
 مهزية اإلصالح يف تشجيع اإلسالم وأهله ,             
 والتمسك كل التمسك أبساسه وأصله          

 (هـ1377-1342للشيخ / حافظ بن أمحد احلكمي)
 
. مبناسبة تقسيم فلسطني ركز فيها على ’1368هذه قصيدة أنشأها يف سنة  

ن كلمة هللا هي العليا وجوب االعتصام ابلوحيني وإقامة فرض اجلهاد ورفع علمه لتكو 
 وكلمة الذين كفروا السفلى.

 محًدا بال حد وال إحصاء
 ُثمَّ الصالة على النَِّبي حممد
 واآلل والصحب الكرام واتبع  

 اعلم أبن هللا جل جالله 
 يف سابق العلم الذي هو وضعه 
 لكنه يف األرض أهبط آدما 
 ولربنا يف ذاك أبلغ حكمة
 والرسل أرسل كل آخر فرتة

 بني الرمحن متبعي اهلدى لي
 وتدور دائرة الدمار على رءو

 املعرضني عن الكتاب وذكره 
 ـنوأعز ريب رسله واملؤم

 حىت استتم بناؤهم مبحمد
 فهـو الرسول إىل اخلالئق كلهم
 ما المرئ أبًدا اخلروج عن شريـ
 مل يقبض املوىل تعاىل روحه
 وأمت نعمته وأكمل دينه

 هلل وايل احلمد والنعماء 
 مللة الممحاءمن جاءان اب

 هلمو بنهج المنة الغراء
 قد ماز من يشقى من المعداء
 وكتابه األزيل ابستقصاء
 ُثمَّ ابتاله أبكرب األعداء
 وأمت عدل يف نفوذ قضاء
 ترتى بذكر الوحي واألنباء
 ممن يروم عبادة األهواء
 س الكافرين الضلل البؤساء
 والمالكني ممالك اإلغواء

 اءـني مجيعهم ابلنصر واإلجن
 أكرم به للرسل ختم بناء
 مميَـّن تقـل بميطـة الغبــراء
 ـعته ونور طريقه الوضاء
 حىت أشاد الدين ابإلعالء
 وخللقه أداه أي أداء
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 ومضى وأمته أبقوم منهج
 وقد قال الرسول وقوله هذا 

 كانت بنو يعقوب فيهم أنبيا
 ابألمر ابملعروف إن تركوا كما 
 وأان ختام املرسلني وليس من
 لكن حواريي الدعاة لمنيت

ا   حييون آاثري ويلتزموَنه
 فتفهموا وتعقلوا وتدبروا
 جيدون فيكم ذي الصفات فتشكروا
 حىت جييء من املهيمن أمره
م  فيه تفاسري األئمة أَنَّ
 وهم اجلماعة حيث مله يتفرقوا
 وهم الذين وجوههم تبيض إذ
 وقضى تعاىل ربنا إن مله يزل

 يهدي حبق من يزيغ عن اهلدى 
 فتصدر الصديق وهو إمامهم 
 فانظر سوابقه وقوة عزمه
 وحبق الفاروق مشر بعده
 وتاله ذو النورين ما زالت مآ
 وقفا أبو المبطني لكن قام عنـ
 لكنه ما زال طول حياته
 حىت قضى منها على اجلزء اخلطيـ
 والتابعون هلم حبق بعدهم
 فأولئكم خري القرون وليس هم
 وقضوا على البدع املضلة كلها

 حمجة هديه البيضاءوعلى 
 حق بال شك ودون مراء
 ء تموسهم ابلوحي واألنباء
م عن منكر المفهاء  ينهوَنه

 بعدي نِب للخليقة جائي 
 دائياآلخذين مبنهجي وه

 فأولئكم يف أميت خلفائي
 وتذكروا اي معشر العلماء 
 أوال فجدوا يف ذرى العلياء
 أي وعده دار الفنا بفناء
 ال شك أهل المنة الغراء
 شيًعا إىل بدع وال أهواء
 تمود قطًعا أوجه البعداء
 للدين منهم قائم بدعاء
 وجمدد حملجة البيضاء
 بعد النَِّبي وأول اخللفاء

