
 

 

 

 اإلخوانية التلبيسات كشف يف العُدينية لنونيةا
 األول اجلزء

 اهلل حفظه القريشي عبد الغين عبد العزيز املفوه أبوعمر السلفي للشاعر

 

 واألشجانِ  واألتــــــــــــراح والوهـــــــن [1]ـــزاِن ــــــواإلحـ الهــــــم رهـــــــــين قلبي

 اإلخوان حثالة أهج   دمت [ مـــــــــــــــــــا2ال ] فقلت مــــــــــن الحياة سئمت قالوا

ــــــدين [ وعلى3بها] مشغوف   ـــدورــــــالــــــــــ بوادي قلبي  األغصـــــــــانِ  ذوائب الع 

 وجناني صبوتي مـــــــــــــــــرتع [فهناك4وخضرهـــــــــــا].. للعدين قلبي يشتاق

ني الشـــــــــــــــــوق  سنانِ  بغيـــــــــر يقطعني [ هجــــــــــــر  5] أحبتي بذكر يؤلم 

ـــــــقيت  سلواني من كان مــــــــــــــــــــا [ أتراحه6كدرْت] حتى البعـــــد كأس وس 

 أحزاني مـــــن االمـــواج [ وتالطــــــــم7دموعها] سحب العين جفـــــــــون أرخت

 والـــــجيران واألحبــــاب [ واألهـــــل8م ]ــــــكله األحبة عــــــن الغــــــــــريب وأنا

 كالنشـوانِ  يهــيم الفــــؤاد [ وبهـــــــــــا9ما ]ــــــــــــالحمامة دائ عش   في سأعيش

 لإلخـــــــــوانِ  االشيـاء [ وسفـــــــاسف11لفسادهم ] جامع  ... التجمع حـــــــــــزب



 

 

 جنانِ  وري   دماج دار [ مـــــــــــــــــن11اقبلت] صبح   ريــح أقب ل دعــــــــــــــني

 وشيخ زماني شيخي مقبل   [ عــــــــن12واخبرت] إلي   جـــــــاءت التى فــــــهي

 األمزانِ  بوابل المـــــــــــــــــوات [  يحيى13ما ]ـــــــك لسنتنا المــــحيي هــو قالـــــــت

 يمانِ . بالد فــــــــــــــي المعاهد ادـــــــ[ ش14الذي] العصر محدث العلوم بحـــــــــــر  

 والزنداني.. الطود [ كــــــــــــــالوادعي  15والهـــــــــدى ] الضاللة بحـر اليلتقـــي

] خير صحب يا لكــم أســـــدى  الميزان اإلخوان فـي على تـــ[ رجح16نصيحة 

 اإلخوانِ  كـــــــــــــــــومة فيها [ أحرقت  17أحرفي ] وذكـرى يـــــؤنب ني قلـــــــبي

 الشيطانِ  مخافـة أفـــــــر ــاـــــــــــ[ وبهــــــــ18بعثرتها ] وقــد أفكــاري وجــمـعــت

 دواني الخطوب يجني الـــــــرَدى [ زرع19] فالذي بشعــــري أوطاري نلت قـــــد

 والسلطان الملك طــــــــــريق [ سلكوا21بالدين. قـــــــــد] هم ولإلخـوان مالي

 األكنــــانِ  فــي أخفــوه أو ــــــوهـــــ[ غطــ21ومــا] اخفـــوا لإلخوان مـا اظـــــــهرت

 واإلخــــوان اإلصـــــــــــــالح لدى   [ زيفا22ف ]ـــــــــــــــكــاش أنـــــي الــسني وليعــلــــم

 البهتانِ  ـــنــــمـــ أخي البيان [ليس23] فيهم   هو ما غير فيهم قلت مـــا

 

 
 

 



 

 

 النونية العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانية

 )اجلزء الثاني(

 من شأن أمـة أحمد العــــدنانِ  [24]واجب  فالجــــرح والتعديل  فــرض  

[  وا لكـــــل مضل ل  فت ــــــــــانِ ـــــ[ وقف25أهل الحديِث وأهـــــــل سنة أحمــــــد 

