
   بسم اهللا الرمحن الرحيم
)ظْمالن عيدازِمِ البلَول ةرصن بِيعِ النيفالش(   
  )وسلَّم آله وعلَى علَيه اُهللا صلَّى(

نابِ متا كنخيش كارأَبِي املُب بداِهللا ع دمحال مماجب)ظهفالَى اُهللا حعت!(  
  :الْمقَدمةُ

  

ازِملو ةرصن بِينِ نمحالر لَيهالةُ عالص المالسو:  
 

  الغرر اللَّوازِمِ نظْمِ في أَقُولُ  **
  اهلَادي النبِي علَى مصلِّياً
هآلو بِهحصو نيابِعالتو  

كُمونفَد ظْمابٍ نتقِ كفَائ  
  )اِإلرشاد( من اًجمع لَخصتها

يهو ازِما لَوانُ بِهماِإلي  
  

  نم دعب دمي اِهللا حِء فبِد راخلَب  
دمحم وثعاملَب ادشبِالر  
ملَه انسلَى بِإِحينِ عالد نياملَت  
يف ةرصيعِ نفقِ الشالئلْخل  
نفْرِ ماعٍ سلٍ دا فَاضي يادح  
  اِإلنسانُ أَيها يربو و يعلُو

  

  بشر أَنه اعتقَاد أَولُها  
نبٍ مرذُو ع فرالِ شع بسالن  
هوأَن دبع سفَلَي دبعي  

وثُهعبم نرِ ميخ نقَر جِداو  
هوأَن بوا قَطْ املَكْتبِين  
هوأَن هدأي جِزاتعبِالْم  
  أَحمد طُراً اخلَلْقِ خير وأَنَّ
هوأن اَء قَدج قَانبالفُر  

  نمو نِيب ما آدم يذَا ف ظَرن  

لَهسمٍ اُهللا أَرجعل برعو  

ولُهسر قدالْ املُصدجمم  

ديسو نيالَملْعا لدجم  

مآدلْ ملَّا وزا يطَرِي  

يهةٌ وريها كَثنمو اتراهالب  

نطَأَ ومهغَداً اع دعسيس  

قفَرو اسبِذَا الن آنالقُر  



  شقَّا حقّاً الصدر منه وأَنَّ
هلُ وأنسرسِ الْمِإلنل نمو  
  فَلْتؤمنن أَال اجلن من كَانَ
  اثَاقَميالْ أَخذَ ربي وأَنَّ
  وينصروه بِه يؤمنوا أَنْ
هأَنو مهدعأَب نأْثَمِ عم  
هأَنالْ وومصعم نم دا كَيدالع  
هلُ وأَنسري الْمكُلِّ ف ماُألم  
  خلْقِلْل بِه جاَء ما وأَنَّ
هوأَن داهالش يافن هِيدالشو  
هوأن هانحبس قَد هريص  
  الغيوب علَّام آتاه ما وأنَّ
  الْمنزلُ الْمبِين النور أَنه إِذْ

هأنو لَهسا أَررشبم  
نمى وصع وفَه لَه ريذن  

لَهسأر اللَّه قا بِحياعد  
هأنو رهيا صاجرس  
  علَى اللَّه أَنزلَه ما وأنَّ
هأنو يتأُو عاموج مالكَل  

لَهسا اُهللا أَرنإِلَي نيعمأَج  
هنٍ لِّبِكُ وأَنمؤم يمحر  
ولَم كُناً ْيموظَاً ييفَظَّا غَل  

قَدو يلم ةكْمقَا حبطُبو  

  فَلْتؤمنن أَال اجلن من كَانَ

ىيعِ إلمكَى اخلَلْقِ جلِ أَزالفَض  

  القَا لَو اَألنبِيا جميعِ علَى

  هدوهويش يقروه وأَنْ

نعي واصعم اللَّه بمِ راحلَر  

ةمصا اِهللا بِعفَي ما نِعدالف  

رِجخلي اسورِ إىل النالن ماَألت  

يحو ناِهللا م يظمِالع احلَق  

لَهسا اُهللا أرلن منِع هِيدالش  

  عطَّره بِاخلاللِ كَرِمياً عبداً

اةُ بِهومِ احلَيسلْجل والقُلُوب  

  ورتلُوا فَاحفَظُوا الرسولِ علَى

ةنبِج نمل ا أَطَاعرذاملُن  
نمِ مياجلَح تبِئْس ريعالس  

لَمو كُني رِهأَجا ليدجتسم  

  والفجاجا الْخلْقِ كُلَّ أَضاَء

هبِين نسٍء أحيال شتر  

  اُألمم بينِ من إِياه مفَضالً

  العالَمني لكُلِّ تهدى ورحمةً

  القَوِمي للدينِ هاد رُءوف اكَذَ

  لَظَى أَهلِ من الكَافرِ علَى إِال



  مؤمنا منا العبد يكُونُ وال
  قُدوته بِأَنه معترِفَاً
  الْمصطَفَى هدي الْهديِ خير وأَنَّ
هوأَن ومصعي الْمعِ فرِيشالت  

