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 ه٣١٦ُسنةُُالمتوفى
 رحمهُاهللُتعالىُ
 وأسكنهُفسيحُجناتهُُ

 

 



 
 

 

نظُوَمةُ 
َ

 احلَائِيَّة امل

1 

  

نظُوَمةُ 
َ

 احلَائِيَّة امل
 يف

 واجلماعة السنة أهل عقيدة 
 احلافظ احملدث لإلمام

 جستاينالس سليمان بن األشعث أيب داوود اإلمام بن عبد اهللر أيب بك

 ه ٦١٣سنة  املتوىف

 رمحه اهلل تعاىل 

 وأسكنه فسيح جناته  
 

 

 

 دار القرآن والسنة
١٤٦٥/٣١١٦ 



 
 

 

نظُوَمةُ 
َ

 احلَائِيَّة امل

2 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 قال اإلمام الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف السري:

ٍد بُن ُقَداَمَة َسَنَة ََثَاِن أَْنَشَدنَا  أَبُو الَعبَّاِس َأمْحَُد بُن َعْبِد احَلِمْيِد، قَاَل: أَْنَشَدنَا اإِلَماُم أَبُو ُُمَمَّ
َسْْيُ َعْشَرَة َوِستِّ مائَة، َأْخبَ َرتْ َنا فَاِطَمُة بِْنُت َعِليٍّ الِوقَايَاِت َأْخبَ َرنَا َعِليُّ بُن بَ َيان، َأْخبَ َرنَا احلُ 

، أَْنَشَدنَا أَبُو َبْكٍر بُن َأيب َداُوَد لِنَ ْفِسِه:ب ثَ َنا أَبُو َحْفٍص بُن َشاِهْْيَ  ُن َعِليٍّ الطََّناِجرْيِّي، َحدَّ

 

ْك ِِبَْبِل اهلِل َواتَِّبِع اهلَُدى  َواَل َتُك ِبْدِعّياً َلَعلََّك تُ ْفِلحُ  * ََتَسَّ
َنِن الَِّت   أََتْت َعْن َرُسْوِل اهلِل تَ ْنُجو َوتَ ْرَبحُ  * َوِدْن ِبِكَتاِب اهلِل َوالسُّ

ُر ََمُْلْوٍق َكاَلُم َمِلْيِكَنا   ِبَذِلَك َداَن األَْتِقَياُء َوأَْفَصُحوا * َوُقْل: َغي ْ
 َكَما قَاَل أَتْ َباٌع جلَِْهٍم َوَأْسَجُحوا * َواَل َتُك يِف الُقْرآِن بِالَوْقِف قَاِئالً 

 فَِإنَّ َكاَلَم اهلِل بِاللَّْفِظ يُ ْوَضحُ  * َواَل تَ ُقِل: الُقْرآُن َخْلٌق قَ رَأْتُُه 
 َكَما الَبْدُر اَل ََيَْفى َورَبَُّك َأْوَضحُ  * َوُقْل: يَ َتَجلَّى اهللُ لِْلَخْلِق َجْهَرةً 

َسبَّحُ َولَْيَس َلُه ِشْبٌه،  * َولَْيَس ِبَْوُلْوٍد، َولَْيَس ِبَواِلٍد 
ُ

 تَ َعاىَل امل
 ِبِْصَداِق َما قُ ْلَنا َحِدْيٌث ُمَصرِّحُ  * َوَقْد يُ ْنِكُر اجَلْهِميُّ َهَذا َوِعْنَدنَا

ٍد   فَ ُقْل ِمْثَل َما َقْد قَاَل يف َذاَك تَ ْنَجحُ  * َرَواُه َجرِيْ ٌر َعْن َمَقاِل ُُمَمَّ
َنهُ  َفحُ  * َوَقْد يُ ْنِكُر اجَلْهِميُّ أَْيضاً ََيِي ْ  وَِكْلَتا َيَدْيِه بِالَفَواِضِل تَ ن ْ

َلٍة  َتَمدَّحُ  * َوُقْل: يَ ْنزُِل اجلَبَّاُر يف ُكلِّ لَي ْ
ُ

 ِبالَ َكْيٍف َجلَّ الَواِحُد امل
نْ َيا ََيُنُّ بَِفْضِلهِ  َماِء َوتُ ْفَتحُ   * ِإىَل طََبِق الدُّ  فَ تُ ْفرَُج أَبْ َواُب السَّ
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 َوُمْسَتْمِنٌح َخرْياً َورِْزقاً فَ ُيْمَنحُ  *  يَ ْلَق َغاِفراً يَ ُقْوُل: َأاَل ُمْستَ ْغِفٌر 
بُ ْوُهْم َوقُ بُِّحوا * َرَوى َذاَك قَ ْوٌم اَل يُ َردُّ َحِديْ ثُ ُهم  َأاَل َخاَب قَ ْوٌم َكذَّ

