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: احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد
فهذه منظومة يف آداب طلبة العلم والطالبات، ومشكاة للراغبني 

ن حبر الطويل املقبوض عروضا  ِمري طَلْيالراغبات نظمتها يف بلدة عو
  .وضربا 

  وحمٍد وشكِْر اِهللا رب الْبِريِة    بدأت ِبِبسِم اهللا نظِْمي أوالً
  وآٍل وصحٍب مع سِنـي تِحيِة    أُصلِّي علَى خيِر اَألناِم محمٍد

  ذَِوي الفَضِل واإلحساِن أنصاِر ِملَِّة    م والْمهتِدين ِبـهدِيِهموأَتباِعِه
  ِبِه عاِمٍل ِبالصدِق مع حسِن ِنيِة    ومن علَّم الِعلْم الشِريف وطَاِْلٍب
نِح مصِلن عِديب ظْمفَذَا ن دعبو    ِم ولُوالع لُّمعت مورِةيِحكْم  
  ِرجاْالً ذَِوي فَهٍم وِفكٍْر وِفطْنِة    عسى ينفَع اُهللا الكَِريم ِبمنِه

  عسى أَنْ يكُونَ ِلي ِمرقَاةَ جنِة    ي ونصحهاكَما أَنه وعظٌ ِلنفِْس
 ِتيحِصيِف نِريالِعلِْم الش ا طَاِْلبفَي    قَََّبت كِةإلَيغْبظَِم را ِبأعلْه  
  فَهم ِفي طَِريِق االهِتدا خير أُسوِة     وكُن ساِلكاً نـهج اُأللَى ِفي تعلٍُّم
  حماةٌ ِلهذَا الديِن ِمن كُلِّ ِفتنِة    وهم سادةٌ غُر اِجلباِْه أَِئمةٌ

  ويقْفُو علَى آثَاِرِهم ِبالْمودِة    ي ِبـِهموِمن واِجِب التلِْميِذ أنْ يقْتِد
  ـِإللَه بتاتاً خاِئفاً كُلَّ لَحظَِة    والْ بد ِللْتلِْميِذ ِمن ترِك ما نـهى الـ
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  ِبما ِفي ِكتاِب اهللاًِ ربى وسنِة    مع االمِتثَاِل ِلألواِمِر عاِمالً
 اسذَا أَسهىوافَتلُِّم يعِة    ِللتيغبٍر ويِل كُلِّ خيلٌ ِلنأَصو  

  يغطِّي صداه القَلْب عن فَهِم ِحكْمِة    والْ شك أَنَّ الذَّنب داٌْء وظُلْمةٌ
  ونور يِزيل رين قَلٍْب وقَسوِة    وأَنَّ العلُوم الناِفعاِت دواؤنا

  فَِإنْ جاء هذَا غَاب هذَا ِبسرعِة    جتمع الضداِْن ِفي القَلِْب مرةًوما ا
  ـباح وحل النور موِضع ظُلْمِة    كَذَاك ظَالْم اللَّيِل يذْهب ِإنْ بدا الصـ
هٍد ِإلَهمِصي ِبععي نم مدنياِحل    سو تجر ضِتِإذَا اَألرسةُ بارج  
  يقُولُ أَيا ويِلي كُنت كَتربِة    ويأِتي كَِئيباً باِكياً ِفي الِقياْمِة
  يناِْدي فَهلْ ِلي ِمن رجوٍع وأَوبِة    ويصرخ ِباَلْثُبوِر حزناً وحسرةً
هبوذُن ِبير فعي ذَا ِإذَا لَمهٍل    وِةِبفَضِبِمن اهنا جم حمسيو   
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  ِبمرضاِة ربي عنك بعد الْمِنيِة    وكُن مخِلصاً يا طَاِلب الِعلِْم قَاِصداً
  حصولَ اَألماِن ثُم فَوزاً ِبجنِة    تعلَّم َألجِل اِهللا ِإنْ كُنت راِغباً

