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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 
 
 اإلبانة عن آداب الد

ُ
ز
َ
 رج

َ
 انةي

 

 ألبي عمر عبدالعليم حممود

 

 

 الحمد هلل عمى
 الوبَ  كل نعيمٍ 
.. 

 يغفر كل شاردةْ 
 وواردةْ  , لصادقٍ 

.. 
 اإلعانةْ  ونسأل

 ز اإلبانةْ في رجَ 
.. 

 عن آدابِ  ُيخبرُ 
 صريحة الخطاِب 

.. 
 رِ لمعاجز الكبي

 والقاصر الصغيرِ 

 



- 2 - 

 

.. 
 بعْ فافيم مرادي واتّ 
 عْ بَ فنحن لمدين تَ 

.. 
 قال أبو الفُتوحِ 
 مقولَة النَّصوحِ 

.. 
 إن النسا شقائقْ 

 فدع خالف المائقْ 
.. 

 وىن باتفاقِ 
 عل كالرفاقِ ففي ال

.. 
 خص  إال بما نُ 

 ص  وكان النَّ , بو 
.. 

نما اآلدابُ   وا 
 بابُ في شرعنا لُ 
.. 

 ليست من الفصولِ 
 رى األصولِ بل من عُ 
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.. 
 ُس ال تستقيم النفْ 

 ُس رْ ى الغَ إذا تردّ 
.. 

 فاستكثر الدقيقا
 وال يكن رقيقا

.. 
 لكي تكون شامةْ 

 في الحسن واإلمامةْ 
.. 

 وقمة األعمالِ 
 ليست من الوبالِ 

.. 
 وقمة اآلدابِ 

 أدعى إلى العتابِ 
.. 

 سالم اهللِ  : قلو 
 واحذر من المضاىي

.. 
 ا مرحباكالقول دومً 

 بافعل أصيحاب الص  
.. 
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 الاألىْ  وأشعرنَّ 
 الأقبل عمييم سيْ 

.. 
 وارفع من األصواتِ 
 ليعمموا ما اآلتي

.. 
 ك النعمينِ وحر  

 قبل سيام العينِ 
.. 

 واإلذن لمدخولِ 
 من الذىولِ  يحمي

.. 
 لرؤية القريبِ 

 في ىيئة القضيبِ 
.. 

 من أجل ذلك النظرْ 
 فالشرع باإلذن أمْر 

.. 
 ما الفرق بين داخلِ 

 لمداخلِ  وناظرٍ 
.. 
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 رِ داخل الديا يا
 رفقا عمى الجدارِ 

.. 
 فمم تجد الحربُ 

ْرُب !  ففيم ىذا الضَّ
.. 

 اممْ واحمم فإن الحِ 
 اممْ خير فأبد الس  

.. 
 اال تطرق األبواب

 اري العذابكمن يُ 

.. 
 وقف عمى اليسارِ 
 أو في يمين الدارِ 

.. 
 اضيفالمُ  ىحتى تر 

 شريفا انصرفأو 
.. 

 أنا وال تقولنّ 
 َمن ُىنا لُيدَرىأفصح 

..  
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 رُ وقل عمي نذْ 
 رُ ذْ رد العُ أال يُ 

.. 
 ظُ فْ ا حِ ففيو حق  

 ظُ عما يخون المفْ 
..  

 ونظف األطرافا
 ال تشبو العرافا

.. 
 لمقية الرفيق

 ورؤية الصديق
.. 

 فمذة المقاء
 تدعوا إلى البقاء

.. 
 اليدايا وأحضر

 ونمق التحايا
.. 

 واجمس مكانا يجمسك
 بو وذا من النسك

.. 
 من عديواستق 
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 ذي الكمم الندي
.. 

 حيث أتى الرسوال
 فاقرأ تر العقوال

.. 
 واحذر حياض التكرمة

 لخالد وعكرمة
.. 

 فصاحب السرير
 أولى بال نكير

.. 
 زيارتي في الراحةْ 
 إقامة المناحةْ 

.. 
 الطعامِ  ُص ترب  

 يفضي إلى الخصامِ 
.. 

 ابّ فزر حبيبا غِ 
 ابّ تزدد بذاك حُ 

.. 
 ز العبارةْ وأوجِ 

 ساعة الزيارةْ  في

 



- 8 - 

 

.. 
 م الكبيرَ وقد  

 ذا الفضل واألميرَ 
.. 

 وسر تباعا إن مشى
 ناقش بمطف إن يشا

.. 
 وأحسن اإلصغاءَ 
 إليو , والنداءَ 

.. 
 كم زارنا الثقيلُ 
 بجسمو يميلُ 

.. 
 وحال بين جالسِ 
 لخمو مؤانسِ 

.. 
 ااألنظار  قَ ودقّ 

 وافتضح األسرارا
.. 