 الشنعاء أايم تلك الردة
 إذ للخالفة قام ابألعباء
 ثره على رغم من الدمهاء
 ـد تفرق وإراقة لدماء

 يمعى لنار الشر ابإلطفاء 
 ـر وقد مضى يف زمرة المعداء
 قاموا بتبليغ وحق أداء
 حبثالة وصبابة إلانء
 ابهلدم واإلبطال واإلجالء
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 فتحوا البالد مشارقًا ومغارابً 
 صربوا على البأساء والقهر وكا
 وهللا ما غلبوا العباد بكثرة
 لكن بدين راسخ وعزمية
 وكما ترى أحيوا البالد بعدهلم

 من الكتاب وسنة الـإذ ركبوه 
 فتحوا البالد ببأسهم وبعلمهم
 ُث اجلهابذة األفاضل بعدهم
 ومن التجهم واهلوى واالعتزا
 كأئمة التفمري والتحديث والـ
 كأيب حنيفة، مالك، والشافعـ
 وأوىل الصحاح الغر والمنن احلما
 احلافظون على اخلالئق دينهم
 هم انصروا دين اهلدى إبحاطة

 احب بدعة وهم الرجوم لكل ص
 مثل الرجوم من النجوم لكل ممـ
ا علموا وقاموا جهدهم  عملوا مبي
 سنية أثرية نبوية
 ما أطلقت من بدعة إعصارها
 يف كل جيل أو مكان أو زما
 وأتى بقرن سابع من هجرة

 أعين بذاك احلرب أمحد من إىل 
 كم هاجم البدع الضالل وأهلها
 وقواعد التحريف هدَّ أصوهلا

 الصحيح وفطرة العـمبعاول النقل 

 ابلصرب يف البأساء والضراء
 نوا يف احتدام البأس أسد لقاء

 ة مع كثرة األعداءأو عد
 ووثوقهم ابهلل واستكفاء
 أحيوا القلوب بوضع خري دواء
 هادي البشري وكان أي شفاء

 فتحوا القلوب حبكمه وضياء 
 يف حمنة القرآن واألمساء
 ل جتاهًرا وجتمهر األعداء
 ـفقه اجللي وأئمة القراء
 ـي وأمحد ذي الصرب يف البأساء
 ن وغريهم من ممندي األنباء

 له أعز لواء والرافعون
 ومحاية ووالية وبراء
 من كل دجال وذي إغواء
 ترق  كمـا قـد صـح يفي األنباء
 هلل ابلشكران للنعماء
 ليموا أوىل زيغ وال أهواء
 إال ابتداها القوم ابإلطفاء
 ن هم شجى حبناجر األعداء
 علم به يؤمت يف الظلماء

 عبد احلليم منى بدون مراء 
 بدالئل الوحيني خري ضياء

 ظم به هدًما لشر بناء أع
 ـقل المليم ولني ذي األعداء
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 ولـه جهاد ليس يعهد مثله 
 ملا القرامطة الطغاة جتربوا
 فأابدهم ريب وأيد حزبه
 وكذاك سنته بنصر عباده
 وتاله تلميذ له  ابن القيم الـ
 وأئمة قد قارنوا لكن مها

م  اَني  هللا جيزيهم على إميم
 وبقرن اثين عشر ما استحكمت
 وعبادة األشجار واألحجار والـ

 وم يف األانم وليجة ولكل ق
 ويعظمون وينحرون هلا بنحـ

م  ا جهارًا أنزلوا حاجاِتي  وِبي
 شرًكا صرحًيا معلنني به

 وجتاهر بعظائم ومآمت 
 وفعال سوء ليس ميكن حصرها
 فأتى اإلمام حممد احلرب الرضا

 يدعو إىل دين اهلدى ببصرية 
 يتلو براهني الكتاب وسنة الـ

 أبمت تبيان وأخلص نية 
 بني الناس هذا دأبه ما زال

 حىت استنار وأشرق التوحيد يف 
 من أرض جند كان مطلع نوره 
 وأاتح رب العرش من ألطافه
 لبوا لدعوته وشدوا أزره
 يدعون للتوحيد ُثمَّ لمنة

