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كبري باحثني أول بإدارة البحوث

افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي  -إدارة

إصداره�ا اجلدي�د « العناي�ة بطلاب العلم عن�د علماء
البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

المس�لمين » جلمه�ور الق�راء م�ن الس�ادة الباحثين واملثقفين واملتطلعين
إىل املعرفة.

وهذا الكتاب عىل جانب كبري من التفرد واألمهية ،إذ استنبط فيه املؤلف

( )28معل ً
ما من مع�امل عناية العلامء بطالب العل�م يف تارخينا العلمي ،احلافل
باإلنجازات الكبرية ،والسبق املدهش يف ميادين التعليم والرتبية.

ومنه�ا عناية العلامء بذوي النبوغ والذكاء ،واحتضان أصحاب املواهب

واملل�كات ،وه�ذا معل�م رائع ،ويف األم�ة حاجة ماس�ة إىل تفعيل�ه واالهتامم
به وتطبيقه.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة

ب�كل متي�ز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن


سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي
يش ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملين ،وصلىَّ اهلل على النَّبي األمي

اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري

			 		
			



الس َّنة
قبس من ُ
قال الصحايب اجلليل صفوان بن عسال املرادي:
أتيت رس�ول اهلل ﷺ وهو متكى ٌء يف املس�جد عىل برد له أمحر ،فقلت له:
ُ

يا رسول اهلل ،إين جئت أطلب العلم.
فقال :مرحب ًا بطالب العلم.

َّ
إن طال�ب العل�م لتحفه املالئك�ة ،وتظله بأجنحتها ،ث�م يركب بعضهم
جئت تطلب؟
بعض ًا حتى يبلغوا السامء الدنيا ِم ْن حبهم ملا يطلب .فام َ
قال صفوان :يا رس�ول اهلل ،ال نـزال نس�افر بني مك�ة واملدينة فأفتنا عن

املسح عىل اخلفني؟

فقال رسول اهلل ﷺ :ثالثة أيام للمسافر ،ويوم وليلة للمقيم.

 رواه النس�ائي يف الس�نن الكربى ( )422/8برق�م ( ،)9581والطرباين يف املعجم الكبري
( )54/8برق�م ( )7347واللف�ظ ل�ه ،وعن�ه الضي�اء يف األحادي�ث املخت�ارة ()46/8
برق�م ( ،)35وأورده الس�يوطي يف اجلامع الكبري .انظر :كنـز العمال ( )160/10برقم
( .)28827وقال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (« :)159/1حديث صحيح
حس�ن ثاب�ت محفوظ مرف�وع ،ومثل�ه ال يقال بال�رأي» ،وق�ال المنذري ف�ي الترغيب
والترهيب (« :)73/1إس�ناده جي�د» ،وقال الهيثمي في المجم�ع (« :)131/1رجاله
رجال الصحيح».



املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد،

وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبع�د :فهذا كتاب أحس�به على جانب كبري من األمهية ،إذ يكش�ف عن

موض�وع مه�م للغاية ،ه�و العناية بطالب العل�م عند علامء املس�لمني ،هذه
العناي�ة العلمي�ة األخالقي�ة الن�ادرة ،التي جت�اوزت األوه�ام والتصورات،
وأظه�رت جه�ود العلماء العظيمة يف ّ
ب�ث العلم وتش�جيع طالبه ،لتوس�يع
القاعدة العلمية ،والبيئة التعليمية يف عامل اإلسالم.

لقد أخذ علامء املس�لمني عىل عاتقهم مهمة النهوض باملس�توى العلمي

للع�امل اإلسلامي ،فبذل�وا ما يس�تطيعون من أم�وال وأوق�ات ،ورصفوا ما
بإمكاهنم من طاقات وقدرات ،لرفعة املسلمني علمي ًا ،وإشاعة هدايات العلوم
اإلسلامية يف قل�وب الناس وعقوهلم ،وإجياد العلماء األَ ْك َفاء الذين حيملون
اهلم بعدهم ،وحيافظون عىل األمانة سليمة من األهواء والبدع واالنحراف.
َّ

لقد كانت قرة عيوهنم ،وسعادة نفوسهم ،ومتعة أوقاهتم أن يبثوا العلم،

وخيرج�وا الطالب ،ويقضوا عىل اجلهالة ما اس�تطاعوا ،ويطمس�وا الضاللة
ِّ

ما متكنوا.

وكلما أمع�ن الق�ارئ النظ�ر يف سيرهم ومسيرهتم أدرك أية ني�ة كانت

تبعثهم ،وأية أهداف كانت تلوح هلم ،وأية ثامر آتت جهودهم.


وم�ا كان الواحد منهم يغادر هذه الدني�ا إىل ربه الكريم إال وقد ترك من

بع�ده م�ن املؤلفات والتالميذ م�ا يكفل اس�تمرار احلركة العلمي�ة ،ويضمن
احلركة اإلرشادية.

إن القلب ليمتل�ئ إكبار ًا وإعظام ًا هلذه القافلة العظيمة من البرش ،الذين

أكرمه�م اهلل بن�ور العل�م والفه�م ،وأهلمه�م اخلري والبر ،وق�وى عزائمهم
وأجس�امهم ،فتعلم�وا وع َّلموا ،وعرف�وا وعملوا ،ودعوا وأرش�دواٌ ،
كل يف
حميطه الذي يعيش فيه ،بحيث ت ََأ َّلف من جمموعهم جمتمع يعج بالعلم والتعليم،

والفهم والتفهيم ،ومارت دنيا اإلسالم بحلقات الدرس والتدريس ،وعجت
املساجد واملدارس بدوي الدارسني ،ومههمة احلافظني ،وأصوات املع ِّلمني،
وصدى املعيدين ،ومراجعات املفيدين واملستفيدين.

هبذا الشغف بالعلم ،واإلقبال عليه ،وقضاء العمر فيه قامت يف املسلمني

حض�ارة علمية شماء ،وازدهرت حديقة أخالقية فيحاء :مس�اجد ومدارس
وورا ُقون يملؤون
عامرة ،وأربطة وزوايا زاهرة ،ودور للعلم زاخرة ،وكتب َّ
األماكن ،ومرياث علمي يتناقل الناس حديثه يف الرشق والغرب.

العلم أحدٌ كام قدره اإلسالم؟ وهل أقبل عليه أحد واعتنى
ترى هل قدَّ ر
َ

بطالبه أحد كام أقبل واعتنى علامء اإلسالم؟

وه�ذه الصفحات القادمة حتاول أن تقول كلمة يف هذا املجال ،أرجو أن

تك�ون وافية بحقهم بعض الوفاء ،وهي خطوة عىل الطريق الطويل ،وإضاءة
يسرية عىل ذلك العامل الكبري.
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صفحات تكش�ف معامل هذه العناية بعد مداخل ثالثة تبني الرس الكامن

خلف هذه العناية املدهشة ...إهنا تتحدث بإجياز عن:
 عناية اهلل تعاىل. ورسوله �. -والصحابة الكرام ،بطالب العلم. ...

ه�ذه العناي�ة رأى العلماء أهنم مس�ؤولون عنه�ا ،مطالبون هب�ا ،فأقبلوا

عليه�ا ووعوها ،وطبقوها وأدوها كام تلقوها ،وعملوا هبا كام عوملوا ،وهبذا
اس�تمرت احلي�اة العلمية عند املس�لمني طبقة بع�د طبقة ،وجيل ً
ا بعد جيل،

وخلف ًا بعد سلف.

