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افتتاحـيـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــ�د :فيسر «

دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل

إصداره�ا اجلدي�د
الخي��ري بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

« أدب المتعل�م تج�اه المع ِّلم في تاريخن�ا العلمي » جلمهور
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وه�ذه الرس�الة تكش�ف جانب� ًا مهم ًا م�ن جوان�ب التاريخ

العلم�ي املشرق هلذه األمة ،وذل�ك فيام يتعلق ب�أدب املتعلم جتاه

أستاذه وشيخه ومع ِّلمه.

ُ
وق�د هدف
الباحث إىل إظهار مف�ردات التطبيق العميل هلذا

األدب املنش�ود ،وكان ق�د اس�تنبط من هذا الواق�ع عناوين أورد

حتته�ا أخب�ار ًا وقصص� ًا ووقائع رائع�ة ،مما التقط�ه ومجعه ووقف
ِ
وكت�ب الرتاجم وغريها من
عنده من مصادر التاريخ اإلسلامي

مدى غري قصري.
الكتب عىل ً



واملأمول أن تثري هذه الرسال ُة االهتام َم هبذا اجلانب من العملية

كثري من الفتور والقصور.
التعليمية ،الذي يعرتيه اليو َم ٌ

وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول�ة ،رئي�س جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجين من العلي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزي�د من العطـ�اء عىل درب
التميز املنشـود.

َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وصلىَّ اهلل عىل الن ِّ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
مدير إدارة البحوث

الدكتور سيف بن راشد اجلابري



المقدمـة
احلم�د هلل رب العاملين ،وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل

سيدنا حممد اهلادي األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعـــ�د :فهذه قبس�ات وملع�ات عن موضوع مه�م ،يفتقر

إليه ُّ
كل إنس�ان يف عالقته بأس�اتذته وش�يوخه ،ومعلميه و ُم َر ِّبيه،
ذلك هو األدب الذي جيب أن يتحىل به املتعلم جتاه معلمه.

وقد زخر تاريخ احلضارة اإلسالمية بأخبار وصور وقصص

رائع�ة ،جتس�د الرق�ي األخالقي الذي متثل�ت به األم�ة يف تقدير

العلم ،ورفعة قدر العلامء .

وه�ذه الصفح�ات حت�اول أن تُذكِّ�ر هب�ذا األدب اجلمي�ل،

وتدع�و إىل التحلي ب�ه ،وتبين كي�ف كان أدب األسلاف أم�ام

شيوخهم وأساتذهتم .

ومن الواضح أن هذه العالقة السامية بني الطالب وأستاذه،

إنام قامت عىل أساس من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ﷺ .


ورسى هذا النور يف الصحابة الكرام ،ويف التابعني وتابعيهم

إىل يومنا هذا  -وهلل احلمد واملنة . -

أوضح بيان،
وهذا األدب الذي علمناه القرآن والس�نة يبني
َ

وجييل أش�دَّ جالء منزلة العلم يف اإلسلام ،وسمو قدره ،وجليل

قدر أهله ،بحيث كان عىل الراغب فيه ،الساعي إىل نيله ،أن يبذل

غاية وس�عه يف التحيل به ،والتخلق بما يمليه ،واحلفاظ عليه جتاه
األساتذة ،يف أثناء الطلب وبعده ،يف حياهتم وبعد مماهتم .

وق�د نجـ�د يف بعض احل�االت اليوم إخالالً هب�ذا االلتزام،

وفتور ًا يف العالقة بني الطالب وأس�تاذه ،بل قد يصل األمر إىل ما

هو أشد من الفتور ...

لذا كان من املتعني أن يذكّر املرء نفسه ،ويذكر غريه باملوقف

الصحيح ،والعالقة املطلوبة ،يف هذا املجال .

إن األمة مدعوة إىل إعزاز العلم ،وإجالل العلامء ،ومن ذلك

إش�اعة حس�ن التعامل معهام ،وتصحيح النظ�ر إليهام ،وإحالهلام

باملكان الالئق هبام .



وق�د ق�ال اإلم�ام اب�ن ح�زم (ت 456 :ه�ـ) « :اتفقوا عىل

إجياب توقري أهل القرآن واإلسلام والنبي ﷺ ،وكذلك اخلليفة
والفاضل والعامل » .

وأرجو أن تسهم هذه الكلامت بجزء من هذا الواجب الكبري

الذي هو أحد املرتكزات األساسية لنهضة األمة .

ٍ
أس�تاذ يأخذ بيده
وغن�ي ع�ن البيان أن الطال�ب البد له من

يف م�دارج التعل�م ومراقي�ه  ،وإذا كان ال يس�تغني عن�ه فم�ن
 نقل�ه ابن مفلح يف « اآلداب الرشعية » ( )440/1عن كتاب اإلمجاع.
ولي�س يف املطبوع س�وى قوله « :وكذلك اخلليف�ة والفاضل والعامل»،
وس�قط أول ال�كالم فاضط�رب الس�ياق ،وأصب�ح ال�كالم هك�ذا:
«واتفقوا أن حلق مجيع اللحية مثلة ال جتوز ،وكذلك اخلليفة والفاضل

والعامل » !! انظر :مراتب اإلمجاع صـ . 252

 للطبيب املرصي أيب احلس�ن عيل بن رضوان (ت :يف حدود 460هـ)

مصن�ف يف أن التعل�م م�ن الكت�ب أوفق م�ن املعلمني ،وق�د ر ّد عليه
اب�ن بطالن هذا الرأي وغريه يف كتاب مف�رد ،نقل بعضه الصفدي يف
ُ

«الوايف» ( ،)109-107/21وأيده بام يتعني الوقوف عليه .

وأليب حي�ان األندليس (ت 745 :هـ) أبيات مجيل�ة يف هذا ،فـانظـر:

اآلداب الرشعيـة ( ،)125/2ونفح الطيب ( 310/3و = . )313



الرضوري أن يعرف كيف يؤسس العالقة معه ،ويسلك الطريق
ال�ذي يوصله إىل مطلوبه ،وأن يعل�م أن تقدير العلم وحامله هو

من تقدير مصدر هذا العلم .

وما أمجل القاعدة التي وضعها اإلمام سفيان بن عيينة إذ قال:

َف».
ِّف ،وإذا تعلم أن ال َي ْأن َ
«ينبغي للعامل إذا ع َّل َم أن ال ُي َعن َ

= وس�معت من الشيخ س�عيد باشوش ـ من املغرب ـ يف املسجد النبوي
الرشي�ف ،يف ش�عبان س�نة  1423ه�ـ كلمة طيب�ة يروهي�ا عن بعض
تطبب يف
شيوخه ،وهيَ « :م ْن تفقه يف األوراق غيرَّ َ يف األحكام ،و َم ْن َّ

األوراق قتل األنام ،و َم ْن تنحى يف األوراق حلن يف الكالم » .ورأيت
�ن تفقه م�ن بط�ون الكتب ضيع
اجلمل�ة األوىل للش�افعي بن�صَ « :م ْ
األحكام » يف الدر النضيد للغزي صـ . 138
حكان
 روى ه�ذا الق�ول عن�ه اإلمام أبو عيل احلس�ن بن احلسين ب�ن مَ َ
اهلم�ذاين الش�افعي (ت 405 :ه�ـ) يف كتاب�ه الفوائ�د واألخب�ار
واحلكايات ...صـ . 140-139
وق�د ورد ه�ذا الق�ول يف بع�ض الكت�ب منس�وب ًا إىل اإلم�ام حممد بن
عب�د الباق�ي األنص�اري البغ�دادي احلنبلي (ت 535 :ه�ـ) بلف�ظ:
« جيب عىل املعلم أن ال يعنف ،وعىل املتعلم أن ال يأنف » كام يف املنتظم
( ،)14/18وذي�ل طبق�ات احلنابل�ة ( ،)194/1واآلداب الرشعية
( ،)224/1وهو لسفيان كام رأيت .



ث�م َّ
إن هذه املعاملة قرض ،وكام تدين تدان ،وقد قال اإلمام

أبو اخلطاب الكلوذاين:

أنا ش�يخ وللمشايخ باآل

دابعلمخيفىعىلالشب ِ
ان
َّ
ٌ

ف�إذا م�ا ذكرتني فت�أ َّد ْب

ِ
بامليزان
قرض ُي َر ُّد
َف ْه َو ٌ



ولإلمــ�ام البيضــ�اوي لفـت�ة مجـيل�ة يف تفس�ــري قـول�ه

تع�اىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ﴾  ،قال:
« ال يس�تكربون ع�ن قب�ول احل�ق إذا فهم�وه ،ويتواضعون

وال يتكربون كاليه�ود ،وفيه دليل عىل أن التواضع واإلقبال عىل
 م�ن ترمج�ة تلميذه الفقي�ه أيب الفتح أمح�د بن عبد اهلل البغ�دادي (ت:
 576هـ) يف الذيل البن رجب (. )348/1

 سورة املائدة. 82 :



العلم والعمل ،واإلعراض عن الشهوات حممودة  وإن كانت

من كافر »  .

واهلل املستعان ال رب غريه .
وصلى اهلل على س�يدنا حممد معل�م الناس اخلير ،وعىل آله

وصحبه .

عبد احلكيم األنيس

 أي هـذه األخالق .
 تفسري البيضاوي صـ . 156
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ً
واصطالحا
تعريف األدب لغة
قال الزبيدي شارح ًا قول الفريوزآبادي:

« ( األَ َد ُب ،حمرك� ًة ) :ال�ذي يت�أدب به األدي�ب من الناس،
ِ
الناس إىل املحامد  وينهاهم عن املقابح .
ُس ِّم َي به ألنه يأد ُب َ
وأصل األَ ْد ِ
ب :الدعا ُء .

ال عن تقريرات ش�يوخه:
وقال ش�يخنا  ناق ً
األدب ملكة
ُ

عما يشينه .
تعصم َم ْن قامت به َّ


�م رياض�ة  النف�س وحماس�ن
ويف املصب�اح  :ه�و تع ُّل ُ

األخالق .

 ق�ال التفت�ازاين يف كتاب�ه النعم الس�وابغ عىل احلكم النواب�غ صـ :13
« األدب م�ا ي�أدب إىل املحام�د » ،ونقل�ه املن�اوي يف في�ض القدي�ر
( )224/1بلفظ « :هو ما يؤدي بالناس إىل املحامد » .
 العالمة حممد بن الطيب الفايس .
 املصباح املنري للفيومي صـ  ،9والنقل بترصف .
 ج�اء يف القام�وس ص�ـ  « :831راض امله�ر رياض ًا ورياض�ة :ذ َّل َله »،
فاملقص�ود تعل�م تطويع النف�س وتليينه�ا لتتقبل احلس�ن وتنتهي عن
القبيح .

11

األدب يق�ع على كل رياض�ة
وق�ال أب�و زي�د األنص�اري:
ُ

حمم�ودة يتخ�رج هبا اإلنس�ان يف فضيل�ة من الفضائ�ل ،ومثله يف

التهذيب.

ويف التوش�يح :هو استعامل ما حُيمدُ قوالً وفعالً ،أو األخـذ

[ بمكارم األخالق ]  ،أو الوقوف مع املستحسنات ،أو تعظيم
من فوقك والرفق بمن دونك .

ونق�ل اخلفاج�ي يف « العناية » ع�ن اجلواليقي يف « رشح أدب

الكات�ب » :األدب يف اللغ�ة :حس�ن األخلاق وفع�ل امل�كارم،

وإطالقه عىل علوم العربية ُم َو َّلدٌ حدث يف اإلسالم .

 يف هتذي�ب اللغ�ة لألزه�ري ( « :)209/14األدب ال�ذي يت�أدب به
األدي�ب من الناسُ ،س�مي أدب ًا ألنه يأدب الن�اس الذين يتعلمونه إىل
املحام�د ،وينهاهم عن املقابح  .يأدهب�م أي يدعوهم ،وأصل األدب:

الدعاء . » ...

 س�قط من األصل ،اس�تدركته من فت�ح الب�اري ( )400/10وفيض
القدير (. )225/1

 يف هذا نظر ال يتسع املقام لبسطه .

12

وقال ابن السيد البطليويس :األدب أدب النفس والدرس.
الظرف ) بالفتح ( ،وحسن التناول ) ،وهذا القول
واأل َدب( :
ُ

شامل لغالب األقوال املذكورة ،ولذا اقترص عليه املصنف».

وق�ال اجلرجاين « :األدب :عبارة عن معرفة ما حيرتز به عن

مجيع أنواع اخلطأ » .

وم�ن قبل قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك « :قد قال الناس يف

األدب فأكثروا ،ونحن نقول :هو يف معرفة النفس » .
***

 تاج العروس من جواهر القاموس (. )12/2
 التعريفات صـ . 29
 هتذيب األرسار صـ . 214

13

أهمية األدب
الكالم عىل أمهية األدب طويل أجتزئ منه هبذه اللمعات:
ق�ال اإلمام املجاهد عب�د اهلل بن املبارك :نح�ن إىل قليل من

األدب أحوج منا إىل كثري من العلم  .

ٌ
علم األولين واآلخرين ال
وق�ال :إذا وص�ف يل
رج�ل لـه ُ

أتأسف عىل فوت لقائه ،وإذا سمعت رج ً
ال له أدب النفس أمتنى

لقـاءه وأتـأسف عىل فـوتـه  .

وق�ال :ال ينب�ل الرج�ل بن�وع م�ن العلم م�ا مل يزي�ن علمه

باألدب .رواه احلاكم يف « تارخيه »  .

 عوارف املعارف للس�هروردي صـ  . 285ويف اآلداب الرشعية البن
مفلح ( « :)553/3قال ابن املبارك :قال يل خملد بن احلسني » ،وذكـر
الق�ول  .وفي�ه « احلدي�ث » بدل « العل�م » ،و« خملدة » ب�دل « خملد».
وخمل�د هـو اإلم�ام الكبري الذي قـال فيه أب�و داود « :كان أعقل أهـل
زمانه »  .تويف س�نة ( 191هـ) أو بعدها  .انظر ترمجته يف « سير أعالم
النبالء » (.)236/9
 اآلداب الرشعية (. )552/3
 اآلداب الرشعية (. )552/3

14

وقال حبيب اجلالب :س�ألت اب�ن املبارك :ما خري ما أعطي

اإلنس�ان ؟ ق�ال :غريزة عق�ل  .قلت :فإن مل يكن ؟ قال :حس�ن
أدب  .قلت :فإن مل يكن ؟ قال :أخ ش�فيق يستشيره  .قلت :فإن

مل يك�ن ؟ ق�ال :صمت طوي�ل  .قلت :فإن مل يك�ن ؟ قال :موت

عاجل  .

وروى اخلطي�ب يف ترمج�ة اإلم�ام املقرئ أيب بك�ر بن جماهد

(ت 324 :ه�ـ) عن حمم�د بن عبد اهلل بن املطلب الش�يباين قال:

تقدم�ت إىل أيب بك�ر بن جماهد ألقرأ علي�ه ،فتقدم إليه رجل وافر

اللحي�ة ،كبري اهلامة ،فابتدأ ليقرأ ،فقال :ت ََر َّف ْق يا خلييل ،س�معت

�مري يق�ول :س�معت الفراء يق�ول :أدب
الس َّ
حمم�د بن اجله�م ِّ
النفس ،ثم أدب الدرس .

وقد ُم ِد َح العالمة النحوي اللغوي الرشيف أبو الس�عادات
ٍ
بكلمة
ابن الشجري (ت 542 :هـ) بأنه « ال يكاد يتكلم يف جملسه
إال وتتضمن أدب نفس ،أو آداب درس »  .

