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َاْ َااْلحَ ه َ اَ ح َْحدددددد ح َهْمددددددَله
َ

دد ح َهَ ََلحاَّ ا َهَدحْ ددَله دد ح َاََّلا َثهدد ا
َ َا َا دددددد  ا ِحاه َ ددددددَلو حما َُمه ح َلَعح

َ
ََ َ ح حددددد  ا اَتاددددد ح َِل ددددد َطه ا آ ا ََلح
َ ِح َْ دددَلا  َيَزح َح ددد  ِْزه

ه
َ اَُْ بحْ دددَله ََلح

َ
اْ َاتاددد ْلَاَ ََلح َتا ْلَحْفظا ِحاكا ددد ح َْْد ََلا
َ َْ َاَّ َلا

ح
ددؤاَُ هْ ددأحوَْ

ه الُّْؤَّ وه  َاَّ
ح
ددم َمح

َ
ََْ دددداح َاَّ نحَلُّ الْ ه هددددَلح ََّ ُّ ْجددددلا َ  َامح
َ 

 
 

 

الة   منظومَتُه بالبسملِة، ثمَّ َثنَّى بالحمدلِة، ثمَّ وفَّقه اهلُل النَّاظُِم بتدَأ ا الة  والسَّ َثلََّث بالصَّ

ة  على آلِِه.م ♀ على رسوِل اهلل ة  والسَّ  قرونًة بالصَّ

بتالالداِ  ان ُمستحسالالناا ااداِب   تِّفاًقالالاف فالالم َّ ماِلالان آداِب التَّصالالنِِ  الالالالَّةم ماِلالوَهالالَُلَءِ  

الة   أ    :التَّصانِ  الة  والسَّ ُيَقدَّ    َصدِرها البسملُة، ثمَّ ُياَلنَّى بالحمدَلة، ثالمَّ ُياَللَّالَث بالصَّ

 وعلى آله 
ِّ
 َوعلِهم  أجمعَِن. ♀على النَّبي

د  ةَ  َعَلى ااِل بقولِه:النَّاظُِم وَأكَّ ا) الصَّ َِل  التال ف(ف َأي  جمًِعالاطه
ِّ
حقًِقا لُشالمولِها آَل النَّبالي

ُِّوَ  وأزواُج و هاِش وهم بنُ  فُكلِّهم   ٍم الُقَرش
ِّ
 .♀النَّبي

د     :َيْجَمُع َشْيَئْينِ ( ♀ فاْسُم )آِل ُمَحمَّ

A   :ِة َهاِشٍم.َأَحُدُهَما يَّ  َمن  َنَسَل مِن  ُذرِّ
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A   :َواآلَخُر 
ِّ

ِ ِر َبنِي َهاِشٍم َأو  ُقَري ٍش. ف♀َأْزَواُج النَبِي  َوَلو  ُكنَّ مِن  َغ

َةِ  مَِن ااِل: ُهُم الالَوال َةِ  َوالسَّ ُصوُصوَ  بِالصَّ .الَمخ  لُِموَ  مِن ُهم   ُمس 

الالَة َ  الالَةَ  َوالسَّ  علالالى النَّ  وَجَعالالل النَّالالاظُم الصَّ
ِّ
مدودً  غِالالَر الوعلالالى آلاِلاله مالال ♀باِلالي

َ)لقوله: ف محدود ٍ  َتاد ح  (ف أي  بة َحدٍّ تنتهي إلِِه. ح حد  ا

َة ِ  نَ : اإِلكاَلاُر مِ رًعاـَمطُلوب شـوال َةِ  َوالسَّ   الصَّ
ِّ
 وَعَلى آلِِه. ♀ على النَّبي

َِّالالَل باِلالِه، َفالالال ُمَراُد بـــِ)اِكْثَااِ( :ـَوالــ الالِر َعَلالالى الَعب الالِد َحتَّالالى َيَتَم الالَةِ   نَ الُِر ماِلالُمك  الَغَلَبالالُة امَم  الصَّ

َة ِ    َوالسَّ
ِّ
الِ ي ي لاِل ♀ على النَّبي الَةِ  وعلى آلاِله هالَو الَّ الُر الصَّ ُب َعَلالى لَِسالانِِه ِذك 

َة ِ  . علِهِ  َوالسَّ  وعلِِهم 

الِل  ََ وُرِوَيت  َأَحاِديُث فِي َجع  الَذٰ لاِل ًفالاالَعش  ِسالَِن، َأو  َأل  م  ََ ََ  = ًرا، َأو  مِاَئالًة، َأو   ال َوُكاللُّ تِل 

ٌ ، امحاديِث َء َيال ُبُت مِن هَ 
 
ُم بِـِ  َعَلـى َفاألََحاِديُث الَوا(ا َشي َدُة فِي َتْقِديرِ َعَدد  ُيَصلَّى َوُيَسـلَّ

 .ِضَعاٌف ََل َيِصحُّ ِمنَْها َشْيءٌ  ♀ النَّبِي  

 .)اإلكالاِر( يحصل بَ َلبتها على لسا  العبدِ سم او

الالَة ِ  :فمــاً   الالَةِ  َوالسَّ   المالالوموُر بالاله مالالن اإلكالالالاِر مالالن الصَّ
ِّ
لِلالالَة  ♀علالالى النَّباِلالي

َِّنٍ   عشال بو    ،الجمعِة ويوَمَها ء يحُصل بَِعَدٍد ُمَع
َ
أو ألًفالا،  ،أو مائالةً  ،أو َمسالِنَ ، ًراالُتصلِّي

ََ   تلَ اللَِّلِة ويومِ ا يحصُل بَِو   الوإنَّم َةُ  على لسانَِ   أحوالِ َةُ  َوالسَّ لَِب الصَّ  َها.َت  

مسالَِن أو  ََ َر َأ َّ أَحًدا َصلَّى وَسلَّم قطعالًة مالن الِالوِ  َجَلاله فَِهالا فصاللَّى وساللَّم  فلو ُقدِّ

ال  علِالِه، وإنَّمال فمائةً  الالفاسُم )اإلكاَلاِر( ء يتحقَّ لاِلَب الصَّ ال  باِلَو   َت   الَةُ  علالى ا يتحقَّ َةُ  َوالسَّ

ََ لسانِه   جمِِع  ِ  ه.ولِلتِ  و ِ الالَِذ ٰل
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ُّ
الالالَبَهانِي الالالنَِّة امَص  اُ  السُّ َفَضالالالائِِل »فاِلالالي كَِتالالالاِب  ،َوماِلالالن  ِحَسالالالاِ  الَمالالالو ُثوَراِا: َمالالالا َرَواُل َقالالالوَّ

مَ   «الِ الامَع 
ٍّ
ِ ِن ب ِن َعلِي َةِ  َعَلى »َأنَُّه َقاَل:  ؛ ؒ، َعِن الُحَس نَِّة: َكال َرُ  الصَّ ِل السُّ َعَةَمُة َأه 

 
ِّ
 «.♀النَّبِي

 :اـهمـحقيٌق بأمرْيِن، هو جديٌر ب  ِ ن َنْظمِ مسوَق هنَا مِ ـأنَّ ال النَّاظم ثمَّ َذَثر

A   :الحفُظ للَمَبانِي.أحدهما 

A   :الفهُم للمعانِي.واآلخر 

 فِي قولِِه: 

ِح َْ دددَلا  َيَزح َح ددد  ِْزه
ه
َ اَُْ بحْ دددَله ََلح

َ
اْ َاتاددد ْلَاَ ََلح َتا ْلَحْفظا ِحاكا ددد ح َْْد ََلا
َ َتا ْلَا) فقوُله: ظ ال (؛ْفظا  مباين.الإشارٌ  إلى ِحف 

اْ َا)وقوله:  َتا ْلَحَلح ِحاكا الِم المعالانِيف(؛ َلا ح َْْد َ َّ  إشارٌ  إَلالى َفه 
ِ
ََ  م الُم،  :اِكْدَ(اكِ حقيقـ الَفه 

َُِّة، َوآَلُتُ :  بِ ِي شالَبِصَِرُ  الَقل  َِّة   َوع  ه بصِرَتُه القلب رَكُه.الفَمن  َوجَّ  يٍ  َفِهَمُه وَأد 

تي الال ٰهِ لِ وَ  َفالُظ   آداِب الطََّلالبامنظومُة الَّ َطَفاَها ناظُمَها لتكوَ  رأَس مالا ُيح  الالمِ  ،ص  ا المَّ

َسًة، ُشِهَر بعُض أب  الملوجٌة بالَِن َنظ المِ منظومَة مالالالال ٰهالِ لِ ا ُيسالتقَبل أ َّ المَ فِ َفَسَتعلمُ ِاتالَها ُمر 

َمًة وَاتال ناظِمَها  المبالدو   بقولاله: المًة، َمالَع أبِالاٍا ُتنَسالب ل ِالرِلفالَّ ي َجَعَل َلَها ُمَقدِّ
َ
 هالي

َالَْٱ)  ا
ح
ْ َتام

لُّ َاْعلح َتا تلا ح لْ ح  .امَِرِ المنظوَمِةف سوى البِِت ا  الالمال( إَلى ت ا

َِ ـا َبْيَن الـَفمَ  َِ َوالَخاتَِم َم  :ْخُتِلَف فِي َقائِِلِ ، َفُعِزَي إَِلى َ(ُجَلْينِ اُمَقد 

A   :ماِلن  َأَحُدُهَما ، ُلالَِليُّ : الَحَسالُن ب الُن ِزَيالاٍد اللَُّل  الَهُرُهم  َبُة َجَماَعٍة، َأش  َ نِس 
ف َوِهي ُلَِليُّ اللَُّل 

َحاِب َأبِي  مَ ُفَقَهاِ  َأص    اِ .الَحنَِِفَة النُّع 

A   :ــُر ِّ َعب الالدُ الالالالَواآلَخ
 ب الالنُ  َمو ُموُ ف َوُهالالَو َلَقالالُب الَخلَِِفالالِة الَعبَّاِسالالي

ِ
  اهلل

ُّ
 َهالالاُروَ  الُقَرِشالالي

 الال
ُّ
 .ُمطَّلِبِي
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ِه ٰهَ ا، وُعِلَيت  إَِلى ٰهَ اَفُعِلَيت  إَِلى  َلم  َقائُِلَها َعَلى َوج  ِقِِ .، َوَلم  ُيع   التَّح 

ةِ وَ  َدُ   فمعانَِها، َوَلَطاَفِة مبانَِها لِصحَّ ُرهم  لَها، َوَأق  اها أهُل العلِم بالَقبوِل، َفَتَقاَد  ِذك  َتَلقَّ

َلالم الفِمَ  - َمن  َذَكَرَها اللِهِ »َعب الِد الَبالرِّ فاِلي  ب النُ اُهالَو َأُبالو ُعَمالَر  -ا ُيع  الِم َوَفض  َِالاِ  الِعل  ، «َجالامِِع َب

َها  َسَن َما قَِِل فِي آَداِب الطََّلِب.َوَعدَّ  َأح 

َْ): وقوُلاله اح َاَّ نحَلُّ الْ ه هد  َاَلح ََّ ُّ ْجلا امبِالاَا امربعالَة  ٰهالِ لِ َمالَع َمالا َبعالَدُلف َيالُدلُّ علالى أ َّ ( مح

ال ي َذَكالرل أبالو عمالرَ  امُوَلى لِسالت  مالنَ  لف َفامَبِالاُا وغِالرُ  عبالد الالرِّ بالنُ  االالنَّظ ِم القالديِم الَّ

َرا  بِ  تي ُصدِّ ت مً َها المنظومُة هي مِ امربعُة الَّ ََ تَِمت ببٍِت ُجِعل  َُ  ا لَها.الن َنظ ِمي، ثمَّ 

ًة إَِذا ًة َوَما َين َفُع َعامَّ اصَّ ََ اتال فم َّ العلم  ََ مٍة َو ِ َن ُمَقدِّ ُعُه، وَ ُجِعَل َب َتبِر  اَمٍة َباَ  َنف  فِي  ٰهَ اع 

مً  آِ  ُمنَجَّ ًقالا فاِلي َنَسالِ  ُسالَورٍ  - فاِلي ُسالَورٍ ا الإِن َلاِل الُقر  َلالٌع ُهالَو - َأي  ُمَفرَّ ، ُكاللُّ ُسالوَرٍ  َلَهالا َمط 

ِركَ  َ َوُأد 
ِ ِن ُوِعي ِ َن َطَرَف َ  إَِذا ُجِمَع َب  

ي اتَِمُتَهاف فم َّ الشَّ ََ َطٌع ُهَو   .َفاتَِحُتَها، َوَلَها َمق 

ر الومن ُ  ع  ِشالُد إلِاله الُمرَسُل، فمنَّه إَذا ُأِحَِط بمَ ال: الشِّ َكُمَلالت منفعُتاله، فهالو ا يدلُّ علِالِه وُير 

ت ِمهالا ببِالٍت  ٰهِ لِ النُّبَ ِ     ٰهِ لِ ا جامَع الَّ ي َحد ََ َها و اموراِق إلى َتقالديِم أبِالاٍا بالَِن َيالَدي 

 واحٍد.

ى  ََ وسمَّ ِ ُه: َذ ٰل َلب في آداب  ـبَ »ُكلَّ لب ْهَجَة الطُّ  .«الطَّ

ُع َوالطَُّلُب:  رَ َجم  ف  َ السَّ
َبٍةف َوِهي حَلُة فِِه.ُ  الَبِعَِدُ ، ُطل   فم َّ من  شعار العلِم: الرِّ

ُن بالااداِب ن مباهِج اومِ  يناًلا بالامدِب أدرك ا ، فَمالنِ ءرتَحاِل: التَّالَليُّ رتحالَل   العلالم ُمَتلِّ

ََِته.  ُب  

لبفي آداب  » ا بقولِه:ختومً الاءسَم لَها م ٰهَ اوَجَعل النَّاظم  َر َشط رٍ  ف«الطَّ َِ َ َّ آ
ِ
منهالا  م

ُل ناظمِ  لحْبَها: )هو َقو  َالطا َآدحابح َا ه اكح َلح ْ َهح  (.فح ْفاح
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َالَْٱ  ا
ح
لُّ َاْعلحددْ َتاددم َتادد تلا ح لْدد ح َ ا

َ
اْلَا  اْ َاَلح ََلح ددد َاْفدددظا اه ََلحاتلافح ددد  ا ْ قح  

  

 
 

 

ِعِه:  : من امصول الالُمِعِنِة على حِازِ  العلِم وَجم  ِل العلالم   قولاِلالهم  التَّحلِّي بِشعاِر أه 

بت ائِه، فم َّ أَحَدَنا َء ُيوَلد عالالًمالالا، وإنَّمالالا يجمالع العلالَم إلالى ا(ف أي  بَطَلبِه والِعل ُم بِالتََّعلُّمِ )

ى )َتَعلًُّمالا(.انفِسه بَطَلبِه وإحصائِه و ََ  ُيَسمَّ
ِ ُُِه   َذ ٰل  لتمالاِسه، وَسع 

ــَرِب َفالالمِ َّ  َِ الَع ــَ  ــي َث ــَ(  فِ َفالالٌةف كالالالَ)التََّعلُِّم، َوالالالتََّحلُِّم، ا: )التََّفعُّ الالٌم لاِلَمالالالا ُيب الالَ ُل فِِالالِه ُكل  س 

الالِن الالالالمنطِ  والكالالةِ  ء يَ  ل ُدف عالالًة حُصالالَوالالالتََّكلُِّم(، َفالالمِ َّ اءتِّصالالال بالالالعلِم والحلالالِم وُحس 

ًة حتَّى َيِص   الم كوراِا وغِِرَها. ٰهِ لِ ُل إَلى َمط ُلوُبه من  واحدً ، وإنَّمالا ُيكابِد الالمرُ  مشقَّ

  -( الِعل ُم بِالتََّعلُّمِ ) -الجملُة  ٰهِ لِ وَ 
ِّ
ُفوٍع َعِن النَّبِي ، ♀ ُرِوَيت  فِي َحِديٍث َمر 

. ٌ
 
 َوَء َيِصحُّ مِن  ُطُرقِِه َشي

ُقوًفالا َعالِن  الُعودٍ اَوَثَبَت َمو  ُجالَل َء ُيوَلالُد َعالًِمالا، إِنََّمالالا »ف َأنَّالُه َقالاَل: ◙ ب الِن َمس  إِ َّ الرَّ

َمُد فِي كَِتاِب «. الِعل ُم بِالتََّعلُّمِ  دِ »َرَواُل َأح  ه  نَاُدُل َصِحٌِح.«اللُّ  ، َوإِس 

دد َا) َوقالالول النَّالالاظِِم: اه ََلحاتلافح دد  ا ْ قح ََلحا ا ف َلحالاْفددظا الالِ  الخالالا ِّ علالالى العالالا ِّ (ف ماِلالن  َعط 

ُعالهفالالم  َِالاز  العلالم وَجم   التَّعلُِّم، َفِح
َِ َتحُصالل بساللوِك ُسالُبل ُموِصاللٍة  كوراُا مِن  مسالِ

ُم. ُظ، واإلتقاُ ، والتَّفهُّ  إلِِه، من ُجمَلتِها: الِحف 

َكاُ ، بـ)اِكْتَقاِن :  والالمراد ُق  اإِلح  ُمف بالو  يكالوَ   :علالى الحِقِقالةِ وُمَتعلَّ ُظ َوالالتََّفهُّ الالتََّحفُّ

ِم. ِظ َوالتََّفهُّ  الحفُظ ُمتقنًا، والَفهم ُمتقنًا، فمداُر العلِم َعلى التََّحفُّ
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ٌَ َعَلى َأْصَلْينِ  َة الِعْلِم َمْبنِيَّ  : َفإِنَّ ُقوَّ

A  ظُ : أحدهما  .الِحف 

A  مُ : واآلخر  .الَفه 

ََِّة اَذَكَرُل  ِ ِم ُِوَناِ .ب ُن َت ِ ِرِل مِن  ُقَدَماِ  َفَةِسَفِة ال  الَحِفُِد، َوُتوَجُد فِي َكَةِ  ِغ

ًظا ُمالحَكًمالالا  ِظ ما يريُدل منُه ِحف  ل العلم فمنَّه َينَاُله بالحرِ  عَلى ِحف  فَمن  أراد أ  ُيَحصِّ

ِرُ   ََ  ُمتَقنًا، َوَيق  ِم معانِِِه، فمنَّه ء ين ُبُل   العَذٰ لِ َتالَوى ماِلن الِم بالً ا ال ايَة منه إءَّ َمِن بَتَفهُّ ر 

ابَِلَتِِن أكمَل اءرتواِ  وأقَواُل.  هاتِن السَّ

َرىف فهَو َء يعرُل حقِقَة   َ َتِِن ُدوَ  امُ وَمن  َظنَّ أنَّه َيناُل العلَم بواحدٍ  مِن هاتِِن الُقوَّ

 العلِم.

ِ َر أهالِل العلالِم  ماِلن  مةحظالِة الحفالِظ   زَمناِلِه ووقتاِلِه، ومةحظالِة وَمن  لم  َيِسالر  فِهَمالا َس

َرى.  َ ِ ِن بِامُ َت َدى الُقوَّ ا  إِح   الفهم   زمنِِه ووقتِِهف َأَضرَّ

 فِي 
ُّ
اِح « الالَّنَاِ  الَحَسنِ »َوَقد  َذَكَر الَوَشلِي ِض ُشرَّ َِّالة»َعن  َبع  َحبِ ِه  -« الرَّ : َأ َّ -َوَلالم  ُيَسالمِّ

َع الحِ  َرى.َمن  َلم  َير   َ ِ ِن بِامُ َت َدى الُقوَّ ا  إِح  َم َكَمالا َين َبِ يف َأَضرَّ َظ َوالَفه   ف 

ٌر ظاهٌر   النَّاس. َوٰهَ ا  َأم 

فم َّ ماِلَن النَّالاس َمالن  يشالتِ ُل بالالحفِظ   غِالِر أواناِله وزماناِلهف تقديًمالالا وتالوًَِرا، اَتِالاًرا 

الظُ او ُمالكالِالرٍ  صطَفاً ، فِحصُل له ِحف  تالي ينبِ الي أ   فه، وَيالُقالل َفه  ِرن الُه بالحالال الَّ منَّاله لالم َيق 

 يكوَ  علَِها مَن الفهِم. 

ِقُعالالوَ  بِِشن ِشالالنَِة الفهالم فقالالط، فتجالالُدهم ُيرِسالاللوَ  َِالالاءتِهم    الالُرو  ُيَقع  ََ وُيقابُلاله قالالوٌ  آ

ََ ال و  تحقَِ  تل ُِالِقُلوَ  عَلى أذهانِهمف منَّهم ء َيستِمدُّ م معانِي ما يريدوَ ، ف المعانِي َتَفهُّ

ِ ٍه.  من مالخلوٍ  مالحفوٍظ، فِقعوَ    صحراَ  َبل َقع، َيِضُِعوَ  فِها   َت

الل : ) الُم فَمن  أراد أ  َيَتَرقَّى   العلم، ويناَله، ويحصُل له ما َذَكرل جماعٌة مالن السَّ الِعل 
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ِ ًرا فِِهَمالا بجادَّ ِ بِالتََّعلُّمِ  َم َس ِاله (ف فمنَّه ينب ي أ  ُيةِحظ الحفظ والَفه  الا ُيَرقِّ  أهل العلِم، مالمَّ

 فِه أهُل العلِم العارُفوَ  بِِه.

  َ ِر َوف  . ٰهِ لِ ولن ُتب َلغ ال ايُة إءَّ بالسَّ ابَِلِة، فة َتَتَعنَّ  السَّ
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الَْ دد ا َهَلح َاََّلا دهددَّه َح ِْ َدحددَْلَ ه لْدد ه   ا
 
َالَْ  ِح ه ْدددد َه ََلح دددد وَّا َاا بادددد َهِفا

كح  
 َْ دددد َاَّ َفحإانامح ِح َّْا ْردددد ح

ح
َتام ِه ِْ دددد مح  

 
َ حَلح ْددددََّا  ْح ََلح ِاْزلح ْددددَّا َتا ِح  لحدددد ْ

 َْ َاَّ دحلْباددددَّا ََلح دددد ناَّا ددددْبََّا ح كا ِح مه  
 
ِا اَ  ددَْل َرح ددْبََِفا جا َعح لْدد ي َخح َلح حاكح  

  

 
 

 

الا كا  التَّعلُّم سبًِة ُينالال باله العلالُم  َِّن هناَلا أ َّ -كَمالالا َذَكالر النَّالاظم فَِمالالا سالَلَ   -لالمَّ ف َبال

ُِدرُكه  الُر    مِرٌئ فِياالعلَم َء يتوقَّ  حصوُله على ُعُمٍر دوَ  ُعُمٍر، ف ََ ، َوء ُيدركاله آ ِسنٍّ

َرى، بِل اممُر كَمالا َذَكر فِي قولِِه:   َ  ِسنٍّ ُأ

الَْ دد ا َهَلح َاََّلا دهددَّه َح ِْ َدحددَْلَ ه لْدد ه   ا
 
َالَْ  ِح ه ْدددد َه ََلح دددد وَّا َاا بادددد َهِفا

كح  
ِ  علِالِه،   َِّالُو لالُه مالن الَعالو  َرمه الكبِالُر، بحَسالب َمالا يته فُربَّمالا ُيَوفَّ  الصَّ ِر إلى العلم وُيح 

َفالِر بمحفال ًمالا مالَع مبتالدإِ ُعُمالِرِل، ويالالحُصل لاله مالَن الظَّ ًظا وَفه  ح للعلِم ِحف  وٍظ واسالٍع فِرتشَّ

ََ  ومفهوٍ  نافٍع، فِرجُع علِه  ِ ن رزقِِه   العل ِم.َذ ٰل  بُحس 

 ، النِّ ٌ  علِالِه   السِّ كاِله ٰلكاِلن  وربَّمالا يقابُلالُه َمالن  ُهالَو متَقالدِّ َلالم ُيِصالب  مالن العلالم شالًِلاف لَتر 

 اءشت اَل به، فتقدَّ  الصَّ ُِر عَلى الكبُِرف ءشت اِل الصَّ ِِر بِه فِي المبادِئ. 

الالواغِل والعوائالالِ  اوإذا  َد مالالَن الشَّ شالالت َل الكبِالالُر بالالالعلِم فمنَّالاله ُيمكناُلاله أ  ُيدرَكالالُهف إذا َتَجالالرَّ

 والقواطِع.

 «: »كَِتاِب الِعل مِ »فِي   َؒقاَل الُبَخاِريُّ 
ِ
الَحاُب َرُسالوِل اهلل  ♀ وَتَعلََّم َأص 

 انتهى كةمه.«. كَِباًرا
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الالنِّ ء يمناَلالع  ُ    السِّ ًمالالالا، وَ فالتَّقالالدُّ ًظالالا وء َفه  ِ الالَل العلالالم ِحف  أهالالَل العلالالِم َلَهُجالالوا ٰلكاِلالنَّ َن

اِعي إلالى َطلالب  الواغل، وقالوَّ  الالدَّ الِة الشَّ بالالمبادرِ  إَلى تحصِِل العلالم   مبتالدإِ الُعُمالرف لِِقلَّ

 العلم   النَّفه.

الالنِّ مالالن تخلاِلالِِا نفِسالالِه مالالَن الَقَواطاِلالِع الالالالُمشِ َلة ن مالالن كبالالار السِّ ، َوالَعوائالالِ  فَمالالن  تالالالمكَّ

ِ ًرا حسنًاف فمنَّه ُيدرك منه ُب َِته.  الالمالانعِة من العلِم، وَساَر فِه َس

ُبُه.وَمح(ُّ الِعْلِم من العبد  : َقل 

َُ بياِن العلِم:   لساُنُه.وآَل

َراٌل َين َلُع منه.  َفالَقل ُب ِوَعاُ  الِعل ِم، َواللَِّساُ  مِ  

 قال النَّاظم: لالَهالَٰ ا و

َْ دددد َاَّ َفحإانامح ِح َّْا ْردددد ح
ح
َتام ِه ِْ دددد مح  

 
َ حَلح ْددددََّا  ْح ََلح ِاْزلح ْددددَّا َتا ِح  لحدددد ْ

 َْ َاَّ دحلْباددددَّا ََلح دددد ناَّا ددددْبََّا ح كا ِح مه  
 
ِا اَ  ددَْل َرح ددْبََِفا جا َعح لْدد ي َخح َلح حاكح  

ِمِهَمالا، َوِصالَ ِر   َ َراِ (ف لَِضآَلِة َحج   الَقلُب واللِّساُ : )امَص 
َ
ي ِرِهَما ماِلَن الَبالَدِ ، وُسمِّ َقالد 

َعتاِ  َصِ َِرَتاِ  مِن  َبَدِ  اإِلن َساِ .  َفُهَما َبض 

َْ) وقوُله: ِح ََّْااَّ ْر ح
ح
َتام ِه ِْ باِلِه مح البُِطَها بَِقل  ُلالو امُُمالوَر َوَيض  َ  َيع  ناَلاُل: َأ َّ الالالَمر  َِّاٌرف َمع  (ف َماَلٌل َسال

بِِِديُّ فِي   «.َعُروسِ َتاِج ال»َولَِسانِِهف َذَكَرُل اللَّ

ْبَوقوُله: ) جا َعح لْ ي َخح ل ٌ  َعِجٌِب، فالُجالَّالُة َلح حاكح ََ ََ الحاِل مَِن اإلنساِ   (ف أي  وقوُع تل

ُرَها بِالنَّظِر إلى َبضعتِِن َصال ِرتِِن مِن َهالا،  ُرها أو ينقُا َقد  القائمُة مِن لحٍم وَبَدٍ  َيكُمُل َأم 

كٌِِب َعِجٌِب َبِديعٌ  ٰهَ اَوُهَما: الَقل ُب واللَِّساُ ، وَ   .َتر 

ًمالالالا   امصالال ِر، وُقلاِلالَب  الالِ : أ  يكالالوَ  امكَبالالُر ُمتحكِّ    ٰهالالَ اَفالالم َّ الَجالالاري   حالالاِل الَخل 

ل قةِ  مالا  فِِه، فم َّ تالمالالاَ  ديالِن اإلنسالا ِ  َِ َ َراُل ُمتحكِّ الَن  ،وَكَمالالاَل عقلاِلهِ  ،أحِدَناف فوص  وُحس 

ِمِهَمالا ،يرجعاِ  إَلى قلبِه ولسانِه فحالِه ِرِهَما. ،مَع َضآَلِة حج   َوِصَ ِر َقد 
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الالورِ   ٰهالالِ لِ إِذ  جعالالَل اإلنسالالاَ  علالالى ؛ ▐ يالالدلُّ َعَلالالى عظمالالة الخالالالِ   ٰهالالَ او الصُّ

ُرل كلُّه إَلى قلبِِه ولسانِِه. تي ُردَّ فَِها َأم   البديعِة العجِبِة الَّ

َ  ُيَردُّ فِي َباطِنِِه َوَظاِهرِ وتحقيُق األمر باِلِه، وفِالهِ : أ َّ الالَمر  َمالالا   بالِن  :ِل إَِلالى َقل  حالديُث النُّع 

  ؛¶ َبشِرٍ 
َّ
ًَ »َقاَل:  ♀ َأ َّ النَّبِي ََ َح َحْت َصـلُ ا َصـلُ ذَ إِ  ،إِنَّ فِي الَجَسِد ُمْضـ

ُ ، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُثلُّ ُ   «.َأََل َوِهَي الَقْلُب  ؛الَجَسُد ُثلُّ

َِّالة اَقاَل  ِ ِم َُ »الَحِفِالُد: ب ُن َت َضالاُ  ُجناُلوُدُل، َفالمَِذا َطالاَب الالالَملِ َُ الَبالَدِ ، َوامَع  الَقل الُب َملاِل

ُباَلت  ُجنُوُدلُ  ََ  َُ ُبَث الالَملِ ََ  «.َطاَبت  ُجنُوُدُل، َوإَِذا 

الِرُل  ََ حاِجُباله، فهالَو ي   َُ بالدنَِ، ولسالاُن وإنَّمالا ُجِعل اللِّسا  علِه ِحجاًبا، َفالَقل ُب َملاِل

َُ وكاَ  صالالًحامنُه َوَين   َيكالوُ   -الالَوِزيَر دوَنالُه  -فالم َّ الَحاجالَب  فَلع عنه، فمذا طاَب الالَملِ

