
1 
 

 



2 
 

 
 ألدب اجلميلا

 على حديث سيدي جربيل
 
 
 
 
 
 
 ظمها أرجوزة ن

 حممد بشري بن صاحل البيالين
 ه(  1327)املتوىف بعد 

 
 
 
 ها حقق

 حممد خري رمضان يوسف 
 
 
 
 
 هـ  1443
 



3 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 التحقيق  مقدمة
 

 وأصحابه أمجعني.، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله احلمد هلل العلي ِّ العظيم
هللا صلى    سأل فيه رسول    الذي أرجوزة لطيفة قي ِّمة، يف حديث جربيل عليه السالم، املشهور،  

الناس   يعل ِّم  أسئلة  وسلم  عليه  والسالم،  همدين    هباهللا  الصالة  عليه  يسأله  فكان  يصد ِّقه، ف، 
 ويتعجَّب الصحابة من ذلك؛ ألهنم ما كانوا يعرفونه! 

 من حمتوى الكتاب.  ثايناهلامش الوأييت نصه يف 
أقرب إىل نظم حمتوى احلديث، مع تعليقات وفوائد، وحض ٍّ على   ا بشرح، ولكنه  يه  توليس 
 .االلتزام
 موضوع ورد يف احلديث له عدة أبيات.، فكل مقاطع على شكل  اوجعله
فضل : بر  الوالدين، احلث على صلة الرحم،  مثلونصائح تربوية،  ا آبداب إسالمية،  مث ذي له

 . الشفقة على خلق هللا، فضل العلم، فضل األدب وفوائده
كمٍّ مجيلة، وإرشاداتٍّ جليلة  .والتفااتتٍّ عصرية ،وال ختلو األرجوزة من فوائد دعوية، وحِّ

،  حفظها  علىاألوالد والشباب خاصة  حث   ، تنفع يف الرتبية، و امههي رائعة يف موضوعها ونظف
 . علمية وتربوية مسابقات حلقات و وترديدها أبصوات ونغمات مجيلة، يف  

 ال تكاد جتد له أثرًا! و والكتاب من النوادر، 
 .  وعنوانه: "األرجوزة املوسومة ابألدب اجلميل على حديث سيدي جربيل" 

 تلوه:  ي
 ، القائل:لناظمها الفقري حممد بشري بن صاحل البيالين البريويت

 أاتان بنورٍّ ضاء  يف الشرقِّ والغربِّ   فإنه    النيب ِّ   آبدابِّ  متسَّْك 
 بفرقانهِّ الناهي عن الشركِّ والعيبِّ   جالله   جلَّ    الرمحن    وأدَّب ه  
 دون ه  مطلع  الشهبِّ وأعطاه  جاًها   عن ا آبيهِّ  اجلهلِّ  غيم   فبدَّد  

 وأدانها:
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 وعلَّق  عليها بعض  شذرات.
 . ا بيتً  (328)جمموع أبيات األرجوزة  قد بلغ و 

 قال:  ،ما بقي من أوراقهاعلى    تقع يف صفحتني، رمبا لزايدهتماأخرى،    ةوأحلق هبا أرجوزة قصري 
النبوة  " بيت  آلل  منسوب  على كالم  اطلعت  الرمز  شراط  أبذيل: كنت  طريق  على  الساعة 

 ."منها هنا أبيااًت، وهللا أعلم ابحلقائق وردمواإلشارة، فنظمته أرجوزة، وأان 
 وأوهلا: 

 واألعمارِّ  اآلجالِّ  مقد ِّرِّ    وبعد محدِّ القادرِّ القه ارِّ 
 وآخرها:
 الصالةِّ مسك ها ختام  مع     سالم    دائًما  من ا  عليه

    !ومل أوردها هنا، فليست من موضوع الكتاب، وفيها ما ينبغي أن يوقف عنده طوياًل 
يف  املؤلف  أشار  يف مطبعة جريدة اإلقبال ببريوت. ومل يذكر اتريخ طبعه، ولكن  الكتاب  وطبع  

هـ،   1327عام  يف أوائل شهر ذي احلجة من    أنه انتهى من نظم األرجوزةإىل  هناية الكتاب  
 وتكون طباعتها بعد تلك السنة.   م. 1909 سنة وافقيي ذال

 ( صفحة. 24وبلغ عدد صفحات الكتاب )
 .جلميع الكلمات ، وضبط  أنيقمتكامل، وإخراج  ، وتنسيق  وجاء يف طباعة جيدة، وخط مجيل

 .وهذه النسخة قد تكون للمؤلف، فعليها تصحيحات مفيدة ابلقلم، وإن قلَّت
، أو وزعت منه  نسخ قليلة  يعود إىل طباعة ولعل السبب    ومل أجد مصدرًا ذكر هذا الكتاب!

  .لم تنتشرف ،على اخلواص
وهي منطقة ممتدة  ويعرف من نسبته أن أصله من )بيالن(،    مل أقف على ترمجة للمؤلف.كما  

مبحافظة رونة هناك  داإلسكنعرف  ت، و تركيا اآلنجنويب  تقع يف  إسكندرونة، و لواء  بني حلب و 
وبرز من    يف بريوت، وبعضها يف صيدا.  من هناكمهاجرة  أو أسر    . مث سكنت أسرة)هااتي( 

هـ بعنوان   1343وهناك كتاب طبع بدمشق عام    بينها أعالم، منهم املؤلف الفاضل، رمحه هللا.
خضر بن صاحل البيالين البريويت، " ملؤلفه  الرسالة يف فضل الصالة والسالم على صاحب الرسالة"

  صاحب كتاب:   م(  2011هـ،    1422)ت    والقاضي بشري راشد البيالين.  ويبدو أنه أخوه

 . قوانني األحوال الشخصية يف لبنان



5 
 

النظمه األرجوزة توهذ للشعر واحلكمة  ،دل على علم، وقدرة على  أرجوزة    لناظمول  .وحفظٍّ 
 ، ال نعرف وضعها. أخرى يف أشراط الساعة كما مر  

 هـ. 1327أنه كان حيًّا عام هذه م  من أترخيه ألرجوزته وي عل  
، وبيَّنت  هأحاديث، وعلقت عليه، ووثقت كثريًا من فقراته، كما خرَّجت  الكتاب   حققتوقد  
 هتا كلها من مصادر حديثية. ادرج

لل  فقد ميَّزت ما كان منها  اهلوامش،  ي نسب    ناظموحىت ال ختتلط  ه هكذا: ]املؤلف[،  يإلمبا 
 . . وما كان من قبلي تركته بدون متييزووضعته يف آخر كل هامش له

، ختص زايدة  واألرجوزة قيمة كما قلت، تربوية إسالمية إميانية، لوال ما شاهبا من جتاوزات عقدية
، وهي قليلة، ضعهاااإلطراء على نبي ِّنا حممد عليه صلوات هللا وسالمه، وقد علقت عليها يف مو 

 تركته.  ، أو كان فيه اختالف، حكمه أقف علىوما مل  يف عدة أبيات.
كتاب النادر وقدمه يل لتحقيقه، مث راجعه كله  هذا ال  عثر علىلذي  ، ااشكر ولدي صهيبً أو 

 ، وأحكم فأحسن. من بعد، فصحح ونبَّه
، هو أهل الثناء وأال  حيرمين فضلهجيزي املؤلف خريًا عليه،  أن  و أدعو هللا تعاىل أن ينفع به،  

 .واجملد
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ. 1443مجادى اآلخرة  12
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 بسم هللا الرمحن الرحيم    
 

 أهلم نا  إذ  ابآلدابِّ    وجاد     علَّمنا  الذي  احلمد  هلل 
 ( 1)على مبيدِّ الشركِّ بدرِّ اإلهتدا  مثَّ الصالة  والسالم  سرم دا

 املصطفى املفضَّلِّ روحِّ الوجودِّ    مرس لٍّ   سي ِّدِّ كل ِّ  حممدٍّ 
 األبرارِّ     السادةِّ    والتابعني    األخيارِّ   وصحبهِّ    وآلهِّ 

 كالذهبِّ      فوائٌد     وهذهِّ   وبعد  فالد ِّين  أساس  األدبِّ 
 سديدهْ   ألفاظ ها    وجيزًة    مفيدهْ  نظ مت ها أرجوزًة 

 (2)على حديثِّ سيدي جربيلِّ    اجلميلِّ  ابألدبِّ   مسيت ها 
نا    وعلم ه    وهللا  أرجو أن يدمي  الن ِّع ما  نح    واحلِّك ما   مي 

 
 
 

 

 .  ( بقطع اهلمزة ووصلهايصح الوزن يف )اإلهتدا (1)
فيه إشارة إىل حديث مسلم، عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: بينما حنن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه    (2)

وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ي رى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت  
 ركبته إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: اي حممد، أخربين عن اإلسالم؟ جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأسند

وأن حممًدا رسول هللا، وتقيم  الصالة، وتؤيت  الزكاة، وتصوم  إال هللا،    ه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أن تشهد أال  إل
   ! جبنا يسأله ويصدقهوقال: فع  إن استطعت إليه سبياًل". قال: صدقت.رمضان، وحتج البيت 

 قال: فأخربين عن اإلميان؟ 
 وتؤمن ابلقدر خريه وشر ِّه". واليوم اآلخر،   ،ورسله ،وكتبه  ، ومالئكته  ،قال: "أن تؤمن ابهلل

 قال: صدقت، قال: فأخربين عن اإلحسان؟
 قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك". 

 أبعلم من السائل". عنها  قال: "ما املسؤول  قال: فأخربين عن الساعة؟
 قال: فأخربين عن أماراهتا؟ 

 العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان". ة ربَّتها، وأن ترى احلفاة الرعاة قال: "أن تلد األم  
 قلت: هللا ورسوله أعلم.  مث قال: "اي عمر، أتدري من السائل"؟مث انطلق، فلبث مليًّا، 

   احلديث الثامن من كتاب اإلميان من صحيح مسلم. قال: "هذا جربيل، أاتكم يعلمكم دينكم". ]املؤلف[.
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 ( هللا أّلا إله إّل هللا، وأن حممًدا رسول   أن تشهد   اإلسالم  )    
 

ك مٌ   بِّ دحديث  جربيل  أتى ابأل  كالكوكبِّ   وفيه ت زه ى حِّ
 ر ا م  ـوأن نزيح  اجلهل  عن ا ال   قد حثَّنا على العلومِّ ط ر ا
 حباه  الذي  (3)أرسل  أمحد     فاشه ْد أبنَّ هللا ال سواه  

 تِّبياان    آايته       أتلَّقْت    القرآان    كتاب ه      مبل ًِّغا 
ًحا    قد جاءان بدينهِّ السعيدِّ   التوحيدِّ  معامل    موض ِّ
 والع مرانِّ  والع دَّةِّ   والعلمِّ    أيمران ابلعدلِّ واإلحسانِّ 

 وفاقِّ   ،تراحمٍّ   ،مِّْن عفَّةٍّ    ًما مكارم  األخالقِّ متم ِّ 
ص ل  اإلسالم  والسعادهْ   بكِّْلمةِّ اإلخالصِّ والشهادهْ   وحي 
 املقصودِّ والتبينيِّ   ومنتهى    ألهنا أساس  هذا الدينِّ 
 فإهنا من أعظمِّ الطاعاتِّ    حافْظ عليها مدَّة  احلياةِّ 

 
 (4) (وتقيم  الصالة)

 
 (5)واخلمس  كاخلمسني  فضٌل واسع    فر ض ها مخًسا علينا الشارع  

 كالكوكبِّ   وفجر ها  شا العِّ  مث   هٌر وعصٌر مث وقت  املغربِّ ظ  
 ت عر ف   ابلفالحِّ   والناس  منها   فالبالغ  العاقل  ذا املكلَّف  

 

ا (3)  .  يف األصل: أمحد 
ة  ك ان ْت ع ل ى اْلم ْؤمِّنِّني  كِّت ااًب م ْوق واتً هللا تعاىل: } قال (4)  .  [103النساء: سورة ] {إِّنَّ الصَّال 

ْم خ ْلٌف أ ض اع وا الصَّالة  و اتَـّبـ ع وا الشَّه و اتِّ ف س ْوف  يـ ْلق ْون  غ يًّاوقال جلَّ جالله: } :  [59{ ]سورة مرمي:  ف خ ل ف  مِّْن بـ ْعدِّهِّ . الغي 
   واد يف جهنم. 