 سري أعالم النبالء (. )397/8
 تاريخ مدينة السالم ( ،)354/6ط دار الغرب اإلسالمي .
 نزهة األلباء لألنباري صـ . 300

15

وجـ�اء عن الفيلس�وف ذيوجانس أنه رأى غالم� ًا مجي ً
ال ال

أدب ل�ه ،فقال « :أي بيت لوال أنه ال أس�اس ل�ه »  ،فامذا تنفع
حسن صورة دون نفس مستنرية ؟

***

 آداب الفالس�فة حلنني بن إس�حاق ،اختصار حممد بن عيل األنصاري
صـ . 112
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أدب األنبياء عليهم الصالة والسالم
ق�ص اهلل تع�اىل علينا قصة
ه�ذا األدب منه�ج ق�رآين ،وقد ّ

موس�ى م�ع اخلرض يف س�ورة الكه�ف ،وفيها قولـه تع�اىل  -فيام
ح�كاه عن موس�ى على نبينا وعلي�ه الصالة والسلام  ﴿ :-ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾.

ق�ال اإلم�ام ال�رازي « :اعلم ّ
أن ه�ذه اآليات ت�دل عىل أن

موس�ى علي�ه السلام راع�ى أنواع ًا كثيرة م�ن األدب واللطف
عندما أراد أن يتعلم من اخلرض:

فأحدها :أنه جعل نفسه تبع ًا له ،ألنه قال ﴿ :ﮏ ﮐ ﴾.
وثانيها :أنه استأذن يف إثبات هذه التبعية ،فإنه قال :هل تأذن

يل أن أجعل نفيس تبع ًا لك ،وهذه مبالغة عظيمة يف التواضع .

وثالثها :أنه قال ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ،وهذا إقرار له عىل نفسه

باجلهل ،وعىل أستاذه بالعلم .

ورابعه�ا :أن�ه ق�ال ﴿ :ﮔ ﮕ ﴾ ،وصيغ�ة « م�ن »
17

للتبعيض ،فطلب منه تعليم بعض ما علمه اهلل ،وهذا أيض ًا مشعر

بالتواض�ع ،كأنه يقول ل�ه :ال أطلب منك أن جتعلني مس�اوي ًا يف

العل�م لك ،بل أطلب منك أن تعطيني ج�زء ًا من أجزاء علمك،
كام يطلب الفقري من الغني أن يدفع إليه جزء ًا من أجزاء ماله .

وخامس�ها :أن�ه قال ﴿ :ﮔ ﮕ ﴾ اعتراف بأن اهلل علمه

ذلك العلم .

طل�ب من�ه لإلرش�اد
وسادس�ها :أن قول�ه ﴿ :ﮖ ﴾
ٌ

حيص ْل حلصلت الغواية
واهلـداية ،واإلرشاد هو األمر الذي لو مل َ
والضـالل.

وسابعها :أن قـولـه ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ معناه أنـه طلب

من�ه أن يعامل�ه بمث�ل ما عامل�ه اهلل به ،وفي�ه إش�عار بأنـه يكون

علي عن�د هذا التعلي�م ش�بيه ًا بإنعام اهلل علي�ك يف هذا
إنعا ُم�ك َّ
التعليم ،وهلذا املعنى قيل :أنا عبدُ من تعلمت منه حرف ًا  .

 نس�بت ه�ذه الكلمة إىل اإلمام علي يف تعليم املتعلم ص�ـ  ،47وروى
اخلطي�ب البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه يف باب تعظيم املتفقه الفقيه
وهيبت�ه إي�اه وتواضعه ل�ه ( :)197/2عن حممد بن علي األدفوي =
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وثامنها :أن املتابعة عبار ٌة عن اإلتيان بمثل فعل الغري ألجل

كون�ه فع ً
ال لذلك الغري ،فإن�ا إذا قلنا ال إله إال اهلل ،فاليهود الذين
كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة ،فال جيب كوننا متبعني هلم
يف ذكر هذه الكلمة ،ألنا ال نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها،

وإنما نقوهل�ا لقيام الدليل عىل أن�ه جيب ذكرها ،أم�ا إذا أتينا هبذه

الصل�وات اخلم�س على موافقة فعل الرس�ول ﷺ فإنما أتينا هبا
ألج�ل أنه عليه السلام أتى هبا ،ال جرم كن�ا متبعني يف فعل هذه

الصلوات لرسول اهلل ﷺ .

إذا ثب�ت هذا فنقول :قول�ه ﴿ :ﮏ ﮐ ﴾ يدل عىل أنه يأيت

بمث�ل أفع�ال ذلك األس�تاذ ،ملجرد ك�ون ذلك األس�تاذ آتي ًا هبا .
وهذا يدل عىل أن املتعلم جيب عليه يف أول األمر التس�ليم وترك
املنازعة واالعرتاض .

ُ
اإلنس�ان من العامل واس�تفاد منه الفوائد فهو
= النحوي قوله « :إذا تعلم
ل�ه عبد  .ق�ال اهلل تع�اىل ﴿:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [الكهف،]60 :
وهو يوش�ع بن نون ،ومل يكن مملوك ًا ل�ه ،وإنام كان متلمذ ًا له متبع ًا له،
فجعله اهلل فتاه لذلك » .
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وتاس�عها :أن قوله ﴿ ﮐ ﴾ يدل عىل طلب متابعته مطلق ًا

يف مجيع األمور غري مقيد بيشء دون يشء .

وعارشه�ا :أنه ثبت باألخبار أن اخلرض ع�رف أوالً أنه نبي

بن�ي إرسائيل وأنه موس�ى صاح�ب التوراة ،وه�و الرجل الذي

كلمه اهلل عز وجل من غري واس�طة ،وخص�ه باملعجزات القاهرة
الباهرة ،ثم إنه عليه السالم مع هذه املناصب الرفيعة والدرجات

العالي�ة الرشيف�ة أتى هبذه األن�واع الكثرية م�ن التواضع ،وذلك
ي�دل على كونه عليه السلام آتي� ًا يف طل�ب العلم بأعظ�م أنواع

املبالغ�ة ،وهذا هو الالئق به ،ألن كل َم� ْن كانت إحاطته بالعلوم
أكثر ،كان علمه بام فيها من البهجة والسعادة أكثر ،فكان طلبه هلا

أشد ،وكان تعظيمه ألرباب العلم أكمل وأشد .

واحل�ادي عرش :أنه ق�ال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ فأثبت

كون�ه تبع� ًا ل�ه أوالً ،ث�م طلب ثاني� ًا أن يعلم�ه ،وهذا من�ه ابتداء
باخلدمة ،ثم يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم .
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والثاين عرش :أنه قال ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ فلم يطلب

عىل تلك املتابعة عىل التعليم ش�يئ ًا ،كأنه قال :ال أطلب منك عىل
هذه املتابعة املال واجلاه ،وال غرض يل إال طلب العلم »  .
***

 تفسير ال�رازي ( ،)152/21هذا وقد قال الش�يخ حمم�د الطاهر بن
عاش�ور يف مقدم�ات تفسيره « التحرير والتنوير » وه�و يتحدث عن

طرائ�ق املفرسي�ن ( « :)42/1فف�ي الطريق�ة الثاني�ة قد ف�رع العلامء

وفصلوا يف األحكام  ...فال يالم املفرس إذا أتى بيشء من تفاريع العلوم

مما له خدمة للمقاصد القرآنية ،وله مزيد تعلق باألمور اإلسالمية ،كام
نف�رض أن يفرس قوله تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [النس�اء:

 ]164بام ذكره املتكلمون  ...وكذا أن يفرس ما حكاه اهلل تعاىل يف قصة

موسى مع اخلرض بكثري من آداب املعلم واملتعلم كام فعل الغزايل ،وقد
قال ابن العريب :إنه أمىل عليها ثامن مئة مسألة » !
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أدب الصحابة مع الرسول ﷺ
لقد تأدب الصحابة الكرام بأدب القرآن:
فعن أيب سعيد اخلدري قال :كنا جلوس ًا يف املسجد إذ خرج

رس�ول اهلل ﷺ ،فجلس إلينا ،فكأن عىل رؤوسنا الطري ،ال يتكلم
أحد منا  .

وعن أس�امة بن رشيك قال :أتيت النبي ﷺ وأصحابه كأنام

عىل رؤوسهم الطري  .

قال أبو بكر بن األنباري « :قوهلم( :جلس�اء فالن كأنام عىل

رؤوسهم الطري) يف هذا قوالن:

أحدمه�ا :أن يك�ون املعن�ى أهن�م يس�كنون فلا يتحرك�ون

ويغضون أبصارهم ،والطري ال يقع إال عىل س�اكن ،يقال للرجل

 أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب اجلهاد :ب�اب فضل النفقة يف س�بيل اهلل،
(ضم�ن الفت�ح ،)389/6:وأخ�رج نح�وه اب�ن ماجه عن البراء بن
عازب  .انظر السنن ،كتاب اجلنائز :باب ما جاء يف اجللوس يف املقابر
( . )494/1وانظر اجلامع للخطيب (. )289/1
 أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه .
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إذا كان حلي ًام وقور ًا :إنه لس�اكن الطائر ،أي كأن عىل رأسه طائر ًا

لسكونه ،قال الشاعر:

إذا ح ّلت بنـو أسـد عكاظ ًا رأيت عىل رؤوسهم الغرابا
فمعنى البيت أهنم يذلون ويسكنون كأن عىل رؤوسهم غراب ًا

من سكوهنم ،وإنام خص الغراب ألنه أحذر الطري وأبرصها ...

والق�ول الث�اين :أن األص�ل يف قوهل�م :كأنام عىل رؤوس�هم

الطير ،أن س�ليامن ب�ن داود عليهما السلام كان يق�ول للريح:

الري�ح وتظلهم الطري،
أق ِّلين�ا ،وللطير :أظلينا ،فتقل�ه وأصحابه
ُ
وكان أصحاب�ه يغض�ون أبصارهم هيبة له وإعظام ًا ،ويس�كنون
فلا يتحرك�ون وال يتكلمون بيشء إال أن يس�أهلم عنه فيجيبون.

فقي�ل للق�وم إذا س�كنوا :ه�م حلامء ُوق�راء كأنام عىل رؤوس�هم
الطير ،تش�بيه ًا بأصح�اب س�ليامن ،وم�ن ذلك احلدي�ث الذي
ُي�روى :كان رس�ول اهلل ﷺ إذا تكل�م أطرق جلس�اؤه كأنام عىل

رؤوسهم الطري»  .

اخلطيب
 الزاه�ر يف مع�اين كلمات الن�اس ( ،)291-290/1ونق�ل
ُ
البغ�دادي يف « اجلام�ع » ه�ذا الن�ص باختص�ار دون أن يصرح =
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ويف حديث عمر عن جميء جربيل إىل النبي ﷺ وسؤاله عن

اإلسلام واإليامن واإلحسان والس�اعة وأرشاطها :مشهد مجيل
يصور ما ينبغي أن يكون عليه أدب الس�ائل أمام املسؤول :يقول

عمر ريض اهلل عنه ...« :حتى جلس إىل النبي ﷺ فأس�ند ركبتيه

إىل ركبتي�ه ،ووضع كفيه عىل فخدي�ه وقال :يا حممد ،أخربين عن

اإلسالم .»...

ويف آخ�ره « :فإنه جربيل أتاكم يعلمك�م دينكم »  ،ومن

تعلم الدين تعلم أدب تلقي الدين .
***

= باسم مصدره  .انظر اجلامع ( ،)291-290/1ويف املطبوع تصحيف
«حلامء» إىل « علامء » .
 رواه مس�لم وأبو داود والرتمذي وأمح�د والطياليس وابن حبان  .وقد

أط�ال اب�ن رجب يف رشح ه�ذا احلديث ،انظر جام�ع العلوم واحلكم

(. )94-93/1
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صور من أدب الصحابة فيما بينهم
ق�ال احلافظ ابن كثير يف « البداية والنهاي�ة » ( )298/8يف

ترمجة اإلمام ابن عباس « :قال البيهقي  -وس�اق ابن كثري س�نده

إىل عكرمة  -قال :قال ابن عباس :ملا قبض رسول اهلل ﷺ ،قلت
ِ
ٍ
رسول اهلل فإهنم اليوم
لرجـل من األنصار :ه ُل ّم فلنسأل أصحاب
كثير ،فقال :ي�ا عجب ًا لك يا اب�ن عباس ! أترى الن�اس يفتقرون
إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهلل ﷺ َم ْن فيهم ؟

ق�ال :فترك ذاك ،وأقبل�ت أن�ا أس�أل أصحاب رس�ول اهلل

ﷺ ،ف�إن كان ليبلغن�ي احلديث عن الرجل ف�آيت بابه وهو قائل،

فأتوس�د ردائي على بابه يس�في
عيل من التراب ،فيخرج
ُ
الريح ّ

فرياين فيقول :يا ابن عم رسول اهلل ما جاء بك ؟ ه ّ
ال أرسلت إيل

فآتيك؟ فأقول :ال ،أنا أحق أن آتيك .
قال :فأسأله عن احلديث .

قال :فع�اش هذا الرجل األنصاري حت�ى رآين وقد اجتمع

الناس يسألوين ،فيقول :هذا الفتى كان أعقل مني .
حويل ُ
25

وقال حممد بن عبد اهلل األنصاري :حدثنا حممد بن عمرو بن

علقمة ،حدثنا أبو سلمة ،عن ابن عباس قال :وجدت عامة علم

رس�ول اهلل ﷺ عند هذا احلي من األنصار ،إن كنت ألقيل بباب
أحدهم ولو ش�ئت أن يؤذن يل عليه ألذن يل ،ولكن أبتغي بذلك
طيب نفسه » .

ورواه أبـ�و خيثـمـ�ة النس�ـائي يف « كت�اب العـل�م »

صـ .  141

وقال ابن عبد الرب يف التمهيد « :وروينا من وجوه عن الشعبي

ق�ال :صىل زيد بن ثابت على جنازة ،ثم قربت ل�ه بغلة لريكبها،
فجـاء ابن عباس فأخذ بركابـه فقال له زيدّ :
خل عنك يا ابن عم

رس�ول اهلل ،فقال ابن عباس :هكذا يفع�ل بالعلامء والكرباء ،
 « صفح�ات م�ن صرب العلماء » ص�ـ  ،38-37وانظر لزام� ًا « إحتاف

الس�ـادة املتقين » ( ،)153/1و« الرتاتي�ب اإلداري�ة » (324/2
و. )332

 عل�ق ش�يخنا األس�تاذ حممد عوام�ة هنا بقول�ه :روى ه�ذا املقدار من
القصة يعقوب بن س�فيان يف « تارخيه » ( )176/3بإسناد صحيح كام

يف « اإلصابة » ترمجة زيد بن ثابت .
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وزاد بعضهم يف هذا احلديث أن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس عىل

أخ�ذه بركابه أن قب�ل يده وقال :هكذا ُأمرن�ا أن نفعل بأهل بيت
نبينا  .وه�ذه الزيادة :من أهل العلم َم ْن ينكرها  .واجلنازة كانت

جن�ازة أم زيد بن ثاب�ت ،صىل عليها زيد وكبر أربع ًا ،وأخذ ابن
عباس بركابه يومئذ »   .أخرجه الطرباين واحلاكم والبيهقي يف
املدخل ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم  .

ومن هنا نفهم قول ابن عباس ريض اهلل عنهام « :ذللت طالب ًا

فعززت مطلوب ًا »  .

وأذكر هنا مشهد ًا عن العز الذي وصل إليه:
أخرج أبو نعيم يف « احللية » من رواية يونس بن بكري ،حدثنا

أب�و محزة الثمايل ،عن أيب صالح ق�ال :لقد رأيت م�ن ابن عباس
 صفحات يف أدب الرأي صـ . 63
 انظر مزيد ًا من التخريج يف « إحتاف السادة املتقني » (. )505/1

 احلث عىل طلب العلم للعسكري صـ  ،65وجامع بيان العلم وفضله

( ،)474/1واإلحياء ،انظر اإلحتاف ( ،)152/1واملجموع للنووي
( ،)69/1وكشف اخلفاء (. )505/1

27

جملس� ًا ل�و ّ
أن مجي�ع قريش فخرت به ل�كان هلا فخ�ر ًا ،لقد رأيت
الن�اس اجتمعوا حتى ض�اق هبم الطريق فما كان أحد يقدر عىل

أن جي�يء وال يذهب ق�ال :فدخلت عليه فأخربت�ه بمكاهنم عىل
باب�ه فقال :ضع يل وض�وء ًا  .قال :فتوضأ وجل�س وقال :اخرج
فق�ل هلمَ :م ْن كان يريد أن يس�أل عن الق�رآن وحروفه فليدخل،
فخرجت فآذنتهم ،فدخلوا حتى مألوا البيت واحلجرة ،فام سألوا

عن يشء إال أخربهم عنه وزادهم ثم قال :إخوانكم فخرجوا ثم
ق�ال :اخرج فقل :من أراد أن يس�أل عن تفسير الق�رآن وتأويله

فليدخل ...