والي�وم يتلفت الناظر فريى يف املس�اجد ش�وق ًا عارم� ًا إىل حلقات العلم

والتعلي�م ،ويس�مع من ج�دران املدارس العتيقة ش�كوى حزين�ة من غياب

أصوات املدرسين والدارسين ،ويش�اهد خمطوطات متأل اخلزائن تستنهض
أس�ى البتعادها عن
مهم ذوهيا للكش�ف عنها ،ويرى كتب ًا عظيمة تتلوى من
ً

أيدي القارئني.

واألم�ة مطالبة  -أش�د م�ا تكون املطالب�ة  -بإعادة النظ�ر يف موقفها من

العلم وأهله وطالبه.

ويا علامء املسلمني :إذا كان لكم حقوق فإن عليكم واجبات :أن تعملوا

 أش�د م�ا يعم�ل العامل ِّ -لب�ث العلم ،ورعاي�ة طالبه ،وإن�ارة احلياة بنور
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القرآن والس�نة ،وتصحيح املس�ار بفقههام وإرش�ادمهاٌ ،
كل يف موقعه ،إىل أن
ي�أذن اهلل بعودة احلياة العلمية لدى املس�لمني إىل ما كانت عليه ...يوم كانت

عواصم اإلسالم ومدنه وقراه وكل بقعة فيه زاخرة موارة بالعلم وأهله ،مح ً
ال

وأدا ًء ،وأخ�ذ ًا وعط�ا ًء ،وتعل ًام وتعلي ًام ،وتفه ًام وتفهي ًام ...يوم كان املس�لمون
أح�رص الن�اس عىل أعامرهم فلا تنقيض حلظة إال يف عم�ل يعود باخلري عىل

هذه األرض.

ه�ذا ،وقد بلغت معامل العناية ( )28معل ًام  -وليس�ت هي هناية القول -

اس�تنبطتها م�ن تارخينا العلم�ي ،احلاف�ل باملآث�ر الناصعة يف الب�ذل والعطاء
والتضحية ،والسبق املدهش يف ميادين الرتبية والتعليم والبناء.

وق�د رتبته�ا متدرج ًا هبا  -قدر اإلمكان  -تدرج س�اعات النهار فكانت

كاآليت:

* خطوط الفجر :وفيها:
 حضهم وحتريضهم عىل طلب العلم. تأليف الكتب احلا ّثة عىل الطلب. تأليف الكتب يف رسم منهج الطلب. إرشاد املعلمني يف تعليم الطالب. الوصية هبم.12

* نور الصباح :وفيه:
 سؤاهلم لتحفيزهم ومعرفة منزلتهم. احلرص التام عىل تعليمهم. الداللة عىل الشيوخ الن َّفاعني. الصرب عليهم وحتملهم. عدم أخذ يشء منهم أو استخدامهم. مساعدهتم باملال واجلاه وإكرامهم. مساواهتم بالنفس يف التعامل. مراعاة أحواهلم املعاشية.* إرشاقات الضحى :وفيها:
 االهتامم بذوي النبوغ واحتضاهنم. إمدادهم بالكتب. تقوية نفوسهم عىل البحث. تدريبهم عىل النظم والنثر. مساندهتم يف التأليف. تشجيعهم وتقديرهم بالنقل عنهم.13

* أجواء الظهرية :وفيها:
 النظر إليهم بتقدير وسرت عيوهبم. الدعاء هلم وتعويذهم. تقوية صلتهم باهلل تعاىل. حثهم عىل االلتزام الدقيق بالصدق. توجيه الوصايا الرائعة هلم.* نسامت املساء :وفيها:
 تزوجيهم بناهتم أو قريباهتم. حفظهم يف ذريتهم. صلة يف النوم. عناية يف اليوم اآلخر.وحتت كل معلم من هذه املعامل ش�واهد ومش�اهد ،وآثار ومآثر ،وجهود

وجهاد ،سطرها التاريخ بمداد من نور.

ذكر الش�واهد واألمثل�ة واألخبار فيه متسلس�ل ًة
وأراع�ي يف كل معل� ٍم َ

حس�ب الوفي�ات األقدم فاألق�دم ،ليلحظ القارئ اس�تمرار ه�ذه العناية يف
األمة عرب تارخيها.
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وبع�د :ف�إن من غاي�ات ه�ذا الكتاب األساس�ية إظه�ار أمر مه� ٍم غاية

األمهية ،وهو أن العملية التعليمية عند املس�لمني اصطبغت بصبغة األخالق

يف مبتدئه�ا ومنتهاه�ا ،ويف س�ائر جزئياهت�ا وتفاصيله�ا ،وهل�ذا كانت عملية

ناجحة آتت ثامرها يانعة ،وأسفرت عن ختريج أجيال تلو أجيال.

كان العلامء حيملون مش�اعل النور ،فيعط�ون وال يأخذون ،ويتفانون يف

بث العلم ونرش املعرفة ،ويكس�بون طالهبم املهارات الغالية التي اكتسبوها،
مما عندهم ،وكل
واخلربات العالية التي َّ
حصلوها ،وال يضنون عليهم بيشء ّ

ه�ذا الب�ذل والعطاء بال مقابل منهم ،بل لعلمه�م أوذوا من طالهبم فصربوا

واحتس�بوا ،ومل يصده�م ذلك عن االس�تمرار عىل منهجه�م القويم ،بحيث
كانوا يدعون ٍ
بحق :آباء التعليم.
أق�ول ه�ذا ألنن�ا قد نرى هن�ا وهن�اك انحراف ًا مؤس�ف ًا يف مس�ار التعليم

 يف خمتل�ف جماالت�ه  -نح�و الدنيا ،ونس�يان ًا لآلخرة ،وقلة ص�دق يف تعليمٍ
ساحات هي
أبناء املس�لمني ،ومنحهم املهارات واخلربات ،وأنانية مفرطة يف

أحوج ما تكون إىل التجرد والنقاء.

وأظن  -واحلال هذه  -أن الكشف عن جهود علامئنا العلمية األخالقية

الرائعة أصبح رضورة بكل ما يف هذه الكلمة من معنى ،لعل ذلك يس�هم يف
العالج املنشود.

وأخري ًا قد يس�أل سائل :ما الرس وراء هذه العناية الفياضة باخلري والنور

والنف�ع؟ واجل�واب :السر هو طلب مرض�اة اهلل س�بحانه ،وابتغ�اء ما عنده
15

بحي�ث يس�هل الصعب ،و ُيس�تعذب التع�ب ،و ُيت ََح َّم ُ�ل األذى ولو جاء من

ذلت من أجلهم النفس والنفيس.
أولئك الذين ُب ْ

إن طلب مرضاة اهلل أثار من مهم العلامء وجهودهم أعامالً هي حق ًا أبعد

من اخليال تصور ًا ،ولكن الواقع يصدقها وحيققها.

ُّ
وأجل ما يف تلك األعامل أن اهلل  -عز وجل  -جعل فيها الربكة ،وكتب

هل�ا النجاح ،وضاع�ف آثارها ،وأعلى منارها ،وجتاوز هب�ا حدودها الزمانية
واملكانية إىل ما شاء زمان ًا ومكان ًا.

