
  بديع الكْلم يف نظم حلية طالب العْلم
ًدا لَِربِّ اَحلمدِ  َالةُ . َمح   َوالصَّ

ضَوانُ  َحاَبِة الرِّ   ُثمَّ َعَىل الصَّ

  )َبِديُع الِكْلمِ (َذلُِكم : َوَبعدُ 

  ُهَو الـُمَصنُِّف ) َبكٌر َأُ و َزيدٍ (

  َربَّاُه ُجد بِالَعفِو َوالُغفَرانِ 
  

  اَحلَياةُ َعَىل الَِّذي َزَكت بِِه 

  َوَمن َتَال َوَهنُجُه اِإلحَسانُ 

  ِألَهِل الِعْلمِ ) ِحلَيةٍ (ِيف َنظِم 

  َفنِعَم َمن َصنََّف َوالـُمَصنَُّف 

  َواجَعلُه ُموِصًال إَِىل اِجلَنانِ 
  

  آداب الطالب يف نفسه: الفصل األول

  ِعَباَدهْ  - َيا َطالَِبهُ -َالِعلُم 

ِ ِذي اَجلَالِل َربِّ الَعرشِ  َِّo  

  )إِنَّــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــا اَألعــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــاُل بِال َِّّاِت (َفــ

  إِن َيفِقِد الطََّلُب إِخَالًصا َيرصِْ 

  َفْلَتحِمنيَْ ِعلَمَك ممَِّا ُيرِدي

  َوَكاَنِت النِّيَُّة ِمن َأَشدِّ َما

  م َنبِيََّكاَوْلَتتَّبِْع ِيف َذلِكُ 

  اَألسَالِف  َمَناِهَج ْج ــــــــــهِ ــــــــــتَ ــــــــــنــــــــــتَ ــــــــــَولْ 

  َفُكن َوُكن ِمن َتابِِعي َمن َسَلَفا

  ــــــــــَة َواِإلَراَدهْ َفـــــــــــــــــــَأخـــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــِص الــــــــــــــــــــنِّــــــــــــــــــــيَّــــــــــ

  َال َقاِصًدا ُدنَيا َوَنيَل ِقرشِ 

  َنصُّ هبََِذا الَباِب َدوًما َياِيت 

  اَألعَامِل َذلُِكم ُأ ِْر ِمن َأرَذِل 

  ِمن ُسمَعٍة َأو ِمن ِرَياٍء ُمرِدي

َام    َعاَلَج اَالسَالُف َوَأرَباُب السَّ

  َفَذا َعَالَمٌة حلُِبِّ َربَِّكا

  َوَخلِّ َما َهيِديَك لِِإلتَالِف 

  َوَعن َسبِيِل َهدِهيِم َما انَحَرَفا



  َوَالِزِم اَخلشَيَة؛ َفْهَي َأصُل 

ِقيَب َربَّ الـِمَننِ    َوَراِقِب الرَّ

َجا َواَخلوِف ِرس َوَال َمتِْل    َبَني الرَّ

َضْع، َواخِفِض اَجلَناَحا ، َتَوا   ِعفَّ

  َفْهَو َمَع اَحلَسِد َكاَنا َأوََّال 

  َواْلَصْق إَِىل اَألرِض، َوَأزِر النَّْفَسا

  َواتَِّصَفْن بِالزُّهِد َوالَقَناَعهْ 

  َترُك ِفعِل َما حيَُرَّمُ : َوالزُّهدُ 

  َوْلَتَتَحلَّ َذا الُعَال َوْلَتأِت 

ُلوَن اَهلدَي قَ    د َتَعلَُّموا َفاَألوَّ

مِ    َوَال َتُكن َكُجمَلِة الَعَوا

ِح َوالتََّناُدرِ    َوَكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــَرُة الــــــــــــــــــــُمـــــــــــــــــــَزا

  ١ِة َأَال َحتَالَّ َوبِــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــُروءَ 

  َوْلَتتَِّصْف بِـــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــِن اَألخَالِق 

  بُِكلِّ َخصَلهْ  - َأِخي- َمتَتََّعْن 

  َوُحسِن اُخلْلِق  ٢َكالَبذِل ِيف الُعرِف 

ربِ -ِمن ِضدِّ َذا    احَذرِ  -َكِقلَِّة الصَّ

  ا َوَال َتسَرتِسلِ َواهُجر َتَرفُّهً 

  َالِعلِم َوْهَي َرمُزُه اَألَجلُّ 

  َفاِء َأو ِيف الَعَلنِ ِيف الرسِِّّ َواخلَ 

ِحٍد َأكَثَر َحتَّى َال َتِزْل    لَِوا

َحا ا   َوْلَتنبَِذنَّ الـــــــــــــــــــِكـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِرَيـــــــــــــــــــا ُرصَ

