
 
 علم بال أدب كنار بال حطب وأدب بال علم كروح بال جسم 

 
 أمهية األدب :

 
 األدب ومعناه العام :

ذكر الشييييييييييم  يف  عاامة د كاابت أدب ايفاالأل بعرمع األدب ومعناه ب ود  ا  ييييييييي اح    -
ا نري  : )) قال أبا زم  األن ييييييييييياري : األدب : مايض علم كة رتخييييييييييية  يفاد  ما ر   ا 

 اإلنسان د فضيلة من الفضائة . وقال األزهري حناهب فاألدب اسم لذلك (( .
ب : الظرأل وحسييييييييييين الانيياول د األمار كل ييا ب وقييال بع  )) وأهيية الل يية مايالان : األد   -

 العليفاء : األدب كليفة جتيفض ف ال اخلري كل ا ... (( .

يف  قايع وفعالعب وعض بعضيييي م    - قال احلافظ ابن حجر رمحت هللا : )) األدب : اسيييياعيفال ما  ق
ها بعظيم  أبنت األفذ اب كارم األفالقب وقية : الاقاأل علم ا سيييياتسيييينا:ب وقية : بة

من فاقييكب والرفمب  ن دونييكب وقييية : خنييت مييأفاذ من ا ييأدبييةب وهط اليي عا  خ  الطعييامب 
 مسط بذلك ألنت م عم خليت((.

وأسيييين  اخلطيب خ  اإلمام مالك أن  يف  بن سييييريمن الاابعط العلم اإلمام رخييييط هللا عن يفا       -
 قال حاكياع حال ك ار الاابعني : 

مؤك اع ذلك من فعة  ابن  –اهل يب كيفا ماعليفان العلم (( . قال مالك  )) كاناا ماعليفان   -
 : )) وبعث ابن سريمن رجالع منظر كيع ه ي الاياسم بن  يف  وحالت ((. -سريمن 

وقال الاياخيييييييط عيا  رمحت هللا بعا  : )) كان أبا بكر بن خسيييييييتاق خذا ذلكلرل عاية أ  علم    -
 يييييييييييتييابيية والاييابعني . وذلييك : أن أاب علم أقييام الثايفط مايال : ذاك عاييية مييأفاذ من ال

بسييييييفرقن  م   أربض سييييينني شفذ بلك الشييييييفائة من  يف  بن ن ييييير ا لروزيب وأفذها ابن 
ن يير عن  يط بن   ب فلم مكن اراسييان أعاية منتب وأفذها    عن مالكب وأقام عليت 

 ألفذها سنة بع  أن فرغ من مساعتب فايية لت د ذلك ؟ 

 : خمنا أقيفت مسافي اع لشيفائلتب فإهنا مشائة ال تابة والاابعني ((. فايال      -



: قال يل أ  : ))  -وها وأباه من الثايا: األث ا:  –وقال خبراهيم بن ح يب بن الشيييييي ي     -
ت بينل ائييت الفاي يياء والعليفيياء وبعلم من مب وفييذ من أد م وأفالق م وهيي م مب فييإن ذاك 

 ث((.أحب خ  لك من كثري من احل م

وروى أبا نعيم د برمجة اإلمام مالك أنت قال لفىت من قرمش : )) ت ابن أفط بعلم األدب       -
 ق ة أن باعلم العلم ((.

وهذا أمر نشييييي عليت ال يفام مالك من أول مام دفة فيت علم العلم. فاي  حكط  يييينيض أمت    -
اعلم من أدبت ق ة عليفت معت فايال : )) كانت أمط بعيفيفين وبايال يل : اذهب خ  ربيعة ف

.)) 

وي ب  من كلي يفا معاع: العلم واألدبب ف يفا كيفا قال أبا زكرت العنضي أح  األجالء : ))    -
علم بال أدب كنار بال حطب وأدب بال علم كروح بال جسم (( أفرجت اخلطيب د جامعت 

 أمضاع.

  
 

 أدب الالايلط
 

 )) غالء العلم عن هم أغلم من مايام أنفس م عن  الناس ((
 

 ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه د كاابت ) العليفاء العزاب(  :
ب د برمجة  يييييييييييي مايت 148:6قال العالمة تقا: احليفاي رمحت هللا بعا  : د ) معجم األدابء ( 
ابة العلاى احلسييييييينب و ييييياح ت : ) عزمز ال من أ  :الب : خمساعية بن احلسيييييني (  ا ر  وزي النسيييييل

 رمحت هللا بعا  ب ما ملط : 614ب وا ااد بع  سنة 572ا الاد سنة 
)) ح ثين عزمز ال من رمحت هللا : قال : ورد الف ر الرازي خ  ملروب وكان من جاللة الاي رب وعظم 

ظامتب علم ما ها الذكرب وخيييييي امة اهلي ةب ييث ي مراجض د كالمتب وي مانفب أح  بني م ي إلع
 مش ار ماعارألب ف فلت خليتب وبردد: ابلايراء  عليت.

 : -وكان عزمز ال من هذا آنذاك د ح ود الثالثني من العيفر  -فايال يل ماماع 
)) أحب أن ب يييينع يل كااابع لطيفاع د أنسيييياب الطال يني ألنظر فيتب فال أحب أن أكان جاهالع بتب 

  ؟ فايلت لت : أبرم  مشجراع أم منثاراع 



فايال : ا شييجر ي منضيي ف ابحلفظب وأي أرم  ًيييفاع أحفظت ب فايلت : السيييفض والطاعةب و يينفت لت 
 الكااب الذي مسيات ابلف ري ومحلات وجفات بت.

فليفا وقع عليتب نزل عن :لرَّاحات وجلب علم احل يييييييييييريب وقال يل : اجلب علم هذه الطلرَّاحةب 
أي دعا: لت وقلت لت : أي  -وف مات -علط!أي اسيياعظيفت ذلك واسيياكضبت  –فأعظيفت ذلك 

ب فييانا رهن هنر  مزعجييةب وزعمب علط وقييال : اجلب ييييث أقال لييكب  -فييادمييك ي مليمب   هييذا
 من هي ات ما مل أمتالك خي أن جلست حيث أمرهن. –علِلمل هللا  –فا افلين 

عليتب خ  أن أهناه مث أفذ مايرأ علم ذلك الكاابب وها جالب بني م يب ومساف يفين عيفا مسا لمب 
قراء عب فليفا فرغ منت قال: اجلب اآلن حيث ًييفتب فإن هذا علمأ أنت أسييااذي فيتب وأي اسييافي  

 منكب وأباليفذ لكب وليب من األدب أن جيلب الاليفيذ خي بني م ي األسااذ.
 فاييفت من مايامطب وجلب ها د من  تب مث أفذ: أقرأ عليتب وأي جالب ييث كان أويع. 