؟  "ءيبقى من درنه شي هل  أرأيتم لو أن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات،  وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "
متفق  ]املؤلف[.    ميحو هللا هبن اخلطااي". والدرن: الوسخ.قالوا: ال يبقى من درنه شيء. قال: "ذلك مثل الصلوات اخلمس،  

 (. 667(، صحيح مسلم )528عليه، صحيح البخاري )
". صحيح  فقال: هي مخٌس، وهي مخسون، ال يبدَّل  القول  لديَّ   ، ريب  فراج عت  ...  "إشارة إىل حديث اإلسراء الطويل:    (5)

   (.163مسلم )
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 ي شه ر     خريٍّ  لكل ِّ  وي هتد ى    مث ابن  سبعٍّ ابلصالةِّ يؤم ر  
 (6)ع لِّما خفيٌف  ضرٌب   لكنه     ضربه  حتتَّما مث ابن  عشرٍّ 
 الص ِّالتِّ  مع   الرضا   وي بلغ     فبالصالةِّ ق  والعبد  إْن يـ رْ 

 وكم هلا من رمحةٍّ يف السَّح رِّ   تنهى عن الفحشاءِّ مث املنكرِّ 
ل  الدر نْ   أهبى س ننْ متحو اخلطااي إهنا   قد ش ب ِّهْت ابلنهرِّ ي غسِّ

 ساهِّ  أو   هلا     جلاحدٍّ   ويلٌ   هللاِّ   دينِّ   عماد     وإهنا 
 فراان الغ   يـ ن لِّ  مل   له  س حًقا   قد نبذ  اإلمياان  جاحد ها 

عا   وهللا  ي نجي م ْن لِّنهيٍّ سامِّعا   حمافظًا على الصالةِّ خاضِّ
 ( 7) الشروطِّ خاشع  اجل نانِّ  مع     األركانِّ  كاملة    هبا  أتى 

 (8)إىل الرسولِّ كْن به مسرتشدا   مث صالة  النفلِّ ما قد أ سنِّدا 
 

 (9)  (وتؤيت  الزكاة )
 

   (10)يف كل ِّ عامٍّ اي ذوي األلبابِّ   الن ِّصابِّ   الزكاة  ب   وجتب  
 (11)املتج ر   مث   ، ماشيٌة، نقدانِّ   الثمر    الزروع  مث   أنواع ها 

 (12) للفِّط نِّ    جممل ٌة    فهذه   والفِّطر  فرٌض من زكاةِّ البد نِّ 

 

رواه الرتمذي يف السنن    . "عليها ابن  عشرة  موا الصيبَّ الصالة  ابن  سبعِّ سنني، واضربوه  عل ِّ قوله صلى هللا عليه وسلم: "  (6)
 حديث حسن صحيح.( وقال: 407)
 . اجلنان، بفتح اجليم: القلب (7)
 .وفيها تفاصيل فقهية ويعين املؤلف ما ثبت منها ابلدليل، حىت تكون مؤكدة. .النوافل هي عدا الصلوات املفروضة  (8)
ة  و آت وا الزَّك اة  قال تعاىل: }  (9) و الَّذِّين  ي ْكنِّز ون  الذَّه ب  و اْلفِّضَّة  و ال  ي نفِّق وهن  ا  سبحانه: }[، وقال  43{ ]سورة البقرة:  و أ قِّيم وا الصَّال 

ْره م بِّع ذ ابٍّ أ لِّيمٍّ  ملا بعثه إىل اليمن: "فأعلمهم  وقال عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل    .[34]سورة التوبة:    {يفِّ س بِّيلِّ اَّللَِّّ فـ ب ش ِّ
عل افرتض  أمواهلم،  صدقة  يهم  أن هللا  أغنيائهم  يف  فقرائهم".و تؤخذ من  الشيخان  تردُّ على  رواه  البخاري  ]املؤلف[.  ، صحيح 

 الصحيح.  أمواهلم" من يف (، واللفظ للبخاري، مع إضافة "19(، صحيح مسلم )1395)
 .احملدد الذي إذا بلغه وجبت فيه الزكاةنصاب الزكاة هو القدر  (10)
 . النقدان: الذهب والفضة (11)
 . زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، عن البدن أو النفس، وليست عن املال (12)
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 (13)كما أتى يف الذ ِّكرِّ واألخبارِّ   يف النارِّ   معذٌَّب   مانع ها 
 من مالِّكم ابلسر ِّ أو ابجلهرِّ   رجال  الرب ِّ   ما تنفقون اي  

 فجود ه  ليس له مِّن ح صرِّ   م يوَّفَّ مْع عظيمِّ األجرِّ ك  ل  
 

 (14)  ( وتصوم  رمضان)
 

 (15) النريان   وت غل ق   له  فضاًل    يف رمضان  ت فت ح  اجلِّنان  
 اجلليل   ربُّنا     مجًّا   ي عتِّق     شهٌر عظيٌم ما له  مثيل  
 فرٌض على مكلَّفٍّ يف العامِّ    صيامه  اي معشر  اإلسالمِّ 

 (16)ياانأضواؤها عِّ  فأزهرْت    أ نزل  يف ليلتهِّ القرآان
 (17)يف فطرهِّ دنيا ويف اجلِّنانِّ    للصائمِّ اخلاشعِّ فرحتانِّ 

 ( 18) يقر ِّب  العبد  من الرمحنِّ   ج نٌَّة من العصيانِّ  والصوم  
حِّ الني اتِّ واألعماال  ذكرهِّ تعاىل اشتغْل ب  مث   فصح ِّ
 واحلقد  والفخ ار  واحذرِّ الغضبْ    ود ْع مماراًة وغِّيبًة ص خ بْ 

 

  يفاهليثمي  قال احلافظ  (، 935 املعجم الصغري )يف حديث أنس املرفوع "مانع الزكاة يوم القيامة يف النار" أخرجه الطرباين    (13)
 . : حسن(5807وقال يف صحيح اجلامع ). فيه سنان بن سعد وفيه كالم كثري وقد وثق : 3/67جممع الزوائد 

الَّذِّين  مِّن قـ ْبلِّك ْم ل ع لَّك ْم تـ تـَّق ون  قال تعاىل: }  (14) ي ام  ك م ا ك تِّب  ع ل ى  { ]سورة البقرة:  اي  أ يُـّه ا الَّذِّين  آم ن وا ك تِّب  ع ل ْيك م  الص ِّ
ا إىل سبعِّمائةِّ ضِّعفٍّ   ،كلُّ عملِّ ابنِّ آدم  يضاع ف  عليه وسلم: " وقال صلى هللا  .  [183 إال     ال  هللا تعاىل:ق  ،احلسنة  بعشرِّ أمثاهلِّ

  وخل  لوف    ، وفرحٌة عند  لقاءِّ رب ِّه  ، فرحٌة عند  فِّطرِّه  :للص ائمِّ فرحتانِّ   ، من أجلي  وطعام ه    يد ع  شهوت ه    ، وأان أجزي به  ، الصَّوم  فإنَّه  يل
  :للص ائمِّ فرحتانِّ : "حيحص، وأضيف إليه من ال (1151. رواه مسلم يف صحيحه )". ]املؤلف[حِّ املسكيأطيب  عند  اَّللَِّّ من ر   فيه

 . "، و"خللوف فيه"، بدل "وخللوف فم الصائم"وفرحٌة عند  لقاءِّ رب ِّه   ،فرحٌة عند  فِّطرِّه
وغ ل ِّقت أبواب  النار، وصف ِّدتِّ الشياطني". رواه  ف تحت أبواب  اجلنة،  إذا جاء  رمضان  فيه حديث أيب هريرة املرفوع: "  (15)

 . ( 1079مسلم )
 .[ 185{ ]سورة البقرة: ش ْهر  ر م ض ان  الَّذِّي أ ْنزِّل  فِّيهِّ اْلق ْرآن  قوله تعاىل: } (16)
. متفق عليه،  "للصــــائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربهأيب هريرة: "صــــلى هللا عليه وســــلم من حديث  قوله   (17)

 .(، واللفظ لألخري1151(، صحيح مسلم )1904صحيح البخاري )
قال الشــيخ شــعيب يف   ،(9714أمحد يف املســند )  نَّة". رواهقوله صــلى هللا عليه وســلم من حديث أيب هريرة: "الصــوم  ج   (18)

 .(: "الصيام ج نة"1151ولفظه عند مسلم ).  خترجيه: إسناده صحيح على شرط الشيخني
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 (19)وجتلِّب  األوزار  والشرورا   فإهنا تنق ِّص  األجورا 
 (20)هدايًة والعفو  واإلحساان   مث هتجَّْد واسألِّ احلن اان 

 
 (21) (وحتجَّ البيت  إن استطعت  إليه سبياًل )

 
 (22)إْن كنت  يف غًًن فح جَّ واعت مِّرْ   فرض ه  ش هِّرْ  هللِّ ح جُّ البيتِّ 

 األجرِّ  الكتسابِّ  ْل تنفَّ  مثَّ    ع ْمرِّ مكلًَّفا موسًَّعا يف ال
 األخيار    تعقِّل ها    حبكمةٍّ    أركانه  تبدو هبا األسرار  

ك  املربورِّ    ز    هللِّ   كْن خملًصا يف حج ِّ  احل بورِّ    جنة     جت 
 وتطلب  الغفران  والكماال   وينبغي أن تنفق  احلالال
 هب ًنا وجاهِّ   حريٌّ    فـ ْهو     فمن يكْن نزيل  بيتِّ هللاِّ 
 (23) بدرِّ الصفا وم طل عِّ السعودِّ    وز ْر رحاب  سي ِّدِّ الوجودِّ 
لما    ورفعةً   وعِّصمًة    لقد حو ى حماسًنا وعِّلما  وحِّ
رًا    وكان حقًّا خ ْلقه  القرآان  ساان ومنذرًا  مبش ِّ  (24)حمِّ

 حمتسًبا وصابرًا على العِّدى   فكم دعا ملن أذاه  ابهلدى 
 والنَّكالِّ   ابخلزي   فردَّهم    أاته  األمر  ابلقتالِّ حىت 

 

ه  إذا كان يوم صـوم أحدكم فال يرفث وال يصـخب، فإن سـابَّ إشـارة إىل قوله صـلى هللا عليه وسـلم من حديث أيب هريرة: " (19)
 .(، واللفظ لألول1151(، صحيح مسلم )1904، صحيح البخاري )نالشيخا" رواه  إين امرؤ صائم   :أحد أو قاتله، فليقل

 .يعين ابلتهجد الرتاويح (20)
بِّياًل قال هللا تعاىل: } (21) ت ط اع  إِّل ْيهِّ ســـــ  جُّ اْلبـ ْيتِّ م نِّ اســـــْ َّللَِِّّّ ع ل ى النَّاسِّ حِّ { ]ســـــورة آل  ل مِّني  اْلع  ٱغ ًنٌِّّ ع نِّ    َّللَّ  ٱو م ن ك ف ر  ف إِّنَّ    و 
[  . وقال عليه ]الصــالة ويوم ولدته أمه"كالســالم: "من حجَّ هلل فلم يرفث ومل يفســق رجع  [  وقال عليه ]الصــالة و[.  97: نعمرا

واحلديث اآلخر  (،  1521]املؤلف[. احلديث األول رواه البخاري يف صـــحيحه )  اجلنة".  إالالســـالم: "احلج املربور ليس له جزاء 
 .(1349ويف مسلم )(،  1773يف البخاري )

 .ابلغًن هنا إىل شرط االستطاعة يف احلجيشري   (22)
وسيادة املخلوق  ادة املطلقة على الكون هي هلل تعاىل وحده،  ال يقال للرسول صلى هللا عليه وسلم "سيد الوجود"، فالسي  (23)

