنـْ

 

 الشرُّ ت صمي عوائد هْ  أاتكَ  خبزي  ** فانـَْقبعْ  نـََبْحَت )ذكًا( شلَّت ميين كَ  (48)

 

 املعزولِّ شاَهْت َخرائد هْ  اجلاهلِّ  من* م سَندا فِّ ابلسُّخْ  (َلَك الويالت  (َمألَت  (49)

 

س  س وَق الك ْتبِّ مِّْنكَ  (50) دي وقد َضل سارِّد هْ  القولِّ  من** بفارغ   تـٌَنج ِّ  ال ُي 

 

 تستبيَك جرائد هْ  ب طل   لِّن صرة** وقد جاءن أن اعتكافك دائمٌ  (51)

 

ارب  ** ت ؤي ِّد  إحياًء ملقبورِّ فاجر   (52)  الزُّور  قائد هْ هللاِّ و  دينَ  ُي 

 

 ملا هللا شائد هْ  حتطيماً  يريدونَ ** َفس ْحقاً َوتـَب اً للضاللِّ وأهلِّهِّ  (53)

 

دن عِّماية   (54) د هْ  ك نتَ  وإنْ ** وإن َك والسَّخاف خِّ  َتقل وه  َفذا النهج  واحِّ

 

 سعيد ( والشَّقاء  ي ساند هْ ) بـ وال** م ذمَّمٌ  َوَلْسَت بـ )حممود ( َبْل أْنتَ  (55)

 

( ومن ينصر اهلوى (56)  يف نرِّ اهلوانِّ مصائد هْ  َتك بُّه  ** ولْسَت بـ )ممدوح 

 

ر** فأسأل  ريب أن يـَر دََّك لله دى (57)  هَنْجاً للسالمةِّ عائد هْ  فـَتـ ْبصِّ

 

 والّبااي ت شاهِّد هْ  َسناها جهلتَ ** وأوصيك أن أتوي لن صرة س نة   (58)

 

 َزوااي( املَْسخِّ وهللا  خامِّد هْ ) َفطَل ِّق** داً إذا كنَت ترجو أن متوَت م وح ِّ  (59)

 

 كِّالٌب ت طارِّد هْ  للصُّويف فعِّْنديَ ** وال أتتين إن كنَت تبغي َتصوُّفاً  (60)
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 لله داةِّ َشواهِّد هْ  تناهتْ  َبق   ** فإين  قد أسلمت  هللِّ مؤمناً  (61)

 
 

 متت ـ ـ
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