  َما ُعِيصَ اoَُّ بِِه َكَام َجَال 

  - ُوِقيَت التَّْعَسا- َوَحقََّها اهِضمُه 

ٌن ِألَهِل الطَّاَعهْ َفَذاِن عُ    نَوا

بَهِة، َذاَك اَألسَلمُ    َأو ِفعِل ِذي الشُّ

مِت    بَِروَنِق الِعلِم َوُحسِن السَّ

ُموا    َكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــِعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِم، َولَِذلُِكم َتَقدَّ

ِحِك َوالَكَالمِ  خِف َوالضَّ   ِيف السُّ

  ُيَعْب َمن َجاَءُه ِيف النَّاِدرِ  َوملَ 

  َوُكلُّ َما َخيِرُمَها خيَُىلَّ 

َاَك َربَُّنا ِمَن النَِّفاِق    َمح

  لِِذي الرُُّجوَلِة َفنِعَم الـَخلَّهْ 

ِة الَبأِس بُِسْبِل اَحلقِّ    َوِشدَّ

  ٣َفَصاِحُب الِعلِم بِِضدِّ َذا َحِري

  :بِِه؛ لَِنصٍّ َعن َنبِيَِّنا َجِيل 



  )إِنَّ الَبَذاَذَة ِمَن اِإليَامنِ (

  ُكن َحِذًرا ِيف اللُّبِس؛ َفالظَّاِهُر َدْل 

  َأعِرض َعِن اللََّغِط َواَهليَشاِت 

فــــــــــــــِق َوبِ    التََّأمُّلِ َتــــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــلَّ بِــــــــــــــالــــــــــــــرِّ
  

  َنا َعَىل الَعدَناِين َصىلَّ إَِ ُ 

  َعَىل الَِّذي ُأ طَِن ُدوَنَام َجَدْل 

ِت  الَّ   َواللَّهِو؛ إِذ ِذي َموِضُع الزَّ

  َوبِــــــــــــــالــــــــــــــثَّــــــــــــــَبــــــــــــــاِت َوالـــــــتَّـــــــَثــــــــبُّـــــــِت اعَملِ 
  

  تلقيكيفية الطلب وال: الثاني الفصل

  َمن َمل َيُكوَنْن ُمتِقَن اُألُصولِ 

  ٤َمن َيقِصِد الُعُلوَم ُمجَلًة ُتَوْل 

  َوَقد َرَووا َأنَّ ازِدَحاَم الِعْلمِ 

  لَِذاَك َال ُبدَّ ِمَن التَّأِصيلِ 

ِد َأْصَال    َتأُخُذ ِيف الَفنِّ الـُمَرا

لُه َفَقْط بَِذاتَِكا   َوَال ُحتَصِّ

ُن ُمجَلًة    َكَام َمل َينِزِل الُقرآ

ِع َما َيِيل    إِن َتطُلَبْن َفنYا َفَرا

  َضبًطا َلُه َعَىل ُشُيوٍخ ُمتِقَنهْ 

  َال َتنَتِقْل ِمن َذلَِك الـُمخَتَرصِ 

ئِدِ . ِمن َغِري ُموِجٍب    َولِلَفَوا

قِّي   َوْلَتجَمِع النَّفَس َعَىل الرتََّ

  لَِتبُلَغ الُعَال َوَتسطِيَع النََّظْر 

  ُحيَرْم ِمَن التَّحِصيِل َوالُوُصولِ 

  َعنُه َوَمل َمتُكْث، َفرسِْ َعَىل َمَهْل 

  ِيف َسمِعَنا َمَضلٌَّة لِلَفْهمِ 

  ِيف َطَلِب الُعُلوِم َوالتَّحِصيلِ 

  ُيضَبُط ِعنَد َمن َيُكوُن َأْهَال 

ِج ابـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ َهنَجَكاَوبِالتََّدرُّ

  ُنصَّ َوَلِكن َجاَءَنا ُمَنجََّام 

ا َحتَفُظ ُثمَّ َفاسَألِ    ُخمَتَرصً

  ن ُتتِقَنهْ ٱَقبَل  ٥َال َتنَشِغْل بِالطُّولِ 

َجرِ    ِآلَخٍر؛ َفَذا َسبِيُل الضَّ

بِِط الــــــــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــــــــُلــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ    َقيِّدِ  َولَِضَوا

  ِيف َطَلِب الُعُلوِم َوالتََّلقِّي

  ٦ِيف الُكُتِب الـُمَطوََّالِت َوالُكَربْ 



ُب  َهل َجيَمعُ : َواخَتَلُفوا    الطُّالَّ

  َذاَك َخيَتلِْف : َوَقاَل آَخُرونَ 

  بَِامَذا ُيبَتَدا: َكَذا اختَِالُفُهم

  َوالـــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــْتـــــــــــــــــــُب َختَتلُِف بِاختَِالِف 

  َوَكاَن ِمن َمَشايِِخ اَحلَنابَِلهْ 

  )الـُمغنِي(ُثمَّ ) الـُمقنِعُ (َوَبعَدُه 

َغارِ َوملَ     َيُكْن ُيسَمُح لِلصِّ

ْهنُ    َكيَال ُيَشوََّش َعَليِه الذِّ

  َوَطَلُب الِعلِم بُِقطِرَنا َعَىل 

  َاِالبتَِدا، َفـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَوْســـــــــــــــــــُط، َفالتََّمكُّنُ 