خالْ يٍةواسِري بالقَلِْب ح نْ ِفيِة    طُرِزيلٌ ِلكُلِّ الراٍه فَذَا أَصجو  
  فَهذَا سقُوطٌ صاِْح ِفي قَعِر هوِة    والْ تطْلُبن ِصيتاً ومدحاً وشهرةً
هناِصِب ِدينِللْم لَّمعتي نمغَ    وو اِويسراً ِبالْممع اعض فْلَِةفَقَد  
  كَِإعجاِب نفٍْس والرياِء وسمعِة    وِإياك ِإياك القَواِدح كَلَّها
  كَِمثِْل سراٍب أو هباٍء ورغْوِة    ويفِْسد ذَا أَعمالَه فَثَوابـها
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 ناطْلُبو بالسِرثْ ِبالذَِّم وكْتالْ تقٍْت    وِعزٍّ كُلَّ و اِتبرِةمِبـِهم   
اِئِهمثَنو ِحِهمدم ِفي نحفْرالْ تِة    وِخسِر وورلٌ ِللْغأَص فَذَِلك  
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هدِريا تمفِْس ِفيالن عطَو اْكِإيِة    وندهلٍْح وا ِبصهعم ِفقتالْ تو  
  عِظيم يِزيد كَيد شر اَلْبِريِة     كَيدهاْ ِإنَّوالْترض الْتأْمن ِبـهاْ

  فَحاِْذر كَماْ تخشى أَِخى فَتك  لَبوِة    وأَماْرةٌ ِباَلْسوِء واَلْشر داِْئماً
وخذْها ِبقَهر وانِقالٍْب ِبعنوِة      وخاِلف هواها واقْمعن شهواِتـها
  ـِر هدٍي أَضلُّ فَاَخش هِذى اَلْبِليِة    فَالْ أَحد ِممن هواْه اتبع ِبغيـ
  فَمأْواْه يوم اَلْديِن ِفى وسِط جنِة    فَمن خاْلَف اَلْهوى َألجِل ِإلَِهِه 
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التو اكإيـوالتِه وِفي زجفَالع فِويِة     سينانُ ممِحرالذُّلُ وو لُّفـخ  
ِمكُموالَ يمِد أَعا ِللغِهلُومالْ تِة    واْْلُ    ِبٍر  ِبكَثْرمأَع   لَه    كُملَيع  
  اِْت قَبلَ الْمِنيِةفَباِدر ِإلَى الْخير    ويمِكن أَنَّ الْموت يأِتيك بغتةً
  تنالُ الْمنى ِبالِْجد مع ترِك لَذَِّة    وشمر وخض بحر العلُوِم فَِإنما
 نراً كَِمثِْل مداً كَِبيهاِذالً جب كُنِة    ورِبد زفُوي كَي ارالِبح صوغي  

ِشدٍر وسكُلِّ ع اِبراً ِفيص كُنِة    ٍةورسالْمالْ والع أْوش ا أَِخيلْ ينت  
قَىالت لُ ذَِويويخ قَتابسا تِة    ِإذَا معرِبس طَاكلْ خجا عاِنـهديِبم  
اِدِهماَْء ِجيرقَى وبأنْ ت ضرالْ تِة    ورسِبح مدنٍس فَتداً ِبالْ أُنِحيو  
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  وجمٍع ولَيٍل والْمساِء وغُدوِة     ِذكْر اِإللَِه ِبخلْوٍةوَكُن مكِْثراً
لَنتٍد فَرِجيآٍن مآةَ قُرِة    ِقرِرفْعٍد وجةَ موكُِس ِديترت ِلكَي  
  مع الباِقياِْت الصاِلحاِت البِهيِة    وسبح ِبحمِد اِهللا ِفي الصبِح والْمسا 
  رواِتبها احفَظْ والضحى كُلَّ ضحوِة    وصلِّ الصالةَ ِباجلَماعِة داِئماً 
  وصلِّ صالةَ اللَّيِل ِمن بعِد هجعِة    كَذَا الوتر وانوِِ االعِتكَاف ِبمسِجٍد
  ِح مع حسِن هيئَِةِقراَءتهاْ يا صا    وكُن ِفي الصالِْة خاِشعاً متدبراً
  لَها ِمن ِجهاِت الكَوِن ِفي كُلِّ طَرفَِة    وباِدر ِإلَى اخلَيراِت واطْلُب مِظنةً

 ىرِد الويس طَفَىصالْم بِبح كسمِتي    تواِجِذ ِإخوِه ِبالنلَيا عوضعو  
  فَكُن تاِبعاً طَه ِبأكْمِل قُدوِة     العال إذَا كُنت مشتاقاً بلُوغَ ذُرى

  تنلْ كُلََّ خيٍر ِبالدواِم وِنعمِة    ِبأقْواِلِه وِفعِلِه بلْ وحاِلِه
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  كَصحبِة  شيِخِه  ِبتعِظيِم حرمِة    وآداب طُالِّب العلُوِم كَِثيرةٌ
   لَه ِفي اجلَهِر أَيضاً وخفْيِةعاٌءد     واللِّين ِفي كُلِّ حالٍَةر لَهوِب