بذلك يف احلديث  مقيدة وليســــــت كاملة، فيصــــــح أن يقال إنه عليه الصــــــالة والســــــالم هو ســــــيد بين آدم، كما أخرب عن نفســــــه  
 .الصحيح

(  25813رواه أمحد يف املسند )  .فقالت: كان خ ل ق ه القرآن ،ملسو هيلع هللا ىلصن خ ل قِّ رسولِّ هللاِّ سئلت أمنا عائشة رضي هللا عنها ع (24)
 .(4811)  وهو يف صحيح اجلامع أيًضاوصححه الشيخ شعيب،  
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 (25)اوسائاًل وداعًيا معظ ِّم  وقْف على أعتابهِّ مسل ِّما
يب    (26)هذا النيبُّ املنتق ى احلبيب     فمن رجاه  قطُّ ال خي 
 السالمِّ  أفضل   عليه من ا    قد جاء  رمحًة إىل األانمِّ 

 
 (27) ( اإلميان  أن تؤمن  ابهلل)    

 
 (28)موجوٌد صم دْ  ،دَّ ال شريك  ال نِّ    قْل مؤمًنا ابهللِّ إنه  أحدْ 

 (29)ورأى املختار   كيفٍّ   من غريِّ    األبرار   ت نظره  ذو قِّد مٍّ 
يد    مالٌك    معيٌد    م بدٍّ    عاملٌ م ريد   قديٌر   حيٌّ   جم 

 نظري     له    ما   كالٌم      له    هو السميع  ربُّنا البصري  
طر  يف األفكارِّ   (30)جلَّ جالل  الباري  ،بضد ِّ ذا  وكلُّ ما خي 
 غفَّار    رازٌق   مميٌت    حميٍّ   هو احلكيم  الفاعل  املختار  
 ابلقضاءِّ    التقديرِّ  وم ظهرِّ   سبحانه  من مبدعِّ األشياءِّ 

 
 (ومالئكته  )  

 
 بذكرهِّ  ًعا  خ شَّ  يزالوا  ومل   طوع  أمرهِّ مالئك  السماءِّ 

 

 .م، مث يتوجه إىل القبلة ويدعويسل ِّ  (25)
 .دعوه، ويرجوههللا تعاىل هو الذي ي سأل، وهو الذي ي رجتى، ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم كان يسأل ربه، وي (26)
ولِّهِّ و اْلكِّت ابِّ الَّذِّي أ نـْز ل  مِّْن قـ ْبل    اي  أ يُـّه ا الَّذِّين  آم ن وا آمِّن وا}قال تعاىل:   (27) ولِّهِّ و اْلكِّت ابِّ الَّذِّي نـ زَّل  ع ل ى ر ســ  َّللَِّّ و ر ســ  { اآلية  ابِّ
وأدانها  : "اإلميان بضــــع وســــبعون شــــعبة، فأفضــــل ها قول ال إله إال هللا، وقال عليه ]الصــــالة و[ الســــالم [.136النســــاء:  ســــورة ]

 .(58/35). ]املؤلف[. رواه مسلم من حديث أيب هريرة  "ياء شعبة من اإلميانإماطة األذى عن الطريق، واحل
 [.ؤلف]امل .. وقيل: الدائم الباقي بعد فناء خلقهالسيد؛ ألنه ي صم د  إليه يف احلوائج، أي: ي قص دالصمد:   (28)
ر ٌة  }كما يف قوله ســــــــبحانه:    ،أي أن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة (29) ضــــــــِّ ظِّر ةٌ   إِّىل   .و ج وٌه يـ ْوم ئِّذٍّ ان  { ]ســــــــورة القيامة:  ر هبِّ  ا ان 
ــلم رأى ربَّه. وهو رأي مرج. والشـــطر الثاين من البيت يعين أن النيبَّ صـــلى هللا [23،  22 ح، والصـــحيح أنه مل يره، كما  و عليه وسـ

 .(291/178صحيح مسلم )  ؟أَّنَّ أراه"  : "نورٌ الصحيح يف احلديث
ْثلِّهِّ ش ْيءٌ قصد املؤلف اآلية الكرمية: } (30)  .[11{ ]سورة الشورى: ل ْيس  ك مِّ
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 (31)شهوةِّ الفجورِّ محاهم  من   هم أتلَّفْت من نورِّ أشباح  
 عِّزرائيل   ،إسرافيل   ،ميكال     أفضل هم أربعٌة جربيل  

 
 (32) (وكتبه  )       

 
نِّ وانظْر لن عم ى   ى األزمانِّ مد  واسأْله  إحسااًن   امللِّكِّ الداي 

 واحلراما     احلالال    وبنيَّ    إماما   لنا    فرقااًن   أنزل  
 ى لِّثاماوكم أماطْت عن ه دً   فكم حو ْت آايته  أحكاما

 ونور       رمحٌة    كلٌّ    داود     ز بور   اتوراة  موسى بعد ه
ه  قد وَّفَّ إجنيل  عيسى  ف ى الومجلٌة من صحفٍّ   بعد      خت 

 أو أدبِّ من آيةٍّ أو حكمةٍّ   قد مجع  القرآن  ما يف الكتبِّ 
 (33)فصاحًة طالوًة كما ترى  القدمي  أعجز  الورىكالمه  

 
  ( ور سله  )    

 
 (34) ودعوةِّ احلق ِّ وه ْدي األممِّ    مِّ الرْسل  حملوِّ الظل  وأرسل  

 

ــِّ ممـا و    لق آدم  من انر، وخ    من مـارجٍّ  لق اجلـانُّ من نور، وخ    لقـت املالئكـة  خ  يف حـديـث عـائشــــــــــــــة املرفوع: "  (31) ".  لكم   ف  صــــــــــــ
 .(2996صحيح مسلم )

: صـحف شـيث سـتون، وصـحف إبراهيم ثالثون، وصـحف موسـى  ]الصـحيح: أربع[  قد اشـتهرت أهنا مئة وأربعة صـحف (32)
]عليهم الصــــــــالة   : التوراة ملوســــــــى، والزبور لداود، واإلجنيل لعيســــــــى، والفرقان لســــــــيدان حممدقبل التوراة عشــــــــرة، والكتب األربعة

كتًبا على اإلمجال. نعم،  يف عدد، فيجب اعتقاد أن هللا أنزل    حصـرها  والسـالم[. وقيل: أكثر من ذلك. والتحقيق: اإلمسـاك عن
، وهو بتفصــــيل  صــــحف  أما حتديد عدد الكتب املنزلة مبئة وأربع  .يعين أبمسائها ]املؤلف[.  .الكتب األربعة جيب معرفتها تفصــــياًل 

 اهـــــــــــــــــ.   .شــعيب يف خترجيه أنه ضــعيف جدًّا( وذكر الشــيخ  361آخر غري الذي ذكره املؤلف، فقد رواه ابن حبان يف صــحيحه )
 .ورواه آخرون، وال يصح

ْت ون  مبِِّّْثلِـّهِّ و ل ْو كـ  ـقال هللا تعـاىل: } (33) ا اْلق ْرآنِّ ال  أي  ذ  ْت وا مبِِّّثـْلِّ هـ أ ه ْم لِّبـ ْعضٍّ  قـ ل لَّئِّنِّ اْجت م عـ تِّ اإْلِّنس  و اجلِّنُّ ع ل ىأ أ ن أي  ــ  ان  بـ ْعضــــــــــــ
 .[88:  { ]سورة اإلسراءظ هِّريًا
نـْه م مَّن ملَّْ نـ ْقص ْص ع ل ْيك  قال تعاىل: } (34) نـْه م مَّن ق ص ْصن ا ع ل ْيك  و مِّ هلل رساًل فيجب التصديق  أبن  [.78:  غافر{ ]سورة  مِّ

وإدريس ونوح وهود وصاحل وإبراهيم وإسحاق ولوط   على اإلمجال، إال مخسة وعشرين فيجب معرفتهم تفصياًل، وهم: آدم  وأنبياء
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 ومعجزاٌت هلم  كالصبحِّ    فبشَّروا وأنذ روا ابلنصحِّ 
موا من كل ِّ ما ي شني    قبل  وبعد  قد بدا التبيني    قد ع صِّ

 حازوا كمااًل ما له  انتهاء     الضياء  منهم   هم  اهلداة  
 عليهم  الصالة  والسالم     عظام   مآثٌر    هلم  وكم 

 جبمعِّهم قد وجب  اإلميان    فمنهم  م ن مل ي قص صِّ القرآن  
 رسواًل م نذِّرا مخًسا وعشرين    (35) ك راوجب  التفصيل  فيما ذ  و 

 (36)فهمِّ فأ لقِّ مسًعا اي صفيَّ ال  فخمسٌة انلوا كمال  العزمِّ 
 عريض  اجلاهِّ  اخللقِّ  وسيد     هللاِّ   ر ْسلِّ   خاَت    حممٌد 

 عيسى البتولِّ   مث ابن  مرمي     مث اخلليل  والكليم  موسى
 قد هذَّبوا الور ى جزاهْم خريا   وعاش  دهرًا ومنهم  نوٌح 

 
ر  واليوم  ا)  (37) (آلخ 

 
 فاْصح  ه ديت  أن ت زيغ  عنه    مفرَّ منه   ال  حقٌّ   املوت  

 وأذهب  البصرْ  وأسكر  اللبَّ   أظهر  اخلطرْ كم وقعه  يف اخللقِّ 

 

وســـــليمان وإلياس وذو الكفل واليســـــع وزكراي وحي   وإمساعيل وأيوب ويعقوب ويوســـــف وشـــــعيب وموســـــى وهارون ويونس وداود  
 [.ؤلفامل]  عليه وعليهم الصالة والسالم.وعيسى وحممد 

 .أي: فيما ذكره القرآن (35)
ى اْبنِّ م ْرمي   و إِّْذ أ خ ْذان  مِّن  النَّبِّي ِّني   قال هللا تعاىل: } (36) ىأ و عِّيســــ  ]ســــورة األحزاب:  {مِّيث اقـ ه ْم و مِّنك  و مِّن نُّوحٍّ و إِّبـْر اهِّيم  و م وســــ 
 .، فلهم زايدة فضل. عليهم مجيًعا صلوات هللا وسالمهأن املقصود هبؤالء أولو العزم، من عطف اخلاص على العام[. يفهم  7
ــورة آل عمران: م ْوتِّ ك لُّ نـ ْفسٍّ ذ ائِّق ة  الْ قال هللا تعاىل: } (37) ]الصــــالة و[ الســــالم: "كفى ابملوتِّ  [. وقال عليه 185{ ]ســ

فَّعٍّ وال    ،وأان خاَت  النبيني وال فخر  ،لني وال فخرأان قائد  املرســــ    واعظًا"، وقال عليه ]الصــــالة و[ الســــالم: " وأان أول  شــــافِّعٍّ وم شــــ 
ربيع  فيه ال  األول، يف خترجيه ألحاديث إحياء علوم الدين، من حديث عائشــــة:قال احلافظ العراقي يف احلديث  ]املؤلف[.   ".فخر

وضعيف جدًّا من رواية عمار بن  . اهــــــــ. وهو معروف من قول الفضيل بن عياض  ،ومن حديث عقبة بن عامر  ،بن بدر ضعيف
(،  1319واحلديث اآلخر أييت من حديث جابر، وقد ضــــــعفه يف ضــــــعيف اجلامع )  (.1951ايســــــر، قاله يف ضــــــعيف اجلامع )

، يف سـند  صـاحل هذا ]يعين صـاحل بن عطاءهذا حديث صـاحل اإلسـناد، و :  1/223سـري أعالم النبالء    يف اإلمام الذهيبقال لكن  
ا[احلديث ــً ــري، ما علمت به أبســــ ــعيب يف اهلامش:، مصــــ ــيخ شــــ   أحاديثعقب عليه، وأورد  .. مث وابقي رجاله ثقات  . قال الشــــ