ُبَث وَفُسد ََ ًِِّبا، َوإَذا  َِِّة امركاِ . فَصالًحا ط  َظَهَر الُخب ُث والَفَساُد على اللِّسا  وبق
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الَْ َتادد لََْلح لْدد ه ِح َْ ا ارح دداح با َّْمه ََلح ْا ا فح  
 
الَْ  ََلح ِْسا ََْلحادلا اَّ َاََلح ِح ْكددد ِح َْفا َح مه حددد   

  

 
 

 

تالي ُتوِصالُل العلالَم إلالى الالنَّفه، الالبِِت َمسَة موارَد من الال ٰهَ افِي النَّاظُِم ذكر  موارِد الَّ

 :وُت يُ  القلَب حةوَته

B  ُل: الَفْهمُ ـَفال َراُك الَمْوِ(ُد األَوَّ  الَكَةِ .ُمَراَد  فِي الَمَعانِي الالف َوُهَو إِد 

اِسِخ فِي الِعل ِم.الُهَو ال :َوالنَّافُِع ِمَن الَفْهمِ  ى َعِن الرَّ  ُمَتَلقَّ

تالالي ُيبديالالاله صالالارِا الالالَمالالن  َرَسالالخ ِعلُمالال فالالم َّ  َِهالالا، الها صالالحِحًة، َفالالانَتَفَع بالالالمعانِي الَّ َها ُمَتلقِّ

ِمهِ   .َوَقِوَيت  َمَلَكُة َفه 

الالَلَع الَقالالَد     ٍن منالالهُمالالتمَ  العلالالِم، غِالالرَ وإَذا كالالاَ  ُمَلع  ََ الالال فكِّ شالالًة، الَبالالَدا  تلالال معاين ُمشوَّ

يالفَتلتبُِه فِي َنف ه ال  ر الفهِم.الوِرُثه ُعس  وتُ  ،متَلقِّ

B  رَ ُمَذاَثَرةُ ـ: الالاَّانِيَمْوِ(ُد ـَوال ََ َمُه َمَع آ ي الِعل ِم ِعل   ُمَراَجَعُة ُمَتَلقِّ
َ
 .ف َوِهي

يْت  َنَّال ف ُمـَذاَثَرةً )ُسم 
ِ
ر بالَِن الم ك  ناَلِِن َفَصالاِعًدا، فالِجلُه أحالُدُهَما إَلالى اَها ُمَفاَعَلالٌة بِالال ِّ ث 

رِ  ََ ِِه َعن  ُمَعلِّمِهمَ  ،اا ِن َما َسَبَ  َتَلقِّ َل ُمِعَِدي   ا.الويَتَجاَذَبا  الَقو 

ُم )الُمَ اَكَرِ (   كةِ  العرب يقع بِن  نَِِن فوكالَر.افاس   ث 

اِرُج َعَلى  وَنُه )ُمَ اَكَرً (المَّ الألسنَِة النَّاِس موالدَّ ال ي ينظالُر ا فا يسمُّ سمُه )ُمَطاَلَعالٌة(ف َفالم َّ الَّ

ى  ًمال(ُمَطالًِعا)  الكتِب وحَدُل ُيسمَّ ًظالا أ  ُمتفهِّ سالم )الُمالَ اَكَرِ ( ء اا، وال، سالواً  كالا  ُمَتحفِّ

َر العلمِ ا بِن يكوُ  إءَّ  نَِِن َفَصاِعًدا يَتَجاَذَباِ  ِذك   ا.البِنهمَ  ث 
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، الطَّامِِح إَِلى َمَعالِي امُُموِر. :ُمَذاَثَرةِ ـَوالنَّافُِع ِمَن ال َعُة َمَع الَقِريِن الَجادِّ
 الَواقِ

َ
 ِهي

B  ُس ـَوال)ْ َراُر الِعل ِم عَلى النَّ َمْوِ(ُد الاَّالُِث: الدَّ ِ َهاف َوُهَو َتك  ِه، َوإَِعاَدُتُه َعَل  .ف 

ِس( مسَم افم َّ  ر  َراِر، )الدَّ ِد والتَّك  ماله  فمعادُ  العلم بعالدَ وَوٌذ من الَعو  ظاِله أو بعالَد َفه  ِحف 

ًسا(. ى )َدر   ُيسمَّ

َد الفجِر فَحِفَظ  ال ٰهِ لِ فَمن  َجَلَه َبع  َكَمَهالا، فلمَّ ِ الُل ِسالَتاَرُل، الامبِاا حتَّى أح  ا أرَسالَل اللَّ

ر وَبَلَغالِت النُُّجالالوُ ، وَهالالَدَأ صالالوُا النَّالاِسف  الالَ  ُيكالالرِّ ََ ى  = بِالالااام ٰهالِ لِ َقالالاَ  فو ُلالالُه ُيسالالمَّ فِفع 

ًسا  .()َدر 

ال ًقا بَمفهوٍ  تلقَّ ََ َكَو   يكو  َقَرأ  فَوَكَ ا َلو  َكا  ُمتعلِّ ِ ََِّن لاله الالالَذ ٰل َمحفوَظ َعَلالى َشالٍِخ َبال

َر تلالَ الال ثمَّ  ،معانِه تالي الرَجالع إلالى داِرل، َفمنَّاله إذا أعالاد َتالَ كُّ هالا علالى معاين الَّ اهالا وَأَمرَّ تلقَّ

ِسه ى  ،َنف  ًسا(. ٰهَ اُيسمَّ  )َدر 

ْ(ِس:  ِ .والنَّافُِع ِمَن الدَّ  ُهَو الَكائُِن فِي َوق ِت النََّشاِط َوالُقوَّ

ِسه ُمعًِدا له تِِه. ،فَمن  أراَد أ  ينتفَع بَدر  َِّر أوقاَا َنَشاطه وقوَّ  فمنَّه ينب ي أ  يتخ

B  ابُِع: الِفْكَرةُ  َمْوِ(دُ ـَوال ِقُِ  النََّظالِر فَِِمالا ُيب َتَ الى ماِلَن الِعل المِ الرَّ َراِرِل َعَلالى  ،ف َوِهي َتح  باِلمِم 

ٍ ، وَ  َد َمرَّ ً  َبع  َراِج االَقل ِب َمرَّ تِخ  َت ال س  نَى.الَمب نَى مَِن الالَما َتح   َمع 

َلائُِن الال ََ الًرا(، بالو   َمَعانِيف فتحقِالُ  الفم َّ َمَبانِي الَكَةِ   ى )فِك  النََّظالر فَِهالا وإجالُتاله ُتسالمَّ

الَر  َتَتطلَّب الوصوَل إَلى مقصوٍد ُتَقلِّب َنَظرك فِه حتَّى ُتدِرك معنًى تلتمُسُه فِما ُتطلِ  الِفك 

 فِه.

الَد تَ  والنَّافُِع ِمَن الِفْكرِ فِي الِعْلِم: ُن َبع  ه  َك باِلِه الال ِّ الِم وَ الَمالالُهالَو َمالا َتَحالرَّ اِل آَلالِة التَِمالك  ااِ  الَفه 

 .الِعل مِ 

ُر   العلِم للوصوِل إلى ال ِالِه، المعانِي الشَّ الَفالِفك  َبل مالن  ُعُمالر ُمَتلقِّ ريفِة َمَحلُّه فِمالا ُيسالَتق 

طَِن، أو عنالالَد الالالالَمَباِدي، أو عنالالد الالالالفالالَة َيحُسالالُن الُهُجالالو  علِالاله   الالال منتهَِن قبالالَل المتوسِّ



17 
 

ْكُتور :  يخ  الدُُّ يُّ ل َمَعال ي الشَّ َصال ح ْبن َعْبد  اهلل  ْبن َحَمٍد الُعَصْيم   

 

هم  ا
ُصل منفعُته إءَّ بعَد تفم َّ مَن العلِم،  متةئِ َر   العلِم ء َتح  م معانِِالِه، فالمذَ المَ الالِفك  ا ا  َفه 

ُم ال ي فنونِهكتملت  آلة العلِم مِ اَمَعانِي، ثمَّ الَتمَّ َفه  ُر ال فن َتَلقِّ اًء المرِ  فِه حِنلالٍ  كَمالالكاَ  فِك 

ََ اًء، َوإ  كا  قبل الُيوِرم كم ِ َباًء َذ ٰل ََ َباًء ُيوِرم  ََ  .كا  

نَ  ِر   الوصوِل إلالى الالفُملتمُه العلِم ء ينبِ ي له أ  ُيجِهَد ِذه  معانِي قبالَل َتَمالاِ  اله بالِفك 

ِمِه و َسه بمَ الكتمَ اَفه  ا َيُش ُّ علَِهاف َكَمن  يحِمل ثَِقًة َء َيقِدُر َبَدُنه َعَلى الاِل آلتِِه، مَنَّه ُيشِ ُل َنف 

ِعه  .َرف 

ََ الا أوَرَدُل الالَوربَّمَ   اَمَها.المالفهو ُيجِري َاطَرُل ُمنقدًحا   أموٍر َء َيعي ت ،َمَهالِ

الر فَِهالا المتكلِّمالو   -َمالاَلًة  -مرُ  فاِلي تعلِالِل امََحاديالِث  الا يسمُعُه الالمَّ الفم َّ م أشالِاَ  َفكَّ

َكًة ُلهم ِض آلِة العلِم، فَصاَر َتعلِال الكتماا  الفهِم والمالفورسُلوَها على َعَواِهنَِها َقب َل ت ،هابِ  ح 

 .ِعنَد العارفِن بالعلمِ 

 فمنِّي سمعُت رَ 
َّ
ِحِِح: َأ َّ النَّباِلي ُ ِّ َسالَلَمةَ  ♀ ُجًة ُيَعلِّل حدياًلا فِي الصَّ

ِ
 َقالاَل م

  ٰهَ اَفَقاَل: ، -ن َسلَّت  مِن  فَِراِشِه اا المَّ اللَ  -« َأَنِفْسِت؟» :▲
َ
ٌة، َوِهالي َأ َّ  الَحِديُث َلُه ِعلَّ

 
ِّ
َواَج النَّبِي َد ِوَءَدٍ . ♀ َأز  ُلوًدا، َوالنَِّفاُس َدٌ  َيُكوُ  َبع   َلم  َتَضع  إَِحَداُهنَّ َمو 

َل الال َوٰهَ ا َ َّ َأص 
ِ
نًى َساقٌِطف م ِ ي َعلََّل بِِه َمع  نَى الَّ : ُحُصوُل التَّن ِفِِه، َوُهَو (النَِّفاسِ )َمع 

ِ ُض َأي ًضا  ى الَح َُِسمَّ َأِ  بَِدٍ ، َف  (نَِفاًسا)لِل َمر 
َّ
ِ ي َأَراَدُل النَّباِلي لاِلِه:  ♀ ، َوُهَو الَّ بَِقو 

 «.َأَنِفْسِت؟»

َوى سهوَلِة  اسه صاَر شائًعا   النَّ اممُر الَّ ي َذَكرُا َطورتَ  َوٰهَ ا فِِما ُفتِنُوا بِه من َدع 

معلومِة ُتالوِرُثُهم ُقالدرً  علالى المعلومِةف فظنُّالوا أ َّ سالهوَلَة الُوُصالوِل إلالى الالالالُوُصوِل إلى الال

الري بِ كُ ُنُفوِذ أفكاِرِهم   معانِي العلم، وأنَّهم ُيدرِ  ِقه أشالِاَ  تج 
الَواطُِرُهم  وَ  من حقائِ ََ  فَهالا 

حُض َجَرَيالا  الَخالَواطِِر، الَتالَدبُِّر القالرآ ، فمنَّاله مالا ُين َسُب إَلالى المَّ المسموِع الِوَ    كالٍِر مالكال
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ِريعِة.اوربَّما   شَتَمَل َعَلى َمَعاٍ  َفاِسَدٍ    الشَّ

ــ اغالالَب : أ َّ ُمرَمْقُصودُ ـوال اِل العلالالِمف ينبِ الالي أ  ال  حصالالوِل كمالال يالالَد النَّجالالا  عنالالد اهلل، الرَّ

َد تَ  َر   العلم َمرتبٌة ُتدَرُك َبع  ِم وَ مَ اليعرَل أ َّ الِفك  تِمَ االاِ  الَفه   اِل آَلِة الِعل ِم.الك 

B  الِرلِ ُمنَاَظَرةُ ـَمْوِ(ُد الَخاِمُس: الـَوال ِ ُث فِي الِعل ِم َمَع َغ َ الَبح 
ال فف َوِهي ٍل ُدوَ   َر ِ اللِنُص  َقالو 

َر، َوإَِقاَمةِ  ََ ِ ِه. آ ِة َعَل  الُحجَّ

. َوالنَّافُِع ِمَن الُمنَاَظَرِة: َراَدِ  الَح ِّ  َما َكاَ  َمَع ِذي ِعل ٍم إِلِ

َُ َتْجَمُع َوْصَفْيِن:ـَفال  ُمنَاَظَرُة النَّافَِع

A   :ِهَمالَأَحُدُهَما ِ َس الا فاِلي َنف  ِ ِن باِلالِعل ِم الَكاماِلِلف إِمَّ ِ َن ُمتَِّصَف ََ  ،االُوُقوُعَها َب ال الا فاِلي تِل  َوإِمَّ

ِ نَِهاالال َوَلِة بَِع  .َمس 

A   :الَأ   َيُكوَ  ُمَراُد ُكلٍّ مِن ُهمَ َواآلَخُر.  ا الُوُصوُل إَِلى الَح ِّ
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َاْلَا َاح حدد  ه دد  و َناسْ ح ِهبا دد فحدد ْفظح  
 
دد   َاَّلاْفظح ْددَّا َح ََلح َا َاصادد ِاده  َل هدد 

 َ دددد به نحَلا ددددْ ا َا ِح َ هَِفا دددد َ ح مح  َلح
 
ا هَالَْ  ددد ح ددد َحح ما َوا

ح
َاْ  ددد َّا ه َ ح دا دددبه  

َ اَُ  ِهبا َاْلهدَلح دَلا َلا َشح ِْصو َحا بو  
 
َالَْ  َتحلا ددَلا ِا ْردد

ََلحاكو لْدد ا الْ ا ََّ لْددبا قح  
ددد  َامه حجا َِفا ا حدددََّْْلَاأو َلح ِو اَّ ََلح ْفدددظا  

 
َلحوَحا ح حددََّْ  ِح َ َْ دد ما هَمح ددْ َ ح  لح ْ ح

 َ ددَلَتادد ح ْ طح َاه ِي دد آخح دد دَاٱَلح ْزتااح  
 
َِح  د  د َدحدَْلَزح ْفًظ ََّامح َاْ َاَحا ْاد ح دَاِفا  

َ هفا دددَله هَتا لَْ  لْدددبا ِا َْقح َا َتا حددد 
ْح  

 
ددد  مح َ ح َنا ح  ِ دددطح َْ َتامه ِح ِا َْلحددد ْ   طا

  

 
 

 

ال ي ظوظِِهم  مِ امبِاِا أ َّ النَّاس يتفاوُتوَ    ُح  ٰهِ لِ   النَّاظُِم ذكر  ِم الَّ ن الحفِظ والَفه 

  .ينالوَ  بِِه العلمَ 

اٌك للمعانِي. فَتِجُد فيهمْ  ٌَِّة   الفهم وُقدرٌ  علِه، فهو واعٌِة َدرَّ  َمن  تكو  له أهل

تَبِة من الفهِم، َفمَ  ٰهِ لِ ُر عن الَمن  يتَقاَص وتجد منهْم  ا َلُه فِه كبُِر نصٍِب، َوإ  كاَ  له الالرُّ

 حظٌّ من الحفِظ.