  ابَتِدي: ِيف َباِب َتوِحيِد الِعَباَدةِ 

  :لِِإلَمامِ ) ١٢التَّوِحيدِ (َفــ) ١١الَكشِف (َفــ

َفاِت    ُيرَسمُ : ِيف َباِب اَالسَام َوالصِّ

  )هْ ـــــــــــــــــــِريَّ ـــــــــــــــــــدمُ ـــــــــــــــــــتَ (َفــ) ةٌ ـــــــــــــــــــِويَّ ـــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــَح (َفــ

  لِلطََّحاِوي) ةُ ــــــــــــاِويَّ ــــــــــــَح ــــــــــــطَّ ــــــــــــال(ُثمَّ 

  )١٤َجرُّوِميَّهْ (ُيبَتَدا بِــ: ِيف النَّحوِ 

ِ ــــــــــــهَ ــــــــــــرُح ــــــــــــَوَش    "الَعِقيلِ "اِملِ ــــــــــــعَ ــــــــــــلــــــــــــا ل

  )١٩الُعمَدهْ ) (١٨اَألرَبُعونَ : (َوِيف اَحلِديِث 

  َما َبَني ِعلَمِني؟ َفَقوٌم َعاُبوا 

  لِّ َطالٍِب َكَام ُأ ِْف بَِحْسِب كُ 

كِر َأم بُِلَغِة الُعْرِب َبَدا   بِالذِّ

  َمـــــــــــــــــــَذاِهـــــــــــــــــــِب اَألقــــــــَطــــــــاِر َواَألعَراِف 

َر    ُمرَحَلهْ  ٨ألُِلِّ ) ٧الزَّادَ (َمن َقرَّ

  َوْهَو لَِطالِِب الَكَامِل ُمغنِي

  الِكَبارِ  َأن َجيلُِسوا ِيف َحْلَقةِ 

  َأَال بِِمثِل َذا اُهلَدى ُيسَتنُّ 

ِحـــــــــــــــــــٍل َثـــــــــــــــــــَالَثـــــــــــــــــــٍة َفْلَتقَبَال    َمـــــــــــــــــــَرا

 ُ   ُمُتوُهنَا ِفيَام َيِيل ُتَبنيَّ

  )١٠الَقَواِعدِ (وَ ) ٩َهِذِه اُألُصولِ (بِــ

ِد اإلِ ـمُ " َحمَّدٍ ـمُ "   سَالمِ َجدِّ

  ُيَقدَّمُ ) َواِسطِيَّةٍ (اُب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 

  "َتيِميَّهْ "َوُكلَُّها ُتنَمى إَِىل 

  ِسفٌر َعظِيٌم َحاِوي) ١٣َرشُحَها(َو 

  )١٧اَأللِفيَّهْ (َفــ) ١٦الَقطُر (َفــ) ١٥ُملَحةٌ (َفــ

  ا اَجلاِمِع اَجللِيلِ َأكِرم هبَِذَ 

  َفَبعَدهْ ) ٢١الـُمنَتَقى) (٢٠الُبُلوغُ (ُثمَّ 



  ِستُّ اُألمََّهاِت الُعظَمىُتقَرُأ 

  )٢٣َأ ِفيَّهْ ) (٢٢ُنخَبةٌ : (َوِيف اصطَِالٍح 

  )٢٧اُملقنِعُ (ُثمَّ ) ٢٦الُعمَدةُ (َو ) ٢٥َالزَّادُ (

  لَِأل َبلِ  ٢٩َوِذي الثََّالَثَة انِمَها

  ُسطَِّرْت ) الَوَرَقاُت : (َوِيف اُألُصولِ 

ئِِض ادُرِس  ْحبِيَّهْ (َوِيف الَفَرا   )الرَّ

ُروا   ِيف التَّفِسريِ  -َيا َصْحُب - َوَقرَّ

َمهْ (ُخِذ : َوِيف ُأُصولِهِ    )الـُمَقدِّ

  ُيَرادُ ) ٣٢ُخمَتَرصٌ : (ِيف ِسَريةٍ 

  :َوِيف لَِساِن الَعَرِب النَِّفيسِ 

  َوَهَكَذا ِيف َساِئِر الُفُنونِ 

  َهَذا، َوَمْع َذا َجَرُدوا الـُمَطوََّال 

  َوِيف ُخُلوِّ الِعلِم ِمن َشوِب التََّلْف 

  ْلَتَتَلقَّ الِعلَم َعن ُشُيوِخ َو 

َجاِل َفوَراٱَوُخذ ِمَن  ِه الرِّ   فَوا

  َلِكنَّ َمن َيأُخُذ ِمن كَِتاِب 

  َمن َدَخَل الُعُلوَم َوحَدُه َخَرْج 

يُخ َأصٌل َما َلُه ِمن َبَدلِ    َفالشَّ

  َد ِعلَام ــــــــــــيــــــــــــفِ ــــــــــــتَ ــــــــــــســــــــــــتَ ــــــــــــَوَغُريَها؛ لِ 