اجِبفَو هتا طَاعنلَيع  
  أَمر فيما طَاعتَه فَقَدموا
بجأَوا اُهللا وا لَنانماِإلي  
مرحو وجرالْخ نع هتعرِيش  
فْعرو توص قَهفَو ا قَدمرح  
هوأَن قاِء أَحضبِاِإلر  

هكْمحذُ وخؤلِ يوبِالقَب  
  للْقَضاِء التسليم وهكَذَا
ا ولَازِمنعوجر هتنسل  
  العدنانِي عنِ صح بِما واعملْ
هوأَن نيي اَألمف ةانيالد  
  ناسخ بِحق شرعه وأَنَّ
  الْمطيع فَهو أَطَاعه من وأَنَّ
  والتوقير التعظيم هفَحقُّ

مرحاُء فَيزهتاس بِيبِالن  
ولَازِم الُهزا إِنم لَهزأَن  
هترصن قبِالْح فَاعالدو  
هال وأَن لَمعي بيال الغو  

  وموقنا الفظَاً يقر حتى

هأَنو املْ اِإلمب هتوأُس  

هيدفَه مقَدفَى مقْتمو  

ربأَخ قنِ بِالْحعِ عيمالس  

  أَسلَمنا مذْ اِهللا عباد حقَّاً

  زجر وبِالْقَولِ عنه نهى وما

  إِذْعانا بِه جاَء ما بِكُلِّ

نمو هزجي ري كَافف هتعرش  

  التقَدما وكَذَا وميتاً حياً

  الشقَاِء لذَوِي وبعداً سحقَاً

نم نورٍ ديِيخال تلِ وودع  

  مراِء ما غَيرِ من قَضى إِذَا

  شرعته من وذَا تنازعنا إِذَا

لَمو رِدي يالذِّكْرِ ف آنالقُرو  

  أَمانة في أُرسلَ ما بلَّغَ

  شامخ وعلَيه شرعٍ لكُلِّ

هبرل هانحبس رالب يعفالش  

  والتقْدير اِإلجاللُ وهكَذَا

  العلي شرعه من أَتى وما

هفَإِن دبلٌ عوسر لَهسأَر  

هنلْمٍ عها بِعاأل أَياعبت  

كلمي فْعفْسِ نالن اً أَورال ضو  



هنلَك يطأَع حيفَاتنْ مزالْخ  
ولَازِم هميقْدي تف بالْح  
هوأَن دهقَّاً اَألزا ال حرم  
  بِه الدين أَكْملَ ربي وأَنَّ
هلَّغَ وأَنب نياِهللا د  
لَمقُلْ وي يف هعركَلُّفَا شت  
هلَ وأَنقَات ادبع ثَنالو  
هلُ وأَنيلخ بر نيالَمالع  
هوأَن مهنسالقَا أَحأَخ  
هثَالُ وأَني الْماِء فيالْح  
هوأَن لّلقَّاً هح بضغي  
هوأَن يا قَطْ اُألمم بكْتي  
  وال إِنشاًء الشعر يقُولُ وال
هوأَن الزِملِ مدلْعل  
هثْلُ وأَنا منزِال أَبِينم  
ا ولَازِمنانملِ إِيسبِالر  
هوأَن اَألكْثَر هِميا فابِعت  
  وما تنامان عينيه وأَنَّ
هى وأنشا كَذَا اَألخقَانأَت  

هحورِي كسكَالْم ر أَوبنكَالع  
هوأَن عجي اَألشذَا فه ادوالس  
هى وأَنسني انيكَنِس رشالب  

  الْمنن كُلُّ لَه رب من اَألرضِ في

  الْجنبِ في الَّتي النفْسِ علَى حتى

هأَنقَى وإِلَى اَألت بى ررالو  

ممةَ وتمعي النف ابِهتك  

مغٍ أَتيلببِال ت اهبتاش  

رغَي يلَ الَّذيق كُلِّفَا لَهو  

  الْمنن ذَا اِإللَه يوحدوا حتى

ماتخاِء وبِيَألنل نيعمأَج  

  إِنفَاقَا وكَرماً تواضعاً

دأَش ناَء مذْري عاِء فبالْخ  

سلَيفْسِ ولناً لقَامتان طْلُبي  

سلَيا قَطْ بِالقَارِئِ ووا مبكَت  

دشني هنم تيناً البزال وكَام  

  الفَصلِ ثُم والقسمة الْحكمِ في

  أَولَى بِالْمؤمنِين وهكَذَا

  الفَضلِ أَهلِِ اِهللا وأَنبِياِء

هَألن يتاً أُويحا وعامج  

امني هنم قّاًً القَلْبا حلَمفَاع  

  أزكَانا أَعلَمنا وهكَذَا

دالْيا كَالثَّلْجِ وي كَمرِ فبالْخ  

هأَنو قداَألص رالبو ادوالْج  

  أُمر فيما قَادحاً يكُونُ وال



  