ثم أدخل الس�ائلني عن احلالل واحل�رام ،ثم عن الفرائض،

ثم عن العربية والشعر والغريب .

يـقـ�ول أبـ�و صالح « :فلو أن قريش� ًا كلها َف َخ َ�ر ْت بذلـك
ٍ
لكان فخر ًا هلا ،فام رأيت مثل هذا
ألحد من الناس .  » ..
وق�د ب�ات ريض اهلل عنه القدوة يف هذا املس�لك مل�ن بعده،
 حلية األولياء ( ،)321-320/1إحتاف السادة املتقني (. )154/1
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ومن هـؤالء:
 -اإلمام الكبري أبو عبيد القاسم بن سالم الرتكي البغدادي

(ت 222 :ه�ـ)  .ج�اء عن�ه أن�ه قـ�ال « :أدرك�ت م�ن العلم ما

أدركت ،وما استأذنت عىل أحد من الشيوخ قط ،إنام كنت أصرب
أن خيرج ،وأن أتأول فيه قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾ [احلجرات.  ]5:

 -ومنه�م العالمة األل�ويس املفرس فقد قال يف تفسير قوله

تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ أن�ه قرأ وهو صغري أن ابن عباس كان
يذهب إىل ُأيب بن كعب ريض اهلل عنه يف بيته ألخذ القرآن العظيم

عن�ه فيقف عند الب�اب وال يدقه عليه حتى خيرج ،فاس�تعظم ُأيب
ذل�ك منه فق�ال له يوم ًا :هلاّ دققت الباب ي�ا ابن عباس ؟ فقال:

الع�امل يف قومه كالنبي يف أمته ،وقد قال اهلل تعاىل يف حق نبيه ﷺ:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾.

 س�ؤاالت أيب عب�د الرمح�ن الس�لمي للدارقطن�ي ص�ـ  ،120وانظر:
طبقات املفرسين للداوودي (. )41/2
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ق�ال األل�ويس « :وقد قرأت ه�ذه القصة صغير ًا ،فعملت

بموجبها مع مشاخيي واحلمد هلل تعاىل »  .

لقد ذكرت ابن عباس و َم ْن بعده نموذج ًا وإال فتوقري العلامء

كان هدي ًا عام ًا متبع ًا:

ق�ال البلخ�ي يف « عين العل�م » « :ويأخ�ذ [ أي الطالب ]

بركاب العلامء للتوقري » .

وق�ال ش�ارحه العالم�ة علي الق�اري (ت 1014 :ه�ـ)

بع�د ذك�ر قص�ة اب�ن عب�اس الس�ابقة « :وأخ�ذ عمر بغ�رز زيد
 -أي بركابـ�ه  -حت�ى رفعـ�ه ،وق�ال :هـك�ذا فافعل�وا بزي�د

وأصحابـه » .

أورد هذا الشيخ عبد احلي الكتاين وقال بعده « :وقد أخرج

أمح�د والرتمذي ع�ن ابن عب�اس ،وأمحد واحلاكم ع�ن عبادة بن

الصام�ت رفعاه :ليس منا َم ْن مل يوق�ر كبرينا ،ومل يرحم صغرينا،

ومل يعرف لعاملنا حقه »  .

 روح املعاين (. )144/26
 رشح عني العلم وزين احللم (. )375/1
 الرتاتيب اإلدارية (. )333/2
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مجلة من اآلداب املطلوبة جتاه املعلم
 -1من األدب حسن اجللوس بني يديه:
يروى عن سيدنا عيل كرم اهلل وجهه أنه قال:
« م�ن ح�ق الع�امل علي�ك أن تس�لم على الق�وم عام�ة،

وختص�ه دوهن�م بالتحي�ة ،وأن جتل�س أمام�ه ،وال تشيرن

عن�ده بي�دك ،وال تغم�زن بعيني�ك ،وال تقول�ن :ق�ال فلان

تسار يف جملسه ،وال
 خالف ًا لقوله  -وال تغتابن عنده أحد ًا ،وال ّتأخ�ذ ثوب�ه ،وال تلح عليه إذا كس�ل ،وال تـعـ�رض مـن طـول

صحبتـه ،فإنام هـو بمنزلـة النخلة ،تنتظر متى يسقط عليك منها

يشءّ ،
وإن املؤم�ن العـ�امل ألعظم أجـ�ر ًا مـن الصـائ�م القـائم،
الغ�ازي يف س�بيل اهلل ،وإذا مـ�ات العـامل انثـلمت يف اإلس�ـالم
ثـلمـة ال يسدهـا يشء إىل يــوم الـقـيـامـة »  .

 اجلام�ع للخطي�ب ( ،)301-300/1والفقي�ه واملتفق�ه (،)198/2

واملجم�وع للن�ووي ( )67/1إىل قول�ه « :يشء »  .وانظ�ر النص غري

منس�وب إىل علي يف احل�ث عىل طل�ب العل�م أليب هالل العس�كري
صـ ،84ومناقب أمحد البن اجلوزي صـ . 58
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ولنتأمل يف هـذه األخـبار:
قـ�ال املس�يب بن واض�ح :رأيت أبا إس�حـاق الفزاري بني

يدي عبد اهلل بن املبارك قاعـد ًا يسأله  .

وروى اخلطي�ب البغدادي يف ترمج�ة احلافظ عبد الرمحن بن

إبراهي�م املعروف بـ « ُدحيم » الدمش�قي (ت 245 :هـ) بس�نده

عن احلس�ن بن عيل بن بحر يقول « :قدم دحيم بغداد سنـة اثنتي
عشرة [ 212ه�ـ] فـرأيـ�ت أبـي وأمح�د بـن حنب�ل وحييى بـن

معني قعـود ًا بني يـديـه كالصبيـان »  .

وذكر الذهبي هـذا اخلرب دون سند ،لكنه زاد مـع املذكورين:

« خـلف بن سامل »  .

وقال إدريس بن عبد الكريم احلداد :قال يل سلمة بن عاصم
 سري أعالم النبالء (. )390/8
 تاريخ بغداد (. )266/10
 انظ�ر تذك�رة احلف�اظ ( ،)480/2وللمزي�د انظ�ر « مناق�ب أمح�د »
البن اجلوزي صـ . 56
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( الع�امل النحوي ) :أريد أن أس�مع كت�اب « ال َعـدَ د » من خـلف
[ بن هش�ام البزار املقرئ (ت 229 :هـ) ] ،فقلت خللف ،فقال:

فليج�يء ،فلام دخ�ل رفعه ألن جيلس يف الص�در ،فأبى وقال :ال

أجل�س إال بني يديك ،وقال :هذا ح�ق التعليم  .فقال له خلف:
ج�اءين أمح�د ب�ن حنبل يس�مع حدي�ث أيب عوان�ة فاجتهدت أن

أرفع�ه ،فأب�ى ،وقال :ال أجلس إالّ بني يدي�كُ ،أمرنا أن نتواضع
ملن نتعلم منه »  .

ومن ُح ِر َم هذا األدب ُح ِر َم من العلم:
قـ�ال حــمدان بن األصـبه�اين « :كنت عـند رشيـك [ بن

عب�د اهلل (ت133 :ه�ـ) ] فأت�اه بع�ض ولد املهدي ،فاس�تند إىل
احلائ�ط وس�أله عن حدي�ث ،فلم يلتف�ت إليه ،فأع�اد عليه ،فلم

يلتفت إليـه  .فقـال :كأنك تس�تخف بأوالد اخلالفـة ؟ قال :ال،
 تاري�خ بغ�داد يف ترمج�ة س�لمة ( ،)134/9واجلام�ع للخطي�ب
( ،)299/1وانظر حاش�يته لزام ًا ،وقد أورد القصة األنباري يف نزهة
األلباء يف ترمجة سلمة صـ  117إىل قوله « :نتعلم منه فقط » ،وقد ظن
املحقق أن خلف هو ابن حيان املعروف بخلف األمحر ،وهذا وهم !
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ولك�ن العلم أزي�ن عند أهله مـ�ن أن يضيعوه  .ق�ال :فجثا عىل

ركبتيه ،ثم سأله ،فقال رشيك :هكذا يطلب العلم »  .
وروى اخلطيب عن أيب العباس املروزي قال:

« كنا يوم ًا عند أيب خيثمة زهري بن حرب ،فجاءه فتى أحول

جم�دور ،فجل�س ومد رجليه بحضرة أيب خيثم�ة ،وجعل يتأوه،
فق�ال له أبو خيثمة :يا بني أنت ثقيل ،فام ش�أنك ؟ قال :فغضب

وق�ام فركب ومىض إىل أبيه ،وبلغني أنه ش�كاه ،فق�ال له أبوه :يا
بن�ي ! أن�ت ثقيل كام ق�ال ،وقد علم�ت ذلك ولك�ن أحببت أن

يكون بغضك بإسناد »  .

وق�ال املن�اوي « :وذك�ر الربه�ان البقاع�ي أنه س�أله بعض

العج�م أن يق�رأ عليه ،ف�أذن ،فجلس مرتبع ًا ،فامتن�ع من إقرائه،
أحوج إىل األدب منك إىل العلم الذي جئت تطلبه .
وقال :أنت
ُ

 اجلام�ع ( ،)299-298/1وانظ�ر القص�ة يف احلث على طلب العلم
صـ . 85-84

 اجلامع (. )300/1
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وحكى عن الش�مس اجلوجري  أنه ملا رشع يف االشتغال

بالعلم ط�اف عىل أكابر علامء بلده ،فلم يعجبه منهم أحد ،حلـدة

فهمه ،حتى إذا جـاء إىل شيخ اإلسـالم حييى املناوي ،فجلس بني

يديه  -ويف ظنه أنه يلحـقه بمن تقـدم  -فرشع يف القراءة ،فتأمـل
الش�يخ ،فوج�د إصبع ًا م�ن أصابـع رجـل�ه مكش�وفـة ،فانتهره

وقال ل�ه بحال :أنت قليل األدب ،ال جييء منك يف الطلب ،غط

فح َّم لوقت�ه ،وزال عنه ما كان جيده
إصبع�ك واس�تعمل األدبُ ،

من االس�تخفاف بالناس ،ولزم دروسه حتى صار رأس ًا عظي ًام يف

العـلم »  .

وق�ال اإلم�ام بره�ان الدين الزرنوج�ي « :وينبغ�ي لطالب

العلم أالّ جيلس قريب ًا من األس�تاذ عند الس�بق بغري رضورة ،بـل
 يف األص�ل « في�ض القدي�ر » :اجلوه�ري ،وه�و تصحي�ف ،وقد ذكر
الس�خاوي يف ترمج�ة الش�مس اجلوج�ري حممد ب�ن عب�د املنعم (ت:
889هـ) أنه أخذ عن املناوي واشتدت عنايته بمالزمته  .انظر الضوء

الالمع (. )123/8

 فيض القدير ( ،)225/1وصفحات من أدب الرأي صـ .122-121
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ينبغ�ي أن يك�ون بينه وبني األس�تاذ ق�در القوس فإن�ه أقرب إىل

التعظـيم »  .

وم�ن الصور املرشقة يف ه�ذا اجلانب ما ج�اء عن عمرو بن
قي�س املـُال َِئي  أنه كان إذا بلغ�ه احلديث عن الرجل ،فأراد أن

يس�معه ،أت�اه حتى جيل�س بني يدي�ه وخيفض جناح�ه ويـقـول:

علمني رمحك اهلل ممـا علمك اهلل  .

ومثل هـذا ما ذكره « أمحد بن إس�حاق احللبي قال :سمعت

عم�ر بن س� ّيار املنبجي يقول :س�معت مالك بن أن�س رمحه اهلل
وجه إ ّيل هارون الرش�يد يسألني أن أحدثه ،فقلت :يا أمري
يقولّ :

املؤمنين إن العلم ُيؤتى وال يأيت  .قال :فصار إىل منزيل ،فاس�تند
مع�ي إىل اجلدار فقل�ت :يا أمري املؤمنني إن من إجالل اهلل إجالل
ذي الش�يبة املس�لم  .قال :فجل�س بني يدي ،قال :فق�ال يل بعـد

 تعليم املتعلم صـ  ،55ومثله يف :آداب املتعلمني لنصري الدين الطويس
املنشور يف جملة معهد املخطوطات العربية م  3جـ  2-1صـ .275

 مات سنة بضع وأربعني ومئة  .انظر تقريب التهذيب صـ . 495
 اجلامع (. )319/1
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مـ�دة :يا أبا عب�د اهلل تواضعنا لعلمك فانتفعنا ب�ه ،وتواضـع لنا

علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به .

وكان س�فـيان يأتيـه�م إىل بيوهت�م فيحدثه�م ،ويأخـ�ذ

درامهـهم »  .

وقال الذهبي يف ترمجة اخلطيب البغدادي:
« قال الس�معاين :س�معت يوس�ف بن أيوب بم�رو يقول:

حضر اخلطي�ب درس ش�يخنا أيب إس�حاق [ الشيرازي ]،

ف�روى أب�و إس�حاق حديث ًا م�ن رواية بحر ب�ن كنيز الس�قاء ،ثم

ق�ال للخطي�ب :ما تقول في�ه ؟ فقال :إن أذن�ت يل ذكرت حاله،
فانحرف أبو إس�حاق ،وقعد كالتلمي�ذ ،ورشع اخلطيب يقـول .

ورشح أحـوالـه رشحـ ًا حس�ن ًا ،فـأثنى الش�يخ عليه ،وقال :هذا

دارقطني عرصه »  .

 احلث عىل طلب العلم صـ . 84

 سري أعالم النبالء ( ،)281-280/18وانظر املستفاد من ذيل تاريخ
بغداد للدمياطي صـ . 58-57
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وقال ياقوت احلموي يف ترمجة النسابة عزيز الدين إسامعيل

ابن احلسني املروزي العلوي ( - 572بعد  614هـ):

« حدثن�ي  -رمحه اهلل  -قال :ملا ورد الفخر الرازي إىل مرو،
وكان من جاللة القدرِ ،
وع َظم الذكر ،وضخامة اهليبة ،بحيث ال

ُيراج�ع يف كالمه ،وال يتنف�س أحد بني يديه إلعظامه ،عىل ما هو

مش�هور متعارف ،دخلت عليه ،وت�رددت للقراءة عليه ،فقال يل

يوم� ًا :أحب أن تصنف يل كتاب ًا لطيف ًا يف أنس�اب الطالبيني ألنظر
مشجر ًا أم
فيه فال أحب أن أموت  جاه ً
ال به  .فقلت له :أتريده ّ

منثور ًا ؟ فقال :املشجر ال ينضبط باحلفظ ،وأنا أريد شيئ ًا أحفظه.
فقلت له :الس�مع والطاعة  .فمضيت وصنفت له الكتاب الذي

س�ميته « الفخ�ري » ،ومحلته وجئته به ،فلام وق�ف عليه نزل عن

طراحت�ه وجلس عىل احلصري وقال :اجل�س عىل هذه الطراحة .

فأعظمت ذلك وهبته  ،فانتهرين هنرة عظيمة مزعجة وزعق َّيف
وقال :اجلس بحيث أقول لك ! فتداخلني  -علم اهلل  -من هيبته

 يف الطبعة األوىل :أكون .