ورس كل نجاح ،ونسأل اهلل
إن اإلخالص إكسري احلياة ،وهبجة الوجودُّ ،

أن يغرس�ه يف نفوس�نا لتنبت ش�جرة التوفي�ق ،وتثمر األعمال الصاحلة التي

متكث يف األرض.

ورحم اهلل الش�يخ ابن عط�اء اهلل القائل« :األعامل صور قائمة وأرواحها

وجود رس اإلخالص فيها».

واآلن هيا بنا إىل معامل العناية بالطالب« ..دواء القلب» كام كان يسميهم

الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود ،و«جالء احلزن» كام كان يسميهم اإلمام

أبو حنيفة.

عبد احلكيم األنيس
* * *
 حكم ابن عطاء اهلل (برشح الشيخ زروق)( ،ص.)35
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املدخل األول
عناية اهلل تعاىل بطالب العلم
إن عناية اهلل سبحانه وتعاىل بطالب العلم ال توصف ،ومن ذلك:
ُ
أخ�ذ ُه  -س�بحانه  -امليث�اق عىل العلامء أن يبينوا م�ا لدهيم من علم،
-1

ليصل هذا العلم إىل طالبه وأهله وحمتاجيه:

ق�ال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [آل عمران.]187:

ق�ال اإلم�ام القرطبي« :ه�ذا متصل بذك�ر اليهود ،فإهنم ُأم�روا باإليامن

بمحمد عليه السالم وبيان أمره ،فكتموا نعته .فاآلية توبيخ هلم.

ث�م مع ذلك هو خبر عام هلم ولغريهم .قال احلس�ن وقتادة :هي يف كل

َم ْن ُأويت علم يشء من الكتاب ،فمن علم شيئ ًا فليعلمه ،وإياكم وكتامن العلم

فإن�ه هلك�ة .وقال حممد ب�ن كعب :ال حيل لعامل أن يس�كت على علمه ،وال
للجاهل أن يس�كت عىل جهله ،ق�ال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﴾ اآلية ،وقال ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النحل.]43:

وقال أبو هريرة :لوال ما َأ َخ َذ اهللُ عىل أهل الكتاب ما حدثتكم بيشء ،ثم

تال هذه اآلية ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾.

َ
احلديث ،فألفيته عىل
وقال احلس�ن بن ُعامرة :أتيت الزهري بع�د ما ترك

باب�ه ،فقل�تْ :
ترك�ت احلديث؟
علمت َأين
إن رأي�ت أن حتدثني .فقال :أم�ا
ُ
َ
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فقلت :إ َّما َأ ْن حتدثني وإما أن أحدثك .قال :حدِّ ثني .قلتَ :حدَّ ثني احلكم بن
عتيبة عن حييى بن اجلزار قال :س�معت علي بن أيب طالب يقول :ما أخذ اهلل

على اجلاهلني َأ ْن يتعلموا ،حت�ى أخذ عىل العلامء َأ ْن يع ِّلم�وا .قال :فحدثني
أربعني حديث ًا».

 -2ومن ذلك وعدُ ُه هلم باحلسنى عىل لسان رسوله �:
فع�ن أيب ال�درداء ،قال :إين س�معت رس�ول اهلل � يقولَ « :م ْن س�لك

طريق ًا يطلب فيه عل ًام س�لك اهلل به طريق ًا من طرق اجلنةَّ .
وإن املالئكة لتضع
رىض لطالب العلم ،وإن العامل يس�تغفر له َم ْن يف السموات ومن يف
أجنحتها ً
األرض ،واحليتان يف جوف املاء.

وإن فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب.

ورثوا
وإن العلامء ورثة األنبياء .وإن األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ،وإنام َّ
العلمَ ،فمن أخذه أخذ ٍ
بحظ وافر».
َ ْ
ومما يتعلق هبذا احلديث ما رواه اإلمام النووي بسنده عن اإلمام الطرباين

أنه قال« :س�معت أبا حييى زكريا بن حييى الس�اجي  -رمحه اهلل تعاىل  -قال:

كن�ا نمشي يف أزقة البصرة ،إىل باب بعض املحدِّ ثني فأرسع�ت امليش ،وكان
 اجلامع ألحكام القرآن (.)305-304/4
 رواه أب�و داود يف العل�م :باب احلث عىل طلب العلم ( ،)3636والرتمذي يف العلم :باب
م�ا جاء يف فض�ل الفقه عىل العب�ادة ( ،)2682وابن ماجه يف املقدمة :ب�اب فضل العلامء
واحلث عىل طلب العلم (.)223
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معن�ا رجل متهم ماج�ن يف دينه فقال :ارفعوا أرجلكم عن أجنحة املالئكة
ال تكرسوها كاملستهزئ! فام زال من موضعه حتى جفت رجاله وسقط.

وق�ال احلافظ عبد القادر :إس�ناد هذه احلكاية كاألخ�ذ باليدين ،أو

كرأي العني ،ألن رواهتا أعالم أئمة».

ثم روى عن أيب عبد اهلل حممد بن يعقوب ا َملتُّوثي أنه قال« :سمعت أبا

داود السجستاين يقول:

كان يف أصح�اب احلدي�ث رجل خليع إىل أن س�مع بحدي�ث النبي �

رىض بما يصنع» فجعل يف عقبيه
«إن املالئك�ة لتض�ع أجنحتها لطالب العلم ً
مسامري حديد وقال :أريد َأ ْن أطأ أجنحة املالئكة فأصابه َأ ِك َل ٌة يف رجليه».
ث�م قال اإلمام النووي« :وذكر اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن

حمم�د ب�ن الفضل التيمي رمحه اهلل يف كتابه رشح صحيح مس�لم هذه احلكاية
فيها :وشلت رجاله ويداه وسائر أعضائه».

 العبارة يف األصل« :وكان مع رجل منهم» فصوبتها بالرجوع إىل :الرحلة يف طلب احلديث
للخطيب البغدادي (ص.)85
 يف األصل :يف.
 يف األصل :عبد احلافظ.
 يف األصل :كالوجد .وأثبت ما يف فيض القدير (.)393/2
 بس�تان العارفني ص . 125وأورد املناوي اخلرب يف الفيض ( )543/1نق ً
ال عن الرهاوي
والطرباين ،ويف ( )393/2نق ً
ال عن النووي.
 يف األصل :املتويت .وهو خمالف لضبط املؤلف ،وملا جاء يف :توضيح املشتبه (.)45/8
 يف القاموس (ص« :)1243األكلة  -كفرحة  :-داء يف العضو يأتكل منه».
 بستان العارفني ص. 126-125
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 -3ومن عناية اهلل تعاىل بطالب العلم إنقاذهم يف الش�دائد ،وإس�عافهم

عند احلاجة ،ولنتأمل يف هذه األخبار:

 قال احلافظ يعقوب بن سفيان الفاريس الفسوي (ت277:هـ):«كنت يف رحلتي فق ّلت نفقتي فكنت أدمن الكتابة ليالً ،وأقرأ هنار ًا ،فلام

عيني
كان ذات ليلة كنت جالس� ًا أنس�خ يف الرساج ،وكان شتا ٌء ،فنزل املاء يف َّ
فلم أبرص ش�يئ ًا فبكيت على نفيس النقطاعي عن بلدي ،وعلى ما فاتني من

العل�م ،فغلبتني عيناي فنم�ت فرأيت النبي � يف النوم فناداين :يا يعقوب مل
أنت بكيت؟ فقلت :يا رسول اهلل ذهب برصي فتحرست عىل ما فاتني .فقال

عيني كأنه يقرأ عليهام ،ثم استيقظت
فأمر يده عىل َّ
يل :ادن مني .فدنوت منهَّ ،
فأبرصت ،فأخذت نسخي وقعدت أكتب».

ويعقوب هذا قال عنه ابن حبان يف كتابه الثقات« :كان ممن مجع وصنف

مع الورع والنسك والصالبة يف السنة».

ونقل ابن حجر عنه أنه قال« :قمت يف الرحلة ثالثني سنة».
ٍ
وكرس ،كلهم ثقات».
وقال« :كتبت عن ألف شيخ
 وقال اإلمام حممد بن نرص املروزي (ت294:هـ):«خرج�ت من مرص ومع�ي جارية يل ،فركبت البح�ر أريد مكة ،فغرقت

[الس�فينة] فذهب من�ي ألفا جزء! ورصت إىل جزيرة أن�ا وجاريتي ،فام رأينا
 انظر هذا كله يف هتذيب التهذيب (.)387-386/11
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ُ
العطش فلم أقدر عىل امل�اء و ُأجهدت ،فوضعت رأيس
فيه�ا أحد ًا ،وأخ�ذين

عىل فخذ جاريتي مستسل ًام للموت ،فإذا رجل قد جاءين ومعه كوز ،فقال يل:

هاه ،فأخذت فرشبت وسقيت اجلارية ثم مىض فام أدري من أين جاء وال من
أين ذهب».

 -وق�ال اإلمام احلافظ ابن املقرئ :حممد بن إبراهيم األصبهاين (-285

381هـ):

«كنت أنا والطرباين [360-260هـ] وأبو الشيخ [ابن حيان ت]369:

باملدين�ة ،فض�اق بن�ا الوق�ت ،فواصلنا ذل�ك اليوم ،فلما كان وقت العش�اء
حرضت القرب وقلت :يا رس�ول اهلل اجلوع ،فقال يل الطرباين :اجلس فإما أن

يك�ون الرزق أو املوت ،فقمت أنا وأبو الش�يخ ،فحرض الباب علوي ففتحنا

له ،فإذا معه غالمان بقفتني فيهام يشء كثري ،وقال :ش�كومتوين إىل النبي �،
رأيته يف النوم فأمرين بحمل ٍ
يشء إليكم».
 وقال الشيخ أمحد بن مطيع الباجرسائي (ت621:هـ):«كن�ت أجيء من مدرس�ة الوزي�ر ابن هبرية من باب البرصة إىل الش�يخ

عبد القادر ،فجئت يف بعض األيام وهو كأنه ضجران ،فانتهرين وقال :قم،
 تاري�خ بغ�داد ( ،)317/3وتذك�رة احلف�اظ ( ،)653-652/2والبداي�ة والنهاي�ة
( )102/11طبعة املعارف ،وما بني املعكوفتني منه.
 تذكرة احلفاظ (.)974/3
 اإلمام اجلليل الشيخ عبد القادر بن أيب صالح اجلييل (561-470هـ).
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فمضي�ت ،فبينا أنا يف بع�ض الطريق أنفذ خلفي ،فجئت ،فقال :ملا َح ِر ْد ُت



علي�ك،
نمت ،فرأيت النبي � فقال :أن�ت معلم اخلري ال تضجر،
َ
ومش�يت ُ

أنت معلم اخلري ال تضجر ،أنت معلم اخلري ال تضجر  -ثالث مرات  -قال:
عيل ،وأقرأين».
ثم أخذ ّ

قال ابن الدبيثي يف ترمجة أمحد هذا« :صحب الشيخ أبا حممد عبد القادر بن

أيب صالح اجلييل ،وقرأ عليه كتابه املعروف بـ(الغنية) ،وروى عنه».
مدر ُس النظامية:
 -وقال اإلمام أبو اخلري القزويني ِّ

«حك�ى لن�ا أب�و عب�د اهلل الف�راوي [وكان يف نيس�ابور] ق�ال :ق�دم ابن


عيل ثالث�ة أيام فأكثر وأضجرين ،وآلي�ت عىل نفيس أن أغلق
عس�اكر فقرأ َّ

عيل ش�خص فقال :أنا رس�ول رسول اهلل صىل اهلل عليه
بايب فلام أصبحنا قدم ّ

وآله وسلم إليك .قلت :مرحب ًا بك .فقال :قال يل يف النوم :امض إىل الفراوي

وقل له :قدم بلدكم رجل شامي أسمر اللون يطلب حديثي فال َّ
متل منه.
قال القزويني :فواهلل ما كان الفراوي يقوم حتى يقوم احلافظ».

 أي :غضبت .كام يف القاموس ص( 353حرد).
 الذيل عىل طبقات احلنابلة (.)293/1
 ذيل تاريخ مدينة السالم ( ،)409/2وتاريخ اإلسالم (.)54/45
 اإلمام احلافظ املؤرخ أبو القاس�م عيل بن احلسن املعروف بابن عساكر (571-499هـ)،
رحل يف طلب العلم إىل بغداد ونيس�ابور وغريها من البالد ،وأخذ عن ألف وثالث مئة
شيخ ،ونيف وثامنني امرأة .كام يف مصادر ترمجته.
 تذكرة احلفاظ ( ،)1331-1330/4وتاريخ اإلسلام ( ،)77/40وسير أعالم النبالء
( ،)564/20وطبقات علامء احلديث.)108/4( 
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املدخل الثاني

عناية رسول اهلل � بهم
كان لرس�ول اهلل � بطلاب العلم يف حياته الرشيف�ة عناية رائعة تتجىل

يف صور متعددة:

 -1منها :مراعاة أحواهلم:
روى البخاري يف صحيحه عن ابن مس�عود قال :كان النبي � يتخولنا

باملوعظة يف األيام كراهة السآمة علينا.

قال ابن حجر« :واملعنى كان يراعي األوقات يف تذكرينا ،وال يفعل ذلك

كل يوم لئال نمل».

 -2ومنها :تنشيط أذهاهنم من خالل السؤال:
روى البخاري عن ابن عمر عن النبي � قال :إن من الشجر شجرة ال

يس�قط ورقها وإهنا مثل املس�لم ،حدثوين ما هي؟ قال :فوقع الناس يف شجر
الب�وادي ،ق�ال عبد اهلل :فوقع يف نفيس أهنا النخل�ة .ثم قالوا :حدثنا ما هي يا

رسول اهلل؟ قال :هي النخلة.

 -3ومنها :الثناء عىل املتعلم:

روى البخ�اري عن أيب موس�ى ع�ن النبي � قالَ :م َث ُل م�ا بعثني اهلل به

م�ن اهلدى والعل�م كمثل الغيث الكثري أصاب أرض ًا ،ف�كان منها نقي ٌة قبلت
 فتح الباري (.)162/1
 صحيح البخاري مع الفتح (.)147/1
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أجادب أمس�كت املاء
امل�اء فأنبت�ت الكأل والعش�ب الكثير ،،وكانت منه�ا
ُ
وس� َقوا وزرع�وا ،وأصابت منها طائف ًة أخرى إنام
فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا َ
هي قيعان ال متس�ك ما ًء وال تنبت ك ً
أل .فذلك َم َث ُل َم ْن َف ِق َه يف دين اهلل ونفعه
ما بعثني اهلل به فعلم وع ّلم ،ومثل َم ْن مل يرفع بذلك رأس� ًا ومل يقبل هدى اهلل

الذي أرسلت به.