  
  

  الرحمة نبِي أَزواج وأَنََّّ
هصخاٍء اُهللا ويبِأَش رأُخ  
قُّهحا ونالةُ مالص المالسو  
هوأَن رفُوغبٍ ملْ إِنْ ذَنصح  
هوأَن قَد اتقَّاً مح تأَتو  
هتةٌ أُمموصعال م عمتجت  
  اُألممِ قُرون خير وأَنها

أَتهاعفَةُ بالطَّائ هورصنالْم  
  مخذِّلُ مخالف ضرهم ما

هوأَن ضاَألر لَه قشنت  
هطَى وأَنعاَء يول دمالْح  
هوأَن باحالص لَةيسلْول  
هوأَن يطأُع رهثَرِ نالْكَو  
هثُ وأَنعبي يقَامِ فالْم  
هفَإِن هباحص ودمحالْم  
هلُ وأَنأَو من زوجي  
هلُ وأَنأَو نم حِفْتتسي  
هوأَن ملُهال أَووخد  
  الصحيحِ الْخبرِ في أَتى كَما

  

نه اتهومِ اممعل ةاُألم  
لَمو كُنت رِهيغل نم رشالب  

  اَألنام خيرِ سلِّموا علَيه صلُّوا

  اُألولْ اآليِ في الفَتحِ في أَتى كَما

هتتوم يالَّت هلَيع تبكُت  

  فَلْتستمع جملَةً الضاللِ علَى

  الكَرمِ بِهذَا اُهللا شرفَها

  الْمعموره في الْخلْقِ جميعِِ علَى

  الْمعدلُ الْخبر أَتانا بِذَا

هرقَبلُ وا أَوم قشني  

نرِ مرٍ غَيالً فَخائن دجلْمل  

  الْجنة رِياضِ في مكَان أَسمى

ضوالْحاً وضي أَياصِ فررِ عشحالْم  

  الزحامِ في للْخلْقِ وشافعاً

عافالش يضرالْم ودوعوالْم  

  نجوز بعده الصراط علَى

  فَيفتح جنة بِبا بِقَرعِ

ةنجسِ لودرا الفال يوؤس  
نسٍ عي أَنف دنسحِ الْمجِيالر  

  



  
 :الْخاتمةُ

 

  / نظَمها
  !ولوالديه له اُهللا غَفَر الترِيمي صبِيحٍ بنِ أَحمد بن عمر الرحمنِ عبد أَبو
 هـ١٤٣٧ سنة احلجة ذي من السادسِ في

  
  
  

 

  ى وقَدقَضت ظْمازمِ النلَّول  
وقَد تا أَتى كَمرت يا فهظْمن  

  الْمعتقَد لُزوم الْمولَى فَأَسأَلُ
هِِدأُُشاهللاََ و نمي وذَا ف ظَرن  
  احلَق خالف خطَّ ما وكُلُُّّ

  املُتبِع الكَرِيمِ للشيخِ والفَضلُ
نم دعلِ بي اِهللا فَضاللِ ذالْج  
  الْهوى أَرباب يغرنك فَال

مهفَإِن وا لَمفْقَهوال ياُألص  
هترصلْمِ نلِ ال بِالعهبِالْج  
لْمفَالع احفْتكُلِّ مرِ ليخ  
ازِملَو طَّتا خلَه آثَار  
  العال نِلْنا فَقَد حقَّاً حقِّقَت إِنْ
هلِ ذُو فَإِني الفَضا فايرالْب  

  

  نفْرِ مخٍ سييِ شالمِ عائزالع  

  بِها أَكْرِم فَائقَاً جميالً عقْداً

ريالسي ويِِ فدمِ الْهالقَوِي دقعنالْم  

  اَألثَر أَهلَ متبِع بِأَننِي

در لَيلُوا عمقِ فَاعدبِالص  

  الْمنتفع ذَاك) جمالِ أَبا( أَعنِي

  واِإلجاللِ النعماِء وصاحبِ

نوا ممةَ زعرصالن نلِ مى أَهوالْغ  

لكُمذَل وا قَدرِموال حصالو  

  اْلفعلِ ثُم بِالقَولِ وهكَذَا

  ضيرِ لكُلِّ ابجلَّ والْجهلُ

  اَألعمار بِها تزكُو طَيبةٌ

نا منبمِ ريحلَّ الرال جعو  

هانحبس معنا الْمطَايبِالْع  
  