  َغَدت َهبِيَّهْ ) ٢٤آَداٌب (ِيف الِفقِه 

  لِلِخَالِف َجيَمعُ ) ٢٨ُمغنٍ (ُثمََّت 

  الَفِقيِه اَحلنَبِيل ) ُقَداَمةَ اِبِن (

َرْت ) َروَضُة النَّاظِرِ (َفــ   َبعُد ُقرِّ

َح (َو  ئِ ـــــــــــفَ ـــــــــــال(َو ) ٣٠الرشَّ   )َد اَجللِيَّهْ ـــــــــــَوا

  "٣١الَكثِريِ "ِسْفَر اِإلَماِم الَعاِملِ 

  ُيُرسَها ِسَمهْ " إِبِن َتيِميَّةَ "لِــ

  )٣٤الزَّادُ ( ُثمَّ َيلِيهِ ) ٣٣َأصُلهُ (َو 

  )٣٥الَقاُموسِ (اِر َو ـــــــــــــــعَ ـــــــــــاَألشـــــــــــــــــــاِهَتمَّ بِ 

َجْن ِيف الُكْتِب َوالـُمُتونِ    َتَدرَّ

  َوَعَمُروا الَوقَت بُِموِرِث الُعَال 

َلْف    ًسٌري َعَىل َهنِج اَألَكاِرِم السَّ

  َرُف بِالرُُّسوِخ ــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــَوَعاِملٍ يُ 

َواِب َحتـًمـا َأحَرى   َفَذاَك بِالصَّ

َواِب    َيِضلُّ َغالًِبا َعِن الصَّ

  َكَام َوَلْج  -َيا َصاِحبِي-لَِوحِدِه 

  َوَذاَك َحقٌّ َما بِِه ِمن َجَدلِ 



  َبل َذا َيَكاُد َأن َيُكوَن ُجمَمَعا

  ُنِمي" ابِن َخلُدونٍ "َوَهاَك َبيًتا لِــ

  َمل ُيَشاِفِه َعا ًِا َواسَتغَنى َمن(
  

  َعَليِه، َفاْلَتِزْم هبََِذا َواقَطَعا

  :َكمِ َنَظمُت َمعَناُه بَِبيٍت ُحم 

  )٣٦َفَذا َيِقيُنُه َيُكوُن َظنَّا
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يِخ ارَعَها؛ لَِرتُشَدا   َوُحرَمَة الشَّ

  َوَال ُيَناَدى بِاسِمِه َوَلو ُسبِْق 

  ُدوَن اِالْسمِ ) َيا َشيُخ (َبل ُقل َلُه 

  َوَال ختَُاطِبُه بَِتا اِخلَطاِب 

  َيا: (َتُقوُل ِمن َغِري َحاَجٍة، َفَهل 

  بًِرشا َأظِهرِ . َوَوقِِّر اَملجلَِس 

يُخ َفَال َال ُتسِقطِ    إِن ُخيطِِئ الشَّ

ًما ُخيطِي   ُكلُّ ابِن آَدٍم لَِزا

َجْر  ٣٧َوَال ُمتَاِرس َمْعُه َما ُينِيش    الضَّ

  َوإِن َبَدا َلَك انتَِقاٌل َعنهُ 

  َوَغُري َذا ِمن ُمجَلِة اآلَداِب 

  لُّ َصاِحِب َيعِرُفَها بِالطَّبِع كُ 

ينِيَّهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  ُة الدِّ   ِذِه اُألُ وَّ