 والقــــــــــرآن اآليات[ بـــدالئل 26أيهــــــا اإلخـــــوان قـــــــــــد توجتها ] يا

 [ محفوفة  بالمسك والريحــــــــــان27ها ]ــــــــــــوبسنـــــة المبعـــــوث قــــــــد نمقت

 وِب مذل ة  وهــــــــــــــوانِ ـــ[ بلباس ث28لقــــد ارتـــدى اإلخوان فــي تلبيسهم ]

 ن األكفـــــــانــــــــ[ موتاهم ِقطعا  مـــــــ29حتى نشرت  لهم حروف الشعر فــــــي ]

 [  مْذ أنشأوا حـــــزب الهوى الشيطاني31ـر  ]ـــــــــــــــظاهــــــلـبس  وتـــــــدليس  وخلــــط  

 [ قـــــد أ شرب وا الشبهات دون بــــيان31ـم ملئت بشهـــوات وكــــــــم ]ـــــفقلـوبهــ

 [ مكشوفة  في ساحة العــــــــرفانِ 32إن االكــاذيب التي جـــــــــــاءوا بهـــا ]

 [ نستبعد الـــــــــــدرزي  النصـــراني33طــــــــــــــــوائف  شتى ولم ]فهم  خليط 

 [ لضاللهم ...قالوا ومـــا الشيخانِ 34ـــــــع ]ــــــــــــفــــــــــــإذا أتيتهم  بنص   قاطـــــــ

 ـوانِ [ حسن  وقطب  سي دا اإلخــــــــ35ـــي إسنادنا ]ـــــنحن لنا القطبان فـــــــــــــ

 ــن قولة الكهـــــــــانِ ـــــــــــ[ أو غيره مـــ36ال فرق بين حـــــــــــــديث أحمــد عندنا]

 [ حتى ولـــو سرنا ورا الشيـــــطان37فأهــــــــــمُّ شيء  فكرنا وطريقـــــــــــنا ]

 ــي إيـــــرانِ [ للخائنين الفرس فـــــ38المرشد األعلى يبارك ثــــــــــــــــــورة  ]



 

 

 [ سود العمائم مـــــن ذوي الكفـــرانِ 39حتــى رأينا اليـــوم فـــــــــــي أوساطهم ]

 ـرهـــانــــــــــــــ[ قلتـــم ودلـــستم بال بـــــــ41إخــــــــــــوان كــم بالــــدين احدثتم وكم ]

 ــة اإلفســـــاد والنكـــرانِ ــــــــجمـعيــ[ 41ذاك التميـــع والتقــهــقر لــــــــــــــو تـرى]

 ـار والـــــــرهــــبانـــــــــ[ـابيين لألحبـــ42فيعظمون رمـــــــــــــــوزهم مثل الكتـــ]

 ـــــروا حفنة العمــــيانِ ـــــــــ[ عمياِن جـــــ43مـــــــــــــــن ذا يقودهم إلى األهوا سوى]

 [ إال الصدود عــــــــن الهدى الرباني44بــــــــــــدع الضالل وال ترى ]استحسنوا 

 [ فــــي ذي المسائل راسخ األركانِ 45فلقد أتى النص الصريح عــــــــــــن النبْي]

 [ ــه يردُّ دون هـــــوى  أِو اْسِتْحســـانِ 46رنا ما. ليس منــ]ــــــــــمــــــــــــــن ي حدثنَّ بأم

 [ مـــــــن محدثاِت ومنكِر اإلخـــــــوانِ 47ـــــد  أولى لنا]ــــــــــــــن النبي محمـــــــــــــــسن

 [ وتزخرفوا بالـــــــدجل والبهتــــــــانِ 48ـوائل بيننا ]ــــزرعـــوا الحــــــــوائل والغ

 ء  بين الفرس والرومــــــــــــــانِ [ عمال49ــزابا  فهم ]ـــــــــــوتفــرقــوا فــرقا  وأحــــــــ

 [ إال فساد الشعب واألوطــــــــــــــــــانِ 51يا مدعي اإلصالح مــــــا إصالحكم ]

 [ للصيد بئس الصيد للجــــــــــــــــرذان51ه ]ــــتتقمصون الدين كي تصلوا بـــــــــ