دٍ  َر النَّاِس بَ ْعَد ُُمَمَّ  َوزِيْ َراُه ِقْدماً، ُُثَّ ُعْثَماُن االْرَجحُ  *  َوُقْل: ِإنَّ َخي ْ
ُر الََبِيَِّة بَ ْعَدُهمَورَ  ، بِاخَلرْيِ ُمْنِجحُ  * ابُِعُهْم َخي ْ  َعِليٌّ َحِلْيُف اخَلرْيِ

 َعَلى ُُنُِب الِفْرَدْوِس بِالن ُّْوِر َتْسرَحُ  *  لَلرَّْهِط اَل رَْيَب فِيِهم َوِإن َُّهمُ 
َمدَّحُ َوَعاِمُر ِفْهٍر  * َسِعْيٌد َوَسْعٌد َواْبُن َعْوٍف َوطَْلَحةٌ 

ُ
ُر امل  َوالزُّبَ ي ْ

َر قَ ْوٍل يِف الصََّحابَِة ُكلِِّهمْ   َواَل َتُك طَعَّاناً تَِعْيُب َوََتْرَحُ  *  َوُقْل َخي ْ
ِبْْيُ بَِفْضِلِهم

ُ
َحابَِة ََتَْدحُ  * فَ َقْد َنَطَق الَوْحُي امل  َويف الَفْتِح َأيٌّ لِلصَّ

ْقُدْوِر أَْيِقْن 
َ

ْيُن أَفْ َيحُ  * فَِإنَّهُ َوبَالَقَدِر امل ْيِن َوالدِّ  ِدَعاَمُة َعْقِد الدِّ
 َوالَ احَلْوَض َواملِيزَاَن، ِإنََّك تُ ْنَصحُ  *  َواَل تُ ْنِكَرنَّ َجْهاًل َنِكرْياً َوُمْنَكراً 

 ِمَن النَّاِر َأْجَساداً ِمَن الَفْحِم ُتْطرَحُ  * َوُقْل: َُيْرُِج اهللُ الَعِظْيُم بَِفْضِلهِ 
ْهِر يف الِفْرَدْوِس ََتَْيا ِبَائِهِ  ْيِل ِإْذ َجاَء َيْطَفحُ  *  َعَلى الن َّ ْيِل السَّ  َكَحبِّ محَِ

حُ  * َوِإنَّ َرُسْوَل اهلِل لِْلَخْلِق َشاِفعٌ  : َحٌق ُمَوضَّ  َوُقْل يِف َعَذاِب الَقَْبِ
 يَ ْعِصي، َوُذْو الَعْرِش َيْصَفحُ َفُكلُُّهم  * َواَل ُتْكِفَرْن أَْهَل الصَّاَلِة َوِإْن َعَصْوا

 َمَقاٌل ِلَمْن يَ ْهَواُه يُ ْرِدي َويَ ْفَضحُ  *  َي اخلََوارِِج إِنَّهُ رَأْ َواَل تَ ْعَتِقْد 
ْيِن ََيْزَحُ  * اَل َتُك ُمْرِجّياً َلُعْوباً ِبِديِْنهِ وَ  ْرِجيُّ بِالدِّ

ُ
َا امل  َأاَل ِإَّنَّ

َا اإِلَْيَاُن قَ ْولٌ   َوِفْعٌل َعَلى قَ ْوِل النَّيبِّ ُمَصرَّحُ  * َونِيَّةٌ  َوُقْل: ِإَّنَّ
َعاِصي َوتَارَةً 

َ
ُقُص َطْوراً بِامل  َويف الَوْزِن يَ ْرَجحُ  يَ ْنِميِبطَاَعِتِه  *  َويَ ن ْ

 فَ َقْوُل َرُسْوِل اهلِل أَْوىَل َوَأْشرَحُ  * َودَْع َعْنَك آرَاَء الرَِّجاِل َوقَ ْوهَلُمْ 
ْو ِبِديِْنِهمَواَل َتُك ِمْن ق َ   فَ َتْطَعَن يف أَْهِل احَلِدْيِث َوتَ ْقَدحُ  * ْوٍم تَ َلهَّ

ْهَر، يَا َصاِح، َهِذهِ   فَأَْنَت َعَلى َخرْيٍ تَِبْيُت َوُتْصِبحُ  * ِإَذا َما اْعتَ َقْدَت الدَّ
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 وعلى آله وصحبه أمجعْي وصلى اهلل وسلم على نبينا ُممد هذا

 العاملْي رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر


