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عقيــــــــــــدة التـوحيــــــد   

                  

   سّر في حمى الدين و ارتع في نواحيه   ***  واشرب رحيق الهدى و التف بساقيـه

  

   و انشق ذا طيبة عطرا يؤرجـــــــــــه   ***  في روضة من يدانيه و يدنيــــــــــــه 

  

   أزهاره في رياض الدنيا مفتحــــــــــــــة   ***  تزهو على الدهر في عجب و في تيه 

  

   تفتر بسمتها عن حكمة و تقــــــــــــى   ***  و تغمض الطرف لا يرمي بتشويــــه 

  

   آيات حكمتها جاءت منسقــــــــــــــــة   ***  في روعة من بيان جّل منشيــــــــــــه

  

   تهدي إلى الحق في توثيق عروتــــه    ***  و تنظم البّر في أسمى معانيـــــــــــــه

  

   وتكسب الحمد في أجلى مظاهـــــره    ***  و تورث المجد قاصيه و دانيـــــــــــه

  

   عقيدة غرسها التوحيد ثابتـــــــــــــة    ***  و فرعها في مدار النجم يهديــــــــــــه

  

   لا تعرف الزغ بالأهواء إّن درسـت    ***  معالم الكون في بحث و توجيـــــــــــه

  

   و تنقب عن دنيا مسعــــــــــــــــــرة    ***  بالحقد و الغّل يصليها و تصليــــــــــه 
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   و لا تزل بأحداث مروعـــــــــــــــة    ***  يرمي بها الغدر في جلى دواهيــــــــه

  

   لكن تصاول في عزم و في ثقــــــة    ***  عناصر البغي في شتى مراميـــــــــــه

  

   و تقذف الباطل المدحور جانبــــــه    ***  بالحق حتى يوارى في دياجيــــــــــــه

  

   و من يغامر بسوء ينقلب أبـــــــــدا    ***  إلى الهوان بخسر في أمانيــــــــــــــــه

  

           فصانع الشّر لا تهدى مقاصـــــــده    ***  و صانع الخير لا تبلى أياديــــــــــــــه         

  

   لهفي على شرعة الإسلام مزقهـــا    ***  في جهله مدع و الجهل يرديـــــــــــــه

  

   أسف في زعمه : ألّا إله لــــــــــه    ***   وإنما الدهر يحيه و يفنيـــــــــــــــــــه

  

   و ضل في رأيه : ألّا حدود لـــــه    ***   مقومات : و أن لا شيء يعنيـــــــــــه

  

   و أّن امرىء يسعى لغايتــــــــــــه    ***   ماشاء أمضى بلا عرف يجاريـــــــه

  

   كأّن هذا الورى في عيشه بقـــــــر   ***   سوائم يتلهى في مراعيــــــــــــــــــــه

  

   يا للسماء لأوصال مهلهلــــــــــــة    ***   تصور العقل مفتونا و تحكيـــــــــــــه
   

  

   يا قوم : إّن جلال الحق في وضــــح   ***   من البيان يجايه و يعليــــــــــــــــــه
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   و إّن أهداف هذا الدين معدلـــــــــــــة   ***   و عزة تتسامى في مراقيـــــــــــــــه

  

   و نحن في الشرق لا تخبوعزيمتنــــا   ***   عن الجهاد إذا نادى مناديــــــــــــــه

  

   و السيف في قبضة الأحرار في ظمأ   ***   و ليس إلّا دم الأعداء يرويــــــــــــه

  

   و النصر في غمرة الأحداث منعقــد   ***   بثوبه من أسود الغاب تحميـــــــــــه
   

  

   لا نترك الغرب يلهينا و يخدعنـــــــا    ***   و قد تكشف عن سّم يساقيــــــــــــه

  

   و هذه عزة الإسلام تدفعنــــــــــــــــا    ***   إلى دار المجد في حزم نواتيــــــــه 

  

   نشارف الشمس في العلياء منزلـــــة    ***   و نشعل النور للحيران يهديــــــــــه
   

  

   إن العروبة في الدنيا محـــــــــــررة    ***   تسمو على دهرها في غير تمويــــه

  

محمد عبد التّواب المفتش العام للوعظ و الإرشاد                                                                                         

  

   

  

                                                            مجلة الأزهر الجزء الأول القاهرة في غرة المحرم 1376هـ المجلد الثامن   
العشرون
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