 

 

 



 

 

 النونية العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانية

 الثالث اجلزء

*** 

 يجمْعهما هل ي جمع الضدانِ  [52]ن ــــيا أيها اإلصالح واإلفساد م

 الكراسي ليس للرحمـــــــن [ أجل53ن ]ـــــصلى وصام وسبح الرحمن م

لقت  لقصــــــــد  ثاني ركاتــ[ ب54]رى اللُّحى قد أ طلـقت  للصيد.منوت  أو ح 

 بوجه مخــــــــادع  شيطان [ كانت55فلربمـــــــــــا ]ة  ــــــــــــــــأنا لن أ غر بلحي

 كتمايل النســــــــــــــــوان [ وتمايلوا56وا ]ــوالبعض صاح تبنطلوا وتكرفت

 عـــرض أزياء ولبس قيـــــان [ ام57ة  ]ـــــــــــاتلك خـــليـــــق أدرىتاهلل ال 

 ون كـــــــــرامة االذقــــــانِ ـــــ[ إذ يهتك58تلك الحضارة تشتكي منها اللحى ]

ع االنتخابوعلى سراب   [ وبنوا على الصندوِق دورا ثــــاني75وا ]ــــــتجم 

 ي السهل واألطــــام والوديانـــــــــــــــــــــف[59]شدوا الجموع الى المساجد بل دعواح

 اإلنســـــــان[االنتخاب كــــرامة 61نادوا اخـــانا إنتخب ... أخواتنا ]

 [قالوا يجوز  لخدمة اإليمانِ 61هِذ البذاءة والسفاهة والخنا]

ــــــــذالنِ 62مــاذا جنوا من غيهم وعنادهم ]  [للحق  غير الزيغ واْلخ 

 [مثل الترابي سوءة الســـــــــــــــودانِ 63بعض الرموز تزندقت وتملحدت ]



 

 

 عن الـــــــــزنداني [ واسأل مسيلمة  64والبعض تمخر في عباب فسادها ]

 [قد ضل في التفسير للقــــــــرآن65السيد القطِب العظيم لديهــــم  ]

 [ قـالوا وللبناء قول  ثـــــــــــاني66]إن قــلت قال اهلل قــال رسولـه

 [ للجاه واألطماع ...والسلطان67ا ]ـــــــــأ ف  لهْم جعلوا الديانة سلم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانيةالنونية 
 اجلزء الرابع

 لنقضكم  عرى اإليمان تسعوا [68]لم تفتأوا إن نلتم  الكرسي  أن 

كنتم  نكرا  إلى نكـــــــــــــرانِ 69المنكرات كثيرة  وتزيد  إْن ]  [ م 

 حزبكم  على الخسران [ تأسيس71ة  ]ــــــــيا مفلسين شريعة  وسياس

 ل  في البلـــــــــدانِ ـــــــــــياشر  داء  ح [71وأضرمْت فتن  بكْم]ظهر الفساد  

 مقام الذكر في رمضان [ حلْت 72المسرحيات  التي من نهجكم ]

زفْت لكم ]  لكم عَوضا  عن القــــــــرآنِ  [ كانت73وكذا األناشيد التي ع 

 ــــــانِ بروائع األلحـــــــــ [ تسمتعوا74اخترتم  المردان يا إصالح كي ]

 عصماء ذات معـــــــــــانِ  [ نونية  75]قد قالها ابن القيم الجوزي ِ في

 [في قلب عبد  ليس يجتمعـــــــان76]حب القران وحب ألحان الغـــنا

 [أصغوا قلوبهم  إلى المــــــــردانِ 77باهلل كيف إذا رأى اإلصالح قد]

 كتمايل النســـــــــــــوان[وتمايلوا 78..وصفقوا وتراقصوا]ضربوا الدفوف

 [قالوا لنصر شريعة الرحمــــنِ 79م ]ــــــالمسرحية  والغناء بزعمه

 [كون المليح تال من القـــــــــــــرآن81صوفي يَقبل  أمردا  في ثـــــــغره ]

 م ..إال بذي العيــــدانِ ــــــــ[حفالته81لم يخشع اإلخوان بالقرآن في]