 .وضوعملأخرى تتعلق اب
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 (38)ال بدَّ منهما وهذا الصدق     حقُّ  نكرٌي   مث     ومنكِّرٌ 
 (39)والبعث  والصراط  يوم  احلشرِّ   يف البحرِّ  ولو  وضمَّة  القربِّ 

 ْلك  للقه ارِّ يف ذاك  األجلْ   العملْ وانتشرْت صحائٌف فيها 
 وامل

 الطاعهْ   فالز منَّ  حقٌّ   والقِّسط    والشفاعهْ  وامليزان   واحلوض  
ن  جلَّ الغافر    (40)أو كافر   مؤمٌن  إم ا  واخللق    وي سأل  الداي 

 (41)يف يومِّ خوفٍّ قلَّ فيه املفز ع    ي شفع   غوثٍّ  أول   نبيٌّنا 
 جدواه    أانل ه   م ن   سبحان     سواه   حاز ه   ما  مقام ه  

ه   ه    وم قامٍّ  إبذنٍّ  كلٌّ   والشافعون يشف عون  بعد   عند 
 (42)ذاك  األكم ه  ال يعرف  األقمار    هبم تشفَّْع ال ت طِّْع م ن ي ْسف ه  

 ( 43) وس ع ِّر ْت ابلناسِّ واألحجارِّ   اجلب ارِّ  غضب   والنار  فيها 
 (44) رِّ صْ كالق    هات رمي لظ ى ش رار    شاخصٌة يف احلشرِّ أبصار هم 

م هم حىت أعايل النحرِّ   ن شديدِّ احلر ِّ قد ي عر قون مِّ    (45) ي لجِّ
ل  الرمحن    ألمانِّ واإلحسانِّ  جنَّةِّ ا  يف   ذا اإلميانِّ  وي دخِّ

 واحلق ِّ  بعدلهِّ    جر ى  كلٌّ   للخلقِّ  فيهما  دام  اخللود  
 وهو اللطيف  ال سواه  ي قص د    ي عب د   ال سواه    اإلله   هو 

 

مع يف جماهليثمي . قال احلافظ  يف القربِّ منكٌر ونكريٌ   ناتياســــــــــــم املل ك ني اللَّذ ينِّ أي :بن عباس رضــــــــــــي هللا عنهما قالاعن  (38)
 .إسناده حسن:  3/57الزوائد  

ــبيَّةٍّ   صـــلى هللا عليه وســـلم نَّ النيبَّ  أ ،عن أنس بن مالك (39) ــل ى على صـــيب ٍّ أو صـ جنا من ضـــمَّةِّ القربِّ كان أحٌد لو  "فقال:   ،صـ
:  5/97. وقـال ابن حجر يف املطـالـب العـاليـة  رجـالـه موثقون:  3/50  مع الزوائـديف جماهليثمي  . قـال احلـافظ  "لنجـا هـذا الصــــــــــــــيبُّ 

 .إسناده صحيح
دِّ اْلق هَّارِّ لِّم نِّ اْلم ْلك  اْليـ ْوم   إشارة إىل قوله تعاىل: } (40)  .[16  :غافرسورة ] {َّللَِِّّّ اْلو احِّ
ث ". جزء من حدي، وال فخرقوله صــــلى هللا عليه وســــلم من حديث أيب ســــعيد اخلدري: "وأان أول  شــــافع وأول  مشــــفَّع (41)

 .(1468صحيح، كما يف صحيح اجلامع )
 .األكمه: األعمى (42)
راً و ق ود ه ا النَّاس  و احلِّج ار ة { :  قال سبحانه (43)  .[6:  التحرمي]سورة }اي  أ يُـّه ا الَّذِّين  آم ن وا ق وا أ نف س ك ْم و أ ْهلِّيك ْم ان 
 .كلُّ شرارةٍّ منها كالق صرِّ يف عِّظ مِّه!  [. أي أن32املرسالت: ]سورة }إِّهنَّ ا تـ ْرمِّي بِّش ر رٍّ ك اْلق ْصرِّ{  :  قال جل جالله (44)
[ 6املطففني:  ســورة  ]}يـ ْوم  يـ ق وم  النَّاس  لِّر ب ِّ اْلع ال مِّني {  رضــي هللا عنهما، عن النيب صــلى هللا عليه وســلم:  عن ابن عمر  (45)

 .(2862(، صحيح مسلم )6531". صحيح البخاري )أذنيه  إىل أنصافِّ  حهِّ شْ هم يف ر  أحد    يقوم  "قال:  
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 (46)احملبوبِّ    املعظَّمِّ   نبي ِّنا   بكاشفِّ الكروبِّ  معتصًما 
   وكل ِّ أحبابِّ الرسولِّ املصطف ى  واآللِّ واألصحابِّ إخوانِّ الصفا 

ا يف الذ ِّكرِّ   كالفجرِّ   وكم كراماتٍّ هلم   (47)قد ثبتْت آايهت 
ب اهم    هللاِّ     حلب ِّ     هلم   وحبُّنا   ابجلاهِّ   وخصَّهْم  ح 

 
 (48)(وأن تؤمن  ابلقدر  خريه  وشرا ه  )

 
ه  بقد رٍّ   مستط رِّ  وشر ٍّ م رب مٍّ  خريٍّ    وكلُّ شيءٍّ عند 

 هْ برمحتِّ وخ صَّ م ن أطاع ه    بعلمهِّ وحكمتِّهْ كلٌّ جرى 
 هذا طريٌق مظلِّم   ،فال خت  ضْ   والقوم  عنه أمسكوا وس لَّموا 

 وكم به قد حارتِّ األفهام     قد زلَّتِّ األقدام   فكْم بهِّ  
 واملعاين    البيانِّ   ظاهرة     اإلميانِّ    عقيدة     فهذه 

    اإلفادةِّ أبوضحِّ  مأخوذٌة    ةِّ وكلُّها من كِّْلم ةِّ الشهاد
 ظهر  التحقيق  قد  ،إال هبا  ال حيصل  اإلسالم  والتصديق  

 
     
 

 

ن  م  و .  فهو هللا تعاىلا حقًّ يوم القيامة، أما كاشــــف الكروب    لكروباكشــــف هو ســــبب لالرســــول عليه الصــــالة والســــالم   (46)
 .ليس كذلك  إنهدون الرسول صلى هللا عليه وسلم أوىل أن يقال 

و ك فَّل ه ا ز ك رِّايَّ ك لَّم ا د خ ل  ع ل يـْه ا ز ك رِّايَّ  }قال هللا يف كتابه:  .  ، كالصـــــــــــــد ِّيقة مرمي عليها الســـــــــــــالمنعم، أولياء هللا هلم كرامات (47)
ا ق ال ْت ه و  مِّْن عِّْندِّ هللاِّ إِّنَّ هللا  يـ ْرز ق   { ]  املِّْحر اب  و ج د  عِّْند ه ا رِّْزقًا ق ال  اي  م ْرمي   أ َّنَّ ل كِّ ه ذ  ابٍّ ســـــــــــ  اء  بِّغ رْيِّ حِّ آل  ســـــــــــورة م ْن ي شـــــــــــ 

 .[37 عمران:
ْيءٍّ خ ل ْقن اه  بِّق د رٍّ{ قال هللا تعاىل:   (48) اء  اَّللَّ {   [، وقال ســــبحانه:49القمر: ]}إِّانَّ ك لَّ شــــ  اؤ ون  إِّالَّ أ ن ي شــــ  ]ســــورة  }و م ا ت شــــ 

ــان:  أوَّل ما خلق هللا  القل م، فقال: اكت ب، قال: ما أكت ب؟ قال:  إن  وقال عليه ]الصــــــــــالة و[ الســــــــــالم: " .[30اإلنســــــــ
من حـديـث عبـادة بن   (2155". ]املؤلف[. رواه الرتمـذي يف الســــــــــــــنن )اكتـبِّ القـد ر  مـا كـان  ومـا هو كـائٌن إىل األبـد

 .(2017)الصغري صحيح اجلامع األلباين يف صحيح سننه، ويف وقد صححه هذا حديث غريب. وقال:  الصامت،
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 (49)(فإنه يراك   تراه   هللا كأنك تراه، فإن مل تكن   أن تعبد  اإلحسان  )
 

 ي عب ْد كمن شاهد  ابلعيانِّ    تقنِّ األعمال  ابإلحسانِّ من ي  
 ْهو  يراك  جلَّ ذو اجلاللِّ ف   إن مل تكْن من أهلِّ هذا احلالِّ 

 األوقاتِّ  يف  هللِّ  مراقًبا    الطاعاتِّ  على  وكْن مثابرًا 
 التسبيح  والشُّكران   (50) ه  وش ْغل      ه  القرآن  ي سع د  عبٌد خ ْلق  

 
 (51) (... إخلالساعة وأماراهتا)       

 
 ال بدَّ منها ساد  م ن أطاع هْ   هْ أخف ى على م ن شاء  علم  الساع

 وما سواها سرُّها سيظهر     ت نك ر    ال   بد ْت  أماراٌت   هلا 
ول     حكمٌة   شيءٍّ  كل ِّ   يف  ز  عن إدراكها العقول     هت   ت عجِّ

 رع  والف   وأصله     مه  ح كو    ما حال نا قد ضاع  من ا الشرع  
ان   ذا  يف كل ِّ   أخبار  غيبٍّ شرح ها يطول     الرسول   أخرب 
 (52) ب ها السفياينيف دابقٍّ يعقِّ    الرومانِّ   فتنة    متوج    احقًّ 

 (53)الغر اءِّ   الشريعةِّ   جمد ِّد     البهاءِّ   صاحب   ي بيد  كالًّ  

 

ع ون    .  اْلم ْؤمِّن ون  }ق ْد أ فْـل ح   قال هللا تعاىل:   (49) هتِِّّْم خ اشــِّ ال  . وقالت الســيدة [2،  1املؤمنون:  ]ســورة {  الَّذِّين  ه ْم يفِّ صــ 
ــة ــالة فكأنه مل  عائشـ ــرتِّ الصـ ــول  هللا حيد ِّثنا وحند ِّثه، فإذا حضـ ــي هللا عنها: كان رسـ ]املؤلف[. ذكر   ومل نعرفه!  يعرفنا  رضـ

ــافعية   ــبكي يف طبقات الشــــــــ ــناًدا. وذكر احلافظ العراقي يف خترجيه ألحاديث    6/294اتج الدين الســــــــ أنه مل جيد له إســــــــ
 . من رواية سويد بن غفلة، أنه مرسل 1/205اإلحياء 

 . يف األصل "شغل ه"، بفتح الالم (50)
ت مِّْع يـ ْوم  يـ ن ادِّ اْلم ن ادِّ مِّن مَّك انٍّ ق رِّيبٍّ قال تعاىل:   (51) {  .   }و اسـْ حلْ ق ِّ ذ لِّك  يـ ْوم  اخْل ر وجِّ م ع ون  الصـَّْيح ة  ابِّ ق:  سـورة ]يـ ْوم  ي سـْ
 [. ؤلف]امل [42، 41
واملشـهور من   .هــــــــــــــــ  922عام    مرج دابق قرب حلبيف انتصـر فيها العثمانيون على املماليك  معركة مرج دابق مشـهورة،  (52)

  هتعقب  قدو   .على شــرط البخاري ومســلم، ووافقه الذهيب  صــححه( الذي 8586يف مســتدركه )رواه احلاكم   أحاديث الســفياين ما
 . . وهللا أعلم أن أحاديث السفياين كلها ضعيفةإىل    اإىل درجة الصحة، وانتهو   يرتقينقاد احلديث يف عصران، ورأوا أنه ال   بعض
 . يعين بصاحب البهاء املهدي املنتظر، فقد ورد أنه شبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (53)
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 ابخلطرِّ   مقرونًة   م فزِّعًة    األعورِّ  املسيحِّ  وبعد  فتنة  
ًا أت ى  كلُّ رسولٍّ قد   (54)راوحذَّ أمَّت ه  عن خ طبهِّ    خمرب ِّ
ْدقا   شرقا (55) يف دمشقٍّ ينزل  عيسى   ي قتله  يف اللُّد ِّ قواًل صِّ