 يف الطبعة األوىل ،والوايف :وخدمته .
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عيل ذلك
م�ا مل أمتالك إال أن جلس�ت حيث أمرين .ثم أخ�ذ يقرأ َّ

الكت�اب وهو جال�س بني يدي ،ويس�تفهمني عام يس�تغلق عليه
إىل أن أهن�اه قراء ًة  .فلما فرغ من قراءته ق�ال :اجلس اآلن ُ
حيث

علم أنت أستاذي فيه ،وأنا أستفيد منك وأتتلمذ
َ
شئت ،فإن هذا ٌ

ل�ك ،وليس من األدب أن جيلس التلميذ إال بني يدي األس�تاذ .
فقم�ت من مقام�ي ،وجلس هو يف منصبه ،ثم أخ�ذت أقرأ عليه

وأن�ا جال�س ،بحيث كان أوالً  .وهذا لعمري من حس�ن األدب
حسن ،والسيام من مثل ذلك الرجل العظيم املرتبة »  .

وإذا قدّ رن�ا أن هذا حصل يف عام وف�اة الرازي وهي (606

هـ) فيكون عمر الرازي ( )63عام ًا ،وعمر الش�يخ النسابة الذي

ق�رأ عليه ( )34عام� ًا ،فتأمل كم كان العلم غالي� ًا عليه حتى قرأ

عىل تلميذه وهو يف سن أوالده !

وعلى املرء أن ال يأنف من التعلم مهام كان موقعه من العلم
 معج�م األدباء ( )655-654/2ط إحس�ان عباس ،ونقله الصفدي
يف ال�وايف بالوفيات ( )110-109/9إىل قوله « :بني يدي األس�تاذ »

باختصار بعض ألفاظه .

39

والسن ،جاء يف ترمجة النسابة َد ْغ َفل بن حنظلة السدويس الذهيل

الش�يباين (ت 65 :ه�ـ)  أن�ه قيل له :بم أدرك�ت ما أدركت ؟
قال :بلس�ان سؤول ،وقلب عقول ،وكنت إذا لقيت عامل ًا أخذت

منه وأعطيته  .

ونعود إىل الرازي لنقف عىل خرب آخر معجب:
ق�ال أب�و العب�اس أمح�د ب�ن يوس�ف اللبلي الفه�ري (ت:

691هـ):

« أخبرين بالقاهرة الفقيه ابن الطباخ أن اإلمام ابن اخلطيب

[ فخ�ر الدي�ن ال�رازي ] كان يقرأ علم النحو على نحوي يعرف

بابن الس�كاك ،ف�كان ابن اخلطيب إذا فرغ من جملس�ه أتى مكانه
وقع�د إليه ،فكان يعظم عىل ابن الس�كاك جميئه إلي�ه ،ويقول له:

أن�ت إمام ،وح ُّق�ك أن ُيؤتى إليك  .فيق�ول اإلمام ابن اخلطيب:
هذا الذي أفعله هو الواجب .

 ق�ال اب�ن س�عد « :أدرك النب�ي ﷺ ومل يس�مع من�ه ش�يئ ًا »  .ال�وايف
(. )19/14

 الوايف بالوفيات (. )19/14
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ق�ال اب�ن الس�كاك :ف�كان اإلم�ام يبح�ث مع�ي يف كت�اب

« املفصل » فكان يف اجلزء األول ربام يكون مثيل أو دوين يسير ًا،

وأم�ا يف اجلزء الثاين فكان حيل يل املش�كالت التي كانت تعتاص

عيل »  .
ّ

وأخري ًا فقد قال اإلمام القسطالين « :ينبغي للطالب أن يقعد

قعدة املتعلمني ،ال قعدة املع ِّلمني ،بأن جيثو عىل ركبتيه  .وليحذر

م�ن جعل يده اليرسى خلف ظه�ره معتمد ًا عليها ،ففي احلديث
أهنا قعدة املغضوب عليهم ،رواه أبو داود يف سننه »  .

وال بأس من تقبيل يد الشيخ:
وق�د روى البخ�اري يف األدب املفرد ،واإلمام أمحد عن ابن

عمر قال « :كنت يف رسية من رسايا رس�ول اهلل فأتيناه حتى قبلنا

يده   ...وقبل ثابت عيني أنس  » .
 فهرست اللبيل صـ . 129-128

 لطائف اإلشارات (. )332/1
 اجلامع (. )286/1
 اجلامع (. )288/1
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وق�ال اب�ن اجل�وزي يف « مناق�ب أصح�اب احلدي�ث »:

« ينبغي للطالب أن يبالغ يف التواضع للعامل ،ويذل نفسه له .

قـ�ال :ومـ�ن التواض�ع للعامل تقبي�ل يده ،وق ّبل س�فيان بن

عيينة والفضيل بن عياض أحدمها يد حسني بن عيل اجلعفي ،
واآلخر رجـله »  .

وق�ال أبو حامد أمحد بن محدون القصار « :س�معت مس�لم

ابن احلجاج وجاء إىل حممد بن إسامعيل البخاري فق َّبل بني عينيه
وقال :دعني ُأ ِّقب َل رجليك يا أس�تاذ األس�تاذين وس�يد املحدِّ ثني
وطبيب احلديث يف علله » .
***
 اجلعف�ي إم�ام عابد م�ن رجال الس�تة  .انظر ترمجت�ه يف هتذيب الكامل
(. )454-449/6

 نق�ل ه�ذا اب�ن مفل�ح يف اآلداب الرشعي�ة ( . )259/2و « مناق�ب
أصحاب احلديث » مل تذكر له نسخة  .انظر :قراءة جديدة يف مؤلفات

ابن اجلوزي للدكتورة ناجية عبد اهلل صـ . 186

 تاريخ بغداد (.)102/13
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 -2ومن األدب عدم ختطئته علن ًا أمام املأل:
ق�ال أب�و البركات األنب�اري يف ترمج�ة اإلم�ام أيب بك�ر بن

األنباري:

« قال أبو احلس�ن الدارقطني :حرضت أبا بكر بن األنباري

يف جملس إمالئه يوم اجلمعة فصحف اس ًام أورده يف إسناد حديث
 -إما كان حيان فقال حبان ،أو حبان فقال حيان . -

ق�ال أب�و احلس�ن :فأعظمتُ� ُه َأ ْن ُينق�ل ع�ن مثل�ه يف الفضل

واجلالل�ة وهم ،وهبت�ه أن أوقفه عىل ذلك ،فلما انقىض اإلمالء،

تقدمت إىل املستميل وذكرت له ومهه ،وعرفته صواب القول فيه،
وانرصفت ثم حرضت اجلمعة الثانية ،فقال أبو بكر  -رمحه اهلل-

عرف اجلامع�ة احلارضين أنّا صحفنا االس�م الفالين
للمس�تميلّ :
ملا أملينا حديث كذا يف اجلمعة املاضية ،ون َّب َهنَا ذلك
الش�اب عىل
ُّ

ف ذلك الش�اب أنا رجعنا إىل األصل
وعر ْ
الص�واب ،وهو كذاّ ،

فوجدناه كام قال »  .

 نزهة األلباء صـ . 203
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ومن األس�اليب الرفيعة يف تنبيه الش�يخ عىل اخلطأ أس�لوب

الق�ايض أيب عب�د اهلل الصيم�ري حني قراءته عىل الش�يخ أيب بكر
اخلوارزم�ي ،واخلرب يرويه اخلطيب البغ�دادي عن قايض القضاة

أيب عبد اهلل الدامغاين قال « :سمعت القايض أبا عبد اهلل الصيمري

يقـول:

درسنا يوم ًا أبو بكر اخلوارزمي ،فحكى يف تدريسه عن حممد
ابن احلسن شيئ ًا َو ِه َم يف حكايته ،وكان حممد قد نص يف « اجلامع
الصغير » على خالفه ،فلام انقىض تدريس�ه ترك�ت اإلعادة عىل
األصح�اب ومضيت إىل أيب بكر وقد دخ�ل منزله ،ومعي كتاب
« اجلامع » ملحمد بن احلس�ن ،واس�تأذنت على أيب بكر ،فأذن يل

يف الدخول ،فدخلت وس�لمت عليه ثم قلت له :ها هنا باب فيه
عيل ،وأحتاج إىل قراءته عىل الشيخ ،فقال :افعل.
يشء قد أشكل َّ
فق�رأت م�ن قبل املوض�ع الذي قص�دت ألجل�ه ،إىل أن انتهيت

إلي�ه وجاوزت�ه  .فق�ال أبو بكر :ق�د حكينا يف ال�درس عن حممد

فعرف
ابن احلس�ن ش�يئ ًا ،والنص ها هنا عنه بخالفـه ،وهو كذاِّ ،
44

األصح�اب ذلك حت�ى يذكروه ويعلقوه عىل الص�واب  -أو كام
قال .  » -

وق�د أورد اخلطي�ب ه�ذه احلكايـ�ة بع�د قول�ه « :إذا أخطأ

الفقي�ه ،وتبني لصاحبه اآلخذ عنه خطؤه ،فإن الصاحب يتلطف

يف رده عليه »  .

وهن�اك م�ن العلامء م�ن يأم�ر باملباحث�ة واملراجع�ة وحيض

عليها:

قـ�ال العالمة قايض اجلامع�ة بغرناطة أبو عب�د اهلل حممد بن

عيل بن األزرق ( ت896:هـ):

« لق�د كان ش�يخنا العالمـ�ة أبـو إس�حاق إبراهيم بن أمحد
اب�ن فت�وح ،ق�دس اهلل تع�اىل روح�هُ ،ي ْف ِس�ح لصاح�ب البحث
ِ
ب بذلك
جم�االً رحب ًا ،ويوس�ع ا ُمل َراجع له قبوالً ورحب ًا ،ب�ل يطال ُ
ويقتضيه ،وخيتار طريق التعليم به ويرتضيه ،توقيف ًا عىل ما خلص
 الفقيه واملتفقه (. )289/2

 املصدر السابق (. )288/2
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له حتقيقه ،ووضح له يف معيار االختبار  تدقيقه ،وإالَّ فقد كان
ويتأصل » .
يتحصل ،ويتمهد به خمتار ما حيفظ
ما يلقيه غاية ما
َّ
ّ

ثم قال « :وخمالفة التلميذ الش�يخ يف بعض املس�ائل إذا كان

هلا وجه ،وعليها دليل قائم يقبله غري الشيخ من العلامء ،ليس من

س�وء أدب التلميذ مع الش�يخ ،ولكن مع مالزمة التوقري الدائم،

واإلجلال املالئم ،فقد خال�ف ابن عباس عم�ر وعل ّي ًا وزيد بن
ثاب�ت ريض اهلل عنه�م ،وكان ق�د أخذ عنهم ،وخال�ف كثري من

التابعني بعض الصحابة ،وإنام أخذوا العلم عنهم ،وخالف مالك

كثري ًا من أشياخه ،وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالك ًا

يف كثري من املس�ائل ،وكان مالك أكرب أساتيذ الشافعي ،وقال :ال

عيل م�ن مالك ،وكاد ُّ
كل من أخذ [عن�ه]  العلم أن
أح�دٌ أم ّن َّ

دأب التالميذ
خيالفه ُ
بعض تالمذته يف عدّ ة مسائل ،ومل يزل ذلك َ
مـع األساتيذ إىل زماننا هـذا .

 يف األصل :االختيار .
 زيادة مني .
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وقـال :وشاهدنا ذلك يف أشياخنا مع أشياخهم ،رمحهم اهلل

تعاىل !

برم من هذه املخالفة إذا كانت
قال :وال ينبغي للش�يخ أن يت ّ

عىل الوجه الذي وص ْفناه ،واهلل تعاىل أعلم »  .

وللس�يوطي (ت 911 :هـ) كالم مجيل دال عىل سمو نفسه

وأدبه مع ش�يوخه قال�ه يف كتابه « صون املنط�ق والكالم عن فن
املنطق والكالم » ونصه:

«  ..ن�رى كثير ًا من أه�ل املنط�ق إذا تكلم يف مس�ألة فقهية

وأراد خترجيه�ا عىل قواعد علمه أخط�أ ومل يصب ما قالته الفقهاء

وال جرى عىل قواعدهم .

وق�د علم الناس م�ا كان يقع بني ش�يخنا [ الكافيجي (ت:

 879ه�ـ) ] وبين فقهاء احلنفية من كث�رة التنازع واالختالف يف

الفتاوى الفقهية ،ونسبتهم إياه  إىل أهنا غري جارية عىل قـوانني

 نفح الطيب (. )437/3
 كذا والوجه :إياها .
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الفق�ه ،وم�ا ذاك إال لكون�ه كان خيرجها عىل قواعد االس�تدالل
خيرج الفقه إال عليها ،فمن
املنطق�ي ،وللرشيعة قواعد أخ�رى ال َّ

وخـ�رج على غريه�ا مل يـدرك غ�رض الفقه  .والش�يخ
تركـه�ا
َّ

 -رمح�ه اهلل  -أس�تاذي ،ونعله ت�اج رأيس ،ولكن ه�ذا هو احلق

ال�ذي البد من�ه ،وقد أراد مني مرات أن أوافق�ه يف فتاوى تتعلق

باألوقاف ،ومل أوافقه عىل يشء منها » .

وللعالمة طاشكربي زاده كالم جيد إذ ذكر يف آداب الطالب

أن « ال يتبع زلة املعلم وهفوته ،وحيمل ما س�مع منه من اهلفوات
عىل أحسن املحامل والتأويالت » .
***

 صون املنطق والكالم صـ . 16

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة (. )26/1
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 -3ومن األدب ترك الكالم بحرضتـه:
روى احلافظ الذهبي عن اإلمام عبد اهلل بن املبارك أنه س�ئل
بحضور س�فيان بن عيينة عن مس�ألة ،فقال « :إِنّ�ا هنينا أن نتكلم

عند أكابرنا »  .

ونقل عن إسامعيل اخلُ َطبي قال:
« بلغن�ي ع�ن ابن املب�ارك أنه حرض عند محاد ب�ن زيد ،فقال

أصحاب احلديث حلامد :س�ل أبا عبد الرمحن أن حيدثنا  .فقال :يا

أبا عبد الرمحن ،حتدثهم فإهنم قد سألوين ؟ قال :سبحان اهلل يا أبا
إسماعيل أحدِّ ُ
ث وأنت حارض ؟ فقال :أقس�مت عليك لتفعلن،
فقال :خذوا ،حدثنا أبو إسماعيل محاد بن زيد ،فام حدَّ ث بحرف

محاد »  .
إال عن ّ

وقال السيوطي  « :قال ثعلب يف أماليه :حرضت جملس ابن

حبي�ب فلم ُي ْمل ،فقل�ت :وحيك! ِ
أمل ،مال�ك؟ فلم يفعل حتى
 سري أعالم النبالء (. )420/8

 املصدر السابق (. )383-382/8
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قلت [ القائل الس�يوطي] :يف هذا توقري َم� ْن هو َأ َج ُّل
قم�ت ُ ...

منه فال يميل بحرضته ».

وق�د بال�غ أحد األئم�ة يف ذلك :يقول الش�يخ عبد الوهاب

الشعراين:

« وكان اإلمـ�ام اب�ن خزيم�ة ريض اهلل عنه يضرب به املثل

يف األدب ال س�يام مع ش�يخه البوش�نجي [أيب عب�د اهلل حممد بن
ٍ
إبراهيم (ت 290 :هـ)] حتى إنه سئل عن
مسألة وهو يف جنازته
فقال :ال أفتي حتى أواري أستاذي الرتاب ريض اهلل عنه»  .

ومن مل يلتزم هبذا عرض نفسه ملا ال حيمد:
قال الشيخ ابن بطة املحدث الفقيه احلنبيل :كنت عند اإلمام

أيب عم�ر الزاهد  -احلافظ العالم�ة اللغوي حممد بن عبد الواحد
 املزهر (. )314/2

 الطبق�ات الكبرى ( ،)188/2وأص�ل اخلبر يف طبق�ات الش�افعية
الكبرى ،يف ترمج�ة البوش�نجي ( . )191/2وه�و يف ص�ون املنط�ق

والكالم عن فن املنطق والكالم للسيوطي صـ . 73
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البغدادي امللقب :غالم ثعلب  -فس�ئل عن مس�ألة ،فبادرت أنا

فأجب�ت الس�ائل ،فالتف�ت إ ّيل أبو عم�ر الزاهد فق�ال يل :تعرف
الفضوليات املنتقبات ؟! يعني :أنت فضويل ،فأخجلني !
***

 من أدب اإلسالم صـ . 66
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 -4ومن األدب معاملته كاألبوين بل أكثر:

إن ش�يوخك آب�اء ،يق�ول اإلم�ام الن�ووي « :وه�ذا  -أي

ذكر الش�يوخ وتسلس�لهم  -م�ن املطلوبات املهمات ،والنفائس
اجلليلات ،الت�ي ينبغ�ي للمتفق�ه والفقي�ه معرفته�ا ،وتقب�ح به

جهالته�ا ،فإن ش�يوخه يف العل�م آباء يف الدين ،وصل�ة بينه وبني
رب العاملني ،وكيف ال يقبح جهله األنساب ،والوصلة بينه وبني

رب�ه الكري�م الوهاب ،مع أن�ه مأمور بالدعاء هل�م وبرهم ،وذكر

مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم »  .