 ا بقوله: الوأشار النَّاظم إلى الالَّاين منهمَ 

َ ِهبا َاْلَافحدد َاح حدد  ه دد  و دد ناسْ ح ْفظح  
 
دد   َاَّلاْفظح ْددَّا َح ََلح َا َاصادد ِاده  َل هدد 

 َ دددد به نحَلا ددددْ ا َا ِح َ هَِفا دددد َ ح مح  َلح
 
ا هَالَْ  ددد ح ددد َحح ما َوا

ح
َاْ  ددد َّا ه َ ح دا دددبه  

 ء ُيَعدُّ من أربابِها. نِّسبة إلى قوَّ  الفهم هو ضعٌِ  البِتِِن بالٰهَ ي ِن م كوُر   الفال 

ُماله، فُمقابُِلال الُع  َفه  َمالن   :ه مالنهم  وُعِرل ُمقابِله بحالاِلهف فمنَّاله إذا كالاَ    النَّالاس َمالن  يض 
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ُمه.  يقوى َفه 

َمن  يكوُ  ضالعَِ  الحفالِظ مالع محبَّتاِله العلالَم ورغبتاِله وتجُد فيهم أيًضا بالن سبَ للحفِظ 

 فِه.

ٌن منه، سهٌل علِِه.َمن  هو وتجُد منهْم   َقِويُّ الحفِظ، ُمتمكِّ

 فالنَّاس متفاوتو    الحفِظ والفهِم على درجاٍا وَمَراتَب ُمتباينٍَة.

 وأشار النَّاظم إلى َمَراتِب النَّاس   الحفِظ   قولِه: 

َاْلهد دَلا َلا َشح ِْصو َ اَُحا ِهبا ََلح بو  
 
َالَْ  َتحلا ددَلا ِا ْردد

ََلحاكو لْدد ا الْ ا ََّ لْددبا قح  
ددد  َاْلَامه حجا َِفا ا حدددََّْأو َلح ِو اَّ ََلح ْفدددظا  

 
َلحوَحا ح حددََّْ  ِح َ َْ دد ما هَمح ددْ َ ح  لح ْ ح

 َ ددَلَتادد ح ْ طح َاه ِي دد آخح دد دَاٱَلح ْزتااح  
 
َِح  د  د َدحدَْلَزح ْفًظ ََّامح َاْ َاَحا ْاد ح دَاِفا  

ِا َْ هفا دددَله هَتا لَْ  َا َتا حددد 
ْح َ لْدددبا قح  

 
ددد  مح َ ح َنا ح  ِ دددطح َْ َتامه ِح ِا َْلحددد ْ   طا

ل   َضِعُِفه. َكلُِل الحفظِ : فاألوَّ

ن الوالاَّاين:   .جتهاٍد منها  قلبِه دوَ  كبِِر محفوظاُا الَقِويُّ الحفِظ حتَّى َتَتمكَّ

 ب ِن الومن ُ 
ِ
َفُظ َيا َأَبا َعب الِد ال: حاُل َعب ِد اهلل ِ َ  َتح  الالُمَباَرِكف َفمِنَُّه ُسلَِل: َك ح  َفَقالاَل:  ،؟نِ مَ الالرَّ

ُتهُ اا ُهَو إَِذا الإِنَّمَ » ِ ًلا َحِفظ  ِ ُت َش َتَه َوَجالَد طريًقالا  ،حبٌَّة ورغبالٌة لالهالف أي  إذا ُوِجد   قلبِي مال«ش 

ن منه وَرَسخ فِه، فصار ِعلُمه حاِض  ًرا بقلبِه، فهو ء يحتاُج إلى النَّظالر   الإلى قلبِي، فَتَمكَّ

) ُمشاِر إلِها بقولِه:الالكتِب ال
َ َح َنا ح  ِ طح َْ َتامه ِح ِا َْمَحلح ْ  .( طا

ُع قَِمط رٍ اطُِر: ـالَقمَ و تِنَا. فَجم  َفُظ فِِِه الُكُتُب، بَِمن ِلَلِة الَحِقَِبِة فِي َوق   َوُهَو ِوَعاٌ  ُتح 

َتِقٍر إلى الكُتِب الالفالحافُظ ال ن غُِر ُمف   اطِِر.الموضوَعِة   الَقمَ المتمكِّ

َِّاًرا: بنُ وكا  الخلِل   أحمَد ُينِشد بًِتا َس

ًمالال ِ َه ِعل  الالرُ الَوَلالال  ا َمالالا َحالالَوى الِقَمط 

 

رُ   الالالد  الالالُم إِءَّ َمالالالا َحالالالَواُل الصَّ  َمالالالا الِعل 
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َالَْ ِا لحْبَفح تْلحما َالطا ْلَِفا ْْجا
ح
ْ ََلح لْ ح َ ا

َ
الَْ  ََلح

ح
َتادد ْ 

ْا
َنا ددله َْله َح َ ْح َ لْدد ه َدحْبَ ا

َ 

 
 

 

الا  َِّن لالمَّ ر َالأ َّ العلم بالالتَّعلُّمِ النَّاظُِم َب ل بِ المسِة مالوارَد ُيالال، ثالمَّ أتَبَعاله بالِ ك  هالا العلالُمف َحصَّ

َالَْ) أرشَد إلى ما َتنَبِ ي مةحظُته   َطَلِب العلم، فَقالاَل: ِا لحْبَفح تْلحما َالطا ْلَِفا ْْجا
ح
ْ ََلح لْ ح (؛  ا

ِر  عَلى تحصِلِه، سالًكا ما ابتِغ العلَم وَ  اأِي   وِصَلِة إلِِه.يجُمُل مَن الطُّرق المُ ح 

لحْبَ) :فقوله َالطا ْلَِفا ْْجا
ح
ْ َِه من وجِهِه امعنَال: (؛ َلح َ  فِه طريًقا جمًِة حسنًا، بو   َتو ت ُل س 

ََ  منُه.  الَّ ي ُيَل 

ظِِِم الِعل  »وقد تقدَّ  فِي  َةَصتِهِ »وَ « مِ َتع  ا المتعلِِّ  بَمالالَن القوِل الالبِاُ  كالٍِر مِ  َوغِرِهَما« َُ

ُ ل َجمًِة، وَمن  َعالَدل عنَهالا إلالى غِرِ   َ َ   العلم، فَمن  سَلَكها َكا  َأ ُمل فِي طريِ  َأ َهالا َيج 

 لَ َلطِه فِي سلوك طريِقه. فرَّ بنفِسِه   العلمِ الَأَض 

   الالالنَّف ه فُمقَتَضالالال لتالاللا َ اامَدِب، و ن مفالالاتِِح ِحِالالازِ  العلالالِم: سالاللوكَ ماِلالثالالمَّ َذَكالالر أ َّ 

رس مِل، فقال: ،والدَّ ِخ واللَّ الَْ) ومَع الشَّ ََلح
ح
َتاد ْ 

ْا
َنا له َْله َح َ ْح َ لْ ه َو فاِلي َمعنالى َوُهال(، دحْبَ ا

ِ نِ اقوِل ُيوُسَ   َهالُم الِعل المَ » : ؒب ِن الُحَس الَداِديُّ فاِلي «. بِامََدِب َتف  َرَواُل الَخطِِالُب الَب  

تَِضاِ  الِعل ِم الَعَمَل ا»  «.ق 

َُ ال َقاِن:ـَوالُجْمَل  َمْذُثوَ(ُة َلَها ُمَتَعلَّ

A   :َِّةُ اإلِ الِهَبُة َأَحُدُهَما  .ٰلِه

A   :ُة.الِمن َحُة الَبَش الالَواآلَخُر  ِريَّ
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ا  َُ َفَومَّ َُ اكِ الِهَب الَم مفم َّ اهلَل يَ : ٰلِهيَّ ًبا، َفمِ َّ الِعل  ِ ، َوإِ َّ ِالَراُم الَهُب الِعل َم لالَمن  َكاَ  ُمَتَودِّ النُُّبالوَّ

َعُل مِن  َأن َواِر النُُّبوَّ ِ  َر وجالوُد شاليٍ  مالن العلالِم  فِي ُقُلالوِب َقلِِلاِلي امََدِب، اهلَل َء َيج  ولالو ُقالدِّ

 .الممدوَح شالرًعافهَو لَِه العلَم ال ،عنَد قلِِل أدٍب 

ـُ شـــرًعا ، الحامالالُل للهالالو النَّالال: فــالعلُم الـــممدو
ِ
ب إلالالى اهلل عبالالد علالالى التالاللا  افع، الُمَقالالرِّ

 شريعتِِه.

ا ال َُ الَبَش ـوأمَّ : ـِمنَْح َُ ِب، الُمَعلِِّمَِن َيَتَعاَهُدوَ  الالَفمِ َّ الرِيَّ َمُه لِل ُمََلدَّ بَِِنف َفُهَو َيب ُ ُل ِعل  ُمَتَودِّ

نَُع َقلَِِل امََدِب مِن هُ   .َوَيم 

ِق اممانالِة  وأنَّهُمَعلِِّمَِن يعلم أ َّ العلَم َلاَنٌة، الال نَ َفم َّ الَعاقل مِ  أمٌِن علَِها، فِمالن  ِصالد 

ََ الِخَلاَنِة، وء ح َّ   العلم إءَّ ل ى َمن  له ح ٌّ فِي تِل   .َمن  تودَّب بآدابِهالأ   يتحرَّ

، ومَع رسولِهِ 
ِ
بو  بآداِب العلِم مَع اهلل الة أهالِل ومع ، ♀ فم َّ الَّ ين ء يتودَّ أئمَّ

 ََ ِهم، ومَع أقرانِهم، ومَع مجالِه العلِم وأهلاِلهف لالَِه لهالم حال ٌّ   تلال َِ العلِم، ومع شِو

ََ الخلاَنالالَة فِهالالا العلالالُم الالال  الالخلانالالِةف فالالم َّ تلالال
ِّ
واممالالُِن ، ♀ موروُم عالالن النَّباِلالي

ََ الجواِهَر والَّآللَِئ إءَّ عندَ  ادُق ء يجعُل تل  َمن  َلُه ح ٌّ فِها. الصَّ

ََ الَّ ين لهم ح ٌّ و الالملتلموَ  بشالالال همُ  :أولل َِِّة، وامحكالا  الروطَِها مالن ااداِب الشَّ رع

َِِّة،الال ِع وإَذا ُسلَِبت  منُهم كاَ  بحامِِل العلِم أ  يب َلُه لُهم،  فمذا ُوِجَدا فِهم  َكاَ  حقًِقا َمر 

 بصاحِب العلم أ  يمنََعه منُهم. حقًِقا

َتباِلالر اوَ  الالالمَ فالالمِ َّ َعب الالَد  ىفالأَبالالاٍر ماِلالن أحالالواِل َمالالن  مَضالالفاِلالي ٰهالالَ ا ع  ح  ب الالَن َأباِلالي َحالالاتٍِم  نِ الالرَّ

َحاَبُه َلمَّ  الالَوَأص  ُِوِ ، َوَضالاَق بِِهالم  َزَمالنُُهم  َعالِن الَر لَِسَمالالا َقَصالُدوا مِص  ال اِع الَحالِديِث َعَلالى الشُّ

مَ  نَبِ الالسَّ نٍَب الَقع  َلَمَة ب ِن َقع   ب ِن َمس 
ِ
 اِع َعَلى َعب ِد اهلل

ِّ
ِ ِهم   في الَرُأ َعَلال َِق  َد الِعَشاِ ، َف َكاَ  َيو تِِِهم  َبع 

وِ الال»كَِتاَب  الَم « ُمَوطَّ َ  الِعل  و  الَل َأَدٍب، َيَتَحالرَّ َنَّالُه َرآُهالم  َأه 
ِ
ف م ٍَ ِويالِه َعالِن اإِلَمالاِ  َمالاِل الِ ي َير  الَّ
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ِم  ِل الِعل  ِسِه فِي َحم  َتِلُموَ  ُشُروَطُه، َفَحَمَل َعَلى َنف  ِ ِهمِ َوَيل  وَنُه َوُهالم  ماِلن   فإَِل الَتِحقُّ َنَُّهالم  َيس 
ِ
م

لِِه.  َأه 

ِ نَةَ  َِ َِاَ  ب ِن ُع َباِر ُسف   َ ُجالَل الَفائاِلَدِ  لِ »َأنَُّه َكاَ  َيُقوُل:  فَوفِي َأ ِرُ  الرَّ ا َأَرى ماِلن  الَمالالإِنِّي َمَح 

فِمنَُعاله العلالَمف منَّاله  ،تصُلُح فِهِ ، َفهو يةحظ أ َّ ملتمَه العلم له ُصحبٌة ء «َحاِل َجلِِِسهِ 

ُِجَعُل  حبُة ف ََ الصُّ ُه. يخاُل أ  ُتفسَدل تل  العلُم عنَد َمن  َء يستحقُّ
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َ
ح
َاْ  ددْم ا َاََّلا َه ْ دد َحه َاصادد فا ه دحبه  

 
َالَْ  ثا ا َرح َْفحِفا َاَّ َدحْ د ه دْ  ا َقح ْقد ا مح  

َمح َ  ْم ا َاََّلا َا هْ  َلا َْ حح ا تحد فحكه  
 
ددد َتحقا تحددد   َمح دددَله ْمح نًددد َمه ِا  

قح  مه
  

 
 

 

الالالا  َر لالمَّ َرَع يالال ُكُر أنواًعالالا مالالَن امدِب الَشالال فأ َّ العلالالم ء يحصالالُل إءَّ بالالامدِب النَّالالاظُِم قالالرَّ

المَت الَحَسالنَ  ِت(ف أي  الصَّ م  ن الصَّ ًما )ُحس  ال، ووجوًها منه، ُمَقدِّ ا ء ُيحَتالاُج الباإلمسالاِك عمَّ

 الكةِ .إلِِه من 

قت َمَض  مت إذا تحقَّ د الصَّ َِّن  منفعُته وء َمَض الويتوكَّ ُ  الكةِ ، أو لم تتب ُته.الرَّ  رَّ

:  َ َُ َأْقَسا َُ َثَ َث  َفالَكَ 

A   :ُِِّن الَأَحُدَها  َمن َفَعِة.الَكَةٌ  َب

A   :ُِِّن الَوَثانِيَها ِ .الَكَةٌ  َب  َمَضرَّ

A   :ُعُه مِن  َض الَيتَ َكَةٌ  َلم  َوَثالُِاَها َِّن  َنف   َرِرِل.الَب

مِتف لاِلوالعبُد موموٌر    ِ ِن امَِريِن بِالصَّ حِحِنِ »ا   المَ القسم ن حالديث َأباِلي مِ  «الصَّ

 ؛ ◙ ُهَري َر َ 
ِّ
َِ اآلِخـرِ »َقاَل:  ♀ َأ َّ النَّبِي َفْلَيُقـْ(  ؛َمْن َثاَن ُيْؤِمُن بِـاِِ َوالَيـْو

َِِّن الال - موموُر به هو َما كاَ  ًَِراالف فالكةُ  ال«َخْيًرا َأْو لَِيْصُمْت   ، َوَمالا َعالَدال-منفعة الأي َب