ه    ت رو ى  النيب ِّ  عن  وكلُّها    ت رتى     أموٌر    أتيت وبعد 
 آمِّْن هبذا ح كمه  سديد     ما يريد    الرمحن     قد يفعل  

 اثر  واكفهرَّاغيمٍّ جرى و    ا م رَّ   مترُّ  قد    فالشاخمات  
 فيه طفل نا الصغري   ي شيب     نظري    له   ما  ٌف  و خم     يومٌ 

 (56)رتِّ كلٌّ ينادي اي مجيل  الس ِّ    والناس  س كر ى ما هبم من مخرِّ 
 فخيمهْ  مدهشةٍّ   وساعةٍّ    عظيمهْ  وقفةٍّ  قد َث ِّلوا من 

سن     العبادا   يرحم    أن   نسأله    أرادا مبا الع قَب    وحي 
 

 (57)(وجوب  برا  الوالدين) 
 

 م  اإلحسان  في لز   حماسًنا    الرمحن   أوجب    للوالد ين 
 (58) ما أبلنيِّ األقوالِّ خاطبـْه     ابإلجاللِّ  الذل ِّ واخفْض جناح  

 حمافظًا مواسًيا   وشاكرًا     وكْن على رضامها حمافظًا
لِّ وي كثِّ    أم ا ترى العقوق  ي ذهِّب  احل يا  اي؟ب  الر ِّ ر  اهلمَّ وجي 

 

ما كانت فتنة وال تكون حىت تقوم الســاعة أكرب من فتنة الدجال،  يف حديث جابر املرفوع، قوله صــلى هللا عليه وســلم: " (54)
حديث صـحيح بطرقه وشـواهده،    (، قال الشـيخ شـعيب:14112رواه أمحد يف املسـند ) ".ره أمتهوال من نيب إال وقد حذَّ 

 . ، إال أنه منقطع..وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني
 . هكذا، ويصح الوزن إببقاء )دمشق( ممنوعة من الصرف (55)
 . [2احلج: ]سورة و ل كِّنَّ ع ذ اب  اَّللَِّّ ش دِّيٌد{  و تـ ر ى النَّاس  س ك ار ى و م ا ه م بِّس ك ار ىإشارة إىل قوله تعاىل: } (56)
اانً قال تعاىل:   (57) ْينِّ إِّْحسـ  ْلو الِّد  ه  و ابِّ جاء رجل إىل رسـول هللا و   .[23اإلسـراء:  سـورة ] { اآلية}و ق ضـ ى ر بُّك  أ الَّ تـ ْعب د واْ إِّالَّ إِّايَّ

أمك، مث أمك، مث أمك، مث أبوك، مث أدانك  "من أحق الناس حبســـن الصـــحبة؟ قال:   ،اي رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم، فقال:
م من  احلديث األول يف الصــــــحيح، وقول الرســــــول عليه الصــــــالة والســــــال)العبارة األوىل من    (2548". صــــــحيح مســــــلم )أدانك

 . صحيحويف الكتاب تصحيح أللفاظ من احلديث ابلقلم واحملو، مبا يوافق الاحلديث الثاين منه(.  
 . [24اإلسراء:  ]}و اْخفِّْض هل  م ا ج ن اح  الذُّل ِّ مِّن  الرَّمْح ةِّ و ق ل رَّب ِّ اْرمح ْه م ا ك م ا ر بَـّي اينِّ ص غِّريًا{   :سبحانهقال   (58)
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 (59)لمودِّ وقلبه  أشدُّ من ج     اجلودِّ  ربَّ  املفتون   يبارز   
 أن ي بدِّل  الشكران  ابلكفرانِّ    اخلسرانِّ بل من عاٌر عليهِّ 

 املراما     لي بل غا     واثبرا    تركا املناما   كم   تعِّبا  كم 
 ففي رضامها عظيم  الربحِّ    ال تغرت ِّْر وكْن مسيع  النصحِّ 
 (60) كما ت دين  يف الدُّان ت دان     وكْن رحيًما أيها اإلنسان  

 
م)  ( 61) (احلثُّ على صلة  الرح 

 
بااًل لذوي األرحامِّ  ْل حِّ هِّ    وصِّ  واإلنعامِّ    ابلفضلِّ    م  واسِّ
مِّ  لْ    قد أظهر  الرمحن  أمر  الرحِّ ك مِّ  فصِّ  وال تقطْع ت كْن ذا حِّ

هم     املعروف    واألقربون ي لز م    املأسوف   م  وي رح  مِّن بعضِّ
 

 (62)(فضل  الشفقة  على خلق  هللا)
 ( 64) أو جاهِّ  (63) اًل ذفقْم مبالٍّ اب   هللاِّ عيال     كلُّهمْ    اخللق  

 

 . ، والفتح يكون لـ )ج لم د(، وكالمها مفرد جالميداجللمود: الصخرة. وورد يف األصل بفتح اجليم  (59)
ــنع: جـازاه  بعملـك.أي: كمـا ت فعـل ي فعـل بـك، وكمـا تعمـل جتـازى    (60) يت حـديثـًا  أي"كمـا تـدين تـ دان"    قولـهو   .ودانـه مبـا صــــــــــــ

 . (4510: السلسلة الضعيفة )(، أو ال أصل له5270)ضعيف اجلامع    :ضعيًفا
"دعوة األصحاب إىل التحلي حبلى اآلداب"، بتحقيق    تهمنظوميف  حممد سعيد بن حممد إايس الدمشقي  ويقول الناظم  

 حمقق هذا الكتاب:
 للوالدينِّ كن أسري  الطَّاعْه        ومْعه ما يف غايةِّ الوداعهْ 

... ا على الدَّوامِّ        وهل  ما ابذْل م نتهى اإلكرامِّ  واطلْب رِّضامه 
ه ْم أ ْوىل  بِّبـ ْعضٍّ يفِّ كِّت ابِّ اَّللَِّّ{  }قال تعاىل:   (61) :  [. وقال عليه ]الصــالة و[ الســالم6األحزاب:  ســورة  ]و أ ْول و اأْل ْرح امِّ بـ ْعضــ 
 . (2555صحيح مسلم )]املؤلف[.  ". من وصلين وصله هللا، ومن قطعين قطعه هللا  :تقول  ،معلقة ابلعرش  الرحم  "
رواه  ". ]املؤلف[. عســـرًا أو و ضـــع له، أظلَّه هللا  يوم  القيامةِّ حتت  ظل ِّ عرشـــهم    من أنظر  الســـالم: "وقال عليه ]الصـــالة و[  (62)

(، قال الشـــــيخ شـــــعيب:  8711وقال: حســـــن صـــــحيح غريب من هذا الوجه. وأمحد يف املســـــند ) (1306)  الرتمذي يف الســـــنن
 . إسناده صحيح على شرط مسلم. واللفظ لألول

 . يف األصل ابزاًل، ابلزاي (63)
 . (1900ه" ضعفه يف السلسلة الضعيفة )خللق  كلُّهم عِّيال  هللا، فأح بُّ خ ْلقهِّ إليه أنفع هم لعيالحديث " (64)
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ر   وأنظرِّ   وكن ش فوقًا انصر  امللهوفِّ    ابملعروفِّ  املعسِّ
ت هِّْن ال ت ظلِّم ْن إنساان  (65) فْهو  أخوك  وآسهِّ اإلحساان   ال مت 

 إماما     نا قرآن     واختذوا    هج روا احلر اما عبيدٍّ  وكم 
 الذ ِّكرِّ  ابلعلمِّ مث  واشتغلوا    الظهرِّ قد نبذوا الع ْجب  وراء  

 لن ت بورا    يرجون     جتارًة    ا سَّنوا الضمري حوأخل صوا و 
ْر    واألموالِّ   األوالدِّ   وكثرةِّ    بز خر فِّ األحوالِّ ال ت غرت 
 اإللهِّ راجع    إىل   وكلُّها    ودائع    فإهنا  فطًنا   كْن 

وًحا غافر   تِّ  وكْن مس   واجرب ْ كسريًا ض رَّ ابحلياةِّ    الزال 
 تدفع  عنك  الشرَّ واخلِّذالان    فص نع ك  املعروف  واإلحساان
ْ هلا لكي تنال  األجرا    حافْظ عليها ما استطعت  أمرا   واصربِّ

 
 ( 66) (فضل العلم)

 وأصلحِّ النيَّة  مْع ح سنِّ العملْ    واطرحِّ الكسلْ وقْم إىل العلومِّ 
 والسعادة    البهاء    ل  كمِّ وت     السيادة       تبل ِّغ       فإهنا 
   واملأثورِّ   القرآنِّ   سيَّما  ال    األجورِّ      عظيمة     وكلُّها 

نِّ األخالق  مث القوال   ال هْ وانفِّ اجل   (67)ل  امث احذ رِّ اجلهَّ   وحس ِّ
 لبَّيكا وقْل ملن ي بغي اهل دى    وانز ْع رداء  الكِّرْبِّ عن ع طف يكا

 ابجلاهِّ   وتـ ف زْ  علوًما   ثْ ت رِّ    هللِّ   ت عل مه     مبا    واعمْل 
 اجلليلِّ  للكي ِّسِّ  ًبا مصاحِّ    التحصيلِّ   وكْن مثابرًا على 

 احلميدِّ    بفضلهِّ   معرتفًا    فكرهِّ السديدِّ  من   ًسا مقتبِّ 

 

هِّ ورد )وآسهِّ(هكذا  (65)  . ، وبه يضطرب الوزن، ويصح بقول: واسِّ
{ قال تعاىل: } (66) وقال عليه ]الصــــــــــــالة و[  .[11اجملادلة:  ســــــــــــورة ]يـ ْرف عِّ اَّللَّ  الَّذِّين  آم ن وا مِّنك ْم و الَّذِّين  أ وت وا اْلعِّْلم  د ر ج اتٍّ

ا فليطلب فنًّا واحًدا، ومن أراد أن    "من ي رد هللا به خريًا يفقهه يف الدين".  الســـــــــــالم:
ً
وقال بعض احلكماء: من أراد أن يكون عامل

. وقول بعض  (1037(، صــــحيح مســــلم )71متفق عليه: صــــحيح البخاري )احلديث  . ]املؤلف[ًبا فليتفنن يف العلوم.  أدييكون  
 . 2/78، كما يف العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي الدينوري  احلكماء، هو البن قتيبة

 . يف األصل: اجله اال (67)
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 واملعقوال  املنقول   واختذوا    الرسوال و رِّثوا   قد فالع ل ما 
 جاًها على ذي حس بٍّ أو مالِّ    وقد مس وا ابلفضلِّ والكمالِّ 

 النفيسا   نا قرآن    واتَـّب عوا    النفوسا  هذَّبوا  ألهنم قد 
 من كنزهِّ املنطوقِّ واملفهومِّ    واستخرجوا مسائل  العلومِّ 
 هلا األفكار  كمةٍّ حارْت  حب   حىت بد ْت مِّن طي ِّها أسرار  

 عابتدِّ نا موال تكْن يف شرعِّ     ا  متَّبِّع  فكْن جليًسا هلم  
 
 (68) (فضل  األدب  وفوائده  )
 (69) وإن يكْن ذا نسبٍّ أو نش بِّ    املرء  ي علو يف الدُّان ابألدبِّ 

 

اء و اْلم نك رِّ و اْلبـ ْغيِّ  قال تعاىل: } (68) ــ  انِّ و إِّيت اء ذِّي اْلق ْر   و يـ نـْه ى ع نِّ اْلف ْحشــــــــــــ ــ  ْلع ْدلِّ و اإلِّْحســــــــــــ ْم ر  ابِّ ي عِّظ ك ْم ل ع لَّك ْم  إِّنَّ اَّلل   أي 
  ]املؤلف[.  .[90النحل: ]سورة ت ذ كَّر ون {  

للناس ما حتب لنفســــــك   الناس، وأحبَّ  ا تكن أشــــــكر  الناس، وكن قنعً   أعبد    تكنْ  اورعً   كنْ "وقال عليه ]الصــــــالة و[ الســــــالم: 
يف  احلديث  ]املؤلف[. ".  الضــحك، فإن كثرة الضــحك متيت القلب  ا، وأقلَّ من جاورك تكن مســلمً جماورة ا، وأحســن  تكن مؤمنً 

( قال حمققه حسـني أسـد: إسـناده جيد، وشـعب اإلميان  5865(، ومسـند أيب يعلى املوصـلي )4217سـنن ابن ماجه )
 (. 930(، وحسنه لشواهده يف السلسلة الصحيحة )7833(.  وقد صححه يف صحيح اجلامع )5750للبيهقي )

،  232ص يف أدب الدنيا والدين   املاوردي  ]املؤلف[. ذكره ، ال ابألصــــل واحلســــب.األدبو لعقل  الفضــــل ابوقال احلكماء:  
 . وله تتمة
ومن اإلجنيل: من اعتزل جنا، ومن الزبور: من ســـــــكت ســـــــلم، ومن القرآن:   من التوراة: من قنع شـــــــبع،فأربع كلمات،  وا  واختار 

َّللَِّّ فـ ق ْد ه دِّي   ْم ابِّ ــِّ ت قِّيمٍّ   }و م ْن يـ ْعت صـــ ــْ ر اطٍّ م ســـ ــِّ ــورة { إِّىل أ صـــ ــراج امللوك ص    ]املؤلف[.[. 101آل عمران:  ]ســـ ، نثر الدر  58ســـ
6/168 . 