وق�ال وهو يرتجم اإلمام أبا العب�اس ابن رسيج « :هو أحد

أجدادنا يف سلسلة الفقه »  .

وروى األصفهاين أنه « قيل لالسكندر :إنك تعظم معلمك

أكث�ر من تعظيمك ألبيك ! فقال :ألن أيب س�بب حي�ايت الفانية،
ومؤديب سبب احلياة الباقية »  .

 هتذيب األسماء واللغات ( ،)18-17/1وانظر اإلمام النووي للدقر
صـ  ،35وتعليم املتعلم صـ . 47
 املجموع (. )212/1
 حمارضات األدباء ( ،)45/1وقريب منه يف «فضيلة اإلنسان بالعلوم»
صـ . 295
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وم�ن هن�ا قال الكات�ب البلي�غ الش�اعر الصالح أب�و الفتح

النطنزي (ت :يف حدود  550هـ):

ُأق�دِّ م أس�تاذي على وال�دي وإن
َ ِ
ف
رب وال َل َط ْ
تضاعف يل م� ْن والدي ال ُّ
ِ
والنف�س
النف�س،
فهذا م�ريب
جوهر
ُ
ٌ
ف
وذاك مريب اجلس� ِم َو ْه َو هلا َصدَ ْ



 ال�وايف بالوفيات ( ،)162/4وورد البيت�ان يف « تطبيق حكم الطريقة
العلي�ة عىل األح�كام الرشعي�ة النبوية » للصيادي ص�ـ  271من غري

تعيني قائل ،ونصهام:
َ
فضل أس�تاذي على فضل والدي
أرى

�ف
ُح ْ
ب�ر وإن زاد يف ت َ
وإن زاد يف ٍّ
ُ
جوه�ر
والعق�ل
فه�ذا م�ريب العق�ل،
ٌ
ِ
واجلسم ِم ْن َصدَ ْف
اجلس�م
وهذا مريب
ُ

ويف « حتفة الطالبني » البن العطار صـ :59

« ق�ال حيي�ى بن مع�اذ الرازي  -رمح�ه اهلل  :-العلماء أرأف بأمة حممد

ﷺ م�ن آبائه�م وأمهاهتم ؛ ألهنم حيفظوهنم من ن�ار اآلخرة وأهواهلا،

وآباؤهم وأمهاهتم حيفظوهنم من الدنيا وآفاهتا .

يعن�ي اآلباء العلامء ،وأما اآلباء اجلهال فال حيفظوهنم ال يف الدنيا ،وال

يف اآلخرة  .واهلل أعلم » .
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وق�ال الرشقاوي « :إن أب�ا التعليم أرشف من أيب النس�ب،

كام قيل:

ف�ذاك م�ريب ال�روح وال�روح جوهر

وهذا مريب اجلسم واجلسم كالصدف»



وق�ال املوفق اخلوارزم�ي « ُروي عن أيب حنيف�ة أنه قال :ما
محاد إِجلاالً له ،وكان بني داري
مددت رجيل نحو دار أس�تاذي ّ


وروي عنه أنه قال :ما صليت صالة منذ
وداره س�بع سكك ُ .

مات محاد إال استغفرت له مع والدَ ّي ،وإين ألستغفر ملن تعلمت

منه عل ًام أو علمته عل ًام »  .

وروى اخلطي�ب البغـ�دادي ع�ن اإلمـام أمحـد ب�ن حنبـل

ريض اهلل عن�ه أن�ه قال « :م�ا بت من�ذ ثالثني س�نة إال وأنا أدعو

للشافعي وأستغفر له  .قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :قلت أليب:
 حاش�ية الرشق�اوي على حتف�ة الطلاب للش�يخ زكري�ا األنص�اري
(.)14/1

 مناقب اإلمام أيب حنيفة ،الباب (. )258-257/1( )17

 املصدر السابق (. )257/1
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أي رجل كان الشافعي فإين سمعتك تكثر من الدعـاء له ؟ فقال:

يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ،فانظر هل
هلذين من خلف ،أو عنهام من عوض ؟ » .

وجـ�اء يف وصـيـة اإلم�ام أيب حنيفة لتلمـيذه أيب يوس�ف:

« واذك�ر
املوت ،واس�تغفر لألس�تاذ ،و َم ْن أخ�ذت عنهم العلم،
َ

ودوام عىل التلاوة ،وأكثر من زيارة القبور واملش�ايخ واملواضع

املباركة » .

وقد نفذ أبو يوس�ف هذه الوصي�ة ،وجاء عنه أنه قال « :إين

ألدع�و أليب حنيفة قبل أبوي ،ولقد س�معت أبا حنيفة يقول :إين

ألدعو حلامد مع أبوي » .

ويف هـذا يقـول العالمة طاشكربي زاده « :ينبغي أن ُي َقـدِّ م

[
الم َع ِّلم عىل حق أبويه وس�ائر املس�لمنيُ ،حكي
ُ
الطال�ب ] حق ُ
 تاريخ بغداد ( 62/2و . )66
ً
كاملا يف « مناق�ب اإلم�ام أيب حنيف�ة »
 انظ�ر ن�ص الوصي�ة
( ،)370-365/2و« األشباه والنظائر » البن نجيم صـ . 432

 مناقب اإلمام أيب حنيفة للخوارزمي (. )257/1
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أن الشيخ اإلمام شمس األئمة احللواين قد كان خرج من بخارى

وق�د زارت�ه تالمذته إال الش�يخ اإلمام أبا بك�ر الزرنجري ،فقال
ل�ه :لِ َم َل ْم تزرين ؟ ق�ال :منعتني عنها خدمة الوالدة  .قال :ترزق
العمر وال ترزق رونق الدرس  .وكان كذلك ،فإنه كان يسكن يف

أكثر أوقاته يف القرى  .قال الشاعر:

آب�ا ُء أجس�امنا الذي�ن مض�وا
ق�د أوقعون�ا يف موق�ع التل�ف
م�ن عل�م الق�رآن كان خير أب

وقال آخر:

ذاك أب ال�روح ال أب النط�ف

ح�ق املعل� ِم
رأي�ت
أح�ق احل�ق َّ
َّ

وأوج َب� ُه حفظ� ًا على ِّ
كل مس�لم

لق�د ح�ق أن هي�دى إلي�ه كرام� ًة
ح�رف ٍ
ٍ

واحد ألف درهم »
لتعليم
***

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة (. )26-25/1

56

 -5ومن األدب خدمته تواضع ًا له:
الم َع ِّل�م والطالب « :أهيا
يق�ول اإلم�ام ابن اجلوزي خماطب� ًا ُ

املعل�م :تثب�ت على املبت�دي وقـ�در يف السرد ،فالعامل رس�وخ،
واملتعلم قلق .

وي�ا أهي�ا الطال�ب:
تواضع يف الطل�ب ،فإن التراب ملـّا ذل
ْ

ألمخ�ص القدم صار طهور ًا للوجه ،وال تي�أس مع مداومة اخلري

صابر َ
ليل البالء،
أن يقوى ضعفك ،فالرمل مع الزمان يستحجر،
ْ
ِ
فبعين الصرب ت�رى فجر األجر ،ما ُي�دْ َر ُك منصب بال نصب ،أال

ترى إىل الشوك يف جوار الورد ؟ » .

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراين عن اإلمام اجلليل السيد

جعفر الصادق  -رمحه اهلل وريض عنه  -أنه كان يقول « :أربـع ال

ينبغي لرشيف أن يأنف منها:

 قيامه من جملسه ألبيه . وخدمته لضيفه . اللطائف صـ . 92
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 وقيامه عىل دابته ولو ّأن له مئة عبد .
 وخدمته ملن يتعلم منه »  .وقال الزرنوجي « :والقايض اإلمام فخر الدين األرسابندي

[ت 512 :هـ] كان رئيس األئمة يف مرو ،وكان السلطان حيرتمه

غاي�ة االحترام ،وكان يقول :إنما وجدت ه�ذا املنصب بخدمة
األستاذ ،فإين كنت أخدم أستاذي القايض اإلمام أبا زيد الدبويس

[ت 435 :ه�ـ] وكن�ت أخدمـ�ه [ يف ]  طعام�ه وال آكل من�ه

شـيئ ًا » .

ثم قال:
وحكي أن اخلليفة هارون الرش�يد بعث ابنه إىل األصمعي
« ُ

ليعلم�ه العل�م واألدب ،فرآه يوم� ًا يتوضأ ويغس�ل رجله ،وابن
اخلليفة يصب املاء عىل رجليه ،فعاتب اخلليف ُة
األصمعي يف ذلك
َّ

 الطبق�ات الكبرى ( ،)32/1والق�ول يف جام�ع بي�ان العل�م وفضله
( )542/1بلفظ « :كان يقال » بدون تعيني القائل .

 زيادة مني .

 تعليم املتعلم :فصل يف تعظيم العلم وأهله صـ . 49-48
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فق�ال :إنام بعثت�ه إليك لتعلمه العل�م وتؤدبه ،فلماذا مل تأمره بأن
يصب املاء بإحدى يديه ويغسل باألخرى رجلك ؟ »  .

قل�ت :وهذا درس عظيم دال على قيمة العلم والعلامء عند
ُ

اخللف�اء ،وعىل س�نن اآلب�اء جرى األبن�اء ،كام جاء ع�ن اخلليفة

املأمون ابن الرشيد .

وق�د نق�ل عنه أب�و البركات األنب�اري يف ترمج�ة أيب زكريا

حييى بن زياد الفراء اإلمام اللغوي الثقة خرب ًا مجي ً
ال فقال:

« كان املأم�ون ق�د وكّل الف�راء ليلقن ابنيه النح�و ،فلام كان

يوم� ًا أراد الف�راء أن ينه�ض إىل بعض حوائج�ه ،فابتدرا إىل نعل
الف�راء ليقدماه�ا له فتنازعا أهيما يقدمها له ث�م اصطلحا عىل أن
يق�دم ُّ
كل واح�د منهام فردة ،وكان للمأم�ون وكيل عىل كل يشء
خ�اص ،فرفع ذلك إليه يف اخلرب فوجه إىل الفراء واس�تدعاه ،فلام

دخ�ل علي�ه قال لهَ :م� ْن أعز الناس ؟ فقال :ال أع�رف أحد ًا أعز
من أمري املؤمنني  .فقال :بىلَ ،م ْن إذا هنض تقاتل عىل تقديم نعله

 املصدر السابق صـ . 51-50
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ولي�ا عهد أمري املؤمنين حتى يرىض كل واحد منهما أن يقدم له
ف�ردة  .فقال :يا أمري املؤمنني ،لقد أردت منعهام عن ذلك ،ولكن

وأكرس نفوس�هام
خش�يت أن أدفعهما ع�ن مكرم�ة س�بقا إليه�ا،
َ
ٍ
ع�ن
رشيفة حرصا عليه�ا ،وقد ُروي عن ابن عباس أنه أمس�ك

بعض
للحس�ن واحلسين ركابيهام حني خرجا من عنده ،فقال له ُ

َم� ْن حرض :أمتس�ك هلذين احلدثين ركابيهام وأنت أس�ن منهام !

ِ
َ
الفضل إال
الفضل أله�ل
فقال له :اس�كت ي�ا جاهل ال يع�رف
ذوو الفضل .

فقال له املأمون :لو منعتهام عن ذلك ألوجعتك لوم ًا وعتب ًا،

وألزمتك ذنب ًا ،وما وضع ما فعال من رشفهام ،بل رفع من قدرمها،

ُ
الـرجل  -وإن
ولق�د تبينت خميلة الفراس�ة بفعلهام ،فليس يكبر

كان كبري ًا  -عن ثالث :تواضعه لسلطانه ،ولوالديه ،وملعلمه .

ث�م ق�ال :قد عوضتهما مما فعال عرشي�ن ألف دين�ار ،ولك

عرشة آالف درهم عىل حسن أدبك هلام »  .
 نزهة األلباء صـ . 83-82
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وروى اإلمام النووي عن الشيخ الفقيه اإلمام الصالح حممد

الربيس قال:

[ تصدر ] احلافظ عبد الغني [ املقديس ] ونحن مجاعة فيهم

مفت�ون  ،فلما وضع رجله عىل درج�ة الكريس قلت يف نفيس:
ب�أي يشء فضلك اهلل علينا ؟ فالتفت إ ّيل وقال :يا مدبر َم ْن َخدَ م
فقلت :آمنت باهلل » .
ُخ ِدمَ ،م ْن َخدَ م ُخ ِدمَ ،م ْن َخدَ م ُخ ِدم .
ُ

وكان اإلمام النووي يف هذا الباب قمة ش�اخمة :يقول اإلمام

الس�يوطي عن�ه « :أخذ الفقه عن ش�يخه إس�حاق املغريب ،وكان
يتأدب معه كثري ًا ويمأل له اإلبريق وحيمله معه إىل الطهارة » .

وم�ن الصور الرائع�ة يف حياة ه�ذا اإلمام ما يذكره الش�يخ

عبد الوهاب الش�عراين إذ يقول « :وق�د بلغنا عن اإلمام النووي
 يف األصل :يفتون !

 بستان العارفني صـ  ،191وهو من امللحق يف آخره .

 املنه�اج الس�وي يف ترمج�ة اإلمام النووي ص�ـ  ،39وانظ�ر لزام ًا حتفة
الطالبين البن العط�ار صـ  ،56وترمجة النووي للس�خاوي صـ ،35

وفيها أنه فعل هذا مع شيخه اإلمام عمر بن أسعد الربعي .

61

أنه دعـاه يوم ًا ش�يخه الكامل اإلربيل ليأكل معه ،فقال :يا س�يدي
اعفني من ذلك فإن يل عذر ًا رشعي ًا ،فرتكه ،فس�أله بعض إِخوانه

عني ش�يخي إىل لقمة
م�ا ذل�ك العذر ؟ فق�ال :أخاف أن تس�بق ُ

فآكلها وأنا ال أشعر .

وكان ريض اهلل عن�ه إذا خ�رج لل�درس ليق�رأ على ش�يخه

يتصدق عنـه يف الطريـق بام تيرس ويقول :اللهم استر عني عيب
معلمي حتى ال تقع عيني له عىل نقيصة وال يبلغني ذلك عنه عن

أحــد »  .

اجلمة التي حتىل هبا مع ش�يوخه أكرمه
وهلذه اآلداب الرفيعة ّ

اهلل تعاىل بعقوبة َم ْن ييسء األدب معه ويؤذيه:

قال الس�يوطي « :ورأيت يف إنباء الغمر لش�يخ اإلسالم ابن

حجر  -رمحه اهلل  -يف ترمجة اجلامل الريمي شارح التنبيه ،أنه كان

كثري احلط عىل الش�يخ حميي الدي�ن [ النووي ] ،فلام مات جاءت
 لواقح األنوار القدسية صـ . 29
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ه�رة وهو عىل املغتس�ل فانتزعت لس�انه ،قال :ف�كان ذلك عربة

للناس »  .

وأكرمه اهلل كذلك بأدب أئمة الدنيا معه ،ومنهم اإلمام تقي

الدين السبكي:

قـ�ال ولده الش�ـيخ ت�اج الدين الس�بكي حـاكي ًا عن�ه « :ما

زال  -رمح�ه اهلل  -كثير األدب مع�ه [م�ع الن�ووي] واملحبة فيه
واالعتقاد ،قال يل م�رات :ما اجتمع بعد التابعني املجموع الذي
اجتمع يف النووي ،والتيسير الذي يرس له  .ورافق مرة يف مسريه

وهو راكب عىل بغلة ش�يخ ًا ماش�ي ًا ،فتحادثا ،فوقع يف كالم ذلك

الش�يخ أنه رأى النووي ،ففي احلال نزل عن بغلته وق َّبل يد ذلك
الش�يخ العامي اجللف وسأله الدعاء ،ثم دعاه إىل أن يردفه خلفه

وعني رأت وجه النووي متيش بني يدي أبد ًا .
وقال :ال أركب
ٌ

 املنهاج الس�وي ص�ـ  ،81وإنباء الغم�ر ( ،)48/3والنص فيه هكذا:
« ق�ال يل اجلامل املرصي :كان الريم�ي كثري االزدراء بالنووي ،فرأيت

واسود ،فجاءت هرة فخطفته ،فكان
لس�انه يف مرض موته وقد اندلع
َّ

ذلك آية للناظرين  .رب سلم » .
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ولقد سكن دار احلديث األرشفية وكان خيرج يف الليل يتهجد

ويمرغ خده عىل األرض فوق البس�اط الذي
جتاه األثر الرشيفّ ،
يقال إِن�ه من زمن الواقف ،ويقال إِن الن�ووي كان ُيدَ ِّرس عليه،

وأنشدين لنفسه يف ذلك:

ويف دار احلدي�ث لطي�ف
معن�ى
ً

بس�ط هلـ�ا أصبـ�و وآوي
على ُ

بـحـ�ر وجه�ي
عس�ى َأين أم�س ُ

مكانـ� ًا مس�ـه قـ�د ُم الـنـ�واوي

فهذه حاله معه »  .
قال الس�خاوي :وكالم التقي يف تكملة رشح املهذب يشهد

لذلك .

 ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح« ،خمطوط» (الورقة . )11

 انظ�ر :املنهل العذب الروي يف ترمجة ش�يخ مش�ايخ اإلسلام النووي
للسخاوي (الورقة  55ب).
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ومنهم اإلمام ابن حجر العس�قالين :قال تلميذه الس�خاوي

يف ترمجت�ه « :وأما كثرة أدبه مع العلامء املتقدمني منهم واملتأخرين
فمش�هور ،بحي�ث كان إذا تعقب النـووي  -رمحـ�ه اهلل  -بيشء

يقول :وعجبت للشيخ مع سعة علمه كيف قـال كذا ،أو ما أشبه

ذلك من العبـارات » .

أعود إىل جانب خدمة الش�يخ ألقول :إِ َّن هذا األدب العايل

سمة كل الكبار املوفقني من رجاالت اإلسالم.

ومنهم اإلمام الس�يد أمحد الرفاعي :وقد قال حمدث واس�ط

الشيخ تقي الدين الواسطي عنه:

« كان سيدي أمحد  -قدس اهلل روحه  -يف بدايته وهو شاب

يقرأ القرآن عىل الشيخ العارف سيدي عيل ابن القاري الواسطي
ريض اهلل عن�ه ،فصن�ع ش�خص طعام� ًا ودع�ا إلي�ه اب�ن القاري

وأصحابه من املشايخ والقراء وغريهم ،فلام حرضوا قدم الطعام
فأكلوا  ...وس�يدي أمح�د جالس عند نعال القومُ ،
ونعل الش�يخ

ابن القاري معه . » ...

 اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر (. )1043/3
 ترياق املحبني يف سرية سلطان العارفني ( خمطوط ) .
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وم�ن ه�ؤالء احلاف�ظ اهليثم�ي :ق�ال احلافظ الس�خاوي يف

ترمجت�ه « :وكان عجب� ًا يف الدين والتقوى والزه�د واإلقبال عىل
العل�م والعب�ادة واألوراد وخدم�ة الش�يخ [أي احلاف�ظ الزي�ن

العراقي]  ...وحدّ ث بالكثري رفيق ًا للزين ،بل َّ
قل أن حدّ ث الزين

بيشء إال وهو معه ،وكذلك َّ
قل أن حدَّ ث هو بمفرده ،لكنهم بعد
وفاة الشيخ أكثروا عنه ،ومع ذلك فلم يغري حاله ،وال تصدر وال

متش�يخ ،وكان  -م�ع كونه رشيك ًا للش�يخ  -يكت�ب عنه األمايل،

بحي�ث كت�ب عنه مجيعه�ا ،وربام اس�تمىل عليه ،وحي�دث بـذلك
عن الش�يخ ال عن نفس�ه إال ملن يضايقه » ،ثم نقل السخاوي عن
احلافظ ابن حجر أنه قال يف « معجمه » عنه « :وقد عارشهتام مدة

فلم أرمه�ا يرتكان قيام الليل ،ورأيت من خدمته لش�يخنا وتأدبه
ٍ
مع�ه م�ن غري
تكلف لذلك م�ا مل أره لغريه وال أظ�ن أحد ًا يقوى
عليه .

وقال الربهان احللبي :إنه كان من حماسن القاهرة ،ومن أهل
ٍ
ٍ
اش�تغال
اخلري ،غالب هناره يف
وكتابة ،مع مالزمة خدمـة الشيخ
66

يف أم�ر وضوئ�ه وثيابه ،وال خياطبه إال بس�يدي حت�ى كان يف أمر

خـدمته كالعبد » !



يطلب أحدٌ ه�ذا العلم بامللك
وق�ال اإلمام الش�افعي « :ال
ُ

وعزة النفس فيفلح ،ولكن َم ْن طلبه بذل النفس ،وضيق العيش،
وخدمة العلامء أفلح »  .

ومن الش�عر الرائق الصادق ق�ول األديب الصالح أيب عامر
ال َق ْو َمسيِ (ت449 :هـ):
َّ
كـ�ل ذي
الـعـل�م يـأتـ�ي
ُ
ٍ
ويـأبـ�ى َّ
كل آبـ�ي
خـفـ�ض
ٰ
ِ
ِ
يـنـ�ز ُل يف الـوهـ�ا
كاملـ�اء
ِد ولي�س يصع�دُ يف الروايب



 الضوء الالمع (. )202-201/5

 م�ن املجم�وع للن�ووي ( ،)65/1واآلداب الرشعي�ة الب�ن مفل�ح
( ،)24/2ون�ص اجلمل�ة األخيرة عن�ده « :وخدمة العل�م وتواضع
النفس أفلح » .

 الوايف بالوفيات (. )245/12
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وه�و ينظم يف هذا قول عبد اهلل بن املعتز :املتواضع يف طلب

العلم أكثرهم عل ًام ،كام أن املكان املنخفض أكثر البقاع ما ًء .

وم�ن الكلمات اجلميل�ة ق�ول اإلمام حمم�د بن عب�د الباقي

األنصاري البغدادي احلنبلي (ت 535 :هـ) « :من خدم املحابر
خدمته املنابر » .

وقد ذكر الراغب األصفهاين يف كالمه عىل صفات املتعلم:
« أن ال يستنكف من جفوة تناله من معلمه ،وخدمة يبذهلا .

فقد قيل :إذا دبرت لصالحك فتش�كل بشكل املريض للطبيب،

فمن جرعك املر لتصح خري ممن يطعمك احللو لتسقم » .

وع�ن خدم�ة الش�يخ والصرب على ما ق�د يكون من�ه يقول

العالم�ة املفسر األلويس يف كالمه عىل ش�يخه العالمة عيل عالء

الدين املوصيل ،وكان يعاين من ضيق يده حتى ضاقت أخالقـه:
 اآلداب الرشعية (. )25/2

 املنتظم ( ،)14/18والذيل عىل طبقات احلنابلة (. )194/1

 فضيلة اإلنسان بالعلوم صـ  295بترصف يسري .
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« ومل يتخ�رج علي�ه إال مجع هم أقل م�ن إنصاف الزمان ،بل

حتمل الطلبة
املتخ�رج  -إذا تتبعت  -واحد أو اثنان ،وذلك لقلة ّ

كث�رة دل�ه ،وعدم وقوفهم عىل وافر فضل�ه ،وال ينقص العامل قلة
طلبت�ه ،كام ال ينق�ص النبي عدم أمته ،وأن�ا  -وهلل تعاىل احلمد -

مره،
رسه ،وتأدبت
ُ
صربت عىل ِّ
وصريت ش�غيل السعي يف صفاء ِّ

معه غاية األدب ،وانتهى أداء رسم خدمتي إياه إىل حدِّ العجب،
وإين ألرج�و أن أنال بربكة ذلك مزي�د اآلالءَ ،فبرِ َك ُة بر ِ
كة خدمة
ْ ََ
بحر ال تنزحه الدالء »  .
الشيخ ٌ

***

 غرائب االغرتاب ونزهة األلباب صـ . 11
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 -6ومن األدب معه :هيبته واحرتامه وتوقريه:
ق�ال عمرو بن الع�اص ريض اهلل عنه « :م�ا كان َأ َحدٌ أحب

إ َّيل من رسول اهلل ﷺ  ،وال َأ َج َّل يف عيني منه ،وما كنت أطيق أن
ني منه إجالالً له ،ولو ُس ِ�ئ ْل ُت أن أصفه ما أطقت ،ألين مل
أمأل َع ْي َّ
ني منه . » ...
أكن أمأل َع ْي َّ

وع�ن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه قال :لقد كنت أريد أن

أس�أل رس�ول اهلل ﷺ عن األمر فأؤخره س�نتني من هيبته ،ولقد

كنت ألقاه كل يوم .

وقال عبد اهلل بن عباس :مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر

ابن اخلطاب عن آيـة فال أستطيع أن أسـأله هيبة .

وعن عبد الرمحن بن حرمـلة األس�لمي قال :ما كان إنس�ان
 رواه مس�لم يف الصحي�ح ،كت�اب اإليامن ،باب كون اإلسلام هيدم ما
قبله  ،...برقم (. )192

 روى القولني اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ( ،)196/2وأصل
قول ابن عباس يف صحيح البخاري .
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جيرتىء عىل س�عيد بن املس�يب يسـأله عن يشء حتى يستأذنه كام

يستأذن األمري.

وعن إسحاق الشهيدي قال:
« كن�ت أرى حيي�ى القطان (ت 198 :ه�ـ) يصيل العرص ثم

يس�تند إىل أص�ل منارة مس�جده ،فيقف بني يديه علي بن املديني

(ت 234 :ه�ـ) ،والش�اذكوين (ت 234 :ه�ـ) ،وعمرو بن عيل

الفلاس (ت 249 :هـ) وأمحد ب�ن حنبل (ت 241 :هـ) وحييى

ابن معني (ت 233 :هـ) وغريهم يسألونه عن احلديث وهم قيام
ٍ
لواحد منهم:
على أرجله�م إىل أن حتني صالة املغرب ،ال يق�ول
اجلس ،وال جيلسون هيب ًة له وإعظام ًا ».
ْ

وروى اإلم�ام الن�ووي ع�ن اإلم�ام الش�افعي أن�ه ق�ال:

« كن�ت أصفح الورقة بين يدي مالك  -رمحه اهلل  -صفح ًا رفيق ًا

هيب ًة له لئال يسمع وقعها .

 اجلامع للخطيب (. )275/1

 اجلام�ع ( ،)277/1ومناقب أمحد البن اجلوزي صـ  ،57وهو يروي
عن اخلطيب .
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وق�ال الربي�ع :واهلل ما اجترأت أن أرشب املاء والش�افعي

ينظر إ َّيل هيبة له ! »  .

ولإلمام القسطالين يف هذا السياق كالم مجيل إذ يقول:
« ينبغ�ي للطال�ب أن يتـأدب مع ش�يخـه ويبجلـه ويعظمـه،

فبقدر إجالله له يكون انتفاعه بعلمه ،وأن يعتقد أهليته ورجحانه،

قال بعضهم :من مل ير خطأ شيخه خري ًا من صواب نفسه مل ينتفع به،
وكان بعضهم إذا ذهب إىل ش�يخـه تـصـدق بيشء وقـال :اللــهم
استـر عيب معلمي عني ،وال تـذهب بـركـة علمـه مني» .

وليس األمر مقترص ًا عىل توقريه فحس�ب ،فقد قال العالمة

طاش�كربي زاده « :وم�ن توقريه :توقير أوالده وم�ن يتعلق به،
وللس�لف يف توقير املعلم أم�ور ال يكاد خيطر فعل�ه ببال أحد يف
زماننا هذا » .

***
 املجموع (. )67/1

 لطائف اإلشارات (. )332/1

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( ،)26/1وقد تويف طاشكربي سنة ( 968هـ) .
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 -7ومن األدب معه أال يشعر بمساواته واالستغناء عنه:
ق�ال امل�اوردي يف كالم�ه على أدب املتعل�م « :وال يظهر له

االس�تكفاء من�ه ،واالس�تغناء عن�ه ،فإن يف ذل�ك كف�ر ًا لنعمته،

واس�تخفاف ًا بحق�ه ،وربما وج�د بع�ض املتعلمني قو ًة يف نفس�ه،
جل�ودة ذكائ�ه ،وحدّ ِة خاط�ره ،فقصد َم� ْن يعلم�ه باإلعنات له،

واالعتراض علي�ه ،ازدرا ًء به ،وتبكيت ًا له ،فيك�ون كمن تقدم به

املثل السائر أليب البطحاء:

أع ِّلم�ه الرماي� َة َّ
كل ي�و ٍم

فلما اس�تدَّ  س�اعدُ ُه رم�اين

وهذه من مصائب العلامء ،وانعكاس حظوظهم ،أن يصريوا

عند َم ْن يعلمونه مس�تجهلني ،وعند َم ْن قدموه مسرتذلني  .وقال
صالح بن عبد القدوس:

 قال األصمعي :اش�تد  -بالشين املعجمة  -ليس بيشء .انظر :لس�ان
العرب ( . )150/7وفيه اخلالف يف اسم قائله .
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َّ
�م جاهل ً
ا
وإن عن�ا ًء َأ ْن تع ِّل َ

فيحس�ب جه ً
أعلم
ال أنَّه منك ُ
ُ
البني�ان يوم� ًا متا َم ُه
مت�ى يبل�غ
وغير َك هيد ُم ؟
كن�ت تبنيه
إذا
َ
ُ
متى ينتهي عن ٍ
يسء َم ْن أتى به
إذا مل يكن منه عليه تند ُم ؟ »



وعن اإلمام النحوي الفراء قال « :قال يل رجل :ما اختالفك

إىل الكس�ائي (ت 189 :ه�ـ) وأن�ت مثله يف النح�و ! فأعجبتني

نفسي ،فأتيته فناظرته مناظرة األكْفاء ،ف�كأين كنت طائر ًا يغرف

بمنقاره من البحر ! » .

***

 أدب الدنيا والدين صـ . 77

 طبقات املفرسين للداوودي (. )406/1
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 -8ومن األدب معه حتمل ما قد يقع منه:
ق�ال اإلم�ام ابن مفلح « :ينبغي أن حيتم�ل الطالب ما يكون

م�ن الش�يخ ،أو من بقية الطلب�ة ،لئال يفوته العل�م ،فتفوته الدنيا
واآلخ�رة مع حصول العدو طلبه ،وشمات ُة األع�داء من األربعة

املأم�ور باالس�تعاذة منهن يف الصحيحني ،يف قوله عليه السلام:
تع�وذوا ب�اهلل من جه�د البلاء ،ودرك الش�قاء ،وس�وء القضاء،

وشامتة األعــداء».
وقد قيل:

لمحب�ر ٌة جتالس�ني هن�اري

ِ
أح�ب إ َّيل م�ن ُأن ِ
ْ�س
الصديق

ورزم�ة كاغ�د يف البيت عندي
أع�ز إ َّيل م�ن ِع�دْ ِل الدقي�ق

ولطم�ة ع�امل يف اخل�د من�ي

أل�ذ علي م�ن رشب الرحي�ق

75

وق�ال الش�افعي :غض�ب األعم�ش يومـ� ًا على رج�ل من

عيل مثل�ك مل أعد إلي�ه  .فقال له
الطلب�ة ،فق�ال آخر :ل�و غضب َّ

األعمش :إذن هو أمحق مثلك يرتك ما ينفعه لسوء خلقي  .ذكره

البيهقي »  .

و َم َّ�ر معن�ا قول الراغ�ب األصفهاين « :أن ال يس�تنكف من

جفوة تناله من معلمه » .

***

 اآلداب الرشعية (. )26-25/2
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 -9وي�رى بعض العلماء أن من صور األدب ع�دم اجللوس يف
مكان الشيخ:

قال العالمة طاش�كربي زاده « :من توقري املعلم أن ال متيش

أمامـه ،وال جتلس مكانه »  .

وج�اء يف ترمج�ة اإلم�ام القايض فخ�ر الدين حمم�د بن عيل

املرصي الش�افعي (  751-691هـ) أنه يف س�نة ( 715هـ) ويل
تدري�س « العادلي�ة » الصغرية ،وفيه�ا أذن له باإلفت�اء ،وكان له

من العمر ثالث وعرشون س�نة ،وملا تويف ش�يخه الش�يخ برهان

الدين ابن الشيخ تاج الدين جلس بعده باجلامع األموي يف حلقة

اإلش�غال يف املذه�ب ،وتأدب مع ش�يخه فأخلى مكانه وجلس
دونه »  .

***
 مفتاح السعادة ومصباح السيادة (. )26/1
 الوايف بالوفيات (. )227/4
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 -10ومن األدب الرفق بمن يأخذ عنه:
قال السيوطي يف معرفة آداب اللغوي:
« ولريف�ق بمن يأخذ عنه ،وال يكثر عليه ،وال يطول بحيث

يضج�ر  .ويف أم�ايل ثعلب أنـه قال حني آذوه بكثرة املس�ائل قال

أب�و عم�رو :لو أمكن�ت الناس من نفسي ما ترك�وا يل طوبة ،أي
آجـرة »  .

وق�د روى اب�ن عبد الرب عن ابن جريج قوله « :مل أس�تخرج

الذي استخرجت من عطاء إال برفقي به »  .
***

 املزهر ( ،)312/2وانظر خرب ًا نقله عن ثعلب (.)324/2
 جامع بيان العلم وفضله (. )423/1
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 -11ومن األدب معه إخالص القصد يف السؤال:
ق�ال الراغ�ب األصفهاين وهو يتحدث ع�ن صفات املتعلم

أم�ام ش�يخه « :أن ال يس�أله تعنت� ًا ،فقد قيل :إذا جالس�ت عالم ًا

فاسأله تفقه ًا ال تعنت ًا »  .

ومن املفيد تأمل هذه احلكاية:
قال ابن خلكان يف ترمج�ة الفقيه العامل الزاهد اجلليل الرباين

يوسف بن أيوب اهلمذاين (ت 535 :هـ):

« ق�دم بغ�داد يف س�نة مخ�س عرشة ومخسمائة وح�دَّ ث هبا،

وعق�د هب�ا جملس الوع�ظ باملدرس�ة النظامية وصادف هب�ا قبوالً

عظي ً
ما م�ن الن�اس ،قال أب�و الفضل ص�ايف بن عب�د اهلل الصويف
الش�يخ الصال�ح :حضرت جملس ش�يخنا يوس�ف اهلم�ذاين يف
النظامي�ة ،وكان ق�د اجتمع الع�المَ  ،فقام فقيه يعرف بابن الس�قاء

وآذاه وسأله عن مسألة ،فقال له اإلمام يوسف :اجلس فإين أجد

 فضيلة اإلنسان بالعلوم صـ . 295
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م�ن كالمك رائحة الكفر ،ولعلك متوت عىل غري دين اإلسلام،
ق�ال أب�و الفض�ل :فاتف�ق أنه بع�د هذا الق�ول بمدة قدم رس�ول

نرصاين من ملك الروم إىل اخلليفة ،فمىض إليه ابن السقاء وسأله

أن يس�تصحبه وقال له :يقع يل أن أترك دين اإلسلام وأدخل يف
دينك�م ،فقبل�ه النرصاين ،وخرج مع�ه إىل القس�طنطينية والتحق

بملك الروم ،وتنصرّ ومات عىل النرصانية .

قال احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن حممود املعروف بابن النجار

البغ�دادي يف ( تاريخ بغداد) يف ترمجة يوس�ف اهلمذاين املذكور:

س�معت أبا الكرم عبد السلام ب�ن أمحد املقرئ يق�ول :كان ابن
الس�قاء قارئ� ًا للق�رآن الكريم جم�ود ًا يف تالوته ،حدثن�ي من رآه
بالقس�طنطينية
ملق�ى عىل دكة مريض ًا ،وبي�ده َخ َل ُق مروحة يدفع
ً

هبا الذباب عن وجهه ،قال فسألته :هل القرآن باق عىل حفظك؟
فق�ال :ما أذك�ر منه إال آي�ة واح�دة ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﴾ [احلجر ]2:والباقي أنسيته .

80

نع�وذ باهلل من س�وء القض�اء وزوال نعمته وحل�ول نقمته،

ونسأله الثبات عىل دين اإلسالم ،آمني آمني آمني »  .
***

 وفيات األعيان (. )79-78/7
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اخلامتـة
وبعــد :فقد قال الشيخ ابن تيمية:
« جي�ب على املس�لمني  -بعـ�د م�واالة اهلل تعاىل ورس�ولـه

ﷺ -مواالة املؤمنني كام نطق به القرآن ،خصوص ًا العلامء ،الذين

هم ورث�ة األنبياء ،الذين جعلهم اهلل بمنزل�ة النجـوم يهُ تدى هبم

يف ظلمات البر والبحـ�ر ،وقـد أمجـع املس�لمون على هدايتهم
ودرايته�م ،إِذ كل ٍ
أم�ة  -قب�ل مبعث نبينا حمم�د ﷺ  -فعلامؤها
رشارهـا ،إال املس�لمني َّ
فـإن علامءه�م خيـارهم ،فـإهنم خلفـاء

الـرس�ـول ﷺ يف أمتـه ،واملحيون ملا مات من س�نته ،هبم  قام
الكتاب وبه قـامـوا ،وهبم نطـق الكتاب وبـه نطـقـوا » .

 م�ن هن�ا إىل األخير م�ن كالم احل�ارث املحاس�بي يف كتاب�ه « القصد
ٍ
كت�ب ل�ه أخ�رى حت�ت عن�وان
والرج�وع إىل اهلل » املطب�وع م�ع

« الوصاي�ا » صـ 290 :وتتمته « :وهبم علم الكتاب وبه علموا ،ليس
ي�رون نائ ً
ال مع ما نال�وا ،وال أمان ًا دون ما يرجت�ون ،وال خوف ًا دون ما
حيذرون » وكالم املحاسبي عن األولياء .

 رفع املالم عن األئمة األعالم صـ . 12-11
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وقـ�ال الش�يخ الش�عراينُ « :أ ِخ َ
ـ�ذ علين�ا العهـ�د العام من

رس�ول اهلل ﷺ أن نكرم العلامء ونجله�م ونوقرهم ،وال نرى لنا

ق�در ًة عىل مكافأهتم ،ولو أعطيناهم مجيع ما نملك ،أو خدمناهم

العم�ر كله ،وهذا العهد قد َّ
أخل ب�ه
غالب طلبة العلم واملريدين
ُ

يف طريق�ة الصوفي�ة اآلن ،حت�ى ال نكاد ن�رى أح�د ًا منهم يقوم

بواج�ب ح�ق مع ِّلمه ،وه�ذا داء عظيم يف الدين مؤذن باس�تهانة
العلم ،وبأمر َم ْن أمرنا بإجالل العلامء ﷺ » ...

ث�م ق�ال « :ثم من أقل آفات س�وء أدبك يا أخي مع الش�يخ

أن�ك حترم فوائ�ده ،فإما بكتمها عنك بغض ًا فيك ،وإما َّ
أن لس�انه
ينعق�د ع�ن إيضاح املعاين لك ،فال تتحص�ل من كالمه عىل ٍ
يشء

تعتمد عليه عقوب ًة لك ،فإذا جاءه شخص من املتأدبني معه انطلق
لس�ا ُن ُه ل�ه ملوضع صدقه وأدبه مع�ه ،ف ُع ِل َم أنه ينبغ�ي للطالب َأ ْن

ِ
وغض البصر كام يخُ اطب
خياط�ب ش�يخه باإلجالل واإلط�راق

امللوك .  » ...

 لواقح األنوار القدسية صـ . 29
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ومن األمثلة عىل قول الشعراين هذا ما جاء يف ترمجة املحدث

الثقة األديب حممد بن كُناسة (ت 207 :هـ):

« قال إس�حاق ب�ن إبراهيم املوصيل :أتيت حممد بن كناس�ة

ألكتب عنه ،فكثر عليه أصحاب احلديث فتضجر هبم وجتهمهم،
فلام انرصفوا عنه دنوت منه ،فهش إ َّيل واستبرش يب وبسط وجهه،

فقل�ت له :لقد تعجبت من تف�اوت حالتيك ! فقال يل :أضجرين

هؤالء بس�وء أدهبم ،فلام جئتني أنت انبسطت إليك ،وأنشدتك،
وقد حرضين يف هذا املعنى بيتان ،ومها:

َّيف انقب�اض وحش�مة ،ف�إذا

رأي�ت أه�ل الوف�اء والك�ر ِم

أرس�لت نفسي عىل س�جيتها

وقل�ت م�ا ش�ئت غري حمتش� ِم

وددت أين قلتهما بما أملك ،فق�ال ابن
فق�ال ل�ه إس�حاق:
ُ

كناس�ة :مـ�ا ظـهر عليهام أح�د فخـذمها وانحلهام نفس�ك ،وقد
و ّفر اهلل عليك مالك ،واهلل ما قلتهام إال الس�اعة  .فقال :أس�تحي
84

م�ن نفيس أن أدعي ما مل أق�ل  .أو قال :فكيف يل بعلم نفيس أهنام

ليسا يل ؟ »  .

ويف قول إس�حاق املوصيل « :أستحي من نفيس أن أدعي ما

مل أقل» داللة عىل فضل نفس�ه وس�موها ،وتذكري ملن هانت عليه

نفسه فادعى ما ليس له من علم أو أدب !

وق�ال العالمة طاش�كربي زاده (ت 968 :ه�ـ) « :من مجلة

أس�باب انق�راض العلم يف زماننا :عدم حترزه�م عن مراعاة حق

العلم ،ولقد صار هذا س�نة س�يئة يف زماننا هذا  .أمات اهلل تعاىل
هذه الس�نة من بني أظهرنا وقاتل اهلل َم ْن وضعها وأحياها  .قيل:

من تأذى منه أستاذه حيرم بركة العلم وال ينتفع به إال قلي ً
ال ».

واعل�م أن س�وء أدب الطلب�ة كان س�بب ًا العت�زال العالم�ة

السيوطي ،وقد أ َّلف يف ذلك مقامته احلزينة « التنفيس يف االعتذار
عن ترك اإلفتاء والتدريس » وقال فيها:

 الوايف بالوفيات (. )378-377/4

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة (. )25/1
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« أما التدريس فأخذ عني ثالث طبقات:
طبقة أوىل :كانت خري ًا رصف ًا ،دين ًا وفض ً
ال وصدق ًا وعـزمـ ًا،

فحيـاه�ا اهلل وبيـاهـ�ا ،وأس�بغ علـيهـ�ا رمحته ممـاهتـ�ا وحمياها،
وأمطر علينا سحائب فضله وإياها .

طبقة ثانية :تعرف وتنكر ،وتذم وتشكر ،وهذه حيمل أمرها،

ويروج سعرها ،وخيفف إصرْ ُ ها .

ثم جاءت طبق�ة ثالثة :اهلل أكرب ما أكثر رشها ،وأكرب حرها،

وأش�د إرصها ،وأنكر أمره�ا ،وأعظم إمره�ا ،وأقوى فجورها،

وأوىف كذهب�ا وهبتاهن�ا وزورها ،عظيمة الس�فه واجلهل ،ليس�ت

للعلم وال للحلم بأهل .  !» ....

وهل�ذا األمل الذي يعترص قلبه علق ش�اكي ًا حني ترجم اإلمام

الوجيه املبارك اب�ن الدهان النحوي الرضير الذي كان حنبلي ًا ثم
حتول حنفي ًا ،ثم ملا درس النحو بالنظامية صار ش�افعي ًا ،وقال فيه

تلمي�ذه أبو الربكات حممد بن أيب الفرج التكريتي أبيات ًا س�اخرة،

 التنفيس ،ضمن « رشح املقامات » (. )1002-1001/2
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علق السيوطي قائالً :هكذا تكون التالمذة ،يتخرجون بأشياخهم

ثم هيجوهنم ! ال قوة إال باهلل » .

ورح�م اهلل اإلمام الفقيه القدوة األس�تاذ أبا س�هل حممد بن

سليامن الصعلوكي الشافعي (ت 369 :هـ) القائل:

« عقوق الوالدين يمحوها االس�تغفار ،وعقوق األستاذين

ال يمحوها يشء » .

 بغي�ة الوع�اة ( ،)274/2ونقل الرتمج�ة بنصها تلمي�ذه الداوودي يف
طبقات املفرسين ( . )302-301/2واألبيات هي:
أال مبل�غ عن�ي الوجي�ه رس�الة

ُ
الرس�ائل
وإن كان ال جت�دي إلي�ه

متذهب�ت للنعمان بع�د اب�ن حنب�ل

ُ
وذل�ك مل�ا أعوزت�ك
امل�آكل

وم�ا اخترت رأي الش�افعي ديان�ة

ُ
ولك�ن ألن هتوى الذي منه
حاصل

وعما قلي�ل أن�ت ال ش�ك صائ�ر

إىل « مال�ك » فافط�ن ملا أن�ا ُ
قائل !

 طبقات الش�افعية الكبرى ( ،)171/3وطبقات املفرسين للداوودي
(.)155/2
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وم�ن هنا  -واهلل أعل�م  -كان الش�يخ رساج الدين أبو بكر

ابن إسماعيل املزجاجي (ت 1167 :هـ) ال يس�امح الطلبة « يف

يشء من اآلداب ،ومن أخل زجره غاية الزجر ،وكان يأمر بقراءة
« طلب�ة الطلب�ة»  و« آداب العامل واملتعل�م » ويطالبهم بأدائها،
فكانت طلبته أحسن الطلبة أدب ًا وجد ًا واجتهاد ًا وعم ً
ال » .

ه�ذا ،وصلى اهلل وس�لم وبارك عىل س�يدنا حمم�د صاحب

اخلل�ق العظي�م ،ومعلم الناس اخلري ،وعىل آل�ه وصحبه أمجعني،
واحلمد هلل رب العاملني .

***

 طلب�ة الطلب�ة يف طري�ق العلم ملن طلب�ه للكاش�غري (ت 705 :هـ).
انظر :جامع الرشوح واحلوايش .1345/2

 نزهة رياض اإلجازة املستطابة صـ .169

 فائـ�دة :وقف�ت بع�د فراغي من ه�ذه الرس�الة عىل (ال�در النضيد يف
أدب املفيد واملس�تفيد) للعالمة بدر الدين حممد بن حممد الغزي (ت:

 ،)984ورأيت�ه خص�ص القس�م الث�اين من الن�وع الثالث م�ن الباب
الثالث آلداب الطالب مع ش�يخه وقدوت�ه ،وما جيب عليه من تعظيم
حرمته صـ  ،154-138وهو مفيد فقف عليه.
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فهرس املصادر
 -1إحت�اف الس�ادة املتقني بشرح إحياء علوم الدي�ن  ،للزبيدي  ،دار
الكتب العلمية  -بريوت .

 -2أدب الدني�ا والدي�ن  ،للاموردي  ،حتـ  :مصطفى الس�قا  ،مصورة
دار الفكر -بريوت .

 -3اآلداب الرشعي�ة واملن�ح املرعية  ،البن مفلح  ،مصورة مؤسس�ة
قرطبة عن طبعة الشيخ حممد رشيد رضا .

 -4آداب الفالسفة  ،اختصار حممد بن عيل األنصاري  ،حتـ  :د .عبد
الرمحن البدوي  ،الكويت  ،ط1406( 1هـ) .

 -5آداب املتعلمني  ،لنصري الدين الطويس  ،حتـ  :د .حييى اخلش�اب،
منش�ور يف جمل�ة معه�د املخطوط�ات العربية  ،م 3ج�ـ1ـ ،2ط2

(1414هـ1993-م) .

 -6األشباه والنظائر  ،البن نجيم  ،حتـ  :عبد العزيز الوكيل  ،مؤسسة
احللبي  -القاهرة 1387( ،هـ) .

 -7اإلم�ام الن�ووي  ،لعب�د الغني الدق�ر  ،دار القلم  -دمش�ق  ،ط3
(1407هـ) .
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 -8إنباء الغمر بأبناء العمر  ،البن حجر  ،مصورة دار الكتب العلمية
عن الطبعة اهلندية .

 -9بستان العارفني  ،للنووي  ،حتـ  :حممد احلجار  ،مكتبة دار الدعوة
 -حلب  ،ط1399( 2هـ) .

 -10بغي�ة الوع�اة يف طبق�ات اللغويين والنح�اة ،للس�يوطي ،حتـ :

حمم�د أبو الفض�ل إبراهيم  ،مص�ورة دار الفكر -بيروت  .ط2
(1399هـ1979 -م) .

 -11ت�اج الع�روس م�ن جواه�ر القام�وس  ،للزبي�دي  ،دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت .

 -12تاري�خ بغ�داد  ،للخطي�ب البغ�دادي  :أ -مص�ورة دار الفك�ر
 -بيروت  .ب -حت�ـ  :د .بش�ار ع�واد معروف  ،وه�ي بعنوان :

تاري�خ مدين�ة السلام  ،دار الغرب اإلسلامي  -بيروت  ،ط1

(1422هـ2001-م)  ،فإن أردهتا رصحت هبا .

 -13التحرير والتنوير  ،البن عاشور  ،الدار التونسية للنرش .

 -14حتف�ة الطالبين يف ترمجة اإلم�ام حميي الدين ( الن�ووي )  ،البن

العطار  ،حتـ  :مشهور آل سلامن  ،دار الصميعي  -الرياض  ،ط1

(1414هـ) .
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 -15تذك�رة احلفاظ  ،للذهبي  ،مصورة دار إحياء الرتاث العريب عن
الطبعة اهلندية .

 -16الرتاتي�ب اإلداري�ة  ،لعبد احلي الكت�اين  ،دار الكتاب العريب -
بريوت .

 -17ترمجة النووي  ،للسخاوي  ،الطبعة املرصية األوىل وهي ناقصة
كثري ًا  .وانظر  :املنهل العذب الروي .

 -18ترش�يح التوش�يح وترجي�ح التصحيح  ،لتاج الدين الس�بكي ،
(خمطوط مصور يف مركز مجعة املاجد بديب) .

 -19ترياق املحبني يف سيرة سلطان العارفني (أمحد الرفاعي)  ،لتقي
الدين الواسطي (خمطوط مصور يف خزانتي) .

 -20تطبي�ق حك�م الطريق�ة العلية عىل األح�كام الرشعي�ة النبوية ،
أليب اهل�دى الصي�ادي ( ضم�ن أرشف الوس�ائل )  ،د.م ،.ط1

(1389هـ) .

 -21التعريف�ات  ،للجرجاين  ،حتـ  :إبراهي�م األبياري  ،دار الكتاب
العريب  -بريوت  ،ط1413( 2هـ1992-م) .

 -22تعليم املتعلم يف طريق التعلم  ،للزرنوجي  ،حتـ :صالح اخليمي
ونذير محدان  ،دار ابن كثري  -دمشق  ،ط1406( 1هـ) .
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 -23تفسير البيض�اوي  ،مص�ور ع�ن طبع�ة املطبع�ة العثامني�ة،
(1305هـ).

 -24تفسري الرازي  ،دار الفكر  -بريوت  ،ط1405( 3هـ) .

 -25تقريب التهذيب  ،البن حجر  ،حتـ  :حممد عوامة  ،دار ابن حزم
 -بريوت  ،ط1420( 1هـ1999-م) .

 -26التنفي�س باالعت�ذار عن ت�رك اإلفتاء والتدريس  ،للس�يوطي ،

ضمن ” رشح املقامات “  ،حتـ  :س�مري حممود الدرويب  ،مؤسس�ة
الرسالة  -بريوت  ،ط1409( 1هـ1989-م) .

 -27هتذيب األرسار  ،للخركويش  ،حتـ  :بسام بارود  ،دار البارودي
 -بريوت  ،ط1419( 1هـ1998-م) .

 -28هتذيب األسامء واللغات  ،للنووي  ،مصورة دار الكتب العلمية
 -بريوت .

 -29هتذي�ب اللغ�ة  ،أليب منص�ور حممد ب�ن أمحد األزه�ري  ،الدار
املرصية للتأليف والرتمجة .

 -30اجلامع ألخالق الراوي وآداب الس�امع  ،للخطيب البغدادي ،

حتـ  :د .حممد عجاج اخلطيب  ،مؤسس�ة الرسالة  -بريوت  ،ط1

(1412هـ) .

92

 -31جام�ع بي�ان العل�م وفضله ،البن عب�د الرب  ،حتـ  :أيب األش�بال
الزهريي  ،دار ابن اجلوزي  -الدمام  ،ط1422( 5هـ) .

 -32جام�ع العل�وم واحلك�م  ،الب�ن رج�ب احلنبلي  ،حتـ  :ش�عيب
األرناؤوط وإبراهيم باجس  ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.

 -33اجلواهر والدرر يف ترمجة ش�يخ اإلسالم ابن حجر ،للسخاوي،

حت�ـ  :إبراهي�م باجس عبد احلميد  ،دار اب�ن حزم – بريوت  ،ط1

(1419هـ1999-م) .

 -34احلث عىل طلب العلم  ،أليب هالل العس�كري  ،حتـ  :د .مروان
قباين  ،املكتب اإلسالمي  -بريوت  ،ط1406( 1هـ).

 -35ال�در النضي�د يف أدب املفي�د واملس�تفيد ،للغزي ،حت�ـ :عبد اهلل
حممد الكندري ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1427( 1هـ

2006 -م).

 -36الذي�ل على طبقات احلنابلة  ،البن رج�ب  ،حتـ  :حامد الفقي ،
مصورة دار املعرفة  -بريوت .

 -37رفع املالم عن األئمة األعالم  ،البن تيمية  ،حتـ  :زهري الشاويش،
املكتب اإلسالمي  ،ط1412( 3هـ1992-م) .

 -38روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  ،لآللويس ،
مصورة دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .
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 -39الزاه�ر يف معاين كلامت الناس  ،الب�ن األنباري  ،حتـ  :د .حاتم
الضامن  ،دار الرشيد للنرش  -بغداد  ،ط1399( 1هـ) .

 -40س�ؤاالت أيب عب�د الرمح�ن الس�لمي للدارقطن�ي  ،يف اجل�رح

والتعدي�ل  ،حت�ـ  :جمدي فتحي الس�يد  ،دار الصحاب�ة للرتاث -

طنطا  ،ط1413( 1هـ1992-م) .

 -41سير أعلام النبلاء  ،للذهب�ي  ،حت�ـ  :جمموعة م�ن املحققني ،
مؤسسة الـرسالـة  -بريوت .

 -42رشح عين العل�م وزين احلل�م  ،لعيل القاري  ،مص�ورة مكتبة
الثقافة الدينية .

 -43صفح�ات يف أدب ال�رأي  ،ملحم�د عوام�ة  ،دار القبل�ة جدة -
السعودية  ،ط1412( 1هـ) .

 -44صفحات من صرب العلامء عىل شدائـد العـلم والتحصيل  ،لعبد
الفتـاح أبو غدة  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية  -حلب  ،ط. 3

 -45صحيح مس�لم بن احلج�اج ،بعناية حممد فؤاد عب�د الباقي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ( 1413هـ 1992 -م).

 -46صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم ،للس�يوطي ،حتـ :
عيل س�امي النش�ار  ،مكتبة اخلانجي  -القاهرة  .ط1938( 1م)
عىل ما يف صـ . 394
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 -47الض�وء الالمع ألهل القرن التاس�ع  ،للس�خاوي  ،مصورة دار
الكتاب اإلسالمي  -القاهرة  ،عن طبعة القديس .

 -48طبق�ات الش�افعية الكربى  ،للس�بكي  ،حتـ  :عب�د الفتاح احللو
وحممود الطناحي  ،دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة .

 -49الطبقات الكربى  ،للشعراين  ،دار الفكر  -بريوت .

 -50طبق�ات املفرسين  ،لل�داوودي  ،دار الكتب العلمية  -بريوت،
د .ت .

 -51عوارف املعارف للسهروردي (املنسوب خطأ إىل عبد القاهر بن
عبد اهلل ،وهو البن أخيه عمر)  ،دار الكتاب العريب  -بريوت.

 -52غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب واإلقامة واإلياب،
ملحمود األلويس  ،مطبعة الشابندر  -بغداد 1327( ،هـ) .

 -53فضيل�ة اإلنس�ان بالعل�وم  ،للراغب األصفه�اين  ،حتـ  :د .عمر

عبد الرمحن الس�ارييس  ،رسالة منش�ورة يف جملة كلية الدراسات

اإلسلامية والعربية  ،العدد (( ، )22ش�وال 1422هـ-ديسمرب

2001م) .

 -54الفقي�ه واملتفق�ه  ،للخطي�ب البغدادي  ،حتـ  :عادل بن يوس�ف
العزازي  ،دار ابن اجلوزي  -الدمام  ،ط1421( 2هـ).

95

 -55فهرست اللبيل  ،ألمحد بن يوسف الفهري  ،حتـ :ياسني يوسف
عي�اش وع�واد عبد رب�ه أبو زين�ة  ،دار الغرب اإلسلامي  ،ط1
(1408هـ1988-م) .

 -56الفوائ�د واألخب�ار واحلكاي�ات ع�ن الش�افعي وحات�م األصم
ومع�روف الكرخ�ي وغريهم  ،أليب عيل احلس�ن بن احلسين بن

حكمان اهلم�ذاين الش�افعي  ،حتـ  :د .عامر حس�ن صبري  ،مع
«من كتاب الزهد» أليب حاتم الرازي ،دار البش�ائر اإلسلامية -
بريوت ،ط1422( 1هـ2001-م) .

 -57في�ض القدي�ر برشح اجلامع الصغير  ،للمن�اوي  ،مصورة دار
الفكر  -بريوت .

 -58القاموس املحيط  ،للفريوزأبادي  ،مؤسس�ة الرسالة ـ بريوت ،
ط1415( 4هـ1994-م) .

 -59قراءة جديدة يف مؤلفات ابن اجلوزي  ،د .ناجية عبد اهلل إبراهيم،
دار زهران  -عامن  ،ط2002( 2م) .

 -60القصد والرجوع إىل اهلل للحارث املحاسبي  ،ضمن « الوصايا»،
حتـ  :عبد القادر أمحد عطا .

 -61كش�ف اخلف�اء ومزيل اإللباس عام اش�تهر م�ن األحاديث عىل

ألس�نة الناس  ،للعجلوين  ،مؤسسة الرس�الة  ،ط1416( 6هـ-

1996م) .
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 -62لس�ان الع�رب ،الب�ن منظ�ور ،دار ص�ادر ،بيروت ،ط 4
(2005م).

 -63اللطائ�ف  ،الب�ن اجل�وزي  ،حت�ـ  :عب�د اهلل ب�دران  ،مكتبة دار
املحبة -دمشق  ،د.ت..

 -64لطائ�ف اإلش�ارات لفنون القراءات  ،للقس�طالين  ،حتـ  :عامر
الس�يد عثامن وعب�د الصبور ش�اهني  ،املجلس األعىل للش�ؤون
اإلسالمية  -القاهرة 1392( ،هـ1972-م) .

 -65لواقح األنوار القدس�ية  ،للش�عراين  ،مصطف�ى البايب احللبي ،
ط1393( 2هـ1973 -م) .

 -66املجموع  ،للنووي  ،مكتبة اإلرشاد  -جدة .

 -67حمارضات األدباء  ،للراغب األصبهاين  ،منش�ورات دار مكتبة
احلياة  -بريوت .

 -68مراتب اإلمجاع  ،البن حزم  ،بعناية  :حسن أمحد إسرب ،دار ابن
حزم  -بريوت  ،ط1419( 1هـ1998-م) .

 -69املزهر  ،للسيوطي  ،مصورة دار الفكر  -بريوت .

 -70املس�تفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النج�ار  ،انتقاء الدمياطي ،
حتـ  :د .قيرص أبو فرح  ،مصورة دار الكتب العلمية عن الطبعة اهلندية .

 -71املصب�اح املنري يف غريب الشرح الكبري  ،للفيومي  ،دار الفكر-
بريوت .
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 -72معجم األدباء  ،لياقوت احلموي :

أ -حت�ـ  :د .إحس�ان عب�اس  ،دار الغرب اإلسلامي  -بريوت ،ط1
(1993م) .

ب -حت�ـ  :أمحد فري�د رفاعي  ،مصورة مؤسس�ة التاري�خ العريب عن
الطبعة املرصية .

 -73مفتاح السعادة ومصباح السيادة  ،لطاشكربي زاده  ،دار الكتب
العلمية  -بريوت .

 -74من أدب اإلسالم  ،لعبد الفتاح أبو غدة  ،دار البشائر اإلسالمية
 -بريوت  ،ط1412( 1هـ) .

 -75مناق�ب أمحد  ،الب�ن اجلوزي  ،دار اآلف�اق اجلديدة  -بريوت ،
ط1402( 3هـ1982-م) .

 -76مناق�ب اإلمام أيب حنيفة  ،للخوارزم�ي  ،دار الكتاب العريب -
بريوت 1401( ،هـ1981-م) .

 -77املنتظ�م يف تاري�خ املل�وك واألم�م  ،البن اجل�وزي  ،حتـ  :حممد
ومصطف�ى ابني عبد القادر عط�ا ،دار الكتب العلمية  -بريوت،

ط1412( 1هـ1992-م) .

 -78املنه�اج الس�وي يف ترمج�ة اإلم�ام الن�ووي  ،للس�يوطي  ،حتـ :

أمحد ش�فيق دم�ج  ،دار ابن ح�زم  -بيروت  ،ط1408( 1هـ-

1988م).
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 -79املنهل العذب الروي يف ترمجة ش�يخ مش�ايخ اإلسالم النووي ،
للسخاوي (خمطوط مصور يف خزانتي) .

 -80نزه�ة األلب�اء يف طبق�ات األدب�اء  ،لألنباري  ،حت�ـ  :د .إبراهيم
السامرائي  ،مكتبة املنار الزرقاء  -األردن  ،ط1405( 3هـ) .

 -81نزهة رياض اإلجازة املستطابة بذكر مناقب املشايخ أهل الرواية

واإلصابة ،للمزجاجي ،حتـ :مصطفى اخلطيب وعبد اهلل احلبيش،
دار الفكر  -بريوت ،ط 1418( 1هـ1997 -م).

 -82النعم السوابغ ” رشح النوابغ “  ،للتفتازاين  ،الدار العاملية .

 -83نف�ح الطي�ب م�ن غص�ن األندل�س الرطي�ب وذك�ر وزيره�ا
لس�ان الدين بن اخلطيب  ،للمقري  ،حتـ  :د .مريم قاس�م طويل
و د .يوس�ف علي طوي�ل ،دار الكت�ب العلمي�ة  -بيروت ط1

(1415هـ1995-م) .

 -84ال�وايف بالوفي�ات ،للصف�دي  ،حت�ـ  :جمموع�ة م�ن املحققين
الع�رب واألجانب ،دار النرش فرانز ش�تايز  -ش�توتغارت  ،ط3
(1412هـ1992-م) .

 -85وفي�ات األعي�ان  ،الب�ن خل�كان  ،حتـ  :إحس�ان عب�اس  ،دار
صادر -بريوت .

***
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