 ولعيفري من حسن األدب حسنقب وي سيليفا من مثة ذلك الرجة العظيم ا رب ة((. وهذا
ىف برمجة احلافظ أىب بكر اخلطيب ال   اداى )  196-7وجاء ىف كااب الااىف ابلافيا: لل ييف ى 

رمحت هللا بعا  ما ملم  463ب وا ااىف  ا سيينة  392أمح  بن علم بن اثبت ( ا الاد ب   اد سيينة 
: 

أبا بكر اخلطيب درس الشيييم أ  خسييتاق الشييريازي ب فروى الشيييم ح مثاع من روامة ير ))حضيير 
 السَّايَّاءب مث قال لل طيب ما بايال فيت ؟ -ابلنان والزاي –بن كقنيلْيٍز 

فايال اخلطيب : خن أذنت يل ذكر: حالتب فأبع  الشيم أبا خستاق ظ ره من احلائفب وقع  مثليفا 
ييييريف اخلطيب د ًييييرح أحاالتب ومايال : مايع  الاليفيذ بني م ي األسيييي ااذب مسيييييفض كالم اخلطيبب ًو

ييييييرح أحاالت ًييييييرحاع حسييييييناع وما ذكر فيت من األئيفة من  قال فيت فالن كذاب وقال فيت فالن كذاب ًو
اجلرح والاع مةب خ  ان فرغ منتب فأثىن الشييييم أبا خسيييتاق عليت ثناءع حسيييناعب وقال : ها دارقطين 

 ع  ي(( . انا م
 
 

 ا نيياظر  :أدب 
 

 كاناا ماناظرون ىف ا سألة مناظر  مشاور  ومنا تة
 



 رسيالة ا سرًت من:
 ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه رمحت هللا بعا  :

ومما رأمات مكااابع علم وجت كااب خمطاطب كااب )) اينا يييار د ا سيييائة الك ار(( نفامح بن أمح  
وما مكا ان علم وجاه الكاب خي  –الكلاذاهن خمام السيياد  احلنابلة د ع ييرهب بايلم بع  العليفاء 

 مب ولريوها الفاائ  ال اايلب وال رر والآليلب مسييييييييييرعان بكاابا ا علم وجت الكااب لفال بشييييييييييرد من
 :  -كليفا نظروا الكااب فيتفظاها

)) من أدب اجل ل: جاء رجة خ  بع  األئيفة احلكيفاءب فايال: أرم  أن أيظركب فايال : بع  أن 
 بشرتط علم نفسك عشر ف ال:

 أح ها: ي ب ضب. 

 .والثانية: ي باعب
 والثالثة: ي بعجب. 
 والرابعة: ي باتكم. 

 واخلامسة: ي بضتك.
 ة: ي جتعة ال عاى دليلك. والسادس

 والسابعة: خذا أفذي د األف ار كان غرخنا الا ادق. 
 والثامنة: خذا أفذي  ا د العايال انْيايلْ ي للاعارأل. 

 والااسعة: أن جيعة كة واح  منلا احلمب خالات. ي ال ل ة غامات. 
 والعاًر : أن ي باي ة علم غريي وأي أكليفكب والسالم (( . انا م

 
 ال الشيم  يف  عاامة ىف  أدب ايفاالأل: وق

أعج اين أبيا:ق من الشيييييعر اجلزل الر ييييينيب ب يييييار هذا األدب اخللايط الرفيضب أبلفامح أدبية رائايةب 
ااذ ) أمري الشيييييييييييعر ( علم اجلارم رمحت هللا  مليفة ابلاشييييييييييي ي ا: ال  معة ب رأما ا د دماان األسييييييييييي

يفلنْي ك ريمن حال ب ييييتيم كليفةب مها الشيييييم ( م ييييع في ا حااراع عليفياع بني عالِ 1299-1368)
 أمح  اإلسكن ريب والشيم حسني وايل رمح يفا هللا بعا ب 

 
 فايال : 

 وماماع مض اإلسكن ري رأماقت
 وماماع مض اإلسكن ري رأماقت



 جياذبت فلْضة احل مِث ا شايَّمب
 

 ف ذا مرى د لفظت غريل ما مرى
 أفاه ب وخياار ال ليةل ومناايط

 
 فايلت: أرى ليثاع وليثاع جتيفَّعا

 وأً قل مةء العني ميشط ألً ق
 

 وأعج ين رأيأ سليمأ ومنطمبأ 
 م ال علم رأي سليم ومنطمب

 
 وق  لاَّحْت أم م يفا فكأهنا

 خًارا:ق رات: بروح وبلاايط
 

 ومل أر د لفظي يفا نلْضل عائب
َل  نمب  ومل أر د عيني يفا لليْفمل

 
 فايلت هط الف تم اري وخهنا

 أبمثال هذمن احللِفيَّنْي بربايط
 

 
 أدب ايفاالأل

 
 وذكر الشيم  يف  عاامة د كاابت ) أدب اإلفاالأل ( :

 



ومن األمثلة الرائعة أمضييييياع: ما أسييييين ه ابن ع   الض خ  الع اس بن ع   العظيم العنضي ا ااد سييييينة 
ييييييييييييياركييت د الرواميية عن بع  240 ب أحيي  الثِقايييا: احلفييامح الك ييارب وممن روى عن اإلمييام أمحيي  ًو

را د ًييييييييييييافتب قال : )) كنت عن  أمح  بن حن ة وجاءه علم بن ا  مين راك اع علم دابةب فاناظ
الشيييييي اد ب واربفعت أ ييييييااُيفا حىت ِفْفتق أن مايض بين يفا جفاءب وكان أمح  مرى الشيييييي اد ب وعلط 

 شىب وم فضب فليفا أراد علطٌّ اين راأل قام أمح  فأفذ بركابت!!(( .
 

ماحكاه الذهيب د برمجة بليفيذه مانب بن ع    -وكلت روائض وخمامة -ومن روائض اإلمام الشيييييييييافعط
قال : )) ما رأمت أعاية من الشييافعط! يظربت ماماع  –بة ها من فا يية بالمذبت  -األعلم ال يي د

د مسيييييألةب مث افرتقاب ولاييين فأفذ بي ي مث قال: ت أاب ماسيييييم أي مسيييييااييم أن نكان خفاايع وخن مل 
 نافمب د مسألة!.