 إال بعصر المادة اخللفاء 
 وعتوا وكادوا الدين ابألسواء
 وأذاقهم خزاًي وشر بالء
 معلومة اإلجناز واإلمضاء
 معرف يف األحباث ابستيفاء
 برزا بنصر المنة الغراء
 وجهادهم يف هللا خري جزاء

 فنت الورى بعبادة األهواء 
 ل عبدوا عيون املاءـأواثن ب

ا يف اجلهر واإلخفاء  يرجوَنه
ا لوفاء  ـر سوائب يؤتى ِبي
 من جلب خريات ودفع بالء
 بال خوف من املوىل وال استحياء
 وآتمر ابلموء والفحشاء
ا جهًرا بدون خفاء  أيتوَنه
 بني اخلليقة صارًخا بدعاء
 وكمال علم كاشًفا لغطاء
 ـهادي لنهج امللة الممحاء

 وحمن بالءوأشد عزم بل 
 ودعاؤه ابجلهر واإلخفاء

 تلك العصور اخلمل الظلماء 
 وبه استنار جماور والنائي
 آل سعود له برفع لواء
 أهال بدعوته وابلوزراء
 والنفي لألنداد والشركاء
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 فبعلمه وببأسهم كان انتشا
 حىت غدا يف كل قطر عصبة

 لكن أتى من بعد ذلك حمنة 
 فالنور اترات يضيء وخيتفي

 ه اإللة إمامناحىت أاتح ل
 فأشاد للتوحيد أعلى معهد
 وأقام طالب العلوم منادايً 
 قوموا لنشر العلم يف أوطانكم

 قوموا بتبيان الكتاب فإنه 
 إايكموا أن تكتموه فإن ذا
 إين أقلد كل ما يف ذميت

 إذا وليتهم ويقول اي ريب 
 هذي مقالته فمن ينكر عليـ

 اي رب فأنصره وأيد حزبه 
 لمني وألـوامجع شتات املم

 واجعل على الكفار دائرة الردى 
 هل تممعون معاشر العلماء أال

 وأخص جندا والرايض أخصها 
ضوا  اي طالِب علم الشريعة فاَنم
م حنو الصراط املمتقيـ  احنو ِبي

 كيف انتصار اململمني وجهلهم 
 فإىل مىت هذا اجلمود أمل تروا
 طلب اجلماهري الصنائع فارتقوا

 بدينهم  أفال ترقون العباد
 ال تركنوا ملآكل ومشارب 

 ر احلق بعد تدرس وخفاء
 يدعون للتوحيد خري دعاء
 وزعازع األعداء واللؤماء
 أخرى فبني إضاءة وخفاء

 كرم األابءعبد العزيز األ
 وأذل ما للدين من أعداء
 هلمو هلموا معشر القراء
 إين لكم كاألب لألبناء
 ميثاق موالان على العلماء
 من موجبات الفقر والبلواء
 أعناق أهل العلم واألمراء
 أمًرا فمن تبعاته أمراء
 ـنا نقلها أنتيه ابلشهداء
 والدين أظهره على األعداء
 ـف بينهم اي أرحم الرمحاء

 ل مجيع دوائر األسواءال ب
 تصغون حنو مقاليت وندائي
 وأخص آل الشيخ ابستدعائي
 وادعوا عباد هللا ابستهداء
 ـم ورفض كل طريقة عوجاء

 عن دينهم يف غفلة عمياء 
 طمع العدو وشدة البأساء 
 فيها بال حد وال إحصاء
 لريوا منار احلق دون خفاء
 ومالبس ومتاع دار فناء
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 ما حقنا اإلخالد يف الدنيا وزخـ
 بل حقنا أن نمتعني بذلك الـ
 اي قوم وهللا العظيم لقد أتى
 قال الرسول وكان أصدق قائل
 كان ابتدا اإلسالم جاء بغربة
 أنتم أبعصر غربة اإلسالم طو
 املصلحون إذا سواهم أفمدوا
 اي إخواته اسعوا إذا ما فرصة