 اّل قِ فال تكن مُ 
 اّل خِ مُ  ألدبٍ 

.. 
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 والبر باآلباءِ 
 كالسعي لمييجاءِ 

.. 
 وذا بقدر الطاقةْ 
 من سعة وفاقةْ 

.. 
 واخفض ليم جناحا
 أسمعيم المباحا

.. 
 بصوتك الخفيفِ 
 وىمسك المطيفِ 

.. 
 وقدم النعالَ 

 ى !تعال : وال تقل
.. 

 بر األبِ  وواجبٌ 
 وذاك من طبع األبي

.. 
 فاعممِ واألم أيضا 

 وكن مطيًعا تسممِ 
.. 
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 فاتق رب الناسِ 
 واحمل عرى الخناسِ 

.. 
 واعرف حقوق الضيفِ 

 بدون أدنى حيفِ 
.. 

 فما بمحمود سرفْ 
 وما بمقصود ترفْ 

.. 
 وأسكت الضجيجا
 وقدم األريجا

.. 
 غيب بال مراءِ 
 مالبس النساءِ 

.. 
 فذا من اإلكرامِ 

 رامي لكل عينٍ 
.. 

 وأرذل المرذولِ 
 لفضولياالصاحب 
.. 

 يصيب بالسآمةْ 
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 سِ نْ ىما بذاك األُ 
.. 

 وال تقل كيف المرْض 
 إليك واعترْض  دبَّ 

.. 
 كم كنت ذا بياءِ 
 واليوم في وىاءِ 

.. 
 والموت يا صاح اقتربْ 
 ومن سينجيو اليربْ 

.. 
 ا وغدابل قل طيورً 
 ا رغداتعيش عيشً 
.. 

 يا فتى إذا اضطررتَ 
 قد أتى هٍ رْ كُ  لِ قواًل 

.. 
 فكن أريب العقلِ 
 مميدا في النقلِ 

.. 
 ال تصك السمعاو 

 بالفاجعات جمعا
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.. 
 ابع الجنائز واتّ 

 رائزاا وكن حكيمً 
.. 

 ا إذاوكم قراريطً 
 األذى حُ مْ يا تَ تَ عْ بِ تَ 

.. 
 ع واجمعِ ضيّ فال تُ 

 منيا كثيرا واطمعِ 
.. 

 وانظر إلى ابن عمرَ 
 غمرَ  إذ كان حزنٌ 
.. 

 فكن عظيم اليمةْ 
 حتى تجوز القمةْ 

.. 
 قتِ وكل نفس ذا

 والقِت ه ر  مُ لِ 
.. 

 العيش أال يا وارد
 موعظة من األلى
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.. 
 تقرأىا فتقتدي
 ردي لتنج من حالٍ 

.. 
 وناج من تبغيوِ 
 بكل ما تخفيوِ 

.. 
 وكن أخا السرارِ 

 في ذا , عمى ِغرارِ 
.. 

 أميرنا الميذَّبِ 
 وفعِمِو مع الّنبي

.. 
 والقوُل فنٌّ ظاىرُ 

 عاجٌز , وماىرُ ف
.. 

 وحسُن االستماعِ 
 شأن النبيو الواعي

.. 
 تسبق الكالمَ  ال
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 ترى المالمَ كي ال 
.. 

 وال تغالب الرجلْ 
 في قولو عمى عجلْ 

.. 
 ودعو كي يتمَّ 
 ما رامو وأمَّ 

.. 
 إال بدرٍس ابتدا

 في العمم , والعمم ىدى
.. 

 فاسأل وناقش وافيمِ 
 عن كل أمٍر مبيمِ 

.. 
 وال تبادر الجوابْ 

 وذاك في الحكم الصوابْ 
.. 

 وْ أطبق عمى تمك الشفَ 
 فذاك نوٌع من سَفوْ 

.. 
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 وأعمن النكاحَ 
 المباحَ ولتصنع 
.. 

 والدف  لمنساءِ 
 حقٌّ بال مراءِ 

.. 
 ولتقصد المساجدَ 
 ولتتبع األماجدَ 

.. 
 ولتيجر الحرامَ 
 والمغَو والغرامَ 

.. 
 وافرح وكن مبتيجا

 وامدح , وجانب الِيجا
.. 

 ضورَ وىّنيء الحُ 
 وأظير السرورَ 

.. 
 وصل  ثم سّممِ 

 النبْي المعم مِ  عمى
.. 
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 ما الح برٌق وبدا
 أو ناح طيٌر وشدا

 
 

 

 

 

 

 

ت حبمد اهلل
َ
 مت

 

 