  حِقيِقيةٌ وِبشره ِفـي التِحيِة    وتوِقـيـره إجالْلُـه ومحبـةٌ
هدِعن ِسكلُوج ِفي ِرشاً كُنفْتمو    يكُلِّ ه عم توِه الصيلَد فِّضخِةوب  
  ِبِه فَاَحذَرنْ ِخالْفَه قَـدر ذَرِة    وممتـِثـالً َألمِرِه كُن وراِضياً
 هدِريفٍَن ي اْرِتياخ لَه  ِلمسِة    ورِخب ظَمأَع ذَاْك ِفى فَِإنَّ لَه  
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  اك اإللَـه ِمن قَِليٍل كَلُقْمِةحب    وكُن ِبالْيِسيِر قَاِنعاً راِضياً ِبما
هِعلْم ضاألر قاٍم طَبِإم ِمن ِة    فَكَمشيِق عيأضٍع وـوج ِفي لّمعت  
 ِسبفَاكْت ى ِبذَِلكضرالْ ت تإنْ أَنِبِذلَِّة    و شِعيى يماِهالً أَعج كُنو  
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  يناْلُ الفَتى ِفيها ِنـهايةَ رتبِة    ٍق ِحساٍْن فَإنهتخلَّق ِبأَخال

 نِلكُلِّ م محارلِْق وِفقاً ِللْخشم كُنِة    ويِصبٍر وكَِبي ِمن يبر دحوي  
  والِْزم  ِبأَقْالٍْم ِسواٍْك وسبحِة    وكُن الِْبساً ِبيض الثِّياِْب وِعمةً
  حِليماً زِكياً عن عيوٍب وِخسِة    وكُن هيناً ولَيناً متواِضعاً
  تراه مِهماً ِمن علُوٍم وِحكْمِة    وكُن باِذالً جهدا كَِبيراً ِبِحفِْظ ما 
   مِهمِةـِبِه ِمن متوٍن أَو شروٍح    ومبتِدئاً ِمن كُلِّ فَنٍّ ِصغار كُتـ
  ـعلُوِم فَداِومها إلنـهاِض ِهمِة    مطَالَعةَ الكُتِب الَِّتي ِفي فَضاِئِل الـ
  ِبتحِسيِن خطٍّ ِمثْلَ خطِّ ابِن مقْلَِة    تعود ِبسرعِة الِكتابِة يا فَتى
  ِبدرِسك كَي تبلُغْ مناك ِبسرعِة    وردد وكَرر نحو ِعشِرين مرةً

أَمةورم ا ِغري تدا ِبِذلَِّة    ا إذَا أعيحتو نمدنت كْهرتوت  
نِة الِزمدِفيِب الْمةَ الكُتطَالَعِة    مكْتِة ناْبِكت عٍم مفَهو ِبِجد  

  ِبصبٍر دعاٍء والصالِة ِبخشيِة    استِعنإذَا ما دهاك اخلَطْب والعسر فَ
  والْ تِقفَن أَصالً مواِقف تـهمِة    وكُن ذَا مروَءٍة بِعيداً عِن اخلَنا
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هقْتو عيضثَاراً يثَر كالْ تِة    ورمساِْح واَلِْمزقَاٍل وٍل وِبِقي  
  أَمارةُ نقْصاٍن وطَيٍش وِخفَِّة    ات فَـإنهوالْ تكِْثرنَّ االلِْتفَـ
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  يِصح ِبِه كُلُّ الفُروِض وسنِة    وتقِْديم فَن الِفقِْه فَرض فَإنما
  هيئَِةِبِه ِعلْم أَركَاٍْن شروٍط و    كَصوٍم صالٍة والزكَاِة وحجٍة
ِمسفَالت هلُوتِن ييِل الدوأص ِعلْمِة    وعرِتقَاِد ِبساالع حِحيص ِبِجد  
عِن موِر الفُنوحب ِن ِفيذَي دعب ضخِة    واِن ِفكْرعٍب ِبإمِتيرِة تايِرع  
  ِديِث ِذي العلُوِم اَلْسِنيِةـِهنا واحلَ    وباِدر إلَى نحٍو وصرٍف أصوِل ِفقْـ

ى عتِر قُرآٍن ِبشفِْسيتِمِهولَِة    لُومِع ِبجِديالباٍن وعاٍن ميب  
  كَذَا لُغةٌ ِطب ِحساب ِبِدقَِّة    وقَاِفيٍة مع العروِض ومنِطٍق
  وف يصفِّي القَلْب عن كُلِّ ظُلْمِةـتص    وِسيرةُ خيِر اخلَلِْق تحِيي القُلُوب والـ
قَىالتقِْل والعِل الِعلِْم وأَه خاِريوِة    تراظٌ ِبِعبعاتو كَارا اإلدِبـه  
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  ى يوِم نقْلَِةـعلُوِم والْ تترك إلَ    وِمن أَوِل التمِييِز فَابدأ تعلُّم الـ
  راِغ وأياِم النشاِط وِصحِةـفَ    تعلّم والْ تكْسلْ أَِخي يف الشباِب والـ
صِذِه الفُرِفي ه مِليعالت كِة    فَإنْ فَاتينَ ِمروا دِدهعب اِدماً ِمنن كُنت  
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رغِفي الص لّمعت نلَ ِإنَّ مِقي قَدِع    و كُنِةيرخقٍْش ِبصقاً كَنِصد هلْم  
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كَنراتطَاِن ِللِْعلِْم واألو ِمن اِفرسِة    ووكُلِّ إخ عم ابباألحو كاِليأَه  
  شواِغِل أصحاٍب وأهٍل ورفْقَِة    راغُ ِمن ِفي اإلغِْتراِب راحةٌ والْفَفَ

 كِْفييومهبِذ كُتالِْميساً ِللْتِة    أِنيدلُ املَوِس أهرِفي الد مـهانوإخو  
  ـغِِياِب وهاج الشوق حنْو األِحبِة    وإياك أنْ تعيى إذَا طَالَ مدةُ الـ
  ٍد وتمرِةـِلِه فَاِئق ِمن طَعِم شه    وِللِعلِْم ذَوق لَيس يدِريِه غَير أهـ
هِبأن ِريشخمالز ربأخ قَدكُلَّ لَذَِّة    و همناً طَعِقيي قفُوي  

��$
�א
�������א �� �� �� �

همزكَاْنَ ع نالطُّالِْب م ِمن اِْحبصِة    وِهم ظَمأعو ِجد ا لَهقَِوي  
  جٍز وِحقٍْد والفَساِد وِحدِةوع    والْ تصحبن من كَاْنَ أَهلَ بطَاْلٍَة
  فَِإنَ جِليس اَلْسوِء يفِْضي ِلِشقْوِة    والْ تقْربن ِمن سيِئ الطَّبِع واحذَرنْ

��$
5�6���4ل� <(�א�
�א �� �� �� �

ِغيتبت تإنْ كُن ِركمى عدم لّمعِة    تِرفْعِعزٍّ وٍد وجم ىبر ِقير  
كُناِبراًوداِئِد صلَى الشع ا أِخيِة     ييغبو مورا تِل ميِبن ظَىحفَت  

  إلَى أهِلكُم فَوراً ِبجهٍل وخيبِة    وإياكُموا أنْ تجبنوا ثُم تنكُصوا
��
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اجقَاِئِق وِفي الد فَكِّرو ربدتِهدِة    تِلمِكالِْت الْمِع املُشِميلِّ جِبح  
  شيوخك تظْفَر ِبالْمنا والْمسرِة    وسلْ ما جِهلْت ِمن عِويٍص ومعِضٍل
  سؤالَ الشيوِخ أَهِل حق ونصحِة    والْ يمنعنك العجب والِكبر والْحيا

�
���)	Jא,"א)	K�B,�1وא�*�E,وא��� �� �� �� �

  ِزيادةُ علٍْم بلْ وفَهٍم وِفطْنِة    مذَاكَرةٌ ِبالِعلِْم عونٌ ِلطَاِْلٍب
  حثَات مع الطُّالِْب ِمن خيِر خصلَِة    مطَارحةٌ بين التالِميِذ والْمبا
  ةٌ كَتشِحيِذ ِفكْرِةفَواِْئد جم    مناظَرةٌ مع حاِْذٍق منِصٍف لَهاْ

L���,وא���
�א�0אم�J$��א �� �� �� �

كَّدؤم قِب الِعلِْم حكُت مِظيعتِة    وبرتاٍر وغُب نا عهنفَص كلَيع  
  وخذْها ِبحبٍّ ِباليِميِن ِلحرمِة    وضعها مكَانا طَاِهراً الِْئقاً ِبـها

  ِبِفيك ِبـها وقُم لَها ِبالْمحبِة    ِن وقَبلَنوعظِّم مصاِحف القُرا
15�MN�1وאB�
��א
$?���Q�M���OP�)>א

  أِو اتبع أبا الْمنصوِر تسعد ِبجنِة    وكُن أَشعِرياً ِفي العِقيدِة يا فَتى
   اللَِه فَاعلَم وسنِةِبما ِفي ِكتاِب    فَإنـهما قَد وافَقَا دونَ ِمريٍة
  وخاضوا حُيارى يف ضالالِْت ِبدعِة    والْ تتِبع أهواَء قَوٍم تفَرقُوا
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  ونعماِننا وأحمٍد خذْ ِبقُوِة    تمسك ِبِفقِْه الشاِفِعي وماِلٍك
نم عِنياَء صسموهرغَي قَلَّدِة     ترسح بى ثَودتارياً وعس ابقَد خو  

  فَتأخذَ ِمن هذَا وهذَا بِِخلْطَِة    وإياك والتلِْفيق ِمن كُلِّ مذْهٍب
T8$�و

<��א�U�V$
��א

  دام أمِةخِطير وزلَّت ِفيِه أقْ    تثَبت لَدى الفَتوى وال تعجلَن فَذَا
قَىِلِه اَلْتأَه انٌ قَلَّ ِفىمذَا زهِة    ورِخبنَ ِعلٍْم وود اسى أنأفْتو  
  كَزلَِّة من ِفي الكَوِن فَاحذَر ِبرهبِة    وقَد ِقيلَ قَبلُ إنَّ زلَّةَ عاِلٍم

%� 	W��5א�*���Rא�;X� �� �� �� �

ارصاِت أبروِن العا عوغُضونفَم ِة    كُمنِفت رحب ضخا يهاِظراً ِفين كُني  
  ـتِليها سواد ثُم رين ِبظُلْمِة    ويقْسو ِبذَِلكُم قُلُوبكُمو  ويعـ
ـهاِت إنِبيناألج ظْرن اكإيِة    وِن األِسنكَطَعأو ِع األفَاِعيكَلَس  
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  يكُونُ ِبِه أَجر وإمداد رحمِة    وإكْرام ِذي الشيبِة إنْ كَانَ مسِلماً
  يرى غَير غَاٍْل ِفيِه فَاسمع نِصيحِتِي    وحاِْملُ قُرآٍن كَهذَا وذَا إذَا 

الفَضِل الِعلِْم وأه بح ِفيقَى والتِة    ِل ومالُ ِنعزإجو ريخ ِتِهممِخدو  
  فَخصوه باإلكْراِم مع حسِن ِخدمِة    إذَا ما أتى كَِريم قَوٍم إلَيكُمو
مهعِميالِْء جؤه ظِّمعو قِّروِة    وراللِّقَاِء ِبِبش دِعن مقَاِبلْهو  

1Mـ�א'���
  وطَاِلبٍة ِللِْعلِْم ِفي كُلِّ بلْدِة    ساْلَِتي إلَى كُلِّ طَاِْلٍبوهِذي ِر

  بإحساِنِه ِمني ِبفَضٍل وِمنِة    وأسأَلُ ربي ذَا العطَايا قَبولَها
ِدييسو يبو اهللا رعألد يإنِة    وِبـِهم دِفيي أو دِفيتسي نِلم  

أرـوجيا وهطَاِلعي نا ِممعو الدِة    جغْبرٍم وزا ِبعهةً ِفيرثَم ِنيـت  
  إلَِهي ِبتصِحيٍح ونشٍر وطَبعِة    ووفِّر وأعِط اخلْير عبداً أَعانِني
  بطَِةلَها حاِفظاً عن ظَهِر قَلٍْب ِبِغ    وكُتابـها وشاِرِحيها ومنِشدا
ري اكُء أتِسيانُ الْمثْمع كديبِة    عمحِبر كِمن فْوا إلَِهي العي ِجيت  
  وأحِسن ِختاِْمي ِعند موِتي وِرحلَيت    فَجد ِلي الْمنا واغِْفر ذُنوِبي كُلَّها
  ِخ مع أوالِدنا كُلَّ ِنعمِةـمشاِي    وهب ِلي وِلألحباِب والواِلِدين والـ
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  وآٍل وأَصحاٍب سراِْة األِئمِة    وصلِّ علَى املُختاِر طَه شِفيِعنا
  إلَى احلَق من يلْقَاه ِفي كُلِّ بقْعِة    وناِشِر ِديِن اهللا ِفي األرِض داِعياً
نِل  جين ِن ِفىيذَا الدطَاِلِب هِة  ٍة             وِهمٍد وشرالٍص وإخِبِجدٍّ و  

قَىاَلْت ذَِوي ناِْلِحيِج اَلْصـهاِْلِك نساِْء اََألِجلَِّة    وِلياََألوو ىدِل اَلْهأَهو  
مهأحب الْ أوؤاْنَ هأَع قَد نمظَِة    ولَحٍن وكُلَّ ِحي ِهملَيع لِّمسو  

مِد قَاِنتجهِللْت مقُوا يم ىِة    تعمِبد ننُ اخلَاِْشِعيويع تفَاضو  
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