عِ    َواحَذر َصنِيًعا َما َأَ ى ِيف الرشَّ

َدا َرَّ   َفَال ُتَناِد بِاسِمِه جمُ

  َفَهَذا َمل َيلِْق ) َيا َشيُخ (بَِلفِظ 

  َفَذاَك لَِألَدِب َخُري َوْسمِ 

َحاِب    َأو ِمن َبِعيٍد َكنَِدا الصِّ

لِِد؟ َكالَّ َفادِرَيا) ُفَالنُ    لِلَوا

  بِالدَّرِس َواستَِفاَدًة ممَِّا ُدِري

  َمن َذا الَِّذي ِيف َدهِرِه َمل َيغَلطِ 

  ُسنَُّة َربِّ الَعرِش َخِري ُمعطِي

  َأن ُخيَتَربْ : -َطالًِباَيا -ِمَثاُل َذا 

  َفاعِرض َعَليِه اَألمَر َواسَتأِذنهُ 

  َكثَِريٌة َوِفَريٌة ِيف الَباِب 

  َوَفا ِحلَقِّ َشيِخِه َوَراِغِب 

  هبَِا ُنُفوُس الُكَرَما َوِفيَّهْ 

  ٣٨ممَِّا َيُكوُن َحتَت َباِب اَخلضعِ 



  ِمن َحلِس َأ ِدهيِم َوَتقبِيِل الَكتِْف 

  )َسيِِّدي: (َوَقولِ ) َموَالَي : (َوَقولِ 

  َواقَتْد بُِحسِن ُخْلِقِه َوُسنَّتِهْ 

  َوإِنََّام التَّلِقُني ِربٌح َزاِئدُ 

  َوْلَتحَذَرْن َتقلِيَدُه ِيف َأْمرِ 

وِت َواملِشَيِة؛ َفْهَو َصاَرا   َكالصَّ

يُخ إَِذا َتَفاَعَال    َوَينَشُط الشَّ

  َقيِّْد َكَالَمُه إَِذا َما َأِذَنا

  ن َجُهوٍل ِذي بَِدعْ َال َتَتَلقَّ عَ 

  َوِفيِه َعن َأسَالِفَنا آَثارُ 

  َفَلم َيُكوُنوا َأَ ًدا ِمن َطالِبِي

ُروا َوَأكَثُروا التَّحِذيَرا    َبل َحذَّ

  َواْقَمْع َذِوي البِدَعِة بِاللَِّسانِ 

  إَِذا َتُكن َأهًال هلََِذا الَعَملِ 
  

َالِم إِذ َيِقْف    َواِالنِحَنا ِعنَد السَّ

  ٣٩لَِساِن اَألعُبدِ  ممَِّا َجَرى َعَىل 

  َفَذاَك اَالصُل ِيف ُحُضوِر َحْلَقتِهْ 

  َمن َجيَمِع اَألمَريِن َفْهَو الرَّاِشدُ 

  َيِشُني إِن َقلَّدَتُه َوُيْزِري

  َشيًخا َجلِيًال إِذ هبَِا َقد َساَرا

  َطالُِبُه َوالَعكُس إِن َتَكاَسَال 

يِخ َأَ ا: (َواكُتْب    )َسِمعُتُه ِمَن الشَّ

  َدرَسُه، َوَهنَجُه َفَدعْ َوَخلِّ 

  َرٌة َسطََّرَها اَألحَبارُ ــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــثِــــــــــــــــــــــــــــــَكــ

  ُعُلوِم ِذي البِدَعِة َوالتََّذبُذِب 

ــــــــــــــــــــــــــــــَوَبيَُّنوا َوَبــ   ُروا َتبِصَريا ــــــــــــــــــــــــــــصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــُحــــــــــــــــــــــــــــــَوالَفصِل َوالــ   ِة َوالَبَيانِ ــــــــــــــــــــــــــــجَّ

ِ َوْلَتتَِّكلِ ْن ــــــــــــــــعِ ـــــــــــــــتَ ـــــــــــــــســـــــــــــــتَ ــــــــــــــلْ ــــــــــــــفَ  َّoبِا  
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وِء َواْصَحْب ُكلَّ َمنْ    اِحَذْر َقِريَن السُّ

ُع اَالصِدَقا َثَالٌث َساطَِعهْ    :َأ َوا

ِن بِ    ـــاِع الـُموِجِب ــــــــــــــــــــطَ ــــــــــــــــــــقِ ــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــَفاآلِخَرا

َالِح َواْلَزَمنْ    ٤٠َيُكوُن َعوًنا ِيف الصَّ

ٌة، َوَمنَفَعهْ ــــــــــــــــــــلَ ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِض ـــــــــــــــــفَ    ـــٌة، َوَلذَّ

ٌل َعِزيٌز    َفاطُلِب  ٤١َزاَال، َوَأوَّ



  َفِإن َوَجدَتُه َفَقد َنَجحَتا

  )الِعلمِ " (َعنيِ "ِمن َغِري ) ُعزَلةٌ (َو 

  )ِعلَّهْ ) (ُزهدٍ " (َزاِي "َوْهَي بَِغِري 
  

حَتاــــــــــــــــــــفَ ـــــــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــَوبِ    ـــاِز ُفزَت َواسرتََ

  َأَ ا َذا الَفهمِ ) َزلَّةً (َتُكوُن 

  )٤٢الُعزَلهْ (َالَقوُل َهَذا ِمن كَِتاِب 
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  َعظِيَم اهلِمَّهْ  -َيا َأَخا الِعلمِ - ُكن 

  ُمجَلٌة ُمَبيََّنهْ ) َعيلٍِّ (َوَعن 

  َفُوسَعَك اْبُذْل ِيف َسبِيِل الطََّلِب 

  َواْرَحْل َوَال َتْقُعْد َوَال َتَكاَسلِ 

  َوْلَتحَفِظ الِعلَم بَِأن ُتَسطَِّرهْ 

َعاَيهْ    َوْلَيُك ِحفُظ الِعلِم بِالرِّ

  َوَال َتُكن َطالَِبُه لُِدنَيا

  َفاعَمل بِِه َدوًما َوَطبَِّقْنهُ 

ُسولِ ـــــــــــــــأ َـــــــــــــــــَيــــــــــــــَوْلــ   ـــِس الطَّالُِب بِالرَّ

َجَعهْ ـــِد الـمَ ـــــــــــــــَ.ــــــــــــــــَعــــــــــــــَتــ   حُفوَظ بِالـُمَرا