 
 ال ض د بلايلط العليم

 
 فتا: من  ض العليفاء (:ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه رمحت هللا د كاابت )  

 
هذه مناذ  مسري  من أف ار العليفاءب الذمن قرأ الااح  من م الكااب عشرا: ا را: أو مفة مر  أو 

 أكثرب لعلل ا ُتقلفِقزق الطالب ا قِج َّ علم ال ض علم خعاد  الايراء  للكااب بع  ا را::

ب د برمجة ان ث 224واهن ص ففط ) : ايا: عليفاء خفرمايية وبانب (ب أل  العرب الايري   (1
الك ري الرحلال ) ع اس بن الالي  الفارسيييييييييط ( ب بليفيذ سيييييييييفيان بن عيينةب والفضيييييييييية بن 
عيا : )) قال أبا العرب : ولاي  ح ثين أ  أمح  بن متيم رمحت هللاب خهنم ر ا وج وا د 

ت هللا رمح 218آفر بع  كاب ع اس بن الفارسط : درسات ألع مر ب وكان ق  قاة سنة 
 بعا  ((.

 
ب د برمجة ) أ   يف  95د )) ًييجر  النار الزكية د : ايا: ا الكية(( يبن خملاأل ص   (2

ب 311ع   هللا بن خسيييتاق ( ا عروأل اببن الا لانب خمام الفاي اء الراسييي ني ب ا الاد سييينة 



ا  ونة (( حنا  رمحت هللا بعا : )) أفذ عن ابن الل لاد وغريهب درس  )) 371وا ااد سييينة 
 األلع مر ((.

 
ب د برمجة اإلمام الفاييت ا الكط ان ث  186:6د )) بربيب ا  ارك ( للاياخيييييط عيا    (3

أ  بكر األ ري )  يف  بن ع   هللا بن  يييييييييييا  ( الايفييفط ال   اديب ا الاد ق ة سييييييييييينة 
ع   احلكم مخب رمحت هللا بعا  قالت : )) قرأ: خما ييييير ابن  375ب وا ااد سييييينة 290

مفة مر  ب واألسلِ مَّة مخساع وس عني مر  ب وا ا:أ مخساع وأربعني مر  ب وخما ر الضقط س عني 
 مر  ب وا  ساط ثالثني مر  (( رمحت هللا بعا  .

 
ب د برمجة ) أ  احلسييني  8:1د ماي مة اإلمام الناوي لشييرحت علم ))  ييتيم مسييلم ((   (4

ر ب ا الاد سييينة  َل ب وا ااد سييينة  353ع   ال افر بن  يف  الفارسيييط النيسييياباري ( ا عمَّ
رمحت هللا بعا  : )) كان ًييييي اع ثاية  يييياحلاع مشيييي اراع ماي يييياداع من اآلفاقب مسض منت  448

وأحلمب أحفاد األحفاد ابألج ادب وقرأ احلافظ احلسييين السييييفرقن ي عليت  األئيفة وال ييي ورب
 ))  تيم مسلم (( نيفاع وثالثني مر ب وقرأ عليت أبا سعي  ال قتلرْيي نيفاع وعشر  مر  ((.

 
 -ب د برمجة اإلمام ِخْلكليا اهللرَّاسييييط 233:7د )) : ايا: الشييييافعية الكضى (( للسيييي كط   (5

علم بن  يف  بن علط ( النيسيييييييياباري مث ال   اديب ا الاد سيييييييينة )  –أي الك ري اخلائع 
رمحت هللا بعايلب بليفيذ خمام احلرمني ومقِعيِ  دْرسييييييييييييتب  وأجةِق  504ب وا ااد سييييييييييينة 450

بالميذه بع  رفيايت ال زايل : )) عن ِخْلكليا قال : كانت د م رسة سرهنك بنيسابار قنا  هلا 
 رس أنزل الاينا  وأعي  ال رس د كة درجة مر ب د سيييييييييي عان درجةب وكنت خذا حفظت ال

 ال عاد والنزولب قال : وكذا كنت أفعة د كة درس حفظات((.

 
باعليمب ًيييييييييييي نا اإلمام الكاثري رمحت هللا  135-134د )) ذمال بذكر  احلفامح (( ص   (6

بن أ  بعا  ما مل  ييييت : )) مقسيييين  ال نيا ورقحلة اآلفاق أبا الع اس ًيييي اب ال من أمح  
:البب ا شييييي ار اببن الشيييييتنة احلجلار ال مشيييييايط ال ييييياحلط احلنفطب ول  د ح ود سييييينة 

ب وعقيفِقرل أكثر من مفة سيييييينةب حىت أحلمب األحفاد ابألج ادب وح َّث ابل ييييييتيم أكثر 622



من سييييييييييي عني مر  ب مشيييييييييييمب وغريها. وانا لبل عليت احلفامح ورحلاا خليت من ال الد وبزامحاا 
ن وها ابن مفة سييينة وأب عت سييياة من ًييياالب ًيييريف  ب ال من بن عليتب وق   يييام رمضيييا

انب د قراء  ال يييييييييييتيم عليت ق ة مابت بيامب مث قرأ عليت ا يعاد الثاهن د مام وفابت خ  
 رمحت هللا بعا  ((. 730الضتمب فيفا: ق ية الظ ر سنة 

 
هن رمحييت هللا بعييا  د )) ف رس الف ييارس واإلث ييا: (( لشيييييييييييي نييا احلييافظ ع يي  احلط الكاييا  (7

ب د برمجة ابن السناسط )  يف  بن علط السناسط ( : ود )) احِلطَّة (( نايالع  1045:2
عن السيييي  مجال ال من ان ِقثب عن أسيييااذه السيييي  أ يييية ال من أنت قال: قرأ:  يييتيم 

 ال  اري حنا مفة وعشرمن مر .

 
أنت قرأ  141:1الالمض (( للس اوي  ود برمجة احلافظ برهان ال من احلليب من )) الضاء  (8

ال  اري أكثر من سييييييياني مر ب ومسيييييييليفاع حنا العشيييييييرمنب سييييييياى قراءبت هليفا د الطلب أو 
 قراءُيفا من غريه عليت.

 
وقال احلافظ السيييييييي اوي: حكط احلافظ الذهيبب عن احلافظ ًييييييييرأل ال من أ  احلسيييييييين   (9

  اريب وأمسعت د سييييينة: خح ى اليانيين أنت مسعت مايال : خنت قابة نسييييي ات من  يييييتيم ال
 عشر  مر .

 
رجط الييفينب د برمجة سييييييلييفان بن          (10 ود )) : ايا: اخلااص (( للشيييييي اب أمح  الشييييييَّ

 خبراهيم العلاي: أنت أبم علم ال  اري حنااع من مفاني ومثانني مر ب قراء ع ومساعاع وخقراءاع.