الالالم - َِِّن الالمَّ الال  منفعُتالاله مالالن مضالالالمضالالالا يكالالو  َبالال ِ ، أو لالالم تتحقَّ تِه الرَّ َفالالم َّ الَعب الالَد مالالوموٌر  -رَّ

ِلَ  لساَنه ويحفظَ  ،باإلمساِك عنه   متالًة ما أرشَد إلِه النَّاظم بقوله:اُل، مهُ وأ  َيخ 

َمح َحح ا تحد  ْم ا َاََّلا َا هْ  َلا َْ  فحكه
 
ددد َتحقا تحددد   َمح دددَله ْمح نًددد َمه ِا  

قح  مه
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مالُد العمَّ  أي  ُكن َازًنا لَِلَسانَ، حافًظا له، ُمالمِسًكا ا ء ََِر فِالِه مالن الكالَةِ ، فمنَّالَ َتح 

ََ عاقبة  الَرِ ، ويَ َذٰ لِ َِ َِا واا ن الُرَك باِلالخِِر   الحِالاِ  وفاِلي الفِي الدُّ  الَمَمالالبَقالى ِذك 
َ
اِا َمالا بقالي

ُرَك. ََ 

الالُر هالو ماِلال َوٰهالَ ا تاِلالي َتفُسالن  أامم  إذا أرسالالُلوا  ،َهالالا أحالواَل الخلالالِ  ُد بِ كاَلالِر مالالوارِد الَعَطالِب الَّ

ُِِّن الضَّ َألِس  ُعه من  َض ا َء المَّ الَرِر، أو مالنَُتُهم فِي ما ء ينفُعُهم، أو    ما هو َب َُِّن َنف  فم َّ  فِرِرلال َيَتب

 يرِجع َعلِهم بفساِد قلوهبم. ٰهَ ا

ِِّماوقد ذَكَر  مالن ُمفِسالداا القلالوِب، َفَلَهالج بواحالٍد    غِِر كتالاٍب أبواًبالا  ؒبُن الَق

، أو َوَقالَع فِا يضالالمالفوَقَع فِِ ، َطَُللمنَها َوُهَو )َكالر  الكَة (، فم َّ َمن  َكاُلَر كةُمه َكاُلرَ  ا المالالرُّ

َِّن منفعُته من ض ََ  َرِرل، فِرجُع  الء يتب ِ ِ ِه بفَساِد قلبِِه.َذ ٰل  عل

ُنه من  ل  ََ ياَضاِا النَّافَِعِة فِي توَحب ُه اللِّساِ  و الَةح امَالةِق، الالرِّ ِه َوإِص  ه يِب الالنَّف 

د أحدُ  ل  َ فِنب ي أ  ُيَعوِّ ََ َسه  بو  يتقلََّل من الكَةِ ، وإَذا َجَلَه   موضٍع فِالِه  فهلسانِ  َنا َنف 

ن  هو أكُر منهالغُِرل مِ  ، وإ  كاَ  ُيَشاُر إلِِه بالعلِم أكال فمَّ ََ ولم يتكلَّم  الن  هالو أمَس َر منُه، ممَّ

ِن دينِه.المَّ الم ٰهَ ا  أقرانِه، فم َّ رَعايَة   ا ينَتِفع بِه العبُد   صَةِح قلبِِه وُحس 

ُر ال ِ  وَجَرَياُ  لَِسانِِه بِن النَّاسالوإذا َكاُلَر َه   َِاُل. ،مر   وقَع   أشِاَ  ُتفِسُد دينَه ودن

ٍق  باِر ُمَورِّ  َ ِّ َأنَُّه َقاَل: وفِي َأ
لِي ِس »الِعج  ُا َنف  ِت َر ِس الي َعش  الَجاَهد  الم  الِم الصَّ . «نَِِن فِي َتَعلُّ

 .انتهى كةمه

َوُ  الَكَة ِ ُمَجاَهَدةِ ـووْجُ  ال بِ  ،: أنَُّه توجُد عنَدل َشه  َِح   ُه لساَنه.َف

ظ اللِّسا  ََ امعنى، فمَذا الال ٰهَ افاعقل   ،فمذا أردَا أ  ترَتاَض رياَضة ِحف  شالتاقت نفُسال

ََ امبصارُ اللكةِ ، و ََ امصابعُ ، رتفعت  إلِ ََ َما  فوأشارا  إلِ ِجم  لَساَن سالتطعَت، افَول 

ِجل َت إَلى الَحديث فَوقِلَّ  ا باإلمساِك عِن الكةِ  تارً ، أو بالتَّقلُِّل منه تارً  أََرى، فمذا ُأل  إمَّ
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العُ  هبالا ديالُن الَها ديُن المر  وعقله، كمَ ُر بِ الكةَ ، فم َّ قِلَّة الَكَة  يكالُ  ا أ َّ كالرَ  الكَةِ  َيض 

 .المر  وعقُلهال

َتبِر اوَ  َقُه. ٰهَ اع     أحواِل النَّاس تجد  ِصد 
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َْ  ح
ح
ْ ددم َوح نحدد سو

ه
َْ ْ َتحددْأح إاْ َتحددَلح  َلح

 

َالَْ  َِفا َلفحدد ي ِه  ْ ْفتحَمح َْلَمه
ح
َْ لْدد ا لحددََّْ ا   ح

َاْ حد  َنا ح َْ د َتحكه د تاقح فح ح َاح   حابا
 
دد   قح َنح طا َفا ددَّا ددْ حكح ِح ِحوَ َتحدد دد ا  حح

 َ د تا ا َاح د  و جه َعح َْ َما  ْ ه
ح
ْ ِح َ ْ  فحكح

 
َتا ْ حَ  ْادد و َفح ددْ ا ِح َ َْ دد َما َنحدد طا ا ِا دد  طح  

 َ ِحوَتاددَّا َْ َ َحْح ََّْادد ح َاَّ َِفا ِا ا دد َّ جح مح  
 
 َ

ح
َلاَُاْ 

َ ح َتحددْأح ِا ََلحاتلا حدد فه ْلحدد با  
ََه  َْ حد

ح
د َْ قَل َحح َفح ْعلْ َتا ح ْم ه  اََّلا

 
ََه  دتْقح َمه لْد ي َعا كح َعا َْلح َْ حْ َ حكه  ناْ ََّ

  

 
 

 

مِت الَحَسنأ َّ النَّاظُِم َذَكَر  ُرل مالن المَ مساَك عن الكةِ  فِِ: اإلمن موا(ِد الصَّ ا يجري ِذك 

َرِ  المسائِل الالا ُشِهَر منُه   الالمَّ المسائِل العلِم، م دِ  المسائِل الالالأو فِي الال ،الحاِصَلةِ مقرَّ متجدِّ

 النَّازَلِة.

مَت الَحَسَن: ََ ال فإنَّ الصَّ ن  ُهالم المرُ  عالن الجالواِب فِاله حتَّالى يالرى غِالَرل مالالأ  ُيمس مَّ

الالًة قالالد تكلَّمالالوا فِالالهالأكمالالُل ِعلًمالال فِالالتكلَُّم حِنلالالٍ  بمالالالِل َكَةمِهالالم،  ،ا، وأكالالُر ِسالالنوا، وأتالالمُّ َعق 

ُروُل.ذوُيحا ع النَّظر فِما قرَّ  ي مقاَلُهم، ويبني على أصولِِهم، وُيَوسِّ

َلى. ِت أحِدنا: أءَّ يلاحم أهَل العلِم القائمَِن بِه   ما ُهم  به َأو   فِمن  ُحسن صم 

ر   نفِس  هم، فمَذا تكلَُّموااللم يتقدَّ   بِن أيدي وإذا أراَد أ  يتكلَّمَ  ه أ  يالتكلََّم وَكاَ  َقد  َزوَّ

ََ حِنلالٍ   َر   نفِسه َةَل كةمِهالم أمَسال ، وإ   َزوَّ بمالِل كَةمِِهم  تكلََّم ِحِنلٍ  بعَد َكَةمهم 

 عن الكةِ ف فمنَّه ٌَِر َلُه   دينِه وعقلِه.

ًرا مَن امموِر َجَرى بِن النَّاس َر أ َّ َأم  مَت الَحَسنَ  ،فلو ُقدِّ َلِ  الصَّ وإ  كالاَ  النَّالاُس  فَفال 
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ََ كلمةً   .ينتظروَ  من

ََ َأَحٌد َفَتَكلََّم و َ  بَِن يدي  ََ افمَذا َتَقدَّ رً  للح ِّ وتقويًة لُه وكنالَت الُنص   - حتَِِج إلى كةمِ

 .فتكلَّم بعَدلُ  ،-تريُد الكةَ  بمالِل ما تكلَّم به 

ََ من ال رل وكاَ  هالو مَعانِي مَ الوإ  َعَرَض ل اجح عندَك هو َةُل ما َقرَّ ا َتَرى به أ َّ الرَّ

اله، وَ  فمنظوِر إلِِهم  عنالَد الَخل ال الَمو ُمونَِن   العلِم، الالمَن ال الَل  مالا عنالَدَك مالن افالة ُتلاحم  ل 

ََ َفِحِنلٍ  ُقم    االعلِم، حتَّى إذا   مَقاِ .الال ٰهَ احتَِج إلِ

ِساله ٰهالَ افالم َّ َمالن  َرَعالى  الالَل  فامَدَب مالالَن العلالِم   َنف  َحِفالَظ ديناَلاله وعقَلاله، وَمالن  َزاَحالم َأه 

َرى على دينِه وعقلِه. فالعلمِ   أز 

الوقالوَع   الخطالمِ  :مسابَقِة بالالقوِل فِالهالمالن  َمَلالالِ  الَعَجَلالة   العلالِم والالالنَّالاظُِم َوذَكر 

ُمسابَقَة إلالى الُمسارَعَة والالالافِِسَِن   معالِي اممالوِر، فالم َّ الالمتنَ الالَّ ي ُيلِري بصاحبِه عنَد ال

ََ مِ، فِكوُ  القوِل َتُجرُّ إَلى الوقوِع فِي الخطَ  ِ ًة تعُِب الَذ ٰل  َها.متكلِّم بِ الَرِزيَّ

ََ وإذا كانِت الحاُل   مصنِّ : الم كوُر   قوِل الالفاممُر النَّافع سلوُكه هو ال فكَ ٰل

ََه َْ حد
ح
د َْ قَل َحح َفح ْعلْ َتا ح ْم ه  اََّلا

 
ََه  دتْقح َمه لْد ي َعا كح َعا َْلح َْ حْ َ حكه  ناْ ََّ

َيُن بوهلالِه إ  لالم يكالن  عنالَد الال  مُت عنَد ُبُدوِّ القوِل   مسائِِل العلِم َأز  المتكلِِّم علالٌم فالصَّ

 .أي  علٌم َراِسٌخ  -ُمتَقٌن 
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َ
ح
َاْ  َ حاكح ْم حددد كح

ح
اَْ دهدددْلَنا ح َِهَلح ْوددد  

 

ددْ َه  َخه َمح ْددَّه  ه
ح
حْ ددم دد َأ َتامح دد َ ا  مح

َالَْ  ِه ْط َشح اكح َالَْفحاح َعا ْدَلح لْ ا د  ا لحمح   ه
 
َاْلهَ  د  ه َحالحدْ َ حقه َ َمح  اكح اح د رح مح كح  

  

 
 

 

ُلُب ِعلالم أحالِدَنا عنَهالا، َوُهالَو قالوُل )َء الالجواَب النَّافَع فِي الالنَّاظُِم ذكر  تي َيع  مسائِل الَّ

ِري(، ال ْ َه) إلِه بقولِه: ُمَشارُ الَأد  َخه َمح َّْه  ه
ح
حْ م َتامح َأ  .(مح َ ا

كالالاَ  الجالالواُب النَّالالافُع هالالو أ   يصالالَدَع بقالالوِل )َء  ،مرُ  عالالن شالاليٍ  ء يعلُمالالهالفالالمذا ُسالاللِل الالال

ِري(.  َأد 

َ  العلِم، َكم ٰهِ لِ جَةلِة الولِ   ا َقاَل: الالكلمِة صارا  نِص 

َالَْ ِه ْط َشح اكح َالَْفحاح َعا ْدَلح لْ ا د  ا لحمح   ه
 
د   مح َالهكح د  ه َحالحدْ َ حقه َ َمح  اكح اح  رح

  : ائِِع قوُلُهم  ِري»فِمَن الشَّ ُ  الِعل مِ  فَء َأد   .«نِص 

الع   ٰهِ لِ وأقدُ  َمن  ُأثَِرا عنُه  ، َأَحالُد التَّالابِِعَِن. َرَواُل الَكلَِمُة ُهَو َعامُِر ب الُن َشالَراِحَِل الشَّ ُّ
بِي

نَاٍد َصِحٍِح. ِ ُرُل بِمِس  ُّ َوَغ
اِرمِي  الدَّ

ف الالم  الاللِهِ َجالالامِ »َعب الالِد الَبالالرِّ فاِلالي  ب الالنِ اوقالالَع   كالالَة  َأباِلالي ُعَمالالَر  َنع  الالِم َوَفض  َِالالاِ  الِعل  َوفاِلالي  «ِع َب

َداِ  َأنَُّه َقاَل:  ف«اءن تَِقا ِ » ر  ِري»َأنَُّه َقاَل: )َوَصحَّ َعن  َأبِي الدَّ ُ  الِعل  ف َء َأد   .«(مِ نِص 

الِدينَا مالَن االكلمُة لم  تُ  ٰهِ لِ وَ  َداِ  فِي َما فاِلي َأي  ر  ًة عن َأبِي الدَّ لتَّالآلِ ، فوَشالى وَجد  َمرويَّ

 .أ  يكوَ  َوَهًما

الالع   ◙ ردا فالالوبو الالالدَّ  ففالالم   َصالالحَّ أنَّهالالا ُرِوَيالالت  عنالاله  أقالالَدُ  مالالن الشَّ
ٌّ
، فهالالو صالالحابي

ِّ
 بِي
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عب ، َوالشَّ
ٌّ
 تابعي

ُّ
تي الالٰلكِنَّ ي الع   تَّصلت  بنَا هَو مرويٌّ امرويَّ بمسناِدِل   الكتِب الَّ  عن الشَّ

ِّ
بِي

ِ رِ  ِّ َوَغ
اِرمِي نَاٍد َصِحٍِح. لِ عند الدَّ  بِمِس 

ــا نصــَف العلــِم:  ِري(ف َفَوحالالُدهما َوَوْجــُ  ثونَِه ِري( َو)َء َأد  أ َّ العلالالَم مقسالالوٌ  بالالَِن )َأد 

َِى بُن آَدَ  فَِِما َرَواُل َعن ُه  فنصُ  ااَر ٍر فِي اَذَكَرل َيح  َة ِ »ب ُن َنص  ِر الصَّ ظِِِم َقد   «.َتع 

ال ي ُيالدَرى َيالَتكلَّم باله داِريالِه بَمال ا يعرُفاله، الفالعلُم بَِن شيٍ  ُيدَرى وشاليٍ  ء ُيالدَرى، فالَّ

َُ عنُه ال لُ الوالَّ ي ء ُيدَرى ُيمِس ِري(.وُل فِقول: )َء مس   َأد 

الِل الَأَحالِد ُعَلَمال -ِل الَأ َّ َسالِعَِد ب الَن َعب الِد الَعِليالوِمْن َلطِيِف العْلِم:  َبالاِع التَّالابِِعَِن ماِلن  َأه  اِ  َأت 