  َوَقد َأَ ى َعن َسيِِّد الُعبَّادِ 

  اِإلْبِل َفِإن ُيَعاِهدِ  ٤٣َفْهَو َكِذي

ِج الُفُروَع    - َيا َمن َيفَقهُ - َوَخرِّ

ا: (َوِيف َحِديٍث  َ اoَُّ امَرَأ   )َنرضَّ

ٍق َوهنََْمهْ    َوِفيِه َذا َتَفوُّ

  )ِقيَمُة ُكلِّ َواِحٍد َما َأحَسَنهْ (

  َال َترَض بالدُّوِن َتُفز بِاَألَرِب 

لَِني الُكمَّلِ    َفَذا َسبِيُل اَألوَّ

َرهْ  ئَِد الـُمَحرَّ   َال ِسيََّام الَفَوا

َواَيهْ    َواِالهتَِدا َوالِفعِل َال الرِّ

َرَجاِت العُ    لَياَبل لَِتَناَل الدَّ

  َوِيف َمجِيِع َأمِرِه اْتَبَعْنهُ 

  ِيف ُكلِّ َأمِرِه بَِال ُعُدولِ 

ِجْعُه َتُكْن ُمَضيَِّعهْ    إِن َمل ُتَرا

نِ (ِيف    َنصٌّ َبادِ ) َصاِحِب الُقرآ

  ُيمِسْك َوإِن َحلَّ الُقُيوَد َتُرشدِ 

  َعَىل اُألُصوِل َذا ُهَو التََّفقُّهُ 

اَدلِيُل َذا َفارِجْع إَِليِه َواقَر    َأ



  ـــُر التََّفقَُّهاـــــــــــــــكُّـــــــــــــــــَفـــــــــــــــــتَّــــــــــــــَوَيسبُِق الــ

  َواجلَْْأ إَِىل الرَّمحَِن َيف َتوِصيلَِكا

  ـــَة الِعلِميَّهْ ـــــــــــــــاَنـــــــــــــــــِزِم اَألَمـــــــــــــــــَتــــــــــــــَواْلــ

دَق َعَىل التََّعلُّمِ  ِم الصِّ   َوَقدِّ

دُق  ِفَق الَكَالمُ : َوالصِّ   َأن ُيَوا

  َذِر الِكْذَب َوَما إَِليهِ َوْلَتْح 

  َال ِسيََّام  -َأِخي-َواحَذر َمَعاِريًضا 

  َفِإنَّ َمن ُيكثُِر ِمنُه َغالَِبا

  َوَمن َيُرم َقدًرا َيُفوُق َما َلهُ 

  َلن ُتَوثََّقا - َيا َصاِح -َوِحيَنَها 

  )َال َال َأدِري(َوإِنَّ نِصَف الِعلِم 

  َحاِفظ َعَىل الَوقِت َوَال ُتَضيِّعِ 

  َأمجِِم النَّفَس ُسَويَعاٍت َوَال َو 

  َأمٌر بِِإَمجاِم الُقُلوِب َكالَبَدنْ (

َءِة التَّصِحيِح    َواحِرص َعَىل ِقَرا

  ـــوََّالِت َتنَتهِ ـــــــــــــــَطـــــــــــــــــُمــــــــــــــَوْلَتجِرِد الــ

تٌِب ُتَذاعْ    :َفِإنَّ لِلِعلِم َمَرا

  ، َوَتَال )٤(ِحفٌظ ، ُثمَّ )٣(َفُحسُن َفهمٍ 

  َفَذا َنَتاُج َذاَك ِعنَد ِذي النَُّهى

  َفِإنَُّه َهاِديَك ِيف َحتِصيلَِكا

يَمُة الَعلِيَّهْ  دَق؛ َفْهَي الشِّ   َوالصِّ

  َهَذا َسبِيُل اَحلقِّ َوالتََّقدُّمِ 

مُ    َعْقًدا َوَواِقًعا َفَذا ُيَرا

  َهَدى َوُكلَّ َحاِمٍل َعَليهِ 

   َام ِيف َرشِع ِذي اَجلَالِل؛ َحتَّى َتسلَ 

َانَِبا   َيدُخُل ِيف الِكْذِب َفُكن جمُ

  َفَحوَلُه َمن َيرُصُدوَن َحاَلهُ 

  َوَيذَهُب الِعلُم َوَلن ُتَصدََّقا

  َفادرِ ) َأُظنُّ (َواَجلهُل نِصُفُه 

  َوِفيِه ُكلَّ َصالٍِح َفَأوِدعِ 

  :ِذي الُعَال ) َعيلٍِّ (ُمتِلََّها، َوَعن 

َننْ ، َفاْلَزَمْن َهَذا )َكيَال َمتَلَّ    السَّ

بِط ِعنَد َعاِملٍ َفِصيِح    َوالضَّ

ـــــــــــــــــِن الـــــــــــــــــِســــــــــــــَوَأحــ   ـــَؤاَل لِلتََّفقُّهِ ـــــــــــــــسُّ