 
ووج : د )) ث ت الشيي اب أمح  بن قاسييم ال اهن ((: رأمت فف الفريوزآابديب د          (11

 يييييتيم اإلمام ال  اريب قال : أنت قرأ  يييييتيم ال  اري أزم  من مخسيييييني آفر جزء من 
 مر  ((. انا م كالم ًي نا الكااهن.

 



ىف برمجة ان ِقث أىب بكر  433وىف كااب ال ييييييييلة يبن بشييييييييكاال األن لسييييييييم ص          (12
 518ب والااىف سنة  441غالب بن ع   الرمحن بن عطيَّة انارىب األن لسم ا الاد سنة 

ر ا شيييييييييي ار ع   احلمب بن عطيَّة  كان حافظاع للت مث و:رقت وِعللِلتب  ب وها وال  ا فسييييييييييِق
عارفأ أبمساء رجالت ونايلاتب منسييياابع خ  ف يفتب ذاِكراع  اانت ومعانيتب أدم اع ًييياعراع لق لاتعب دلمقِناع 

ر ال  ارى سييي ض فاخيييالعب قرأ:ق افِق بع  أ يييتابنا أنت مسض أاب بكر بن عطيَّة مذكر أنت كرَّ 
 مفة مر    

 
 

 بذكر  السامض وا اكلم د أدب العامل وا اعلم إلبن مجاعة الكناهن :
 

 ليب العلم ما حقِفظ ب العلم ما نيلفلض
 

 أدب العامل وا علم د نفست
فين  ط عليت دوام مراق ة هللا بعا  د السر والعلنب قال الشافعط رمحت هللا بعا  : )) ليب العلم ما 

 حقفظ ب العلم ما نفضب كيفا من  ط عليت السكينة والاقار واخلشايف ((. 
 قال عيفر رخط هللا عنت : )) بعليفاا العلم وبعليفاا لت السكينة والاقار(( 

 علم كيفا  انت عليفاء السلع رخاان هللا علي م.كيفا من  ط عليت أن م ان ال
و أن  افظ علم الاييام بشييعائر اإلسييالم وناافة الطاعا: كإقامة ال ييال  د ا سيياج  للجيفاعا:ب 
وخفشييييييييييياء السيييييييييييالم لل ااص والعاامب واألمر اب عروأل والن ط عن ا نكر وال يييييييييييض علم األذىب 

 وسلم. وم اومة الذكر وال ال  علم النيب  لم هللا عليت
وأن معامة الناس  كارم و اسييييييييييين األفالقب وأن ماط َّر نلب ال رس من احل ث والنجبب وخن 

 كان معليفاع أن ي منا ب للا رمب خذا مل مكن أهالع لت مايفكناع فيت
أفرجت أبا داوود  –قال النيب )  ييلم هللا عليت وسييلم ( : )) ا اشيي ض  ا مل ميقْعفل كالبب ثا  زور  
-  )) 



ن ماي ييييييييي  باعليم :ل ات وده هللا بعا . وأن مرغ  م د :لب العلم وأن م ذل ج  ه د با ييييييييييلت وأ
 خلي مب وأن ماج  م خ   اسن األفالق د آدا م وه م م وأفالق مب وأن ماااخض هلم.

 
 وخن كان ماعليفاع: 

ن نيات د :لب العلم أبن ماي ييييييييي  وجت هللا بعا  والعيفة بت وخ حياء الشيييييييييرمعة من  ط عليت أن  سيييييييييٍ
وبنامر قل ت بت والايرب من هللا بعا  مام الاييامة والاعر   ا أع  ألهلت من رخييياانت وعظيم فضيييلتب 

 قال سفيان الثاري:
 )) ما عاجلت ًيفاع أً  علم من نييت ((.

وأن م ادر ًييييي ابت وأوقا: عيفرهب وأن منظر خ  ًيييييي ت بعني اإلجالل وأن معرأل لت حايت وي منسيييييم 
 ًع ة:فضلت قالت 

كنت خذا مسعت من الرجة احل مث كنت لت ع  اع ما  يا. وأن م يييييييييض علم أي جفاٍ  بل ييييييييي قرق من 
ًييييييي ت وأن مسييييييلك معت حسيييييين اخللمب واألدبب كيفا من  ط عليت أن ماتلم  تاسيييييين اآلداب مض 

 زمالئت د ال رس وعيفام الناس.
 

 أملا اآلداب ا اطل ة مض الكااب:
رف ا وم نف ا وجاللا م  فيضض األًراأل أعلم ومراعم األدب د وخض الكاب اب عا ار علام ا ًو

الكة مث مراعم الا رمج فإن كان في ا ا  تع الكرمي جعلت أعلم الكةب مث كاب احل مث ال رأل 
ك ييييتيم مسييييلم مث بفسييييري الايرآن مث بفسييييري احل مث مث أ ييييال ال من مث أ ييييال الفايت مث الفايت مث 

فإن اسااى كااابن د فنب أعلم أكثرمها قرآي أو  – العرو  النتا والا رمع مث أًعار العرب مث
ح مثا فإن اسيياات ف جاللة ا  يينعب فإن اسييااتب فاق م يفا كاابة وأكثرمها وقاعاع د أم ي العليفاء 

 وال احلني فإن اساات فأ تق يفا.
 

 خساء  األدب ابلكاب :
 

و ي جيعة الكااب فزانة للكرارمب أو غريها وي خم   وي مروحة وي مك سييياع وي مسييين اع وي ماكأع 
 وي مايالة لل مب وغريه وي سييفا د الارق ف ا علم الارق أً .



 وي مطاى حاًية الارقة أو زاوما ا و ي مقعلم بعاد أو ًطء جاأل بة بارقة أو حناها.
 

   عاامة كاابت ) أدب اإلفاالأل ( قائالع :وخنام  ا فام بت الشيم  يف

وأفام الكاابة ب عيييييياء كان م عا بت سي ي رسال هللا )  لم هللا عليت وسلم ( عايب  ال  الفجر: 
 )) الل م خهن أسألك عليفاع يفعاعب ورزقاع :ي اعب وعيفال مااي الع (( 

الزهري جملسييت: )) الل م خن  وب عا  كرميةب هط من مشييكا  الن ا ب كان خيام  ا اإلمام ابن ًيي اب
أسألك من كة فري أحاط بت عليفك د ال نيا واآلفر ب وأعاذ بك من كة ًر أحاط بت عليفك د 

 ال نيا واآلفر ((.
 



 
 علم بال أدب كنار بال حطب وأدب بال علم كروح بال جسم 

 
 أمهية األدب :

 
 األدب ومعناه العام :

ذكر الشيييييم  يف  عاامة د كاابت أدب ايفاالأل بعرمع األدب ومعناه ب ود  ا  يييي اح ا نري     -
: )) قال أبا زم  األن يييييياري : األدب : مايض علم كة رتخيييييية  يفاد  ما ر   ا اإلنسييييييان د 

 فضيلة من الفضائة . وقال األزهري حناهب فاألدب اسم لذلك (( .
ب : الظرأل وحسن الاناول د األمار كل ا ب وقال بع  العليفاء : )) وأهة الل ة مايالان : األد   -

 األدب كليفة جتيفض ف ال اخلري كل ا ... (( .

يف  قايع وفعالعب وعض بعضيييي م أبنت    - قال احلافظ ابن حجر رمحت هللا : )) األدب : اسيييياعيفال ما  ق
ها بعظيم من  األفذ اب كارم األفالقب وقية : الاقاأل علم ا سييييييييييياتسييييييييييينا:ب وقية : بة

فاقكب والرفمب  ن دونكب وقية : خنت مأفاذ من ا أدبةب وهط ال عا  خ  الطعامب مسط بذلك 
 ألنت م عم خليت((.

وأسييين  اخلطيب خ  اإلمام مالك أن  يف  بن سيييريمن الاابعط العلم اإلمام رخيييط هللا عن يفا قال       -
 حاكياع حال ك ار الاابعني : 

مؤك اع ذلك من فعة  ابن سريمن  –اهل يب كيفا ماعليفان العلم (( . قال مالك  )) كاناا ماعليفان   -
 : )) وبعث ابن سريمن رجالع منظر كيع ه ي الاياسم بن  يف  وحالت ((. -

وقال الاياخط عيا  رمحت هللا بعا  : )) كان أبا بكر بن خستاق خذا ذلكلرل عاية أ  علم الثايفط    -
 تابة والاابعني . وذلك : أن أاب علم أقام بسيفرقن  م   أربض مايال : ذاك عاية مأفاذ من ال

سيييينني شفذ بلك الشيييييفائة من  يف  بن ن يييير ا لروزيب وأفذها ابن ن يييير عن  يط بن   ب 
فلم مكن اراسان أعاية منتب وأفذها    عن مالكب وأقام عليت ألفذها سنة بع  أن فرغ من 

 مساعتب فايية لت د ذلك ؟ 

 : خمنا أقيفت مسافي اع لشيفائلتب فإهنا مشائة ال تابة والاابعني ((. فايال      -



: قال يل أ  : )) ت  -وها وأباه من الثايا: األث ا:  –وقال خبراهيم بن ح يب بن الشييييييييييي ي     -
بينل ائت الفاي اء والعليفاء وبعلم من مب وفذ من أد م وأفالق م وه م مب فإن ذاك أحب خ  

 ث((.لك من كثري من احل م

وروى أبا نعيم د برمجة اإلمام مالك أنت قال لفىت من قرمش : )) ت ابن أفط بعلم األدب ق ة       -
 أن باعلم العلم ((.

وهذا أمر نشيييي عليت ال يفام مالك من أول مام دفة فيت علم العلم. فاي  حكط  ييينيض أمت معت    -
 اعلم من أدبت ق ة عليفت ((.فايال : )) كانت أمط بعيفيفين وبايال يل : اذهب خ  ربيعة ف

وي ب  من كلي يفا معاع: العلم واألدبب ف يفا كيفا قال أبا زكرت العنضي أح  األجالء : )) علم    -
 بال أدب كنار بال حطب وأدب بال علم كروح بال جسم (( أفرجت اخلطيب د جامعت أمضاع.

  
 

 أدب الالايلط
 

 )) غالء العلم عن هم أغلم من مايام أنفس م عن  الناس ((
 

 ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه د كاابت ) العليفاء العزاب(  :
ب د برمجة   مايت و اح ت 148:6قال العالمة تقا: احليفاي رمحت هللا بعا  : د ) معجم األدابء ( 

ابة العلاى احلسيييييييينب ا الاد سيييييينة : ) عزمز ال من أ  :الب : خمساعية بن احلسييييييني (  ا ر  وزي النسييييييل
 رمحت هللا بعا  ب ما ملط : 614ب وا ااد بع  سنة 572

)) حيي ثين عزمز اليي من رمحييت هللا : قييال : ورد الف ر الرازي خ  ملروب وكييان من جالليية الاييي رب وعظم 
ظامتب علم ما ها الذكرب وخييييييييييي امة اهلي ةب ييث ي مراجض د كالمتب وي مانفب أح  بني م ي إلع

 مش ار ماعارألب ف فلت خليتب وبردد: ابلايراء  عليت.
 : -وكان عزمز ال من هذا آنذاك د ح ود الثالثني من العيفر  -فايال يل ماماع 

)) أحب أن ب ييييييييييينع يل كااابع لطيفاع د أنسييييييييييياب الطال يني ألنظر فيتب فال أحب أن أكان جاهالع بتب 
  ؟ فايلت لت : أبرم  مشجراع أم منثاراع 



فايال : ا شيييييجر ي منضييييي ف ابحلفظب وأي أرم  ًييييييفاع أحفظت ب فايلت : السييييييفض والطاعةب و ييييينفت لت 
 الكااب الذي مسيات ابلف ري ومحلات وجفات بت.

فليفيييا وقع علييييتب نزل عن :لرَّاحايييت وجلب علم احل يييييييييييريب وقيييال يل : اجلب علم هيييذه الطلرَّاحيييةب 
أي دعا: لت وقلت لت : أي  -وف مات -علط!أي اسيييييييييياعظيفت ذلك واسيييييييييياكضبت  –فأعظيفت ذلك 

ب فيييانا رهن هنر  مزعجيييةب وزعمب علط وقيييال : اجلب يييييث أقال ليييكب  -فيييادميييك ي مليمب   هيييذا
 من هي ات ما مل أمتالك خي أن جلست حيث أمرهن. –علِلمل هللا  –فا افلين 

عليتب خ  أن أهناه مث أفذ مايرأ علم ذلك الكاابب وها جالب بني م يب ومسييييييييياف يفين عيفا مسيييييييييا لمب 
قراء عب فليفا فرغ منت قال: اجلب اآلن حيث ًييييييييفتب فإن هذا علمأ أنت أسييييييييااذي فيتب وأي اسييييييييافي  

 منكب وأباليفذ لكب وليب من األدب أن جيلب الاليفيذ خي بني م ي األسااذ.
 فاييفت من مايامطب وجلب ها د من  تب مث أفذ: أقرأ عليتب وأي جالب ييث كان أويع. 

 ولعيفري من حسن األدب حسنقب وي سيليفا من مثة ذلك الرجة العظيم ا رب ة((. وهذا
ىف برمجة احلافظ أىب بكر اخلطيب ال   اداى )  196-7وجاء ىف كااب الااىف ابلافيا: لل يييييييييييف ى 
 رمحت هللا بعا  ما ملم : 463ب وا ااىف  ا سنة  392أمح  بن علم بن اثبت ( ا الاد ب   اد سنة 

أبا بكر اخلطيب درس الشيييم أ  خسييتاق الشييريازي ب فروى الشيييم ح مثاع من روامة ير بن ))حضيير 
 السَّايَّاءب مث قال لل طيب ما بايال فيت ؟ -ابلنان والزاي –كقنيلْيٍز 

فايال اخلطيب : خن أذنت يل ذكر: حالتب فأبع  الشيييييييييم أبا خسييييييييتاق ظ ره من احلائفب وقع  مثليفا 
يييريف اخلطيب د ًيييرح أحاالتب ومايال : قال مايع  الاليفيذ بني م ي األسييي ااذب مسييييفض كالم اخلطيبب ًو

يييييييييرح أحاالت ًيييييييييرحاع حسيييييييييناع وما ذكر فيت من األئيفة من اجلرح  فيت فالن كذاب وقال فيت فالن كذاب ًو
والاع مةب خ  ان فرغ منتب فأثىن الشييييم أبا خسيييتاق عليت ثناءع حسيييناعب وقال : ها دارقطين ع  ي(( . 

 انا م
 
 

 ا نيياظر  :أدب 
 

 كاناا ماناظرون ىف ا سألة مناظر  مشاور  ومنا تة



 
 رسيالة ا سرًت من:

 ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه رمحت هللا بعا  :
ومما رأمات مكااابع علم وجت كااب خمطاطب كااب )) اينا ييييييييييار د ا سييييييييييائة الك ار(( نفامح بن أمح  

وما مكا ان علم وجاه الكاب خي  –الكلاذاهن خمام السيييييييييياد  احلنابلة د ع ييييييييييرهب بايلم بع  العليفاء 
 مب ولريوها كليفا الفاائ  ال اايلب وال رر والآليلب مسيييييييرعان بكاابا ا علم وجت الكااب لفال بشيييييييرد من

 :  -نظروا الكااب فيتفظاها
)) من أدب اجليي ل: جيياء رجيية خ  بع  األئيفيية احلكيفيياءب فايييال: أرميي  أن أيظركب فايييال : بعيي  أن 

 بشرتط علم نفسك عشر ف ال:
 أح ها: ي ب ضب. 

 .والثانية: ي باعب
 والثالثة: ي بعجب. 
 والرابعة: ي باتكم. 

 واخلامسة: ي بضتك.
 ة: ي جتعة ال عاى دليلك. والسادس

 والسابعة: خذا أفذي د األف ار كان غرخنا الا ادق. 
 والثامنة: خذا أفذي  ا د العايال انْيايلْ ي للاعارأل. 

 والااسعة: أن جيعة كة واح  منلا احلمب خالات. ي ال ل ة غامات. 
 والعاًر : أن ي باي ة علم غريي وأي أكليفكب والسالم (( . انا م

 
 ال الشيم  يف  عاامة ىف  أدب ايفاالأل: وق

أعج اين أبيا:ق من الشيييعر اجلزل الر ييينيب ب يييار هذا األدب اخللايط الرفيضب أبلفامح أدبية رائايةب مليفة 
( 1368-1299ابلاش ي ا: ال  معة ب رأما ا د دماان األسااذ ) أمري الشعر ( علم اجلارم رمحت هللا )

يفلنْي ك ريمن حال ب تيم كليفةب مها الشيم أمح  اإلسكن ريب والشيم م ع في ا حااراع عليفياع بني عالِ 
 حسني وايل رمح يفا هللا بعا ب 

 



 فايال : 
 وماماع مض اإلسكن ري رأماقت
 وماماع مض اإلسكن ري رأماقت

 جياذبت فلْضة احل مِث ا شايَّمب
 

 ف ذا مرى د لفظت غريل ما مرى
 أفاه ب وخياار ال ليةل ومناايط

 
 فايلت: أرى ليثاع وليثاع جتيفَّعا

 وأً قل مةء العني ميشط ألً ق
 

 وأعج ين رأيأ سليمأ ومنطمبأ 
 م ال علم رأي سليم ومنطمب

 
 وق  لاَّحْت أم م يفا فكأهنا

 خًارا:ق رات: بروح وبلاايط
 

 ومل أر د لفظي يفا نلْضل عائب
َل  نمب  ومل أر د عيني يفا لليْفمل

 
 فايلت هط الف تم اري وخهنا

 أبمثال هذمن احللِفيَّنْي بربايط
 

 
 أدب ايفاالأل

 



 وذكر الشيم  يف  عاامة د كاابت ) أدب اإلفاالأل ( :
 

ومن األمثلة الرائعة أمضيييييييييياع: ما أسيييييييييين ه ابن ع   الض خ  الع اس بن ع   العظيم العنضي ا ااد سيييييييييينة 
ييييياركت د الروامة عن بع  ًييييييافتب 240 ب أح  الثِقايا: احلفامح الك ارب وممن روى عن اإلمام أمح  ًو

را د الشييييييييييي يياد ب قييال : )) كنييت عنيي  أمحيي  بن حن يية وجيياءه علم بن ا يي مين راك يياع علم دابييةب فانيياظ
واربفعت أ ااُيفا حىت ِفْفتق أن مايض بين يفا جفاءب وكان أمح  مرى الش اد ب وعلط شىب وم فضب فليفا 

 أراد علطٌّ اين راأل قام أمح  فأفذ بركابت!!(( .
 

ماحكاه الذهيب د برمجة بليفيذه مانب بن ع    -وكلت روائض وخمامة -ومن روائض اإلمام الشييييييييييييافعط
قال : )) ما رأمت أعاية من الشيييافعط! يظربت ماماع د  –بة ها من فا ييية بالمذبت  -األعلم ال ييي د

مسيييألةب مث افرتقاب ولاييين فأفذ بي ي مث قال: ت أاب ماسيييم أي مسيييااييم أن نكان خفاايع وخن مل نافمب د 
 مسألة!.