اِ   ُ  الِعل مِ »َكاَ  َيُقوُل:  -الشَّ ِري( نِص  ِري لَِم )َء َأد   «. َء َأد 
ُّ
الِقي َمش  َعالَة الدِّ َرَواُل َعن ُه َأُبو ُزر 

 «.يِخهِ َتارِ »فِي 

 َتَعالى.  ؒقدِّ  الَّ ي ذكرل يحِى بُن آد َ متالمعنى الال: هَو الَوَثْشُف َما َغُمض علي ِ 

ِري(  -امصُل  ٰهَ اوقد  َصاَر  الًة راسالًخا   العلالِم عنالَد أهلاِلهف أ َّ َمالن  ُساللَل  -)َء َأد  َأص 

ه أ   َِّة النَّافَِعَة فِي َحقِّ ه فم َّ الوص َل عن شيٍ  منُه لم يعلم  ِري(، حتَّالى صالاَر  يلاللَ  َقالو  )َء َأد 

 الكلمِة. ٰهِ لِ هم بعًضا بللوِ  ي بعُض أهُل العلِم والِحكمِة ُيوِص 

َِاٍاف الال ٰهَ ارُا إلى الوقد أش  : قلُت فِهامعنَى   أب

َلالالالُم( ِعن الالالَد ال   ُل )َء َأع   ُعَقالالالَة َوَقالالالو 

 

الالالًفا ُجِعالالالَة ُعالالالدَّ فاِلالالي ال    الالالِم ونِص   ِعل 

َسالالالالاِ  َعالالالالاُبوا  الالالالُدَها ماِلالالالَن اللِّ  وَفق 

 

الالالالالال  ِ  باِلالالالالالِه ُتَصالالالالالالاُب الَمَقاتاِلالالالالالُل ال   َمر 

 َوَين َبالالالالالالالِ ي لَِعالالالالالالالٍِم َأ   ُيالالالالالالالالوِرَثا 

 

َثا  الالالالالَحاَبُه َمَقاَلَهالالالالالا َمالالالالالا َحالالالالالالدَّ  َأص 

 مَنالََّهالالالالالا َرافَِعالالالالالٌة َوَكالالالالالم  َقَضالالالالالى 

 

  َ ِمَهالالالالا ماِلالالَن ام  َتَضىبُِحك   َنالالالاِ  ُمالالالر 

الالالالالَدرُ   َلالالالالالى باِلَهالالالالالا َوَأج  ِ الالالالالُرُل َأو   َوَغ

 

الالالَدُل َء     ُين َصالالالالرُ َوَمالالالالن  ُيِضِالالالالُع ُرش 

لَِهالالالالالا َرقِِالالالالالعُ    َوآناِلالالالالٌ  ماِلالالالالن  َقالالالو 

 

ِسالالالالالالِه َوِضِالالالالالالعُ    َوِديناُلالالالالالُه فاِلالالالالالي َنف 

َهالالالج  باِلالالَها ُهالالِديَت َمالالا   تَ اَفال  الالَتَطع   اس 

 

َم َمالالالالا اوَ   الالالالَل   َلَهالالالالا َفالالالنِع  تَ ال   اتََّخالالال  
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الَْ ََلح د نا ا كح  اكح
ْ
ْ ِح َ دلا َْ َتافح ْجدبح َ ه

َ
َالَْٱَلَحَ َزح حابح ِْ طح تاكح ْحاح َخا َْ َما ْ  ا َقح
َ ََّْ امح َاصاَلح بح ْمقح

ح
َْ َزح حابو َْ ْ َما َََّْ كح مح دد ح َاَّ ا دد ح َمح ددْم ح َاََّلا َفحدد ْتتح ا ا

َ 

 
 

 

 )  كتنَفاِن المتكل م يف العلِم:تْين تَ ن َبِليَّ الَبْيَتْيِن مِ ٰهَذْيِن ي فِ النَّاظُِم َحذَّ

B   :األُوَلى َُ َِالَرى الالفالَبِليَّ ُلُه إلَِهالا، ف َه، َوَتَساللُّ الِب الالنَّف  َلُة الُعج  ََ ُمتَكلُِّم فاِلي العلالم  الُمدا

ًة. ًرا وَوص  ًة، ثمَّ يطلُب لها َقد   لنَفِسه َعَلى غِِرل َفض 

ظِِِم.والُعْجُب  َةِل َوالتَّع  ِ ِن اإِلج  ِه بَِع  ُهَو النََّظُر إَِلى النَّف 

ُِعَجالب  ٰهالِ لِ وتعرتِيالِه  ،ن النَّاس َمن  ينتسُب إلى العلِم وُيَعالدُّ مالن أهلاِلهِ فتجد مِ  َِّالُة، ف البل

ظِِِم، فهَو يرى أ َّ له مالن  َةِل َوالتَّع  ِ ِن اإِلج  اِل مالا لالَِه ل ِالِرِل، الالكمالبنفِسه، ناظًرا إلِها بَِع

صًِة وبِاًنا َما لَِه عنَد ِس  ِل َتح  ُهووأ َّ عنَدل مَن الفض  الِ ، َوهالي  َواُل، َفِل  بنفِسه عَلى الَخل 

َظِم الَ َوائِل ال ُمفِسدِ  للمرِ  فِي علٍم أو غِِرلف م َّ العبَد موموٌر أ  ينظالَر إلالى نفِساله المن  أع 

 قِا  بح ِّ اهلل.جتهًدا   الالبعِن النَّقا، مُ 

ِالالَل حتَّالال ♀ : حاُلالالهومنــ  الالر قالالدَماُل، فتقالالول لالاله عائشالالُة: َيالالا   قِاماِلاله اللَّ ى تتفطَّ

ر!، فِقول:  ََّ ََ وَما تو ََ َما تقدَّ  من ذنبِ ف إِ َّ اهلَل َغَفَر َل
ِ
َُ؛ َأَفـَ  َأُثـوُن »َرُسوَل اهلل َيـا َعائَِشـ

الِن عبالادِ  ربِّاله شالًِلا ف فهالو ء يالرى أ َّ مالا«َعْبًدا َشـُكوً(ا ، وأ َّ اهلل حقِالٌ  بالدوا  لاله مالن ُحس 

ِرل، وأنَّه مهم  ن عبادِ  اهلل وتعظِِمه فم َّ ح َّ اهلل أعظُم.ا أتى مِ الُشك 

مرُ  مالوموٌر أ  ينظالَر إلالى َنفِساله بعالِِن اإلزراِ  والعِالِب، وأ  يقَمالَع ُط ِالاَ  الُعجالِب الفال
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  .بد أفسَدلستوَلى عَلى قلِب العامنها، فمنَّه إذا 

ُسه   عبادٍ  أو علٍم أو غِرهَماالفال ل إلى الن َجنٌِِ  ربَّمَعلَِ  بقلبِه مِ  ،مرُ  إذا أعجبت ه َنف  ا َجرَّ

َدى، َوَء سبَِل إلى الَخالَة  مناله إءَّ بمةحظالة أ َّ  ََ الَّتِـي َأْنـَت فِيَهـا َلـْم مهاِوي الرَّ الن ْعَمـ

 .اَِ َهَداكَ ٰلكِنَّ  وَ  ،َتْكَتِسْبَها بِِقَواكَ 

بالهف فالاعلم أ َّ اهللفمَذا أعجَبَ أنََّ جالالٌه   ِحَلال  العلالم، معالدوٌد فاِل لاله   ي ُطةَّ

، فهو الَّ ي َهَداك إلى  ََ ََ الفضُل امعظُم علِ ن  تنظالُر إلالِهم ال، وإءَّ َلُكن َت ك ِرَك مَذٰ لِ مَّ

ن  بعِِن النَّقا  ُِّعوَ  أوَقاتُ اصي أو معالُيخالطوَ  المالمَّ  ا ء ينفُعهم.المَ ُهم فُِيَض

B   :َالاَّانيـ َُ ، فِكالوُ  إنشالاُ ل مالن البشال بتالداُ  القالولِ اوالَبِليَّ ََ يٍ  لالم يالتكلَّم باله أحالٌد قبَلال

 ِا أفكارَك.بتَدعابتكراِا َِالَِ، ومُ مُ 

َ  ـومَ  الِ ي تكلَّالم فِالِه أهالُل العلالِم طبَقالًة  ،مشهورِ الا ُيحَتاج إلِه من العلِم الالمَ : فِح(ُّ الذَّ الَّ

 بعد َطبَقٍة.

مرُ ف م َّ العادَ  الجاريالَة أ  يكالوَ  الا ُيَعاُب به الالمَّ الم فا قاُلوا، وإبداُ  ِسوالالفالعدوُل عمَّ 

 عَلى أصٍل وثٍِ ، َوء َمسبوٍق بعالٍم عتٍِ ، فهال ٰهَ ا
ٍّ
و يستحسالُن شالًِلا الَّ ي أبَداُل غَِر مبني

ٌَِّة.فمتى ُوِجَدا تلَ الحاُل مِ ثمَّ يتكلَّم به،   َن العبِد فمنَّها َبل

ـَ ةُ لو قاَل إنساٌ : نحُن َسمعنَاَك تقالوُل:  :[مسألة  ] َ الُحناُلوُّ  الصَّ
الن  هالي َوالَعطالُ ، َونح 

روَس، ونقرُأ   الكُتِب: ) َ ةُ نحضُر الدُّ َعاُ (، َفونَت   الصَّ َ الدُّ
ََِّة! ٰهِ لِ  واقٌع  ِهي  البل

ادَق الَّ  :[الجواب]  غِر معصومِن. رٌ الِ ي َينصحنَا، فمنَّنا بشنحُن ُنِحبُّ النَّاصَح الصَّ

 ُمتَّصٌف بوصفيِن:القوَل الَّذي ذثرُت  ٰهَذا والجواُب: أنَّ 

 عَلى أصٍل وثِِ ف فم َّ  أحدهما:
ٌّ
ة (   كةِ  العرِب يقُع على اأنَّه مبني  .ٰهَ اسم )الصَّ

ُت بالِه مالن مال القالوَل ٰهالَ ا : أ َّ واآلخر ََ قالد  ُسالبِق  ال ي ذكرُتاله لال قِ الالَّ مالنهم:  فَِن لِل علالمِ حقِّ
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، و
ُّ
ِ لِي َه ِِّم، وباالسُّ َمن ُهوِريُّ بُن هشاٍ ، ان الق    آَريَن. ،والدَّ

الَة َ اوقد َزيََّ   ِِّم دعوى أ َّ )الصَّ َعاُ ( فاِلي   بن الق َ الالدُّ
ماِلن أربعالِة « بالدائِع الفوائالدِ »ِهالي

 وجوٍل.

ني أ َّ ف ٰهَ افكوُنَ ء تعلُم  ا الالقوَل الَّ ي سمعَته قوٌل جديٌد   العلالِم، وإنَّمالٰهَ ا ء يع 

، أو جديٌد ع ََ ِ ِهم هو جديٌد علِ ٌل حتَّى َغَلَب َعَلال ٰهالَ ا لى زَماِ  أهِل علٍم ُشِهَر عنَدُهم َقو 

 .الَقوُل 

َُ الـفال  َوَء يرِجُع إلى علٍم عتٍِ . ،الَّ ي ء ُيبنَى على أصٍل وثٍِ   هو :ممقوُت ـمذمو

ين وبِالا ُ َ  الذَّ ٰهَذا ثمَّ مح(ُّ  الا َتتالاَبع علِاله  : فَِِما يتعلَّ  بالِه تقريالُر أصالوِل الالدِّ أحكاماِله ممَّ

تي جرى علَِها أهُل العلِم.  َعَلى أصوِل الفهِم واإلدراِك الَّ
َ
 النَّاس، دوَ  َما ُبنِي

: إ َّ من  أنواِع علالوِ  الحالديِث نالوُع )الالفماً   َكَر   ال: لو قلُت لُكم  ُروِ (ف وهالو أ  ُيال   َمق 

ِ َبالُة )كو   يقوَل مسلٌم:  فثناِ  فوكالرااإلسناِد  َِالى ب الُن َأيُّالوَب، َوُقَت الٍر، َوَيح  ُّ ب ُن ُحج 
َثنَا َعلِي َحدَّ

ى  (...ِمًِعالالا عالالن  إسمالالالاعَِل بالالِن جعفالالرَ ب الالُن َسالالِعٍِدف َج  إَلالالى تَماماِلاله، فالالَّةثالالة اموائالالُل ُتسالالمَّ

ثَِن، ولالُه الالنَّالوع َلالُه وقالوٌع عنالد الال ٰهالَ اروايُتُهم )مقروًنا(، وَ  ، فِمالن  مُمحدِّ نفعالٌة   علِمِهالم 

ى )ُمَتاَبَعالًة(،  ٰهَ امنافِعه أ َّ  الحالديَث عالِن إسالَماعَِل بالِن  اوُ َةٌ  وفالةٌ  وفالةٌ  َروَ ُفالفُيسالمَّ

ََ إلى غِر  ،جعفرٍ  ِ  من منافِعه.َذ ٰل

: ُرهاـأيسـ َها مالن وجالوٍل كالِالرٍ فموذوٌ  بِ  المنوًعا منَهاف بلملِه فحِنلٍ  زيادُ  ٰهَ ا النَّوع 

د أنواع علو  الحديث  أ َّ  ل َمن  َصنَّ  وَعدَّ ن  َصنَّ    مصطلِح الحالديِث هالو المَأوَّ بالُن امَّ

ةح، ف كَر أنواًعا، و ، ثمَّ زاَد فلاد ، نواًعازاَد أهل العلِم علِه أالصَّ ُّ
بالُن حَجالٍر، ثالمَّ االعراقي

 
ُّ
ِوطي  .ى َبلَّ ها أكالَر من تسعَِن نوًعاحتَّ ، زاد السُّ

ياد ِ  فامصُل عند أهِل العلِم   ٰهَ ا أنَّه محلٌّ   .لللِّ

ََ ول رهالا الينبِ ي أ   ُيحِسالن الالَ ٰ لِ تالي ُيقرِّ متكلُِّم فاِلي العلالِم مالوارَد الفهالم مالن أصالولِه الَّ
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 وَما َء يجِري فِه القوُل.، حتَّى يعرَل ما يجِري فِه القوُل  فأهُله

َ) اظم بقولاله:متالال ما َذَكالرل النَّالاةمة فِه فالسَّ  ،القول فِه نَ منوًعا مِ الوما كا  م فحد ْتتح ا ا
ََّْ مح َاَّ ا ح َمح ح ْم ح مَت (؛ اََّلا ًِالا سالةمَة ديناِله عنالَد  فَفَسَةَمُة ديِن اإلنساِ  أ  يمتالَل الصَّ ُمبت 

ِضه عنَد الخلِ   ، وِعر 
ِ
 .اهلل

الواًء الَيِصل إلى مرتبِة النُّب الِل فِالِه ماِلعلى أ َّ َمن  َنُبَل فِي العلِم ُيب تَلى بَمن  لم  ن  ُيَليِّال  َأق  مَّ

طريَ  إيصاِل الخِالِر إلِالِه لالَِه بُمةَجَجتاِلِه ومجادَلتاِله ٰلكِنَّ صحِحًة   كلِّ قرٍ  وزماٍ ، وَ 

ِب البالباطِل، وإنَّمَ  ،  ا بنَص  ََ ولالح ِّ ِ َ  يسـتَرُبها سـامُعها أذثُرَهـا إَلَّ َمـفمنَّاله َ  ٰل  ا ِمـْن مسـأل