َؤالِ    )٢(، ُثمَّ ُحسُن اِالستَِامعْ )١(ُحسُن السُّ

  )٦(، َأحِسن َعَمَال )٥(التَّعلِيمُ  - َيا َطالُِب - 



  َوَال ُمتَاِر، َواقَبِل الـُمَناَظَرهْ 

  ـــوِم َوالِعرَفانِ ـــــــــــــــُلـــــــــــــــــُعـــــــــــــــــُب الـــــــــــــــــالِــــــــــــــَوَطــ

  َواسَتكِمَلنَّ َأَدَواِت ُكلِّ َفنْ 

  َال َتُرتَكنَّ الِعلَم َحتَّى ُتتِقَنهْ 
  

 ،   َوالِعلَم َأَال َفَذاكَِرهْ  ِيف اَحلقِّ

  َوالُقرآنِ  ٤٤َيِعيُش َبَني اَهلدِي 

  إِن َمل َتُقم بَِذلُِكم َلن َتبُلَغنْ 

  َأَ ت ُمَبيَِّنهْ ) ٤٥...َيتُلوَنُه َحقَّ (
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  َوالتَّطبِيِق ـــِل ـــــــــــــمَ ـــــــــــــعَ ـــــــــــــالــــــــــَحتَلَّ بِ 

  :لِلِعلِم ِذي النَّفِع َعَالَماٌت ُوِعي

َهُة الـ ِ ـــــــــــــِديـــــــــــــمَ ــــــــــَكَرا   )٣(ـــِح َوالتََّكربُّ

  ٤٦، بِالنَّفِس َأِيس )٥(َوَهجُر َدعَوى الَعلمِ 

  َوَزكِّ ِعلَمَك النَِّقيَّ ُتقَبلِ 

  بِاَحلقِّ َدوًما اصَدَعْن َوَأظِهرِ 

ْن، َوَجاَهَك ابُذَال    َوالِعلَم َفانُرشَ

  َوالِعلُم َيزَداُد َمَع اِإلنَفاِق 

  آَفُتُه الِكتَامُن، َفاصَدَعْن َوإِنْ 

ِة؛ إِنَّ الُعَلَمـا   َحتَلَّ بِالِعزَّ

  َوالِعلَم ُصْن، َوَال ُهتِنُه، َواْحمِ 

  َال َتسَع لِلدُّنَيا َوَال ِألَهلَِها

  ـــُر اَألعَالِم َواَألسَالِف ـــــــــــــيَ ــــــــــَوِس 

  َفِذي َعَالَمٌة َعَىل التَّوِفيِق 

  )٢(، َتَكاُثُر التََّواُضعِ )١(ـــهُ ـــــــــــــقُ ـــــــــــــيـــــــــــــبِ ـــــــــــــطــــــــــتَ 

هَرَة الـُمرِدَيَة اتُرك َواحَذرِ    )٤(َوالشُّ

  َظنYا َوِيف َحقِّ اُألَ اِس َفاعِكسِ 

  َوَال َتِضنَّنَّ بِِه َأو َتبَخلِ 

  رِ َوْأُمْر بُِعرٍف َواْهنَنيَْ َعن ُمنكَ 

  ِيف اَخلِري َقاِصًدا َثَواَب ِذي الُعَال 

  ـــُه َيُكوُن بِاِإلشَفاِق ـــــــــــــُص ـــــــــــــقــــــــــَونَ 

  َعمَّ الَفَساُد، َال َتُكن َكَمن ُفتِنْ 

ٍة َوَقوٌم ُكَرَما   َأرَباُب ِعزَّ

  َجَناَبُه، َواْهَتْد هبَِدِي الَقْومِ 

  اَوَال ُتَغرَّ َحلَظًة بَِحاِهلَ 

  ِيف الَباِب َذا َبَدْت لِِذي اِإلنَصاِف 



  َوإِن َبَلغَت َمنِصًبا َتَذكَّرِ 

  َلوَالُه َما َكاَن الَِّذي ُتِريدُ 

  ُحتَمدُ  - ُهِديَت - إِنَّ اُملَداَراُة 

  َأحِرْز ُأُصوَل الُكُتِب الـَمِجيَدهْ 

َشْن    ِفكَرَكا - ُأَخيَّ - َوَال ُتَشوِّ

  َوُخذ ِمَن الُكُتِب ُكْتًبا َصاِفَيهْ 

  ملَِ ابَن َقيِِّم اَجلوِزيَّهْ َوالَعا

ِ الِكَتاَب َحتَّى َتعِرَفا   َال َتقَرإ

ِضَعا ْن َمَوا   إِن ُحزَت ِسفًرا َفاقَرَأ

  َفَلم َتُعد َلُه َوَينَقِيض الُعُمْر 

  َوَأِزِل الُعْجَمَة ِمن كَِتاَبتِْك 

  َوْلَيُك َخطُّ الَكْتِب َذا َجَالءِ 
  

ِحيِم ِذي اَجلَالِل اَألكَربِ    َفضَل الرَّ

  َمل َيُك َغُري َما َيَشا الـَمِجيدُ 

  َأمَّا الـُمَداَهَنُة َفْهَي ُتفِسدُ 

  َوُكلِّ َما ِيف َباهبَِا َفِريَدهْ 

  ذ ُتِضيُع َوقَتَكاٱبُِكُتِب الُغَثا؛ 

  ْيِمَيهْ َال ِسيََّام ُكُتَب إِبِن تَ 

ِويَّهْ    َوَمن َعَىل الَطِريَقِة السَّ

  ُمصَطَلَحاِت َمن َلُه َقد َأ ََّفا

  ِمنُه ُفُربََّام ُوِهبَت َمانَِعا

اِف ُمْر    لَِذا َعَىل الِفهِرِس َوالَكشَّ

َستِْك    َوَما َرَسمَتُه َعَىل ُكرَّا

ِعِد اِإلمَالءِ    َورسِْ َعَىل َقَوا
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  ـــِة َفْلَتسَتهِجنِ ـــــــــــــظَ ـــــــــــــقْ ـــــــــــــيَ ــــــــــَوُحُلَم ال

ْربِ  -ُهِديَت اَحلقَّ -َواحَذْر    ٤٧َربَّ الشِّ

َر ُقَبْيَل آنِهِ    َوَمن َتَصدَّ

  ن َتُكوَن ممَِّن َيضبِطُ ٱَواحَذْر ِمَن 

  "َعاملُِ : "ِفيَها الـَمَقاَل َكي ُيَقاَل 

ِعي إِتَقاَن َما َمل ُتتِقنِ    َال َتدَّ

  َفَقلُبُه ُذو ِعلٍَّة َوكِْربِ 

نِهِ َفَذاَك َقد    َغَدا إَِىل َهَوا

  ـــًة َوَيبُسطُ ـــــــــــــلَ ـــــــــــــيـــــــــــــلِ ـــــــــــــًال قَ ـــــــــــــائِ ـــــــــــــَس ــــــــــمَ 

  َوْهَو َجُهوٌل َدأُ ُه التََّعاملُُ 



 
 
  

  ْف َأو ُتَصنِّْف َقبَال َوَال ُتَؤلِّ 

  َلِكنَّ َذا َفِضيَلٌة ِألَهلِهِ 

  إَِذا َرَأ َت ِمن ُشُيوٍخ َومهََا

  َوَال َتُكن َذا َفرٍح بَِسْقَطتِهْ 

  َفَليَس َمعُصوًما ِمَن اَألخَطاءِ 

  َوَحاِذَرنَّا. ـــاِت ادَفعْ ـــــــــــــهَ ـــــــــــــبُ ـــــــــــــشُّ ــــــــــَوال

  ِرِج الِفكَرَة َقبَل النُّضِج َال ُخت 

اـــــــــــــحـــــــــــــتَ ــــــــــَولْ    ـــَذِر الـُمسَتِرشقَِني ِجدَّ

  َوَكْم هلَُِؤَالِء ِمن َأَ اِدي

  َواْحَذْر َوَخلِّ اَجلَدَل الَعِقيَام 

  َوَليَس ِيف اِإلسَالِم َطاِئِفيَّهْ 

  هبَِا الَوَالُء َوالربََا َيُكونُ 

ِقُض    إِفَشا الرسِِّّ : اِحللَيةِ  َنَوا

َلُف اللََّساَنهْ    َنقُل الَكَالِم، الصَّ

  َكَذلَِك الدُُّخوُل َبَني اثَننيِ 

َاَلَسُة َأيِّ ُمبَتِدعْ    ُثمَّ جمُ

ـهْ  ِ الَِّذي َأ َـمَّ َِّo َواَحلمُد  
  

  َتَأهٍُّل َوَأن َتُكوَن َأهَال 

  َال لِلَِّذي َأمَسى َرفِيَق َجهلِِه 

 ِ   اَحلقَّ َوُكن َكالُكَرَما  َفَبنيِّ

  َحتَّى حيَُطَّ ُقدُرُه بَِغلَطتِهْ 

ِة الَعلَياءِ    إِالَّ َذُوو النُّبُّوَّ

  َاللَّْحَن؛ إِنَّ النَّحَو َكاَن َزيَنا

  َبل َبعَدُه َفَذاَك َخُري َهنِج 

ا ُهم َطَغا َوَجاَز اَحلدَّ   َفرشَُّ

  ِيف ُمعَظِم اَألقَطاِر َوالبَِالدِ 

ِط ُمسَتِقيَام َورسِْ َعَىل  ا َ   الرصِّ

  َكالَّ َوَليَس ِفيِه ِمن ِحزبِيَّهْ 

  َبل ِديَنَنا َعن ِمثِل َذا َنُصونُ 

ِح َفْهَو ُمزِري   َوَكثَرُة اُملَزا

  ـــُد َواِخلَياَنهْ ـــــــــــــَس ـــــــــــــُد َواحلَ ـــــــــــــقــــــــــَواحلِ 

َثا، َوُسوُء الظَّنِّ    إَِذا َحتَدَّ

َِرٍم َتبِعْ َنقُل    اُخلَطى إَِىل حمَ

ُسوِل اُألمَّهْ    ُمَصلًِّيا َعَىل الرَّ
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