وروى ع�ن أيب هري�رة أن�ه ق�ال :قل�ت :يا رس�ول اهلل َم ْن أس�عد الناس

بش�فاعتك ي�وم القيام�ة؟ ق�ال رس�ول اهلل � :لق�د ظنن�ت يا أبا هري�رة ْ
أن
ال َ
يس�أ َلني ع�ن ه�ذا احلدي�ث أح�دٌ ُ
أول منك ،مل�ا رأيت م�ن حرصك عىل
احلديث .أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة َم ْن قال ال إله إال اهلل خالص ًا من

قلبه أو نفسه.

 -4ومنها :الدعاء هلم:
ُ
ضمني
رس�ول اهلل � وقال :اللهم ع ِّلمه الكتاب.
عن ابن عباس قالَّ :

رواه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب العلم.

ق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر« :بَّي�نَّ املصن�ف يف كت�اب الطهارة م�ن طريق

سبب هذا الدعاء ولفظه :دخل النبي �
عبيد اهلل بن أيب يزيد عن ابن عباس َ

اخلالء فوضعت له وضوء ًا .زاد مسلم :فلام خرج قالَ :م ْن وضع هذا؟ ُفأخبرِ َ
 صحيح البخاري مع الفتح (.)175/1
 صحيح البخاري مع الفتح (.)193/1
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[فقال :اللهم فقهه يف الدين] ،وملسلم :قالوا :ابن عباس ،وألمحد وابن حبان

من طريق س�عيد ب�ن جبري عنه أن ميمونة هي الت�ي أخربته بذلك ،وأن ذلك

كان يف بيته�ا ليالً ،ولعل ذل�ك كان يف الليلة التي بات اب ُن عباس فيها عندها

لريى صالة النبي �...

وق�د أخ�رج أمحد م�ن طريق عمرو ب�ن دينار عن كريب ع�ن ابن عباس

يف قيام�ه خل�ف النبي � يف صالة الليل وفيه« :فق�ال يل :ما بالك؟ أجعلك
ِحذائي َفت ْ
َخ ُل َفنِي .فقلت :أو ينبغي ألحد أن يصيل ِحذاءك وأنت رسول اهلل؟
فدعا يل أن يزيدين اهلل فه ًام وعل ًام».
 -5ومنها :الوصية هبم:
ومن ذلك حديث أيب سعيد اخلدري الذي يرويه عنه أبو هارون العبدي

وشهر بن حوشب ،ولرواية العبدي ألفاظ:

 -منه�ا :م�ا رواه الرتمذي يف أب�واب العلم ،باب ما جاء يف االس�تيصاء

بمن يطلب العلم ،قال :حدثنا سفيان بن وكيع قال :حدثنا أبو داود احلفري،
عن س�فيان ،عن أيب ه�ارون العبدي ،قال :كنا نأيت أبا س�عيد فيقول :مرحب ًا

بوصي�ة رس�ول اهلل � ،إن رس�ول اهلل � ق�ال« :إن الناس لك�م تبع ،وإن
 فتح الباري (.)170/1
 احلديث  -إذا مل ُيس ِّلم بصحته  -ضعيف ،ولكني أذكره اقتداء بمن ذكره من العلامء مبوبني
له بالوصية بطالب العلم ،وبنظم احلافظ العراقي له كام سيأيت .وانظر :التبيان (ص،)21
والرتاتيب اإلدارية (.)317-316/2
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رجاالً يأتونكم من أقطار األرض يتفقهون يف الدين ،فإذا أتوكم فاس�توصوا
هبم خري ًا».

الوصاة بطلبة العلم
 -ومنه�ا :ما رواه ابن ماجه يف مقدمة س�ننه ب�اب َ

حلك َُم ب ُن َع ْبدة ،عن أيب
قال :حدثنا حممد بن احلارث بن راش�د املرصي ،ثنا ا َ
هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهلل � قال :سيأتيكم أقوام
يطلب�ون العلم ،فإذا رأيتموهم فقولوا هلم :مرحب ًا مرحب ًا بوصية رس�ول اهلل.

و َأقنوهم.

قلت للحكم :ما أقنوهم؟ قال :ع ِّلموهم.
 -وأخ�رج م�ن رواية س�فيان ع�ن العبدي ق�ال :كن�ا إذا أتينا أبا س�عيد

إن رس�ول اهلل � قال لناّ :
اخلدري ،قال :مرحب ًا بوصية رس�ول اهلل �ّ .
إن

الناس لكم تبع ،وإهنم س�يأتونكم من أقطار األرض يتفقهون يف الدين ،فإذا

فاستوصوا هبم خري ًا.
جاؤوكم
ُ

 اجلام�ع ( )388-387/4برق�م ( .)2650وقال« :قال علي :قال يحيى بن س�عيد :كان
ش�عبة يضعف أبا هارون العبدي .قال يحيى بن س�عيد :ما زال ابن عون يروي عن أبي
ه�ارون العبدي حتى م�ات» ورواه كذلك برقم ( )2651وق�ال« :هذا حديث ال نعرفه
إال من حديث أبي هارون ،عن أبي س�عيد» .وقد ذكره األلباني في السلس�لة الصحيحة
( )280لمجيئ�ه م�ن طريق آخر ،وخولف في ذلك فانظر تعليق محقق الجامع األس�تاذ
بشار عواد معروف (.)390 -388/4
 (.)91-90/1
 سنن ابن ماجه ( ،)91-90/1وثم كالم من الزوائد فانظره.
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 -وأخرج اخلطيب من طريق ش�يخه ابن برشان عن عيل بن عاصم قال:

أخربن�ا أبو ه�ارون العبدي قالُ :كنّا إذا أتينا أبا س�عيد اخل�دري قال :مرحب ًا
بوصية رسول اهلل .قال :فقلنا :وما وصية رسول اهلل؟ قال :قال لنا رسول اهلل:
إنه س�يأيت من بعدي قوم يسألونكم احلديث عني ،فإذا جاؤوكم فألطفوا هبم

وحدثوهم.

 -وأخرج كذلك من طريق الربيع بن بدر عن أيب هارون العبدي عن أيب

سعيد اخلدري عن النبي � قال :سيأتيكم شباب من أقطار األرض يطلبون
احلديث فإذا جاؤوكم فاستوصوا هبم خري ًا.

 -وأخرج من طريق حممد بن ذكوان األزدي قال :حدثنا أبو هارون عن

أيب س�عيد أنه كان إذا رأى الش�باب قال :مرحب ًا بوصية رس�ول اهلل ،أوصانا

رس�ول اهلل أن نوس�ع لكم يف املجلس ،وأن نفهمكم احلديث ،فإنكم خلوفنا
وأهل احلديث بعدنا.