 ار لإلصالح شرع ثــــــــــانِ ـــــــ[هل ص99غنا في شرعنا ]لْهو  الحديِث هو ال



 

 

 [يجري كجرِي الخمر في السكـران82إن  البريد إلى الزنا لهو الغنا ]

 [ماتْت بما اكتسبت من العصيانِ 83ـا ]ـــــيدع  القلوب مريضة  ولربمـــ

]ــــقــد قلـدوا الكبسْي بكل وقاح  [ولهم من الصبيان صوت قيانِ 84ـة 

[  [ويقـــــــول يا إخوان داني دان85حتى غدا الشيطان يسأل عنهم 

]ــــــــــقــالوا لنا فـي الطير أكبر حج  [فا لطير كم تشدو على األغصانِ 86ـــــة 

 [بالــدف  جارية ٌ  . بوضح عيانِ 87وكذاك عائشـة التى ضربت لها ]

 والفنــــــــــــــانِ  [ال ليس بالطبال88الطير يا إخوان  ســـــــــــــبح ربه ]

 [ لنسائنا يا صاح ال الذكـــــــرانِ 89والدفُّ في األفراِح ..ذلك جائز  ]

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 النونية العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانية
 اجلزء اخلامس

 وكــــذا البحار طغــت علــى الشطآن[ 91]فالسحـب تبكي والنجـوم تكـــــدرت

 [ سكنت مـــع اإلخـوان فـــي االعطان91رك والباليا كلـــــــــــــها]ـــــــــــــــــهــــذا لعم

 [ واالنتخاب مطامعا وأمانــــــــــــــي92ديــــوان شيخـــات  وفكر دمقرط  ]

 [ أن تحكم األنثــــــى ذوي األذقانِ 93يا عالم الشيخات كيف ترى. لنا ]

. واليوم رأي  ثــــــــــــــــــــانِ 94فكـــــرة  ]باألمس حرمة الدمقرط   [ غربية 

 [ تأتي الفتاوى العالم الفتـــــــــــــانِ 95أم أنها الدنيا. ألجل حطامهـــــــــا ]

 [ إال فتاوى شيخنا الزنـــــــــــــــداني96تلك الفضائح والقبائح لم تكـــْن ]

 دنا كالروم واأللمــــــــــــــــانِ [ أتري97يا شيخ حسبك نحن شعب مسلم  ]

 [ شهواتهم يا شيخ. كالحيـــــــــوانِ 98فأولئك الكفار ليـــــــس لهم سوى ]

 [ هي ســــجن  ذي تقوى وذي إيمانِ 99ما ]ـــــــــــــــدنياهم  يا شيخ جنــــــــــتهم ك

 بالنــــيران[ خطر اقتراب النفط 111تدعو إلخراج النـــساء أال ترى ]

 [ فتوى محب   عاشق  شهـــــــــــواني111ها]ــــــــــــــــــــمن يقَر فتواك العجيبة ظن

 [ ـــأطماع تنبذ سنــــــــــــة العدناني112ذي روح  ألـلـ]ــــــــــوت جيز تصويرا  ل

ح ذا ت ق  وي العصيانِ [ من حزبنا ..واترك ذ113ى ]ــــــــقـــالـوا االمــانــة أن ت رش 

 [ والخيل رمز اللص والعــــــــــــــدوانِ 114ـارنا ]ـــــــالشمس رمز مسيرنا وشعـــــــــــ



 

 

 [ ولحزبنا فرض  بال ن كــــــــــــــــــــران115االنتخاب  محرم  لخصومنـــــــــــــــا ]

 األوطـــــــــان[ قد مث ل اإلصالح في 116فأهم  شيء  يصــــــــــعد الزير الذي ]

 [ ال فرق بين المهتدي والـــــــــــزاني117بل يستوي صوت التقي  مع الشقْي ]

 [ قد جاء مشروعا  من الرومــــــــــــانِ 118أوليس نهج اإلنتخابة هكـــ. ـــــذا ]