 .وأذثُر أحًدا من أهِ( العلِم قاَل بَها

تي ذكرناَهالا وأمالاُلهالا مالن الالالال َفٰهِ لِ  تالي يظالنُّ بعالُض النَّالاس أ َّ المسائُل الَّ  ٰهالِ لِ مسائِل الَّ

هالَو امصالُل  ٰهالَ امسائَل جديدً ف ما من مسالولٍة إءَّ وفِهالا مالن أهالِل العلالِم َمالن  تكلَّالمف م َّ 

َلُم به ديُن اإلنساِ  ويحصُل به النَّفع للَخل  . ِ ي َيس   الَّ

العِ مقصوُد ماِلالفمنَّه لِه ال ََ  ،العلالم ن َجم  مرُ  قلَباله وديناَله   ُمراغمالِة النَّالاس الالال أ  ُينِهال

الادِق الُمجاَلَدتِِهم، وإنَّمالوُمجادلتِهم و أ  ُيوصالَله العلالُم إلالى  ا مقصالوُد صالاِحِب العلالِم الصَّ

َُِّتالاله َفالالَتح اهلل علِالاله بالالونواع  ، فمتالالى كانالالت ٰهالالِ ِل ن
ِ
الال  إلالالى اهلل اهلل، ويكالالوُ  هالالو ُموصالالًة لِلَخل 

 ه بالَخلِ .ل  معارل ولم ُيش ِ الال

ٍ : اوما أحسن قوَل  ُر النَّاسِ »ب ِن َعو   َدَوا ٌ  ِذك 
ِ
ُر اهلل  .«َداٌ ، َوِذك 

 :
ُّ
امِي ُحوٌل الشَّ  ِشَفا ٌ »وقال َمك 

ِ
ُر اهلل ُر النَّاِس َداٌ ، َوِذك   «.ِذك 

فا ، و وا  والشِّ ا .افاشت لوا بالدَّ  ح روا من الدَّ
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دددَلَهالَْ بْ ه ددد  هَاح َمه ْتحاح ِي ْددد َرح لْددد ه َ ا
َ

دددَلَهَ ْقَلح َاه ْدددَّا دددَْلَنايح هَحح َ ح ِح َلحددد ْ
َ َالَْ ُّ َُّه ِح لحدد ْ َدحددَْلَحح ح ْتحددََّهَلح لْدد ا َ ا

َ
َالََْ ْح ْلََلح زح
ح
دْ د ْتحََّهد ه ْحَلح

ح
حدْ َْ َّ ََلح َْْشه

َ َه ْ دد ح
ح
َْ َما ْددَّه لح ْدد ح َعح َا دد َتحدد مح ََلح

َ
اْ حددَ ََلح لاْمدد ح دد َعح ما َهوا ْ ددد ه َاح اده َ ح
َ 

 
 

 

الالموموِل معرفُته مالمطلوِب الالا ُيستعاُ  بِه   تحصِِل الالمَّ المالنَّاظُِم ذكر  ل بلالوَ  مَّ الا ُيَسالهِّ

ِِّد امبِالاِا الالَّةَثالِة، فكاللُّ ب ٰهالِ لِ م كورَ    الالحقالائَ  الال ٰهِ لِ  إدراكُ  :امََرب ِالٍت منَهالا ُيَشال

 .َذا َباٍل   العلمِ  معنًى سامًقا

B   :ُلَها ِرَفُة ُملتِمِه العلِم أ َّ العلَم واسٌع ء ُمنتَهى لُه، كمفأوَّ  ا قال النَّاظم:المع 

دددَلَهالَْ بْ ه ددد  هَاح َمه ْتحاح ِي ْددد َرح لْددد ه َ ا
َ

دددَلَهَ ْقَلح َاه ْدددَّا دددَْلَنايح هَحح َ ح ِح َلحددد ْ
َ B   :ِرَفُة ُملتِمِه العلِم أنَّه مهمالوالاَّاين الل منالُه فلالن  يجمَعاله ُكلَّاله، وء عُ المع  الالا َحصَّ َرُل، الش 

هف فم َّ الُقَوى البشريَّة َتَتناقُا عن اولِو 
َتَهد   إحصائِ  .ٰهَ اج 

B   :ِرَفالالُة ُملالالتِمِه العلالالِم أ َّ مالالا َبِقالالي وَفُضالالَل وثالُاهــا وراَ  مالالا أدرَكالاله أكالالالُر مالالن العلالالم مع 

تي ُطبِ  الِرُض الَع علَِها اإلنساُ ، فالَجَواد مهمَ الوأعظُم، وهي حاُل النَّق ا الَّ ا َيع  َلاله  ا كا  قويو

 ِعالاٌر يسقُط به.

فمنَّاله يبقالى وراَ  مالا أدرَك مالَن العلالِم علالوٌ   ،بتَ الى مناله ُمجتهالًدااا الفملتِمُه العلالِم مهَمال

 .كالِر ٌ 
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مح  ْ ددتحْفاا َوه لوْمتحددَّه دد َعه ََّامح َْ دد  فحكه
 
َالَْ  َما ْددَّه دد ه َ حْفاح ْح َ دد ناْ َره ْدد ح امح َكح  

 َاالَْ 
ْح َدحددْ  ددْ  ه ددََّهَقح َ حْ لحمه ددْ  ي قح فح  

 
لهددددََّه  تحْجاح َفح َّه حْ ددددمح ه َأ ِي دددد آخح  َلح

 َ دددد حابه َزح َفحلحددددَّه َدحددددْ  و ُّ ُكه  َلح
 
َاْلَح  دددَّه ْمح ه ََيح ددد حابه ََلحاََّلا دددله   طا

َِه  ددددددد آخا ََلح َلا ي
ح
َْ ح ا َح َّالْددددددد  َلح

 
َه  د  ا َحح َما ْد ح َه ْه ََلحاكو مح  ْماه  فح ْفاح

  

 
 

 

َقالى إلِاله المَِن اإلرشاِد النَّافِع ل  ؒاظمذكر النَّ  الم مالا ُيل  ملتمِه العلالِم: أ   يطلالَب َفه 

م شيٍ  من معانِِِه المنُه، وإذا َعُس  مِ ار علِه َفه  الَّتـي  األقـوال ه وسالوَل عنالهف م َّ جتهَد   َتَفهُّ

 ُتْذَثر لَك يف العلِم هي بالن سبَ لَك نوعان:

A   :أحُدُهَما  ِ َفى َعَل َلُمه َوَء َيخ  َمُعُه َفَتع  ٌل َتس  .َقو  ََ 

A   :واآلخر. ََ  ِ َفى َعَل َمُعُه فتجهله َوَيخ  ٌل َتس   َقو 

ل إذا وصَل إلى قلبِ  َت معنًى من معالاين العلالاََ فاموَّ ِم ووَعالال ستقرَّ فِِه، فمنََّ إذا َفِهم 

بًعا ،قلُبَ   .حةو فِهالومَ  وجَد له َمر 

ا ما تسمُعه فتجهُله ويخَفى علَِ الَلالِ  فمنََّ تحتاُج  ،وأمَّ حتَّالى  فِه إلى اءستفهاِ  والسُّ

 ُتدِرك معناُل، فِستقرَّ   قلبَ.

الم شاليٍ  فاسالتِعد  الفمذا َعُس  ََ َفه  َماله ر علِال ََ   سمال فَتَفهُّ الا بَتكالراِر النَّظالر منال اِع كالةِ  الإمَّ

، أو فِي  ََ تِمَ اُمعلِّم ََ منُه إعادَ  بِاِ  َما سمعَته منه ولم تفهمهُ الل    .اِس

مِ  وإيَّاك وإهمال هف  َفه   فإنَّ َتْرك شيء  سمعَت  دوَن َفْهم ُيوِ(ُث آفتيِن:ما لم  تفهم 
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A   :ًلاثَِقُل الاألولى ِ ِمف فمنََّ إذا تركَت َش ًِا، َفه 
. فوثالاًلا ،وَثانِ ََ َد ِذهنُ  َتَبلَّ

A   :ِويُت العلِمف فمنَّالَ إذا تركالَت واألخرى ِ ًلاَتف  ًِالا ،َشال
ََ أشالِاُ  مالن  فوآَالرَ  ،وَثانِ َفاَتت ال

 العلِم لم ُتحِسن معرفَتَها.

البهاِا، وكالالرِ  اءعرتاضالاِاف قارِ َمَع ما يُ    هاتِن اافتِن من ِعَلٍل أَالرىف كوقالوِع الشُّ

مِ المَّ الم  .ا ُيوجب اءعتنا  بُحسن التَّفهُّ

الا : تستعِد كةَ  ُمعلِّمَ فتا(ةً  َرل َحتَّى مالمَّ ِوا، فُتكرِّ .الَيَقرَّ الُيحَفظ صوت ََ  معنى   قلب

ُمَ.اللَ، فُربَّم: ُت اكِر به صاحًبا وتا(ةً  ََ َما َعُلَب عنه َفه   ا ي كُر ل

ه  -بَوَدٍب  -: َتستعُِد  وتا(ةً  هم  َم ما لم  َتف  ََ َفه  ِم  .من ُمَعلِّ

الٍمف لال ترتك  شِلً َة ف الٍا سالبَ  الَمالا تسالمُعه مالن العلالِم دو  َفه  الُرل وبِالاُ  ا ُيورُثاله مالن َنق  ِذك 

 وجِهه.

لِ فُمالرادل بالال) َّ كاللَّ سالَلاٍل يتعلَّال  باله جالواٌب، أالنَّالاظُِم ثمَّ ذكالر  الَلاُلف بِدءلالة الَقو  (: السُّ

ََ  ُمقابلتِِه بالجواب، و ِ    قولِِه: َذ ٰل

َ دددد حابه َزح َفحلحددددَّه َدحددددْ  و ُّ ُكه  َلح
 
َاْلَح  دددَّه ْمح ه ََيح ددد حابه ََلحاََّلا دددله   طا

 جهَتاِن:فالجواُب ل   

A   :حُِح إحداهما ِ ِه بقولِه: )الال ،الَجَواُب الصَّ ُلوُل َعَل َواُب َمد   (.الصَّ

A   :ِه بقولِه: )الال ،الَجَواُب الَخَطوُ واألخرى ِ ُلوُل َعَل  (.الَباطُِل َمد 

َِ  ،وتحقيُق الُحكِم على الجواِب بإحَدى الجهتينِ  ـ َِ األَِجلَّ َِ ومتابَع َِ األدلَّ ، ُمناٌط بموافق

َِِّة امَمِر فِي الُحكِم َعَلى جواٍب بونَّه َطٌو َأو  صالواٌب، َء ُيوقِ  ٰهَ اعاية فرِ 
  العبد على َجلِ

ِد، أو الَخاطِِر، أو ما َتَعالاَرَل علِاله  وق، أِو الَوج  د ال َّ ف عتالاُدول   بلالدٍ اأو َمالا  ،النَّالاسبمجرَّ

 الال ٰهِ لِ فمالُل 
 
ٍ  مَن امجوبِة بونَّالُه جالواٌب معايِِر لِست  مِلاًنا صحًِحا فِي الُحكِم َعَلى َشي

 َصِحٌِح َأو جواٌب َطٌو.
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 عَلى سَلاٍل. وقَع َجواًبا القاعدُ  تخَتاُّ ببعِض الكةِ    العلِم، وهَو َما ٰهِ لِ و

ًة فِه، فقال:   ثمَّ ذكر قاعدً  عامَّ

َ ح ا َح َّالْددددددد َِهَلح ددددددد آخا ََلح َلا ي
ح
ْ  

 
َه  د  ا َحح َما ْد ح َه ْه ََلحاكو مح  ْماه  فح ْفاح

أ َّ كلَّ كةٍ  َفَلُه مبتدٌأ وله ُمنتًهى، ولاله ِسالباٌق ولاله لَِحالاٌق، ولاله إفالراٌد ولاله  مقصوُد:ـوال 

ِمه يكوُ  برعايةِ الفكمف ِسِاٌق   .همواقعِ  اُل َفه 

َل  رُ الفتعتبِ  ال أوَّ َِ ُِوقِ َرل، وِسالَباَقه الكالةِ  وآ ََ َ ُفالولِحاَقاله، وإفالراَدل وسالِاَقهف ف علالى َذٰ لاِل

حِح له  .الفهِم الصَّ

لَ  كتفِالَت بمفالرٍد ا ه وتركَت آَالرل، أو أَال ا ِسالباَقُه وتركالَت لحاَقاله، أوِ فم  أَ َا َأوَّ

 ََ ََ  دوَ  النَّظر   تركِِب سِاٍقف أوقَع ور والباطالل َذٰ لِ ، وَدَفعَ إلالى الاللُّ   َردِّ كةٍ  ح ٍّ

 .لمِ   الع

ال ين ُيبالادروَ  إلالى تليِالِ  حال ٍّ منَّهالم ينظالروَ  إلال ،كالٍِر من النَّاس وهي حاُل  ل الَّ ى أوَّ

ينظروَ  إلى ِسباقِِه دو  لِحاقِه، أو ينظروَ  إلى إفراِدل دوَ  تركِالِب  الكةِ  دوَ  آَِرل، أو  

 فِقُعو  فِي ال لط على العلم وأهلِه. ،ِسِاقِه

َلَم لُه دينه وِعلُمه وعقُله فمنَّه يوقُفالُه  ف  مواقِِعه من الكة ِ  ٰهَ ا ءحظَ  ،فَمن  أراَد أ  َيس 

الالحِحةِ العلالالى الالال الال ،معانِي الصَّ ورِ ويالالدَفع عنالالُه دع  عِها علالالى  َوى الالاللُّ عِها َمالالن  يالالدَّ تالالي يالالدَّ الَّ

 متكلِّمِن   العلم.الال

هن حالَِن  ََ الحالالاِل إءَّ بالو  تكالو  حاضالَر الالال ِّ ََ وء يمكالن حصالوُل تلال مراد ـ، والــَذ ٰلاِل

هِن :بـ نَى الالالى الالإقباُل الَقل الِب َعَلال )حضوِ( الذ  ُمالُه،  ُمَرادِ الَمع  ً  فمنَّالَ إذا زاَ  ِذهنالَ َفه  ُمالدَّ

ََ   الَ َلِط.ف ر ُمدَّ ً الوحض  أوقَع

َّ أنِّالي أقالول: إ َّ )ُهالو( مالن أسمالمن وقائع األحوالِ  وأذثرُ 
!، ال: أ َّ أحًدا َنَسالب إلالي

ِ
ا  اهلل

رُا  وذكرَ  اِجحالي بال)ُشب ال ٰهَ اأنَّني قرَّ الرَ ال  جالامِع الرَّ ا الا(، وأنَّاله كالا  أحالَد الحاضالريَن، فلمَّ
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عوى لي ضحكُت وذكرُا  ٰهِ لِ ُذكَِرا   امبِاَا.ٰهِ ِل الدَّ

رُ  ، واءسم المضاِلف الفرَق بِن اءسِم ال فمنَّني كنت ُأقرِّ
ِ
هالو  مفردُ ـفاَلسـُم الـالمفرد هلل

ِ ي يويت واحًداف مالُل: )اهلل(.  الَّ

ال ي يالويت مجموًعالا مالع غِالرلف مالالل: )ربِّ العالال واَلسُم المضاُف  مَِن، ومالالَ الهالو الَّ

(.الال َِ  مل

ِِّم اوذكرُا أ َّ  َِّالبَن الق ة المتقابلالةف كاسالِم ة الملدوَجالزاد نوًعا ثالاًلا، هو امسالما  اإلله

الل حالرول اءسالِم  ،ة ُيفَصُل أحُد طرفِِه عن ااَرِ ف )القابِض الباسِط(، بمنللِة َعد  َفص 

 )الَقالابُض(، َأو  سِم )القابِض الباسِط(: أ َّ مالن أسمالاالمفرِد، فة يصحُّ أ  تقوَل   ال
ِ
 الا  اهلل

الفصالُل  ا  اهلل )الَباسالُط(ف بالِل اءسالم حِنلالٍ  هالو )القالابُض الباسالُط(، فِمَتناِلعُ الن أسمأ َّ مِ 

، سالمٌ اسٌم، وء )الالةَّ ( ا( أم )اهلل(، فة تقول: )ساكَما يمتنُع الفصُل بِن حروِل  فبِنُهَما

 .سمٌ ا( الوء )هُ 

ف م َّ ذهناَله حِنلالٍ  الأ َّ )هالو( مالن أسمال ، فقاَل: إ َّ فةًنا ي كرُ سمٌ ا (الفسمع هَو: )هُ 
ِ
اِ  اهلل

 ٰهالِ لِ الكلمالة فظالنَّ أ َّ فِهالا تقريالًرا لكالوِ   ٰهالِ لِ ا كا  شارًدا، فسِمع اللم  يكن  حاِضًرا، وإنَّمَ 

 .▐ اِ  اهللالالكلمة )ُهو( من أسم

الالم ٰهالَ اوالعاقُل يلتمه العال َر للمتعلِّمالَِن، فالم َّ  ا ء ُيسالت َرب منالهف بالل ء ُيسالت َرُب المَّ

وَ ، فم َّ الم ََ السُّ ن  يريُد ب لَِِقالُة اإلنسالاِ ، فالم َّ  ٰهَ امَّ ََ ٌر ُجبَِلالت  علِاله   ،النَّالاس يتنافسالو َ َأم 

عامالالة ،ويَتصالالاَرُعو َ  َئاسالالَة واللَّ  في بعُضالالُهم فاِلالي بعالالٍض َطالالَولُ  ويبتِ الال،َويريالالُدوَ  الَجالالاَل والرِّ

 َءلِه وإنلالِه عن ُرتبٍة بل ها.زإلِ 

ٰهالالِ ِل وَعَقالالَل أ َّ  ،▐ ا َأَمالالرُل اهللالَعالالاَمَلُهم بَمالال ،  النَّالالاسِ  ٰهالالَ افالعاقالالُل إذا رَأى 

ٌة، َفالالحاٌل بش ء يلتفتالو  إلالى  ،رهالاا ُيَطهِّ الُمَلّكو  أنفسهم بمالالة، الريَّ الالبش فِّعوَ  عنِ َترَ المُ ريَّ
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ينبِ الالي إفهالالاُمهم فَِهالالا القالالوَل  ٌا مِن َزءَّ متعلِّ المالالن الالالٰهالالَ ا صالالدور  ويالالرو  أ َّ َهالالَ ا، مالالالل 

واَب   .الصَّ

 َِ اهُد مَن الِحَكاي ََ الَحالِ : َأ َّ َما َأرَشَد إِلِِه مِن والشَّ ِ  حصوِل تِل َء ُيمكالُن إءَّ مالع  ،كو 

ا مَع ُش  هِن، وأمَّ ََ ُروِدل فمنَّه ء يحُصل للمرِ  الحضور ال ِّ ِ  .َذ ٰل
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َالَْ َتحدددَْلفح ا ِهدا َهْح َتحددد ْح ََلح دددْ  ح َقح
َ

ددد َدحْ دددَلح َهَ َمح َنا ح َ هؤحدو ددد ح ددد ا َحح
َلاَُالَْ 

ْم حددد َ ح
ح
ددد َْ بامح ِه ددد  الاَفح َح َفح

َ
د ََ َمح د حابه َْزح َاَّ َح د َما دد  الاَ هلْدد ح َمح ح
َ اتادََّا َزح ح َْ َمح ْم ا َتا ََّلا  ا

كه َفح هْم ا
َ

ََ اتاََّاٱعا َْلح د ح َرح َِفا د و َاَّشا حاضا َْعِتا
  

 
 

 

ابِ  النَّاظُِم ا ذكر المَّ اللَ  ِم الكة    البِت السَّ ر من آفٍة تعِرض لال ،ما ُيعُِن على َفه   َمنِ الَح َّ

 ا
َ
م شيٍ  منه، وهي لالال)ست َلَ  علِِه َفه  ِعه وَردِّ ست َلَ  اَن النَّاس َمن  إذا ، فمِ (مبادرُ  إلى َدف 

ه ُم شيٍ  لم ُيدرك  ِعه. فعلِه َفه  ل وَدف   بادَر إلى َردِّ

ـقوِط يف  ِِ والواِقي مـن السُّ :ٰهـِذ َِ ََ هالو مةحظالة مالا يالويت بعالد  اآلفـ ا الالكالةِ ، فُربََّمال َذٰ لاِل

ِِالدسِمعَت ك ا يفتقُر إلى التَّخِصِِا، أو كةًما ُمطلًقالا يحتالاُج إلالى التَّق  فبالادرَا  ،َةًما عامو

ِمه وإفهامِهالامِه، وهَو الالمَ الإلى إنكاِرل قبَل ظهوِر تَ   .ُمعُِن َعَلى َفه 

، فٰهِ ِل اايُة ء يالتمُّ معناهالا إءَّ اعو [المالال]ال﴾  ڃ ڃ ڃ﴿ كَقوِل اهلل تعاَلى:

تالي بعالَدها،   قولاِله:  نِها باايالِة الَّ ، ]المالاعو [ ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿بَقر 

ر معنالى: ر معنَى الويِل للمصلِِّن بمطةٍق ُمبطاِلٌل، ومالن ُيقالرِّ ڃ ڃ  ﴿ فَمن  ُيقرِّ

تالالي ذكرَهالالا اهلل﴾   ڃ ڃ چ چ  ﴿   قولاِلاله: ▐ إَذا كالالاُنوا عَلالالى الحالالاِل الَّ

ا فِ ف]الماعو [﴾   چ چ ڇ رل.المكا  ُمِحقو  ا َقرَّ

ُم كة ٍ  امَع َفه  َِا السَّ ِعاله وإبطالاِله ،فم   أع ل وَدف  ُسه إلى َردِّ َحُسالَن باله أ  َيالُردَّ  فوتطلَّعت َنف 
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َِ أهل العلم فِا فبعَضه على بعٍض، قبل الهجوِ  على إنكاِرل وتليِِفه ا ُهالم المَ قتداً  بمسال

.علِِه من   أجوبِة مسائِل الخلِ  فِما يحتاجو  إلِه من الح ِّ

تَِِن حتَّ الستفتا اِا الافم َّ أهَل العلِم ء ُيَباِدُروَ  بجواِب  َتف  مستفتِي كةَماله، الى ُيتِمَّ الُمس 

 ا قاَل: الكمَ 

َلاَُالَْ
ْم حددد َ ح

ح
ددد َْ بامح ِه ددد  الاَفح َح َفح

َ
ََْ َاَّ َح د َما د َ هلْدد ح َمح د حابه دد  الاَزح َمح ح
َ اتادََّا َزح ح َْ َمح ْم ا َتا ََّلا  ا

كه َفح هْم ا
َ

ََ اتاََّاٱعا َْلح د ح َرح َِفا د و َاَّشا حاضا َْعِتا
ِل ال   فأنَّهم ء ُيبادُروَ  إَلى الجواِب فَِها ،مفتَِِن إَذا ُعِرَضت  علِهم  فت ًوىالفِمن  حاِل ُكمَّ

َِّن لهم ت  .همستفتِي، ثمَّ ُيجِبونَ الاُ  القوِل من الالمالحتَّى يتب

تي تصلح بِ  ََ الحاُل الَّ تي تصلُح بِ  ،النَّاس   الفت َوى حالها فتل  الحاُل الَّ
َ
َها حالاُلُهم هي

ِم العلِم، َفَة يكُمل لهُم الفهُم وء َيتِمُّ لهالم  إدراك معانِالِه إءَّ باستِت َمال اِ  مبانِالِه، فالمذا ال  َفه 

َِّن لهُم ال  معنَى.الصارا وافًِة تب
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َ حْ  َّ َالََْلح َ حكه  ه َاصاد سا َعا ْدَلح دْ  ه َقح
َ

ََ دد َتادد ح َح َدح ْ دد و َا َفا َْ دد َٱما َتْلابحدد سا
َ َلحَناً ا ْم ه َاََّلا دْبَمَا ح ح هح َاكا ْأا َعح ََْ

َ
لحدْبََ َالطا َآدحابح َا ه اكح دَلح ْ َهح َفح ْفاح
َ 

 
 

 

ِ ِن ما ُيَقوِّ  ِ َت ت   ذكر النَّاظُِم   ٰهَ ين الَب م  النَّف ه، ويدُعوَها إلى اإلمسالاِك ي واِزَع الصَّ

ُكوُا ماِلن   ٍةف َفالسُّ َِّارٍ : )إَِذا َكاَ  الَكَةُ  من  فضَّ عن كالٍِر من القول، وهَما معنَى ِحكمٍة َس

 َذَهٍب(.

 ًَ ُعاله مالن َضالالَرِرل، : َوالك َ الَّذي يكون فضَّ َُِّن َنف  ـا َبـي ُن النَّْفـعِ هَو مالا ء يتبال فمنَّاله مالن  :أمَّ

هب، َالِِا ا ـَر(ِ  َثَمـا أنَّ ل َّ  اللَّهِب. اٌظ منَ وَ ُش  :َبي َن الضَّ

:  َ َُ أقسا  فالك َ الـُمراُد إخراُج  ل  ث ث

A   :ِعف َوٰهَ اأحُدها ُِِّن النَّف  َهِب. َكَةٌ  َب الِِا ال َّ ََ  مِن  

A   :الَرِرف وٰهَ ا ُشواٌظ منَ وثانِيَها ُِِّن الضَّ  اللََّهِب. َكَةٌ  َب

A   :الكوُا وثالُاها ة، ويكو  السُّ َدل بالفضَّ ُعه من َضالَرِرلف فهو الَّ ي ُيع  َُِّن َنف  َكَةٌ  ء يتب

مت عمَّ   ا عداُل.الحِنلٍ  من ذهٍب، فم َّ العبد موموٌر بقوِل الخِِر أِو الصَّ

ُكوُا مِ  - م كور ُ الوالِحكمة ال ٍةف َفالسُّ موثورٌ  عالن  - ن  َذَهٍب()إَِذا َكاَ  الَكَةُ  من  فضَّ

 اهلل ُسَلِمَ  فجماعٍة من  القدَما ِ 
ُّ
مَ ، ♥ ا ُ المنهم َنبِي جالل  - الحكُِم  ا ُ الوُلق  الرَّ

الح  .الصَّ



44 
 

َلب»َشْرُح  َلب ف ي آَداب  الطَّ   «َبْهَجُة الطُّ

 

 

م ما َذَكر   ٰهِ لِ  ْ َ) المنظومِة مالن ااداِب فقالاَل: ثمَّ َتم النَّاظم بالتَّوكِد على َفه  فحد ْفاح
َ َآدحابح َا ه اكح َلح لحْبَهح ًِالا(؛ الطا َمَهالا يالدُعو إَلالى  داع الِم ٰهالِ ِل ااداِب، فالم َّ َفه  الن َتَفهُّ إلالى ُحس 

ِمَها يحوُل دوَ  العمِل بِ  اَها، كمَ العمِل بِ    .َهاأ َّ عدَ  َفه 

عا  وَقَرَ  اممرَ  ويمتالُلالوا  ،لِحرُصوا علَِها فًِبا لها إَلى النُّفوسترغًِبا فِها، وتحبِ  فبالدُّ

 ُمقتَضاَها.
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َ َالادد ا ا ا َاَّأو حدد دح دد ح دد َمح ْد ح  هاح
ح
َْ
َ

ََ ددددَلا ا َعه أح بح ا ِْ
ح
دددد َتاددددم ْ هاح َحح ا

َ 

 
 

 

تَم َجامُع ٰهِ لِ  ِِِّن عالَدَد أبِالاِا ٰهالِ لِ الالبِالِت مالن زياداتاِله، الال ٰهَ االنُّب   بال ََ منظومِة، الالال ُمب

بعو  بًِتا  .وأنَّها أر 

َسةٌ  م  ََ لِها، وواحٌد   آَرَها :لِي منَها   .أربعٌة   أوَّ

 فهَو أصُل ال
َ
 منظومِة.الوما بقي

اح ) ومعنى قولِه: ْ ه ن ُتَها بِِلياَدِ  الِحب  (؛ حح ا  هَو التَّليُِن. التَّحبيرَ ِر فَِها، فم َّ َأي  َزيَّ

 : تسويُد ِحب رِل.َوِمن َتْزييِن الخط  

ا َباَ  الَر ب  فم َّ الحِ  ِوا إذا َقاَرنَت امبِالاَا المكتوُب َوَظَهَر، َكمَ الإَذا َكاَ  َقِويو ََ جل
ا يبُدو َذٰ لِ

تي زِ  َِِّة امبِاِا، وهي مُ الَّ َها، وغُِرها من  أصِل الاليدا  ببق طِّ ََ منظومِة ُمَحبَّالرٌ    الَحبََّرٌ    

 معانِِها النَّافعة.

َأُبالو ا ذكالرل الا هو وجٌِلف كمالمَّ الُنظَِم   آداِب الطََّلب ممنظومُة هي من أحسِن ما الفٰهِ ِل ال

لِهِ »ب ِن َعب ِد الَبرِّ فِي اُعَمَر  َِاِ  الِعل ِم َوَفض   .«َجامِِع َب

الظ ٰهالِ ِل الال :فحقيٌق بنَا جميًعا أو َتكرارَهالا حتَّالى ترسالَخ  ،منظومةِ الأ  نحالرَ  علالى ِحف 

ََ الحَقائِ  مَعانَِها فِي نُ  م تل  ثمَّ نمتالَلَها بالعمِل. ،ُفوِسنَا، وأ  ُنحِسن َتَفهُّ

الالفم َّ باَب ااداب م َِّعُه كالِالٌر مالَن الالالُعجالاُب  ُب ا وقالَع فِالِه الَعَجالالمَّ منتسبَِن إَلالى ال، َفَضال

َِّ  فُحِرُموا العلَم بسبِب تضالِِِع امدِب، فَطلِب العلمِ  ع امدَب ُحالِرَ  العلالَم، وَمالِن فَمالن  َضال
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 لتلَ  امََدب فهَو جديٌر بو   يكوَ  من أهِل العلِم.ا

 وافُ  ويناسُب المَقاَ .منظومِة على َما يُ الال مُّ بِاُ  معانِي ٰهِ لِ تِ البِاِ  يَ  ٰهَ االوب

 

ْرُح ف ي َمْجل ٍس َواح دٍ   َتمَّ الشَّ

م  الخامس  َليلَة الَخميس    من َشْهر  الُمَحرَّ

اَئة  َواأَلْلف   ثمانٍ َسَنَة  م   َوَثالث يَن َبْعَد اأَلْرَبع 

يَنة  الرِّياض   ف ي َمْسج د  ُمصعب بن ُعمْيٍر ب َمد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