 -وأخ�رج من طريق عب�د العزيز بن حصني بن الرتمجان قال :حدثنا أبو

هارون العبدي قال :كنا إذا جئنا أبا س�عيد اخلدري يبس�ط لنا رداءه ،فيقول:

اجلس�وا عىل هذا ،س�معت رس�ول اهلل يقول :إنه س�يأتيكم أقوام من أقطار
األرض يتفقهون يف الدين ،ويطلبون حديثي ،فإذا جاؤوكم فأكرموهم.

 رشف أصحاب احلديث ص.)28( 49
 املصدر السابق ص.)29( 50
 املصدر السابق ص.)30( 51
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)551/1

27

ه�ذا ،وقد قال اإلمام احلافظ زين الدين العراقي ارجتاالً يف جملس إقرائه

عىل قول أيب سعيد اخلدري :مرحب ًا بوصية رسول اهلل �:
ــق بمـن يأتيك للعلم طـالب ًا
تـر َّف ْ
				

وقل مرحب ًا يا طالب العلم مـرحبا

فـذاك الذي أوىص به سيـد الورى
				

اخلـدري عنه ورحـبا
كام قـد روى
ُّ

				

جلـديـر بالـرتحــب والـحـبـا
له
ٌ

ٍ
سه َ
جلـنــة
الطـريـق
ــل اهللُ
َ
ـن َّ
وم ْ
َ



* * *

 انظ�ر :رس�الة يف جواز ح�ذف «قال» عن�د قوهلم «حدثن�ا» للعالمة حممد ب�ن أمحد بنِّيس
ص 338ضمن (مخس رسائل يف علوم احلديث).
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املدخل الثالث
عناية الصحابة بهم
كان الصحابة الكرام أول من طبق هدي القرآن والسنة النبوية يف العناية

بطالب العلم ،و ُيـذكـر منهم األصحـاب األجـالء:
 -أمري املؤمنني عمر (ت23:هـ):

روى اإلمام البخاري يف كتاب التفسري من صحيحه ،باب تبتغي مرضاة

أزواجك ،عن عبيد بن ُحنني أنه س�مع اب�ن عباس ريض اهلل عنهام حيدث أنه

قال :مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن آية فام أستطيع أن أسأله
رجعت وكنَّا ببعض الطريق،
ُ
هيب�ة له ،حتى خرج حاج ًا فخرجت معه ،فلَّم�اَّ
ٍ
رست معه فقلت
فوقفت له حتى ف�رغ ،ثم
حلاج�ة له ،قال:
ع�دل إىل األراك
ُ
ُ

له :يا أمري املؤمنني َمن اللتان تظاهرتا عىل النبي � من أزواجه؟ فقال :تلك
حفصة وعائشة .قال :فقلت :واهلل ْ
كنت ألريد َأ ْن أسألك عن هذا منذ سنة
إن ُ
فام أس�تطيع هيبة لك ،قال :فال تفعل ،ما ظننت َّ
أن عندي من علم فاس�ألني،
فإن كان يل علم خربتك به» احلديث.

 أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ت40:هـ):روى اب�ن عب�د الرب عن عكرمة ق�ال :قال يل علي ريض اهلل عنه« :مخس

احفظوهن ،لو ركبتم اإلبل ألنضيتموهن من قبل أن تصيبوهن:
 ال خياف عبد إال ذنبه. صحيح البخاري مع الفتح (.)657/8
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 -وال يرجو إال ربه.

 -وال يستحي جاهل أن يسأل.

 -وال يستحي عامل  -إن مل يعلم  -أن يقول :اهلل أعلم.

ٍ
جس�د
 -والصبر م�ن اإليمان بمنـزل�ة الرأس من اجلس�د ،وال خري يف

ال رأس له ،وال إيامن ملن ال صرب له».

وم�ن وصاياه لطلاب العلم ما جاء ع�ن عبد اهلل بن بري�دة قال :قال يل

عيل :تزاوروا وتذاكروا هذا احلديث ،فإنكم إن مل تفعلوا يدرس علمكم.

وكان حي�ض عىل الس�ؤال فيبدأ الراغب ،وجيرتأ املتهي�ب :فعن خالد بن

عرعرة التيمي قال :سمعت عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه يقول :أال رجل
يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه.

وعن س�عيد بن املس�يب قال :ما كان أحد من الناس يقول :س�لوين غري

عيل بن أيب طالب.

ويفِّس�رِّ ه�ذا احلض والعرض قول�ه« :مل يؤخذ عىل اجلاه�ل عهد بطلب
العل�م حت�ى ُأخ�ذ على العلامء عه�د بب�ذل العل�م للجه�ال ،ألن العلم كان

قبل اجلهل».

 جامع بيان العلم وفضله (.)383-382/1
 جام�ع بي�ان العلم وفضل�ه ( )422/1وقال حمققه :ع َّلقه املصن�ف ،ووصله الرامهرمزي
يف املحدث الفاصل (ص ...)545وأخرجه أبو بكر بن أيب ش�يبة ( ،)545/8والدارمي
( ،)150/1واخلطيب يف اجلامع ( )466 ،465من طرق. ...
 اخلربان يف جامع بيان العلم وفضله (.)463/1
 جامع بيان العلم وفضله (.)492/1
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 أبو ذر الغفاري (ت32:هـ):علق البخاري يف كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل ،عن أيب ذر

قال :لو وضعتم الصمصامة عىل هذه  -وأش�ار إىل قفاه  -ثم ظننت أين أنفذ

عيل ألنفذهتا.
كلمة سمعتها من النبي � قبل أن جتيزوا ّ

ق�ال احلافظ ابن حجر« :هذا التعليق رويناه موصوالً يف مس�ند الدارمي

وغيره من طري�ق األوزاعي :حدثني أبو كثري  -يعن�ي مالك بن مرثد  -عن

أبي�ه ق�ال :أتيت أبا ذر وهو جالس عند اجلمرة الوس�طى ،وق�د اجتمع عليه
الن�اس يس�تفتونه ،فأتاه رج�ل فوقف عليه ثم ق�ال :أمل تنه ع�ن الفتيا؟ فرفع
ُ

عيل؟ لو وضعتم ..فذكر مثله ورويناه يف احللية
رأس�ه إليه فقال :أرقيب أنت َّ

من هذا الوجه .»...والشاهد فيه حرصه عىل ِّ
بث العلم لطالبيه.
 -عبد اهلل بن مسعود (ت 32:أو 33هـ):

أخرج البخاري يف كتاب العلم من صحيحه ،باب من جعل ألهل العلم

أيام� ًا معلوم�ة ،عن أيب وائل ق�ال« :كان عبد اهلل يذكِّر الن�اس يف كل مخيس،
ل�وددت أنك ذكرتنا َّ
كل ي�وم ،قال :أما إنه
فق�ال له رج�ل :يا أبا عبد الرمحن
ُ

يمنعن�ي من ذلك أين أك�ره أن أم ّلكُم ،وإين أختولك�م باملوعظة كام كان النبي
ِ
السآمة علينا».
� يتخولنا هبا خمافة
 فتح الباري (.)161/1
 صحيح البخاري مع الفتح (.)163/1
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وروى الـخطيـ�ب البغـ�دادي عـ�ن علقـمـ�ة قـ�ال« :كـ�ان عب�د اهلل

يقرهبم إذا أتوه ،ويقول :أنتم دواء قلبي».
 يعني :ابن مسعود ِّ - -أبو سعيد اخلدري (ت63:هـ وقيل بعد ذلك):

روى اخلطيب من طريقني ينتهيان إىل شهر بن حوشب قال« :كنا نأيت أبا

سعيد اخلدري ونحن غلامن نسأله ،فكان جييبنا بمسائلنا ،فإذا نفدت مسائلنا

أخربنا بعدُ حتى َّ
نمل».