 دمتم يف صحة وتفرغ ما
ملوا أغلى وأعظم نعمة   ال ِتم
 هذا جهاد ليس دون جهاد أهـ
 فإذا اهتدى كل الرعااي واجنلت
 فهناك فاغزوا من أردمت تنصروا

ا   وعليكم ابالجتماع فإمنَّ
 إن التفرق للفضائل مغلق
 ما كان نصر هللا صدر األمة الـ
 إال بتأليف املهيمن بينهم

 أمرهمأو مله تروا ملا تفرق 
 حىت انتهى األمر العظيم كما تروا

 خطب جليل فادح ومصائب 
 أضحى أولو اإلسالم بني عدوهم
 وأشد من ذا لو يفكر عاقل
 كون العباد مجيعهم عن كل ذا
 هذا وقبل دعاء كل اململميـ
 فاخصكم اي معشر العرب احلما

 ناءرفها وجيفة ميتها العف
 ـعرض القليل إىل مقام بقاء
 مصداق ما قد صح يف األنباء
 وهللا يف جهر ويف إخفاء
 وتعود غربته كحني بداء
 ىب اي أويل األلباب للغرابء
 والمالكون ملنهج المعداء
 سنحت فإن الغنب ابإلبطاء
 بل قدرة إن ُثمَّ أهل إابء
 بل ابدروا ابلشكر للنعماء
 ـل الكفر بل أبدى لدى العقالء
 عنهم طغاية غفلة اجلهالء
 وتؤيدوا حقًّا على األعداء
 كان التفرق مدخل اخلبثاء
 لكنه مفتاح كل بالء
 ـمهدية امليمونة الصلحاء
 واالجتماع بدون ما شحناء
 كيف استمر تقهقر لوراء
 من حمنة إن كان فيكم رائي
 مرتاكمات بل عضال الداء
 مثل المفينة يف اضطراب املاء

 عقالءلكن فقدان مجلة ال
 يف غفلة أو غفوة وسناء
 ـن معمًما جلميعهم بندائي
 ة الدين أنتم صفوة األحياء
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 وأخص سكان اجلزيرة مهبط الـ
 الفاحتني مجيع أرض هللا يف 

 ا وأيديكم قضىبعلومكم حقًّ 
 حىت استقام معززًا وموقراً 
 فلتنهضوا أنتم وكل اململميـ

 اي أمة اإلسالم طال رقادكم 
 واستحكم الداء العضال عليكم
 فمىت نرى استيقاظكم من نومكم

 أو مله تروا أعداءكم قد أصبحوا 
 وبكم أحاطوا من مجيع جهاتكم
 وحياولون مجيعهم دين اهلدى

 يهوأترون قط عدوكم حزب ال
 ما قدر قيمتهم بقيا املمخ
 قد كان يكفينا مهومـا بينهم

 مل يوقدوا أبًدا حلرب انرهم 
 ضربت عليهم ذلة أبدا وممـ
 ما كان القرد واخلنـزير أن
 وهللا ما إدخالكم للقدس من
 إال مكيدة ماكر ابململميـ
 اي قوم فانتبهوا ألنفمكم وديـ
 أطمعتموا يف النصح من أعدائكم

 ين القتاد وشوكهاي طامًعا جي
 هيهات مجع النار واملا بل وهبـ
 أو مله تروا تقميمهم أوطانكم ؟
 فضاًل عن الدين احلنيف وعدلـه

 ـقرآن نورًا مشرقًا بضياء
ضة اخللفاء  صدر النبوة َنه
 ريب هلذا الدين ابإلعالء
 ولـه األعارب أعظم الوزراء
 ـن لدارس اآلاثر ابإلحياء
 حىت استطالت شرة األعداء
 ولعله يفضي إىل اإلعياء