 
 ال ض د بلايلط العليم

 
 فتا: من  ض العليفاء (:ذكر الشيم ع   الفااح أبا غ ه رمحت هللا د كاابت )  

 
هذه مناذ  مسييييييييري  من أف ار العليفاءب الذمن قرأ الااح  من م الكااب عشييييييييرا: ا را: أو مفة مر  أو 

 أكثرب لعلل ا ُتقلفِقزق الطالب ا قِج َّ علم ال ض علم خعاد  الايراء  للكااب بع  ا را::

ب د برمجيية انيي ث 224واهن ص ففط ) : ايييا: عليفيياء خفرمايييية وبانب (ب أل  العرب الايري   (1
الك ري الرحلال ) ع اس بن الالي  الفارسييييط ( ب بليفيذ سييييفيان بن عيينةب والفضييييية بن عيا : 
)) قيال أبا العرب : ولايي  حي ثين أ  أمحي  بن متيم رمحيت هللاب خهنم ر يا وجي وا د آفر بع  

 ت هللا بعا  ((.رمح 218كاب ع اس بن الفارسط : درسات ألع مر ب وكان ق  قاة سنة 

 



ب د برمجة ) أ   يف  ع   95د )) ًجر  النار الزكية د : ايا: ا الكية(( يبن خملاأل ص   (2
ب وا ااد 311هللا بن خسييييتاق ( ا عروأل اببن الا لانب خمام الفاي اء الراسيييي ني ب ا الاد سيييينة 

نة  ا  ونة (( حنا األلع  رمحت هللا بعا : )) أفذ عن ابن الل لاد وغريهب درس  )) 371سييييييييييي
 مر ((.

 
ب د برمجة اإلمام الفاييت ا الكط ان ث أ   186:6د )) بربيب ا  ارك ( للاياخيييييييط عيا    (3

ب 290بكر األ ري )  يف  بن ع   هللا بن  يييييييييييا  ( الايفييفط ال   اديب ا الاد ق ة سييييييييييينة 
ع   احلكم مخب مفة مر  ب رمحت هللا بعا  قالت : )) قرأ: خما ييييييييير ابن  375وا ااد سييييييييينة 

ِ مَّة مخسييييياع وسييييي عني مر  ب وا ا:أ مخسييييياع وأربعني مر  ب وخما ييييير الضقط سييييي عني مر  ب  واألسيييييل
 وا  ساط ثالثني مر  (( رمحت هللا بعا  .

 
ب د برمجة ) أ  احلسني ع    8:1د ماي مة اإلمام الناوي لشرحت علم ))  تيم مسلم ((   (4

ر ب ا الاد سييييينة  َل  448ب وا ااد سييييينة  353ال افر بن  يف  الفارسيييييط النيسييييياباري ( ا عمَّ
رمحت هللا بعا  : )) كان ًييييييييي اع ثاية  يييييييياحلاع مشيييييييي اراع ماي يييييييياداع من اآلفاقب مسض منت األئيفة 

وأحلمب أحفاد األحفاد ابألج ادب وقرأ احلافظ احلسيين السيييفرقن ي عليت ))  ييتيم  وال يي ورب
 مسلم (( نيفاع وثالثني مر ب وقرأ عليت أبا سعي  ال قتلرْيي نيفاع وعشر  مر  ((.

 
أي  -ب د برمجة اإلمام ِخْلكليا اهللرَّاسييييط 233:7د )) : ايا: الشييييافعية الكضى (( للسيييي كط   (5

ب 450علم بن  يف  بن علط ( النيسيييييييياباري مث ال   اديب ا الاد سيييييييينة )  –الك ري اخلائع 
رمحت هللا بعايلب بليفيذ خمام احلرمني ومقِعيِ  دْرستب  وأجةِق بالميذه بع  رفيايت  504وا ااد سنة 

ال زايل : )) عن ِخْلكليا قال : كانت د م رسيية سييرهنك بنيسييابار قنا  هلا سيي عان درجةب وكنت 
 رس أنزل الاينا  وأعي  ال رس د كة درجة مر ب د ال يييييييييييعاد والنزولب قال : خذا حفظت ال

 وكذا كنت أفعة د كة درس حفظات((.

 
باعليمب ًيييييي نا اإلمام الكاثري رمحت هللا بعا   135-134د )) ذمال بذكر  احلفامح (( ص   (6

بن أ  :البب ما مل  يييييييت : )) مقسييييييين  ال نيا ورقحلة اآلفاق أبا الع اس ًييييييي اب ال من أمح  



ب وعقيفِقرل 622ا شييي ار اببن الشيييتنة احلجلار ال مشيييايط ال ييياحلط احلنفطب ول  د ح ود سييينة 
أكثر من مفة سييييييييينةب حىت أحلمب األحفاد ابألج ادب وح َّث ابل يييييييييتيم أكثر من سييييييييي عني مر  
ن ب مشمب وغريها. وانا لبل عليت احلفامح ورحلاا خليت من ال الد وبزامحاا عليتب وق   ام رمضا

وها ابن مفة سييينة وأب عت سييياة من ًييياالب ًيييريف  ب ال من بن انب د قراء  ال يييتيم عليت 
ق ة مابت بيامب مث قرأ عليت ا يعاد الثاهن د مام وفابت خ  الضيييييييييتمب فيفا: ق ية الظ ر سييييييييينة 

 رمحت هللا بعا  ((. 730

 
هن رمحيييت هللا بعيييا  د )) ف رس الف يييارس واإلث يييا: (( لشيييييييييييي نيييا احليييافظ ع ييي  احلط الكايييا  (7

ب د برمجة ابن السناسط )  يف  بن علط السناسط ( : ود )) احِلطَّة (( نايالع عن  1045:2
السييي  مجال ال من ان ِقثب عن أسييااذه السييي  أ ييية ال من أنت قال: قرأ:  ييتيم ال  اري 

 حنا مفة وعشرمن مر .

 
أنت قرأ  141:1الالمض (( للسيييييييي اوي  ود برمجة احلافظ برهان ال من احلليب من )) الضيييييييياء  (8

ال  اري أكثر من سيياني مر ب ومسييليفاع حنا العشييرمنب سيياى قراءبت هليفا د الطلب أو قراءُيفا 
 من غريه عليت.

 
وقال احلافظ السييي اوي: حكط احلافظ الذهيبب عن احلافظ ًيييرأل ال من أ  احلسييين اليانيين   (9

   اريب وأمسعت د سنة: خح ى عشر  مر .أنت مسعت مايال : خنت قابة نس ات من  تيم ال

 
رجط الييفينب د برمجة سييلييفان بن خبراهيم          (10 ود )) : ايا: اخلااص (( للشيي اب أمح  الشييَّ

 العلاي: أنت أبم علم ال  اري حنااع من مفاني ومثانني مر ب قراء ع ومساعاع وخقراءاع.