 عبد اهلل بن عباس (ت68:هـ):ذكر الذهبي يف ترمجة عكرمة بن عبد اهلل الرببري (ت104:هـ) أنه قال:

رجيل عىل تعليم
«طلبت العلم أربعني س�نة ،وكان ابن عباس يضع الكبل يف
ُ
ّ

القرآن والسنن».

* * *

 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)552/1
 املصدر السابق (.)306-305/1
 تذكرة احلفاظ ( ،)96/1وهو يف طبقات املفرسين للداوودي ( ،)386/1ورواه البيهقي يف
السنن الكربى ( )209/6وفيه« :الفرائض» بدل «السنن» ولم يذكر الجملة األولى.
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عناية علماء املسلمني بطالب العلم
لقد كان لعلامء املسلمني من العناية بطالب العلم واحلدب عليهم

واإلحسان إليهم ما يبعث عىل اإلعجاب واإلكبار ،ويبعث اهلمة عىل
االقتداء واالئتساء ،فمن ذلك:

خطوط الفجر
 حضهم وحتريضهم عىل طلب العلم. تأليف الكتب احلاثة عىل الطلب. تأليف الكتب يف رسم منهج الطلب. إرشاد املعلمني يف تعليم الطالب. -الوصية هبم.

حضهم وحتريضهم على طلب العلم
م�ن ص�ور العناية بطلاب العلم حضه�م وحتريضهم على طلب العلم

والسفر يف طلبه وحتبيبه إليهم:

 -وم�ن ذل�ك م�ا فعل�ه اإلم�ام احلاف�ظ أبو نعي�م م�ع احلافظ املش�هور

بـ« ُمطين» :حممد ب�ن عبد اهلل احلرضمي الكويف ال�ذي كان أحد أوعية العلم
(ت297:هـ) ،مصنف «املسند» و«التاريخ»:

قال احلافظ مطني :كنت صبي ًا ألعب مع الصبيان ،وكنت أطوهلم ،فندخل

املاء ونخوض فيطينون ظهري ،فبرص يب يوم ًا أبو نعيم فلام رآين قال :يا مطني

ال حترض جملس العلم؟ فاشتهر بذلك.

وق�د بلغ يف العلم مبلغ ًا كبري ًا ،ووصف�ه اإلمام الدارقطني بأنه ثقة جبل،

وقال احلافظ أبو بكر ابن أيب دارم :كتبت عن مطني مئة ألف حديث.

 ومنه ما جاء عن :السيد العلم أمحد بن عيل الرفاعي (ت578:هـ):فقد نقل عنه كاتب سريته حمدِّ ث واسط اإلمام تقي الدين عبد الرمحن بن

عبد املحسن الواسطي (ت744:هـ) أنه قال« :من اشتغل بالعلم كان له معنا

سهامن :سهم العلم وسهم الفقر ،ولو انقطع عنّا باالشتغال فيه».

فاإلمام هبذا القول حيض عىل التوجه إىل طلب العلم وحتصيله والس�عي

إليه ،ويبني أن من اش�تغل بطلب العلم فله س�هامن من األجر واملنزلة :س�هم
 انظر :الوايف بالوفيات (.)345/3
 ترياق املحبني يف سرية سلطان العارفني (ق  22ب).
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العلم وسهم الفقر  -أي السلوك  ،-وإن أداه هذا وشغله عن حضور جمالس

التذكري واإلرشاد.

 -ومن�ه ما جاء ع�ن اإلمام القايض أيب عبد اهلل حممد بن عياض الس�بتي

حفيد القايض عياض (ت655:هـ بغرناطة):

ق�ال أبو جعفر ابن الزبير :كان من عدول القض�اة وجلة رساهتم وأهل

النزاهة فيهم ...فاض ً
ال وقور ًا ،حسن الصمت ،يعرب كالمه أبد ًا ،ويزينه ذلك

مقرب ًا ألصاغر الطلبة ،ومكرم ًا هلم ،ومعتني ًا
لكثرة وقاره ،حمب ًا يف أهل العلمِّ ،
هبم ،ليحبب إليهم العلم ،والتمسك به ،ما رأينا بعده يف هذا مثله.

 ومنه ما جاء عن اإلمام احلافظ عبد الغني املقديس (ت600:هـ):ق�ال احلافظ ضياء الدي�ن حممد بن عبد الواحد املق�ديس« :كان رمحه اهلل

جمتهد ًا عىل الطلب ،يكرم الطلبة ،وحيسن إليهم ،وإذا صار عنده طالب يفهم
َأ َم َره بالرحلة ،ويفرح هلم بسامع ما حيصلونه ،وبسببه سمع أصحابنا الكثري.
س�معت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد احلافظ يقول :ما رأيت احلديث يف

الش�ام كله إال بربكة احلافظ ،فإنني كل َم ْن س�ألته يقول :أول ما سمعت عىل
حرضني».
احلافظ عبد الغني ،وهو الذي ّ

رحل ابن خليل إىل أصبهان ،ورحل ابنيه العز
قال احلافظ الذهبي« :وهو َّ

حممد ًا وعبد اهلل إىل أصبهان ،وكان عبد اهلل صغري ًا ،وس� ّفر ابن أخته حممد بن

عمر بن أيب بكر ،وابن عمه عيل بن أيب بكر.
 الديباج املذهب (.)267-266/2
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وحرضن�ي على الس�فر إىل مصر ،وس�افر معن�ا ابن�ه أبو
ق�ال الضي�اءّ :
س�ليامن عبد الرمحن اب َن ٍ
عرش ،فبعث معنا «املعجم الكبري» للطرباين ،وكتاب

البخاري ،و«السيرة» ،وكت�ب إىل زين الدين عيل بن نجا يوصيه بنا ،وس� َّفر
وزو َد ُه ،ومل يزل عىل هذا».
ابن ظفر إىل أصبهانَّ ،

ذلك أن الرحلة يف طلب العلم أساسية يف حياة الطالب ،ملا فيها من لقاء

الش�يوخ ،والسماع منهم واألخذ عنه�م ،والتفرغ للقراءة والسماع والطلب
واحلفظ ،وتوسيع املدارك ،وتلقيح العقل برؤية العلامء والصلحاء.
ومن احلاضني عىل طلب العلم:
 اإلمام احلافظ الشيخ علم الدين الربزايل (739-665هـ):ق�ال الذهب�ي« :وهو الذي حبب إيل طلب احلديث .فقال :خطك يش�به

خط املحدثني ،فأثر قوله ّيف وسمعت وخترجت به يف أشياء».