 [ كالخمر في الصحراء للعطشـــانِ 119ــرورة  ]ـــــــــــضإن المحرم قد يباح 

 [ منا  لتمنح حزبنا المتفــــــــــاني111ـير تنازل ]كا بغلم ترض أمري

 [ هذا له رأي  وذلك ثـــــــــــــــــــــانِ 111االختالط مع السفور مع الخنـــــا ]

 [ نطلق عليه بأنه إيمــــــــــــــــــــــاني112ما كان من قانون يأتي منهـــــــــم  ]

]ـــــــأوليست الشورى دمقـــــــــــ  [ لكن مطورة  لها وجهــــــــ ــــــــــــــــانِ 113ـــراطية 

 [ مفتوحة  للجن  واإلنســــــــــــــــان114فسياسة اإلصـــــــالح ذات تسامح  ]

 [حتى ولو بوذيَّ أو نصــــــــــــــــــراني115ـــبا  ]ـــــــــــــمن كان معنا ..فهو منــا مرح

 [ من سائر األجنـــــــــــاس واأللوان116ــــى لنا ]ــــــــــــة  عظمـــــحت ى ت رى شعبي

 

 

 
 



 

 

 النونية العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانية
 سادساجلزء ال

 إصالحهْم عين الفــــساد الداني [117] المصلحون بأرضنا مهما ادعــــــوا

 ومن ط غيـــــــــانِ [ نخشاه من جور  118ضجـوا بإصالح الشعوب وكان ما ]

ـــل مكـرهم ـ   [ َلنجْت بالدي من لظى  ودخــــانِ 119] ــــــــــْ تلله لو علــم المغفــ

 [ بعد الدمار ..وثورة الورعـــــــان.121ـــهم ]ـــــــــماذا نقول  لمن تقلد نهجــــ

 واإلخــــوان[ في فكرة االصــالح 121ي ]ـــــــــــأرأيتم  كيف الخداع أحبتــــــ

 [ إذ أن  اصـدقهم لـــه وجـــــــــــهان122ـــارهم]ــــــــقلنا لكم إياكم  وشعـــــــــــ

 [ نصروا الشريعة والهدى الربــــــاني123م ]ــطعنـــوا أولي العلم الشريف ألنه

ا  من 124ــم  ]ـــــــلم ت ثنهم في اهلل لومة الئــــــــــ  البطــــــــــــــــالن[ إن ميزوا حق 

 [ خلف اللعاعة والحطام الفــــــــــــان125ولكم سعى اإلخوان  في نزواتهــــــــم ]

 [ قالوا ألهل القــــــدس والشيشان126م ]ــــــــخــدعوا عــباد اهلل فــي أمــواله

لين الناس كل مكــ127ـــــم ]ــــــــعبر البنوك وعبر جمعي اتهـــ  ــــــــــــــــانِ [ متسو 

فنــــــــــــــــــــان128لم ت عط أرملة  ومحتاج  ســـــــــــوى ] ع الح  ز  ور  إذا ما و   [ ص 

 خ البنيـــــــــــــــــــانـــــــ[ بركاتها لشوام129والعاملون على الصناديق احتووا ]

 يف يعاني[ بين الفقير على الرص131وشراء موديالت آخر صرخــــــــــة  ]

 [ لكن عليـه المهــــــــــر دون توان131قالوا نزوج  كل أعزب معســــــــــر  ]



 

 

 [ من أجل تأسيس  لهم وكيـــــــــــــــانِ 132جـلب الــمصالـح والمفاســد درؤها ]

 [ وفسادكم في ســـائر البلـــــــــدان133أيــن المصااـح يا مسالح خنـــــزب  ]

 [ وتكون معهم كامل اإليمــــــــــــــان134ـد  ]ـــــــــــم فإنك ملحــــإن لم تكـن منه

 [ إْذ من يخالفنا ففي النيــــــــــــــرانِ 135نا ]ــــقــالـوا جنان الـرب قــد بنيت ل

 [ للمؤمنين بأرض فاتيكـــــــــــــــــــان136ا ]ــــــولنا الصكوك البابوية مثلمــــــــــ

 [ ردوا الحديث ألجل قول فـــــــــالن137ا ]ــــــــــالمنظ ر كالنبي  وربمــــــــــــجعلوا 