 .275أورده األبشيهي يف املستطرف ص  وقالوا: لكل شيء حلية، وحلية النطق الصدق ]املؤلف[.
ــيادة، والشــــــــكر إىل الزايدة.وقالوا: أربعة تؤدي إىل أربعة:     الصــــــــمت إىل الســــــــالمة، والرب إىل الكرامة، واجلود إىل الســــــ

 .33املستطرف ص ]املؤلف[. 
ــجاع إىل عند احلرب، وال أخوك إال  وقالوا: ثالثة ال تعرف إال عند ثالثة:   ال يعرف احلليم إال عند الغضــــــب، وال الشــــ

. ويف عيون األخبار  2/50عند احلاجة إليه. ]املؤلف[. للقمان احلكيم، كما يف أكثر من مصـــــدر، مثل: البيان والتبيني  
 وورد يف األصل: ال يعرف احلكيم... من دون نسبة. 3/95

 يفكســــــب احلالل، ولباس التقوى، والثقة ابهلل  و غًن النفس، وكف األذى،    :مخس خصــــــال  ةخر خري الدنيا واآلوقالوا:  
 .منسواًب لإلمام الشافعي 108هة األبصار البن درهم ص ز . ]املؤلف[. نكل حال

مه تكليًما. ]املؤلف[. حدائق األزاهر يريد أن هللا كل.  فإين أدركت فيه ما مل يدرك أحد  ،قال موســـــــــــى عليه الســـــــــــالم: ال تذموا الســـــــــــفرو 
 = .2/338، العقد الفريد 80للغرانطي ص 
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ن    مكارًما     األخالقا    يتم ِّم    فإنه  سِّ  الوِّفاقا  وحي 
 بصفاءٍّ وهن ا وطاب  عيًشا    وكم أديبٍّ انل  جمًدا وس نا 
 رداء  األدبِّ  إال  رِّد ا  وال    ال عيش  إال ابلع ال والرُّت بِّ 
 فاصرْفه  عنك  فْهو  كالسرابِّ    م ن مل يكْن ي ظه ر  ابآلدابِّ 

 
×××     ×××     ××× 

 
بت ها   فوائٌد   فهذه   اآلدابِّ قد رتَّبت ها من صفوةِّ     هذَّ

 القرآنِّ   أدبِّ   من   فإهنا    وانظْر إىل عقودِّها احلِّسانِّ 
ذ ْت   العقول  د ر ا منه  واقت بس ْت    منه الفنون  ط ر ا قد أ خِّ

 التبيانِّ  سامع    وكْن حليًما    أ ْلقِّ هبا يف صد فِّ اآلذانِّ 
ْن فالعفو  عند املقد ر هْ    هْ ملشور  وا افاملرء  ي رق ى ابحلِّج   قِّد     (70)ال حت 

ْلهم تكْن مسرورا   الصغريا وارحمِّ  وق ِّْر كبريًا   والناس  جامِّ
 يفِّ والضع اجلريانِّ  ال سيَّما     وعاشرِّ األصحاب  ابملعروفِّ 

 

 ،3/320هنـايـة األرب  ]املؤلف[.  ا. ا، واعمـل آلخرتـك عمـل من ميوت غـدً ن يعيش أبـدً موقـال عمرو بن العـاص: اعمـل لـدنيـاك عمـل  =  
 .2/343 العقد الفريد

ابمرأة. وال   تغرتروال    ال ينفعـك،وال تعمـل عمالً  مـا ال تطيق،  واجتمعـت حكمـاء العرب والعجم على أربع كلمـات: ال حتمـل على قلبـك  
 .3/90]املؤلف[. العقد الفريد  مبالٍّ وإن كثر. تثق

هكذا أورد املؤلف لفظه. وهو بلفظ مقارب يف ]املؤلف[. وقال عليه ]الصـــــــالة و[ الســـــــالم: " كلكم راع وكل راع مســـــــؤول عن رعيته".  
 ."كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"ولفظه املشهور: . (1829(، صحيح مسلم )7138صحيح البخاري )الصحيحني وغريمها: 

ــغر   ، حدائق األزاهر 2/271العقد الفريد  حيث يكره، مل جيلس يف الكرب حيث حيب. ]املؤلف[. وقال ابن عباس: من مل جيلس يف الصـــــــــ
 .80ص 

صـــــــــحيح البخاري  رواه الشـــــــــيخان:  .  ]املؤلف[ ".، وابدأ مبن تعولالســـــــــالم: "اليد  العليا خرٌي من اليدِّ الســـــــــفلى[  الصـــــــــالة و]وقال عليه 
 .(1034(، صحيح مسلم )1427)

 .2/243]املؤلف[. العقد الفريد التمسوا الرزق، وال تكونوا عالة على الناس.  أيها القراء،اي وقال عمر رضي هللا عنه: 
العقد الفريد  ]املؤلف[.   .ال يعنون من وعظه غريه، ولكن من رأى العرب يف غريه فاتعظ هبا يف نفسه  وقال حكيم: السعيد م ن و عِّظ  بغريه.

3/82. 
 . النشب: املال والعقار (69)
 . دال املقدرة تعرتيها احلركات الثالث (70)
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 (71)القرينِّ  مع  يستوي  فاملرء     وقارنِّ األخيار  مِّن ذي الد ِّينِّ 
 (72) اللبيبا أفسد   جهولٍّ  وكم    طبَّب  املريبا    حكيمٍّ  فكم 

ناام  بِّ النمَّ ال تصح    ( 73) ومن يكون  ذا فجورٍّ خائنا   واملداهِّ
 (74)فاب ْذر  القِّلى وص حب هم على ش     في بذرون كلَّ أوقاتِّ الصفا 

 اندِّ     كلَّ     ي عمُّ    وخ بث هم    ابلفسادِّ  ي ظهر   وش غل هم 
 أشدْ  بل هم   (75)يـ ْعد ون كاجملذومِّ    فرارًا من أسدْ   منهم   ففِّرَّ 
 ي غدِّرِّ  ي ساملِّْ  مِّن ق ربهِّ فإْن     اللئيم  دهرًا واْنفِّرِّ وساملِّ 

   (76) جرهِّ مث جتاه ْل م عرًِّضا عن ه     واحرتْز من ض ر ِّهِّ دارِّ السفيه  
 أو مِّراءِّ   ر دُّ تـ     كِّْلمةٍّ     من    ابلب ذاءِّ   يزيد     أما ترى 

ْر على طريقةِّ الس   الرايسةِّ       مِّنصَّة     فإهنا    اسةِّ يف سِّ
كٍّ يف   ال تكْن ابلع بِّسِّ وكْن وقورًا    لسِّ اجملال ت كثِّر ْن مِّن ض حِّ

 (77)وبِّشَّ للضيفِّ تكْن خطريا   سرورا  تـ ن ْل  لقادمٍّ  وافسْح 
 والصدق  فالز ْمه  تكْن ذا ذِّكرِّ    ابلسر ِّ  واحتفظْ ابلعهدِّ أوفِّ 
 اللسانِّ صبورًا حافظ  وكْن    ابإلحسانِّ  وخالقِّ األانم  

ْر أمريا    فالصرب  فضله  بدا مشهورا  فرو ِّضِّ النفس  ت صِّ
 فكْن صمواًت حافظ  اجل نانِّ    كالثعبانِّ   فْهو   أما اللسان  

 يف األكل والشرابِّ والتدبريِّ    ومِّْل عن اإلسرافِّ والتقتريِّ 
 ( 78) إال أت ى من بِّطنةٍّ ضر اءِّ    وانظْر رعاك  هللا  ما من داءِّ 

 

 . القرين: الصاحب (71)
. وطببه مبعًن عاجله وداواه، ويعين هنا حماورة اجلاهل  (72)  . واملشكك يف دينه وإقناعه ليعود إىل الصواباملريب: الشاك 
 . املداهنة: اللني واملصانعة يف الدين (73)
 . القلى: البغض واهلجر (74)
من األســـــــــــد"، الذي رواه   كما تفرُّ فرَّ من اجملذوم  و ويشـــــــــــري الكاتب إىل حديث: "ي. ايف األصـــــــــــل: كاجملزوم، ابلز  (75)

 . (5707) البخاري يف صحيحه
 . اهلذاين والقبيح من القولاهل جر، ابلضم:   (76)
(.. من معاين اخلطري: صاحب الشرف والرفعة (77) (، فمضارعها )يـ ب ش  (، والصحيح )ب شَّ  وهكذا ضبطت كلمة )بِّشَّ
 .البطنة: امتالء البطن من الطعام (78)
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 ( 79) يف البؤسِّ واحل بورِّ  ها لباس     الدهورِّ يف والب ْس مع األحوالِّ 
 واذكْر حسااًب ي قلِّق  العبادا   واحك ْم بقسطٍّ واهجرِّ العِّنادا
 ال ت غرت ِّْر فاحلقُّ يعلو م ظه را    هناك يبدو كلُّ شيءٍّ قد جر ى

 ي ذك ر  أيًضا  والرفق   حب سنهِّ    ت ظه ر   فاحلياة    احلياء    أما
دي قصري  العمرِّ    وكْن شجاًعا واستقْم ابألمرِّ   فاجل نب  ال جي 

 (80)وكم جبانٍّ مل حي  ْز إال الزللْ    فكم شجاعٍّ انل  غاايتِّ األملْ 
 (81)هرِّ دَّ ال   يف ق اعٌة ر    فإنه    الظهرِّ  وراء     فانب ْذه   والبخل  

 والسخاء  ي طل ب  أن يذكروك     وعاملِّ الناس  على ما ترغ ب  
رِّص ْن فاحلرص  فيه الداء    (82) دواء    له   ما   دفنٌي   داٌء    ال حت 
 خالقِّ األشياءِّ  لريب ِّ  م لٌك    فكلُّ ما يف األرضِّ والسماءِّ 
 (83)كنزت  آب  ابملماتِّ وما     والرزق  ما انتفعت  يف احلياةِّ 

 (84)واقن ْع وال ت شم ْت تكْن ذا رش دِّ   واصرِّْف هواك  عن ع ضالِّ احلسدِّ 
 ا بعيد  الغضبِّ وكْن عصاميًّ    ابلنسبِّ  ابملالِّ أو    ال ت فتخْر 

ح    (85)وقفا قد  دون ه    بل  مقام ه     ع رفا   عبًدا    الرمحن    م  فري 
د ح  املرء    وخالفِّ النفس  وسامْح م ن ج هِّلْ   بصنعِّ ما ع مِّلْ قد مي 

 نصِّبِّ م  و وإن تكْن ذا قوةٍّ    فالبغي  سريع  العط بِّ ال تبغِّ  
 مث تواض ْع تـ ْعل  قْدرًا دهرا   كِّرْباالمث مث احذ رِّ اإلعجاب  

 ؟ جليفةِّ   أمره      يؤول     مث    تيه  م ن أت ى من نطفةِّ كيف ي  
 عت ربِّ  ملن ي    عربًة    وصار      التكربُّ    ذلَّه    عزيزٍّ   وكم 

 

 . احلبور: السرور (79)
 . الزلل: الوقوع يف اخلطأ والذنب (80)
 .الرقاعة: احلماقة والسماجة (81)
 . وأييت مبعًن البخل أيًضا. احلرص: اجلشع والشره إىل املطلوب (82)
 .آب بعد املمات، أي: عاد ألصحاهبا، وهم الورثة (83)
 . والشماتة ابآلخرين: الفرح مبصيبتهم الشديد واملستعصي.  العضال:   (84)
 . ". وورد يف األصل "مقامه" بضم امليم عرف حده )أو قدره( فوقف عنده  يعين مقولة: "رحم هللا امرءًا (85)
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 ح بورا    تـ ن ْل  النفس    وكر ِّمِّ     خمتااًل وكْن وقوراال متشِّ 
دع هْ والغِّيبة  اطرْح     معهْ مث اتركِّ الرايء  مث الس ِّ   ( 86)ال تكْن ذا خِّ

ًنا يعطيك     ال ت سألِّ احلاجاتِّ إال هللا    وجاها    عزًّا وه 
 فضاًل ما له  من ح صرِّ ي زِّْدك     ود ْم على احلمدِّ له  والشكرِّ 

 األ خرى كذا يفوساد  يف الدنيا     سرامن يتَّقِّ الرمحن  انل  الي  
 يف األمورِّ  التفريط   واجتنبِّ     املنريِّ  بوحيهِّ  ْم اعتصِّ  مث 

 ي غفرِّ العِّصياانواسأْله  عفًوا    وت ْب إليه واطلبِّ اإلحساان 
د ىفم ن    مستنجدا متَّكاًل  وثْق به   (87)توكَّْل انل  أمًنا وجِّ
 املبنيِّ   بوحيهِّ    تـ ق ْم   ومل    ابلدينِّ   حتتفْظ  مل  كم أمةٍّ 
 ْكرِّ واملالهي وجاهرْت ابلنُّ    اإللهِّ    أوامر    وخالفْت 

 (88) ذُّلُّ والصَّغ ار  إال عالها ال   واستحسنْت ما يفعل  األغيار  
قاق  والبغضاء  حواست  (89)واشتدَّتِّ األدواء  والألواء     كم  الش ِّ

  (90)وأصبحْت ب ورًا وعيش ها كد رْ    كأهنا مل تـ ْغن  يف دهرٍّ غرب ْ 
 والتمكينا  والعدل  والع دَّة     نا يس ْلها بريب ِّ م ن أضاع  الد ِّ 
 اجلزاء   أنكر    قد     كأنه   وم ن أابح  الكفر  واألهواء  

 والرسوال  القرآن    وسفَّه     املهوال    موقف ه   ومل خي ْف 
 مي  دفيه النُّجح  والتق ي عثـ ر      لقومي   ادين نا  وم ن يقول  

رب      حىت بد ْت بوادٌر ال ت غف ر    جرَّْت خطواًب كسر ها ال جي 
 ابحلق ِّ     ظاهرةً   قِّد مٍّ  مِّن     يف اخل لقِّ  سنَّته     وهذه 

 واحرت ِّسوا مِّن خ طبهِّ ابلفكرِّ     ابألمرِّ   اي قوم نا تبصَّروا 

 

ــر الســـــني، وهو مبعًن الذكر اجلميل، كما  (86) ــبطه املؤلف بكســـ ــمعة، هكذا ضـــ ،  2/1232يف الصـــــحاح   اجلوهري  ذكرهالســـ
 . ابلضم مبعًن الصيت، واملقصود: الشهرةهو  و اهـ.   .151والفيومي يف املصباح ص  

 . يطلبهاجلِّدى: العطية. ويعين: وجد ما   (87)
 . مجع غ ري، ويعين املؤلف غري  امللتزمني ابلدين  ألغيارا (88)
 . شدة والضيق يف املعيشةالألواء: ال (89)
 . والبور: الشقاء واهلالكمل تغن: مل تعش ومل تنعم.   (90)
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 ( 91) وأخلِّصوا التوبة  والرجاء     واجتنبوا املنكر  والفحشاء  
نوا   تعاىل   بذكرهِّ    هِّلوا وابت   واألعماال النية    وحس ِّ
 العصيان  والذنواب   وي غفر      العذااب  يرف ع    ريب ِّ   فإنَّ 

نح  احلكمة  والكماال زِّل  العطاء  واإلفضاال     ومي   وجي 
ْق ذرًعا  ْر من بلدٍّ وال ت ضِّ  دِّ ابلرغ    جديرةِّ   لبلدةٍّ    وسِّ

 (92) وحكمةٍّ ت ظهر  كاإلسفارِّ    كم لذَّةٍّ ت طيب  ابألسفارِّ 
 أطيار ها على الغصونِّ صادحهْ    إىل ص نعِّ جبالٍّ طاحمهْ فانظْر 

ارٍّ أطل سِّ    ساطٍّ س ندسِّ واملاء  جيري يف ب  (93)ما بني وردٍّ وهب 
 (94) ابلقلوبِّ  أيخذ     وآسه     قيبِّ ر ال  كأعنيِّ    سه  جِّ ن ر 
يل   يرنو  يب  ظوال    اجلميل   املنظر    ذاك   هللِّ   واملها مت 

 والزهرِّ    بد وحها    عابثًة    والروض  زاهٍّ والرايح  جتري 
 (95)وصاحبِّ  ،رةٍّ اعِّم ،حدائقٍّ    ي سليك  ما فيها من العجائبِّ 

 (96)مبهِّجٌة تذكرٌة للعارفِّ     دٍّ وطارِّفِّ لحماسٌن من ات
  (97) جلَّ عن النظريِّ والوليدِّ     التوحيدِّ  تبدو هبا دالئل  

 يعِّ رفال ع   واضِّ و  معل ًِّيا،     سبحانه  من متقنٍّ بديعِّ 
س  وازهْد بدنيا إهنا   (98) حيبُّك  هللا كذاك  الناس      أ اب 

 

" بضم الراء، وكأهنا صححت ابلقلم  (91)  . يف األصل "املنكر 
 . اإلسفار: اإلشراق، أو ظهور ضوء الصبح بشكل جيد (92)
 . ، واألطلس: املائل إىل السواد، وهو العر ارالرائحة طيبالبهار نبات   (93)
 . واحلس اد! بعيون الرقباء الشعراءهه اوهو زهر طيب الرائحة، ويشب ِّ . " بضم اجليم سهورد يف األصل "نرج   (94)
 . أساله يسليه: كشف عنه مهَّه (95)
  .التليد، وهو املوروثالتالد: و  .الطيب النادر من احلديث والقدميالتالد:  الطريف و  (96)
   .طباعة "النظر"، وصحح ابلقلم الرصاصالنظري: الشبيه واملماثل. وورد   (97)

 العتاهية:ويف معًن هذا البيت قال أبو 
  ويف كل شيء له آيٌة    تدل على أنه واحد  

  أ ابس، كغراب: سيئة اخل لق. ]املؤلف[. (98)
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باك ها الغرور  والدهاء   يت عورٍّ     شِّ  (99) وفاء   هلا   ما   كخ 
د ع    أما تراها  العجيبا  وت ظهِّر    مبكرِّها    اللبيبا   خت 

 مِّن ذا الكر ىال ت غرتِّْر تيقَّظ ْن    آاثر ها يف أهلِّها كما ترى 
 واحرتس ْت مِّن خ طبِّها املهولِّ    قد فطِّنْت هلا ذوو العقولِّ 

مةِّ وهللا  فارج  ال تكْن ذا     والقلب  طه ِّْر وافتكْر ابحلكمةِّ   هت 
 إهلا     هواه م     واختذوا    ترى رجااًل يرغبون اجلاها 

مدأ    وقد ن س وا تقلُّب  األحوالِّ     املالِّ  هذا   تكثري    هب 
 (100) م رَّا كأمسٍّ   أمر هم  وكان    ب  الدهر  اجملنَّ ظ هراإذ ي قلِّ 

 واحتفظوا بدينِّهم إجالال    لو أهنم قد مجعوا األمواال
 أبرارا  أعزًَّة   ألصب حوا     منارا    نا قرآن     واخت ذوا 

 لع مرانِّ للسعي ابأتمر ان     فانظْر إىل آايتهِّ احلِّس انِّ 
يد  ص نعة    ون رقي  األعمال  ابلتحسنيِّ     الفنونِّ   وأن جن 

 واآلماال   اهلمَّة    ون علي      التقصري  واإلمهاال ون نب ذ  
 فحق ِّقِّ التفصيل  واتركِّ املِّرا   مطية  الور ى فنِّعم تِّ الدنيا 

 والتمكنيِّ  والعلومِّ  واملالِّ    ما العيش  إال ابحتفاظِّ الدينِّ 
 ( 101) ض ريِّ  من  م ْسل مٌة   فإهنا    ذا الدهرِّ  واغتنمِّ العزلة  يف 

 (102)عِّوضْ واختذِّ الرمحن  صاحًبا    وعاشرِّ الناس  على قْدرِّ الغر ضْ 
لطةِّ األشرارِّ  مث ابتعدْ   (103)وكْن من اخليارِّ يف ح ذارِّ    عن خِّ

 اخلِّلطةِّ ابألمورِّ  كثرةِّ   من    قد قلَّ م ن ي سل م  مِّن شرورِّ 
 يسل م  يف الدنيا من األضدادِّ    دادِّ من ارتق ى يف سلَّمِّ السَّ 

 

 [. ؤلف]امل ، ويضمحل، ... اخل.لونيدوم على حالة واحدة، ويتاخليتعور: كل ما ال  (99)
"، ويصح الوزن و . ورد يف األصل "يقل ب"، بفتح الالم (100)  بكسرة بال تنوين.هكذا ضبط الناظم "كأمسٍّ
  واألذى.  الضري: الضرر (101)
، كمـا يف كتـاب العزلـة للخطـايب ص  "اختـذ هللا صـــــــــــــــاحبـًا، ودع النـاس جـانبـًا":  رمحـه هللاإبراهيم بن أدهم    أخـذه من قول  (102)
 . وال أحبذ استعمال لفظه  .18
 . هو اسم فعل أمربفتح احلاء، و ح ذار، هكذا ضبطه الناظم،   (103)
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     ×××     ×××     ××× 

 
 أمينا  طًِّنا ف   وديًنا   عِّلًما     البنينا   مؤد ِّب   وي نتق ى 

 يدعوهم  أبحسنِّ األلقابِّ     ي س وس هم أبمجلِّ اآلدابِّ 
 السديدِّ   وفكرهِّ  حبِّْذقهِّ     الروحِّ للوليدِّ  فْهو  مريب ِّ 

 ت طب ع  فيها سائر  الصفاتِّ     كاملرآةِّ     القلوب   وإمنا 
 املبنيِّ  للم نهجِّ  د ها ي رشِّ    ذا دينِّ  (104) مطب ًِّبافاخرْت هلا 

 هِّ اجلميلِّ مقتبًسا من نور     ي سري  فيهم سرية  الرسولِّ 
سانِّ     القرآنِّ   حماسن    مبي ًِّنا  ك مٍّ حِّ  وما حوى من حِّ

ًحا مناقب  األصحابِّ   والعلماءِّ السادةِّ األقطابِّ    موض ِّ
 التبينيِّ   غاية     بيَّنوه   قد     للدينِّ   هدات نا   فإهنم 

 ووصمةِّ األغيارِّ واألشرارِّ     ارِّ فج  حمذ ِّرًا من صحبةِّ ال
 جالبة  الفسوقِّ والعصيانِّ     اإلميانِّ    حالقة     فإهنا 

 حىت ارتق ى معارج  األجنابِّ    م ن هذَّب  الصغري  ابآلدابِّ 
 مربورا   وغدا   عيًنا  وقـ رَّ     كبريا     كماله     أ فر ح ه  
 وق ِّْره  عظ ِّْمه  لد ى الكالمِّ     إىل األستاذِّ ابإلكرامِّ وقْم 

 واهلباتِّ  ابإليناسِّ   قابْله      الصفاتِّ    وحي ِّهِّ أبكملِّ 
 التعظيمِّ  غايةِّ  حمرتًِّما يف     وكْن له يف جملسِّ التعليمِّ 

 من حكمةٍّ ونكتةٍّ وفائدهْ    شوارد هْ مقتنًِّصا من علمهِّ 
 فالعلم  كنٌز فتح ه  السؤال     شكال  اإلوسائاًل إْن عر ض  

 الفسادِّ     جم ْلب ة      فإنه     ابلعِّنادِّ   مْعه   جدااًل  ْع ود  
 فإنه من أجنحِّ السعادةِّ    بل ي طل ب  اإلنصات  لإلفادةِّ 

 إْن كان بـ رًّا حمسًنا محيدا     املريدا   ي نص ح    تراه    أما 

 

 . طبيب القلوبيقصد   (104)
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 ابلتبيانِّ حىت أماط  اجلهل     إحسانِّ فكم له عليك  من 
 والربهانِّ  وف قت  ابلعلومِّ    وصرت  نرباًسا على األقرانِّ 
 اإلحسانِّ ذا مل يشكرِّ الرمحن     من مل يقْم للناسِّ ابلشكرانِّ 

 
×××     ×××     ××× 

 
 فالرزق  مقسوم  بغريِّ ل ْبسِّ    والتمسِّ الرزق  بعز ِّ النفسِّ 

 (105) خريًا وشرًّا كائًنا مقرَّرا   الكتابِّ ق د ِّراما كان يف أم ِّ 
 ( 106)وال حقريًا ت ظهِّر  التقليال   ذليال  يف جلبهِّ  فال تكْن 

 كلٌّ له من رب ِّهِّ ما يسَّر هْ    مث اجتهْد مبتعًدا عن الشَّر هْ 
رفةِّ   بي ِّنةِّ  هبمَّةٍّ    هلا   واْغد     ال ت سخ رْن من مهنةٍّ وحِّ

 الرسولِّ   مآثر    متَّبًِّعا    العقولِّ   بذوي  تشبَّْه  مث 
 شريفهْ  وحرفةٍّ   مب تج رٍّ     عفيفهْ  غنيٌَّة   نفوس هم 

 للرزقِّ  وساعًيا  متَّكِّاًل     مث اعتمْد على إلهِّ اخل لقِّ 
ب اء ه     ( 107) ففضل ه  ليس له مِّن ح د ِّ     ابلكد ِّ ملتمًِّسا حِّ

 
  ×××     ×××     ××× 

 
 اإلسعادِّ  من أعظمِّ  فإهنا    واإلرشادِّ  واسل ْك طريق  النصحِّ 

 والشقاقِّ    املراءِّ    وانبذ     األخالقِّ   أبحسنِّ   متَّصًفا 
 واصرْب لكي تنفع  منك  الذكرى   اانصًحا فذك ِّْر سرَّ    إن كنت  

ظا   ًنالي ِّ  قواًل   يقول     وم ن رأى فحشاء  جهرًا وع ظا  م الحِّ

 

 . يعين أبم  الكتاب اللوح احملفوظ (105)
 . ا ر زقته ولو كان قلياًل يقول: اقنع مب (106)
 . احلِّباء: العطاء (107)
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دي ه داه  أبدام ن مل يكْن   (108)فلي نكِّر ْن ابلقلبِّ حتًما ور دا   جي 
 فالتزِّْم حدَّ األدبْ وقت  السكوتِّ    ال سيَّما يف دهرِّان دهرِّ العجبْ 

 
×××     ×××     ××× 

 
بِّ     تذكرة    جمموعًة     اآلدابِّ  فهاك  من فوائدِّ   الطال 
 مهر ها إال اكتساب  األجرِّ ما    بناتِّ الفكرِّ بد ْت عروًسا من 

 واإلسالمِّ  لإلميانِّ   واهلديِّ    التمامِّ  على  هللِّ  واحلمد  
 والشكر  واجٌب على الدوامِّ    اإلنعامِّ  نشكره  جلَّ على 

 الكرميِّ  الكاملِّ  على النيب ِّ    والتسليمِّ  الصالةِّ  وأفضل  
 اجلاهِّ شفيعِّنا اهلادي عظيمِّ    هللاِّ   ر ْسلِّ   خاَتِّ  حممدٍّ 
 م ن أظه روا حماسن  اآلدابِّ     األقطابِّ  وصحبهِّ  وآلهِّ 

 نلتمس  السعادهْ  م ن هبم     السَّادهْ  والتابعني  العلماءِّ 
 

 هجرية  1327يف أوائلِّ ذي احلجة سنة فرغت  من نظمِّ األرجوزةِّ   
 

  

 

ا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه،  من رأى منكم منكرً يشري إىل قوله عليه الصالة والسالم: " (108)
 . (78/49)  صحيح مسلم .  "وذلك أضعف اإلميان
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 (109) التحقيق فهرس مراجع 
 

حبان/   ابن  صحيح  تقريب  يف  شعيب اإلحسان  حتقيق  الفارسي؛  بلبان  ابن  الدين  عالء 
 هـ. 1408دمشق: مؤسسة الرسالة،  -األرانؤوط.

 هـ. 1406بريوت: دار مكتبة احلياة،  -املاوردي. / أدب الدنيا والدين
القرآن  آي  عدا  يف  احلمد.  /البيان  قدوري  غامن  الداين؛ حتقيق  عمرو  مركز   - أبو  الكويت: 
 هـ. 1414املخطوطات والواثئق، 

  . .../ حممد بن حممد بن عاصم الغرانطي حدائق األزاهر يف مستحسن األجوبة
 هـ.  1289القاهرة،  -الطرطوشي.  / سراج امللوك
 حممد انصر الدين األلباين.   /ةصحيح السلسلة ال

 حممد انصر الدين األلباين.   /السلسلة الضعيفة
دمشق: مؤسسة الرسالة،    -حتقيق شعيب األرانؤوط، حممد كامل قره بللي.  /ابن ماجهسنن  

 هـ.  1430
الرتمذي/   معروف.سنن  عواد  بشار  اإلسالمي،    -حتقيق  الغرب  دار  هـ.   1418بريوت: 

 )وطبعات أخرى(. 
أعال  النبالء/  سري  الذهيبم  الدين  حتقيق  مشس  شعيب  ؛  إشراف  احملققني؛  من  جمموعة 

 هـ. 1405دمشق: مؤسسة الرسالة،  -.3ط -األرانؤوط.
 هـ.1410بريوت: دار الكتب العلمية،    - البيهقي؛ حتقيق حممد السعيد زغلول.  / شعب اإلميان

العربية/   وصحاح  اللغة  اتج  حتقيالصحاح  اجلوهري؛  محاد  بن  عبدالغفور إمساعيل  أمحد  ق 
  هـ. 1407بريوت: دار العلم للماليني،  -عطار.

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان 
البخاري الناصر.  /صحيح  زهري  النجاة،    -حتقيق حممد  طوق  من   1422دار  )وغريه  هـ. 

 الطبعات املرقمة(. 
 بريوت: املكتب اإلسالمي. -حممد انصر الدين األلباين. /اجلامع الصغري وزايدتهصحيح 

 

 مراجع التحقيق ومعلوماهتا معظمها من املكتبة الشاملة.  (109)
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بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. )وغريه من   -حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي.  /صحيح مسلم
 الطبعات املرقمة(. 

 بريوت: املكتب اإلسالمي. -حممد انصر الدين األلباين. /اجلامع الصغري وزايدته ضعيف
  -ج الدين السبكي؛ حتقيق حممود الطناحي، عبدالفتاح احللو.اتطبقات الشافعية الكربى/  

 هـ.  1413القاهرة: هجر للطباعة والنشر، 
 هـ.  1399القاهرة: املطبعة السلفية،  -.2ط -.خلطايبا /العزلة

 هـ. 1404بريوت: دار الكتب العلمية،  -ابن عبد ربه األندلسي. /العقد الفريد
 هـ. 1418بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدهللا بن قتيبة الدينوري. / عيون األخبار

 وطبعة دار الكتب املصرية. 
الفوائد ومنبع  الزوائد  القدسي.  /جممع  اهليثمي؛ حتقيق حسام  الدين  القاهرة: مكتبة    -نور 

 هـ.  1414القدسي، 
هـ. )وغريها   1435القاهرة: دار التأصيل،    -احلاكم النيسابوري.ني/  املستدرك على الصحيح 

 من الطبعات(. 
 . هـ1419بريوت: عامل الكتب،    -حممد بن أمحد األبشيهي.  /املستطرف يف كل فن مستظرف

 هـ. 1404دمشق: دار املأمون للرتاث،    - حتقيق حسني سليم أسد.  /مسند أيب يعلى املوصلي
دمشق: مؤسسة الرسالة،    -حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين.مسند اإلمام أمحد بن حنبل/  

 هـ.  1421
 بريوت: دار الكتب العلمية. -أبو العباس الفيومي.يف غريب الشرح الكبري/  املصباح املنري 

الثمانية/   املسانيد  بزوائد  العالية  ااملطالب  حجر  انصر لعسقالينابن  بن  سعد  حتقيق  ؛ 
 هـ. 1419الرايض: دار العاصمة،  -الشثري.

 1405بريوت: املكتب اإلسالمي،    -الطرباين؛ حتقيق حممد شكور أمرير.   /املعجم الصغري 
 هـ.

وغريه  )  .، هبامش إحياء علوم الدينعبدالرحيم العراقي  /املغين عن محل األسفار يف األسفار
 . (من الطبعات 
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بريوت: دار الكتب العلمية،    -خالد عبدالغين حمفوظ.حتقيق  أبو سعد منصور اآليب؛  نثر الدر/  
 هـ )وطبعات أخرى(.  1424

واألشعارنزهة   األخبار  بطرائف  بن    /األبصار  درهم.عبدالرمحن  بن  دار   - عبدهللا  بريوت: 
 العباد.
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 املوضوعات فهرس     
 

 3 ......................................................................مقدمة التحقيق  )أ(

 8 ..................................................................... )ب( مقدمة الراجز 

 9 ................................ اإلسالم  أن تشهد  أال  إله إال هللا، وأن حممًدا رسول  هللا )ت(

 9 ...................................................................... وتقيم  الصالة  )ث(

 10 ...................................................................... وتؤيت  الزكاة  )ج(

 11 ................................................................... وتصوم  رمضان  )ح(

 12 ................................................ وحتجَّ البيت  إن استطعت  إليه سبياًل  )خ(

 13 .............................................................. اإلميان  أن تؤمن  ابهلل  )د(

 13 ........................................................................ )ذ( ومالئكته

 14 ............................................................................ )ر( وكتبه 

 14 ........................................................................... )ز( ورسله

 15 .................................................................... )س( واليوم اآلخر 

 17 ...................................................... وأن تؤمن  ابلقدرِّ خريهِّ وشر ِّهِّ  )ش(

 18 .......................... اإلحسان  أن تعبد  هللا كأنك تراه، فإن مل تكْن تراه  فإنه يراك  )ص(

 18 ................................................................. الساعة وأماراهتا )ض(

 19 ............................................................... وجوب  بر ِّ الوالدين  )ط(

م  )ظ(  20 ............................................................ احلثُّ على صلةِّ الرحِّ

 20 ....................................................... فضل  الشفقةِّ على خلقِّ هللا )ع(

 21 ...................................................................... فضل العلم  )غ(
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 22 ............................................................. فضل  األدبِّ وفوائده   )ف(

 32 ............................................................ التحقيق  فهرس مراجع )ق(

 35 ............................................................... )ك( فهرس املوضوعات 

 
 
 
 
 
 
 