 
ووج : د )) ث ت الشيييييييييي اب أمح  بن قاسييييييييييم ال اهن ((: رأمت فف الفريوزآابديب د          (11

 يييييتيم اإلمام ال  اريب قال : أنت قرأ  يييييتيم ال  اري أزم  من مخسيييييني مر  آفر جزء من 
 ((. انا م كالم ًي نا الكااهن.

 



ىف برمجة ان ِقث أىب بكر غالب بن  433وىف كااب ال لة يبن بشكاال األن لسم ص          (12
ب وها وال   518ب والااىف سيييينة  441ع   الرمحن بن عطيَّة انارىب األن لسييييم ا الاد سيييينة 

ر ا شييييي ار ع   احلمب بن عطيَّة  كان حافظاع للت مث و:رقت وِعللِلتب عارفأ أبمساء رجالت  ا فسيييييِق
ونايلاتب منسيييييياابع خ  ف يفتب ذاِكراع  اانت ومعانيتب أدم اع ًيييييياعراع لق لاتعب دلمقِناع فاخييييييالعب قرأ:ق افِق 

 ر ال  ارى س ض مفة مر    بع  أ تابنا أنت مسض أاب بكر بن عطيَّة مذكر أنت كرَّ 
 
 

 بذكر  السامض وا اكلم د أدب العامل وا اعلم إلبن مجاعة الكناهن :
 

 ليب العلم ما حقِفظ ب العلم ما نيلفلض
 

 أدب العامل وا علم د نفست
فين  ط عليت دوام مراق ة هللا بعا  د السييييييييير والعلنب قال الشيييييييييافعط رمحت هللا بعا  : )) ليب العلم ما 

 حقفظ ب العلم ما نفضب كيفا من  ط عليت السكينة والاقار واخلشايف ((. 
 قال عيفر رخط هللا عنت : )) بعليفاا العلم وبعليفاا لت السكينة والاقار(( 

 علم كيفا  انت عليفاء السلع رخاان هللا علي م.كيفا من  ط عليت أن م ان ال
و أن  افظ علم الاييام بشييييييعائر اإلسييييييالم وناافة الطاعا: كإقامة ال ييييييال  د ا سيييييياج  للجيفاعا:ب 
وخفشييييياء السيييييالم لل ااص والعاامب واألمر اب عروأل والن ط عن ا نكر وال يييييض علم األذىب وم اومة 

 وسلم. الذكر وال ال  علم النيب  لم هللا عليت
وأن معامة الناس  كارم و اسييييييييييين األفالقب وأن ماط َّر نلب ال رس من احل ث والنجبب وخن كان 

 معليفاع أن ي منا ب للا رمب خذا مل مكن أهالع لت مايفكناع فيت
 -أفرجت أبا داوود  –قال النيب )  ييييلم هللا عليت وسييييلم ( : )) ا اشيييي ض  ا مل ميقْعفل كالبب ثا  زور  

 )) 
ن ماي يييي  باعليم :ل ات وده هللا بعا . وأن مرغ  م د :لب العلم وأن م ذل ج  ه د با يييييلت خلي مب وأ

 وأن ماج  م خ   اسن األفالق د آدا م وه م م وأفالق مب وأن ماااخض هلم.



 
 وخن كان ماعليفاع: 

ن نيات د :لب العلم أبن ماي ييييي  وجت هللا بعا  والعيفة بت وخ حياء الشيييييرمعة وبنامر من  ط عليت أن  سيييييٍ
قل ت بت والايرب من هللا بعا  مام الاييامة والاعر   ا أع  ألهلت من رخاانت وعظيم فضلتب قال سفيان 

 الثاري:
 )) ما عاجلت ًيفاع أً  علم من نييت ((.

وأن م ادر ً ابت وأوقا: عيفرهب وأن منظر خ  ًي ت بعني اإلجالل وأن معرأل لت حايت وي منسم فضلت 
 ًع ة:قالت 

كنت خذا مسعت من الرجة احل مث كنت لت ع  اع ما  يا. وأن م يييض علم أي جفاٍ  بل ييي قرق من ًيييي ت 
وأن مسلك معت حسن اخللمب واألدبب كيفا من  ط عليت أن ماتلم  تاسن اآلداب مض زمالئت د ال رس 

 وعيفام الناس.
 

 أملا اآلداب ا اطل ة مض الكااب:
ييييرف ا وم يييينف ا وجاللا م  فيضييييض األًييييراأل أعلم ومراعم األدب د وخييييض الكاب اب عا ار علام ا ًو

الكة مث مراعم الا رمج فإن كان في ا ا  ييييييييتع الكرمي جعلت أعلم الكةب مث كاب احل مث ال ييييييييرأل 
ك ييتيم مسييلم مث بفسييري الايرآن مث بفسييري احل مث مث أ ييال ال من مث أ ييال الفايت مث الفايت مث النتا 

فإن اسااى كااابن د فنب أعلم أكثرمها قرآي أو ح مثا فإن  – العرو  والا رمع مث أًعار العرب مث
اسياات ف جاللة ا  ينعب فإن اسيااتب فاق م يفا كاابة وأكثرمها وقاعاع د أم ي العليفاء وال ياحلني فإن 

 اساات فأ تق يفا.
 

 خساء  األدب ابلكاب :
 

و ي جيعة الكااب فزانة للكرارمب أو غريها وي خم   وي مروحة وي مك سييياع وي مسييين اع وي ماكأع وي 
 مايالة لل مب وغريه وي سييفا د الارق ف ا علم الارق أً .

 وي مطاى حاًية الارقة أو زاوما ا و ي مقعلم بعاد أو ًطء جاأل بة بارقة أو حناها.
 



   عاامة كاابت ) أدب اإلفاالأل ( قائالع :وخنام  ا فام بت الشيم  يف

وأفام الكاابة ب عيييييييييياء كان م عا بت سي ي رسال هللا )  لم هللا عليت وسلم ( عايب  ال  الفجر: )) 
 الل م خهن أسألك عليفاع يفعاعب ورزقاع :ي اعب وعيفال مااي الع (( 

الزهري جملسيييييييت: )) الل م خن  وب عا  كرميةب هط من مشيييييييكا  الن ا ب كان خيام  ا اإلمام ابن ًييييييي اب
أسيييييييييألك من كة فري أحاط بت عليفك د ال نيا واآلفر ب وأعاذ بك من كة ًييييييييير أحاط بت عليفك د 

 ال نيا واآلفر ((.
 

 