 [ ولمرتديه شهادة ومثـــــــــــــــــاني138سنوا حزاما ناسفا متفجـــــــــــــــرا  ]

 [ دار النعيم. بلحظـــــــــــــــة  وثواِن.139] المسلمين. ليسكنواسفكــوا دماء 

 [ عندي ..وبين المرشد اإليراني141في قتل المخالف بينهم ]ال فرق 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 النونية العُدينية يف كشف التلبيسات اإلخوانية
 السابع اجلزء

 دارت بهـم مـــثل الرحا الطـحان [141]إذ أنهــم قـــادو الشعوب لفتــنة  

لقوا من 142ـم ]تأججْت فتن  وأحداث  بهـو  النــــــــــــــيران[ وكأنهم خ 

 ــــة  من رانـــــالمبـــــين لظلمـــــــ [ ــور143أعمى اإلله قلوبهــم لم تبصر النـ ]

 [ أسس  من التوحيــــــــــــد والعرفانِ 144بن اؤهم لم يبِن فكرهم  علــــــــــى ]

َد 145لكنما كان البـــــــــــناء على هوى  ]  األطياف واأللوان[ متعـــــــــــــــد 

 [ والشــــــــــــر  حيٌّ بل أبو اليقظانِ 146ت  ]ـــــالخير فيـــــــــــــهم نائم  بل مي  

 [ بالملِك والكرســــــــــــــي  والسلطانِ 147ة  ]ــــــــــهم عصبة  مفتونة  مهووســــــــــ

 ـــــــــــــادَع الظمآنرابا  خــــــــــ[ شربوا س148هم خلف دنيا وهي تركضهم وقد ]

 ع اشتراكي   كذا العلمــــــــــــــــانيـــــ[ م149وتحالفوا كي يظفروا بحطــــــامها ]

.151ـــا ]ـــلم ال. يرمون الرئاسة دونمــــــــ  وإليمانوباســـــــم الـــــدين  [ كِذب 

 و حكامه من شــــــــــــانِ ـــاه أــــــ[ للجـــ151من كان ذا تقــــــوى ودين  ال يرى ]

 ها كالشرود الجــــــــــانيــــــــ[ فيفر  من152تأتي له الدنيا ..تهرول خلــــــفه   ]

 اد ندامة  الَخســــــــرانــــ[ يوم المع153هم يطلبون إمارة  لكنــــــــــــــــها ]

 للناس واألوطانالحـــــــــهم ــــــ[ إص154لم ي صلحوا أحوال أنفسهم فما ]

نوا بااـذل  والـحرمـــــــــــ155ما من مظاهرة ت قــــــــــــام وثورة  ]  ـانــــــــ[ إال م 



 

 

 انــــــــحطام  قرقوِر عـــــلى الفيض[ و156أحالمهم ريش  بيوم  عاصـــــف  ]

 دانِ ــــــــخرط  القتاد وشوكة  السع[ 157]هذي المآسي اليوم قطف. ثمارهم 

 الـــغـــرباء فـي االوطان [ وبأهـــلها158] هاــــــأنعم بسنة أحمــــــــد  ورجال

 هو مقتضى اآلثار والقــــــــرآنِ [ 159]أهل النهى والعلم والخير الذي 

ــــــــــانِ [ 161] من طالب  علما  وداعية  مشى  درب النجاة وعالم  ربـ 

 على التوحيد واإليماننهضْت [ 161] أكرم بدعوة أهل دماج التي 

د  مقــــبل    وكذا خليفته اإلمام الــــــــثاني[ 162] حمل اللواء لها المجد 

ْد لي بالثبات فإنن  أشكو إليك تعث ري وهوانــــــــــي[ 163] ي ـــــــيارب ِ ج 

 غفرانك اللهم  ذا الغفــــــــــرانِ [ 164] أخشى الذنوب ولست   إال راجيا  

 إال  َك فارحمه من النيــــــران[ 165]ا له ـــــــالقرشي  عبدك مإني أنا 

 د هلل العــــــــظيــم الشأنــــــــــــــــ[ والـــحمـــــ166ثـم الصــالة علــى النبي وصحـــبه]

 الشاعر عبد العزيز بن عبد الغين القرشي

 

 