 وا ما انبكم من داءلتعاجل
 يبغونكم سًوا وشر بالء
 طوفان انر الكفر ال ابملاء
 هدًما ونور هللا ابإلطفاء
بية البعداء  د األمة الغصم
 واللعنات بل واملقت واإلخزاء
 القى من العدوان والبغضاء
 إال رماهم هللا ابإلطفاء
 ـكنة وما هم قط ابألكفاء
 يلقى األسود مبارزًا بلقاء

 ومهبط األنباءأرض اإللـه 
 ـن يروم منا أمة احلنفاء
 ـنكم احلنيف بدون ما استخفاء
 ويح املريد صداقة األعداء
 رطًبا، وحمتلًبا من األسداء
 ـات األكالب ليس ابخللفاء

 العقالء ؟ هل يمتقر أبنفس
 أفلم يكن من كل ذا برباء
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 أترون فوضنا إليهم أمران ؟
م   أم حنن حاكمنا إىل طاغوِتي
 لكن رأوا يف اململمني أتخراً 
 فاستضعفوهم ُثمَّ قالوا بينهم
 بغًيا ومننمة العلوج من اليهو

 إلسالم لقمة آكل حمبوا محى ا
 وهللا ما سم األساود شربة
 كال لئن مله ينتهوا عن غيهم
 ليصبحن بكل سهم صائب
 ولرتدفن جحافل جبحافل
 وكتائب تقفو الكتائب ترتدي
 مثل اجلبال الراسيات وكالغيو
 ابعوا من املوىل النفوس جبنة الـ
 مل يمتقيلوها وال طلبوا اخليا
 ال يطلبون سوى الشهادة كلهم

 دهم جيش املالئكة العلى ويقو 
 ال حتمنب هللا خاذل دينه
 ال حتمبوا اإلمهال إمهااًل فأمـ
 ال تعجزوا الرمحن شيًئا أن تفو
 فاهلل مظهر دينه وعباده
 ووثوقنا ابهلل أعظم عدة
 إايه نعبد وحده وبه استعا
 وإليه نفزع يف الشدائد والبلى
 اي رب فارزقنا الثبات على اهلدى
ج النجاة وجننا  واسلك بنا َنه

 أم هم لنا أضحوا من الوكالء ؟
 حىت نقابل حكمهم برضاء

 ئع القدماءعن غزوهم ووقا
 ايتو نقمم منـزل الضعفاء
 د املبعدين ببأس كل جالء
ا متاع هناء  يتمتعون ِبي
 أبمر منهم يف لقا اهليجاء
 وعتوهم ومترد اخليالء
 وبكل داهية هلم دهواء
 يف تلوها أخرى بال احصاء
 بكتائب يف غدوة ومماء
 م اهلائالت اهلمل الممحاء
 ـمأوى فأنفذها هلم بوفاء

 ة المعداءر فارحبن بصفق
 فاملوت مثل الشهد للشهداء
 دفًعا من املوىل عن احلنفاء
 وعباده اي معشر الغوغاء
 ـر هللا فيكم انفذ اإلمضاء
 توه فرارًا من نفوذ قضاء
 وعد عليه حمقق اإليفاء
 هو حمبنا يف شدة ورخاء
 نتنا ونصرتنا على األعداء
 ولـه علينا أسبغ النعماء
 وعلى سلوك طريقه البيضاء

 ر كل ضاللة عمياءمن ش
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 واجعل كتابك اي كرمي إمامنا
م  وانصر على األعداء حزبك إَنَّ
 رامو بنا الموأى بموء مكائد
 واردد عليهم كيدهم يف بيدهم
 أظهر على األداين دينك جهرة
 واجعل لوجهك خالًصا أعمالنا
 ُث الصالة على الرسول وآلـه

 

 ورسولك املقدام للحنفاء
 خبطتهمو فنت من األعداء
 فاقصمهمو اي رب ابألسواء
 وأبدمهو ريب عن البيداء

 فارفع بدون خفاءوشعاره 
 بعبادة ووالية وبراء
 واحلمد للموىل بال إحصاء
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