


1 -    ََ ََََ  ََََ َََ     ُ
 َََ ا  َََ َ ََََ ا  ََََََََْ  َ ََََ ُل م  َأوَّ

 

  ََََ  َ ََََ  ََََ   َ ََََ   َََ  َاب
 َ
 َََ  ََََ    ْ  َََ ِ  ْ  َََ  ب

 2 - َ َََ  َََ   ََ َ َأْ َََ َََ  م  َََ  ن
  َََّ   ََ   َُ  ََ  َََ ََد  َ َََ  ف

 

    ُ  َلو 
   ََ َ ب ب  ََ   َ  َ َ      ََ  َنن    َ  

َد ُ  - 3  َُ َو  ََََََََّ َدُ  بََََ َََ  اَّ   اَََََََّ  ثَََُ

 

َد ُ    ََََََ      ُ ْ لَََ َََُ إِل   َََُ  نََََ ََََ  ََََْ

 4 -     َََ ََََََ    َاب ا  ُا  ََََ  َ ََََ ُ  َ ََََّ  ََََ د َََُ  م

 

     َََ ُ  َََ د َ    َو َََََََ  َََ  ََََ ن  ب
 َََ َََ    م  َوآ 

ُ:(1)الشَّْرحُ  
ا ُ    َ َ ََ  ) :اّللَ قال رمحه  ،الرمحن الرحيم اّللَ بسم   َ َا  َ َْ ُل َمَ   .(... َأوَّ

افتتحها  نظم قصيدته مقدمة أخرىذكر بعد ذلك يف  ،نثرمقدمة فيها  اّللَ ملا ذكر رمحه 
 ملسو هيلع هللا ىلصويف البيت الثالث والرابع ذكر الصالة على النيب ، والثناء عليه اّللَ يف البيتني األولني حبمد 

 .وآله وأصحابه
ا ُ    َ َ ََ  ) :لذا قال يف مطلعها  َ َا  َ َْ ُل َمَ   َاب  ََ َ َ ََ    َأوَّ

 َ
   َ  ْ  ِ

 ْ أول ما  :أي (ب 
كان يفتتح   ألن النيب عليه الصالة والسالم ؛تعاىل اّللَ بذكر محد  نطلب فيه فتح هذا النظم

دُ ٱ﴿ اّللَ  وأول آية يف كتاب ،نياملرب الع هلل خطبه ابحلمد َمح ُالَعالََميَُُۡلح َ ََُرب   عز وجل اّللَ و  ﴾ّلَِله
دُ ٱ} :وملا خلق السماوات واألرض محد نفسهملا أنزل كتابه محد نفسه،  َمح ُُۡلح َ َيٱّلَِله َخلََقَُُّله

َمََٰوَٰتَُٱ ۡرَضُٱوَُُلسه
َ دُ ٱ} مة يقوهلا أهل احلنة إذا دخلوها:وأول كل، {ۡلح َمح َُُۡلح َيٱّلَِله ََٰناُلََهََٰذاَُّله َوَماَُُهَدى

ََٰناُ َُهَدى نح
َ
ََلُٓأ َتَدَيُلَوح نهاَُِلَهح ُ ٱك   .{ُّۖلِله

َ َ َ): قال  ْ َُ    َّ   َنَ   َمَ َأ َ ب )ما أنعم به علينا من نعم عظيمة  :يعين (َفَ َد    :أي (َ   
ُ  ) ،كثريا    محدا   بكثرة محد  ينري القلب بنور اإلميانأي:  (َنن    َ        َ َ  ) ،أي: يزيل (َلو 

َمةُ } وإسداء النعم إليه كما قال سبحانه:سبحانه وتعاىل  اّللَ  َعح َنُن  مُم  َُۖٱُفََمنََُُوَماُبَك   .{ّلِله
َد ُ )فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك شرع ابلصالة والسالم على نبينا حممد مث ََّ َُ َو   َدُ  َب   ؛ (ُثاَّ   اَّ

َد ُ )  ،يف املأل األعلى الصالة والسالمعليه  أن يثين على نبينا حممد اّللَ  اندعو  :أي (  اَّ
َد ُ ) ََّ من كل آفة أو  عليه الصالة والسالمتعاىل أن يسلم نبينا حممد  اّللَ  ندعوأي:  (َو  
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َد ُ )   
ْ ل ُُ      ُ إِل  َْ ُ} الدين الذي رضيه عز وجل لعباده فقال: وهو (َنَ    م  ُلَك  َورََضيت 

َلَٰمَُٱ َسح
َقْدُتَ رَْكت ك ْمَُعَلىُاْلبَ ْيَضاِءُ»وقال:  ،نه لنا النيب عليه الصالة والسالموهو الذي بيَ  ،{ا ُدَينُ ُۡلح

َُكنَ َهارَِها ل َها  .(1)«لَي ْ

(  َ ََ ا  ُا     َاب    ) ،أي: كثري احملامد، ر اسم له عليه الصالة والسالمههو أش (ُمَد َّ َُ) 
فلم  ملسو هيلع هللا ىلصجعل خامتا  فغطيت هذه الرسالة ابلنيب  عليه الصالة والسالممث النيب  اأي: الرسل أتو 

وَلَُُوَلََٰكن} :يدخل أحد بعده يف منزلة الرسالة كما قال سبحانه َُٱُرهس  ُٱوََخاَتَمُُّلِله َ  .{َن ُُُ ِلهبَي 
 .فكل من تبعه فهو من آله ،ملسو هيلع هللا ىلصمن اتبع هدي النيب  :هنا أي ملسو هيلع هللا ىلصاملراد آبل النيب  (َوآ     )
(    َ ن  َب  
ُ    م  النيب عليه الصالة والسالم  ةأيضا  نصلي ونسلم على صحاب :أي (َوَ د 

 وما» :اّللَ قال شيخ اإلسالم رمحه  ،يلجبعد  فهم الذين نقلوا لنا الدين حىت وصل إلينا جيال  
 لنا هذا اخلري. ألهنم نقلوا ؛«عنهم اّللَ فيه الناس من خري فهو بربكة الصحابة رضي 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،م على نبينا حممدوسلَ  اّللَ ى وصلَ  ،أعلم اّللَ و 
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