 -ومن ذلك ما جاء عن الزين ماهر أحد علامء القدس وصلحائه:

ذك�ر الس�خاوي يف ترمجة إبراهي�م بن أمحد بره�ان الدي�ن العجلوين ثم

املقديس الش�افعي نزيل القاهرة (ت885:هـ) أنه كان بواسطة أخٍ له «جيتمع

بالزي�ن ماه�ر أحد علماء الق�دس وصلحائه فرأى من�ه فطن� ًة وذكاء فخطبه
لالش�تغال ورغ ّبه فيه ،وقرأ عليه (احلاوي الصغري) يف التقسيم ،وأذن له بعد
ٍ
ف به».
يسري يف التدريس بحيث ُع ِر َ
 سري أعالم النبالء (.)451-450/21
 الوايف بالوفيات (.)162/4
 الضوء الالمع (.)12-11/1
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 ومنهم الشيخ هاشم التاجي أمني الفتوى يف دمشق (ت1264:هـ):جاء يف ترمجة العامل الفاضل عثامن مردم الدمش�قي (1304-1235هـ)

أن�ه «كان يف حداثته يميل إىل الفتوة يف مس�لكه وملبس�ه ،فاتف�ق أنه بينام كان
واقف ًا ذات يوم يف مدخل حيه قرب املارس�تان النوري إذ رآه الش�يخ هاش�م

التاجي يتبعه تالمذته ،فس َّلم عليه وقال له« :يا بني ،ال جيمل بمثلك أن يضيع
أوقات�ه ،ويق�ف مثل ه�ذا املوقف ،فقابلني غ�د ًا يف دار هاش�م التاجي» .فلام

علم أن الذي كلمه هو الش�يخ نفس�ه بكَّر إليه ،وأخذ يتلقى عنه ،ولبس اجلبة
والعاممة البيضاء ،والزمه ،وتزوج إحدى بناته».
 -ومنهم الشيخ ريض الغزي (ت1286:هـ):

جاء يف ترمجة شيخ الشام ورئيس علامئها الشيخ سليم العطار (-1232

1307ه�ـ) أنه «طلب العلم بعد أن جاوز اخلامس�ة عشرة من عمره ،وقبل

مر به يوم ًا الش�يخ
ذلك مل يش�تغل بالطلب ،بل كان يلعب مع الصبيان ،حتى َّ

ريض الغ�زي وهو يلع�ب ،فقال له« :أليس من العار ْ
أن تكون حفيد الش�يخ
حامد ش�يخ علامء الش�ام ويف حجره وأنت هبذه احلال�ة؟!» فانتبه من غفلته،

وش�مر ع�ن س�اعد اجل�د واالجته�اد ،والزم ال�دروس ،وثاب�ر على احلفظ
َّ
والقراءة ،حتى تضلع يف خمتلف العلوم وسبق أقرانه».

 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري ( .)42/1وترمجة التاجي يف تاريخ علامء
دمشق وأعياهنا يف القرن الثالث عرش اهلجري (.)510/2
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري ( .)89/1وقد جاء يف ترمجة الشيخ ريض
(ويع�رف بـ:رضا) أنه ولد س�نة (1234هـ) كما يف ترمجته يف :علامء دمش�ق وأعياهنا=  
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 ومنهم الشيخ أبو عبد اهلل حممد املدين بن عيل بن جلون:ج�اء يف ترمجة العالمة حمم�د بن جعفر الكت�اين (ت1345:هـ) أنه أخذ

دربه عىل االش�تغال
ع�ن ع�دد من العلامء منهم الش�يخ املذك�ور «وهو الذي ّ
بعلم احلديث ،وح َّببه إليه ،وهو عمدته».

والواقع أن وجود احلاثني عىل العلم كان له آثار ضخمة يف تاريخ العلم،

وتوج�ه ب�ه إىل العل�م ناس كثير ،وقد يتأخر نبغ�اء عن الطل�ب لعدم وجود
من حيثهم.

فه�ذا الس�خاوي يق�ول يف ترمج�ة ش�يخه اب�ن حج�ر« :وفرت عز ُم� ُه عن

االش�تغال م�ن أج�ل أن�ه مل يكن له َم� ْن حيثه عىل ذل�ك ،فلم يش�تغل إال بعد

استكامل سبع عرشة سنة».

فكيف لو َو َجدَ َم ْن حيثه ويرعاه قبل هذه السن؟
 -وأول من َس� َّن سنة التشجيع يف بالد الشام  -أي يف العرص احلديث -

ه�و العالمة مربيِّ اجليل الش�يخ طاهر اجلزائري ،الفيلس�وف املؤرخ اجلديل،

ال�ذي من آثاره امل�دارس االبتدائي�ة النظامية يف الش�ام ،واملكتب�ة الظاهرية،
واألستاذ حممد كرد عيل بك أبو النهضة الفكرية يف الشام وقائدها ،واألستاذ

= يف الق�رن الثالث عرش اهلجري ( .)677/2ف�إن صح هذا فيكون أصغر من املنصوح
الشيخ سليم العطار ،ويكون نصحه وحضه من باب نصح األقران فيام بينهم.
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)414/1
 اجلواهر والدرر (.)124/1
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حم�ب الدين اخلطيب ،ومم�ا كتب يف ذم التثبيط...« :وق�د عجبت من أولئك
الذين يس�عون ف�ي تثبيط الهم�م ،في هذا الوق�ت الذي يتنبه في�ه الغافل...

وكان األجدر بهم أن يش�فقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى

غيره�م بالنف�ع ،ول�م ُي َر أحدٌ م�ن المثبطين قديم� ًا أو حديث ًا أت�ى بأمر مهم،
فينبغي للجرائد الكبيرة ،أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة ،والتحذير

منه�ا ،ليخلص منها من لم تس�تحكم في�ه ،وينتبه الن�اس ألربابها ليخلصوا

من ضررهم».

ق�ال ه�ذا األس�تاذ عل�ي الطنط�اوي وأض�اف« :وكان الش�يخ  -طاهر

يش�جع كل عامل ،وال يثني أح�د ًا عن غاية صالحة،
الجزائ�ري  -في حياته
ِّ
حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له :إذا جاءك من يريد تعلم النحو

في ثالثة أيام ،فال تقل له إن هذا غير ممكنَّ .
فتفل عزيمته ،وتكسر همته،
ولكن أقرئه وح ِّبب إليه النحو ،فلعله إذا أنس به واظب على قراءته».
* * *
 قلتَّ :
ذكرين هذا بام قاله السخاوي عن مصنفات اإلمام الكافيجي (ت879:هـ)« :ومن
محاسنها (شرح القواعد الكبرى) البن هشام ،كتبه عنه غير واحد من الفضالء ،وزادت
َ
إعراض كثي ٍر
َب على كاتبها الس�تدعائه
عد ُة كراريس بعض نس�خه عل�ى الثالثينَ ،
وعت َ
من قاصري الهمم عنه إذا سمع أنه في هذا المقدار» .الضوء الالمع (.)260/7
 من مقال له بعنوان «التش�جيع» ضمن كتابه فكر ومباحث (ص .)145وقد ذكر األس�تاذ
الطنطاوي في هذا المقال ما حصل لدى بعض المتأخرين من (احتكار علمي) مؤسف،
أدى بهم إلى صرف الكثيرين عن العلم!! وممن ُسعي فيهم لصرفهم اإلمام ابن عابدين،
والعالم�ة محم�د كرد علي ،لوال لط�ف الله عز وج�ل ،فارجع إلى هذا المق�ال واقرأه
فهو مهم.
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تأليف الكتب احلاثة على الطلب
وم�ن العناية هبم تأليفه�م هلم الكتب التي حتثهم على العلم ،وتذكر هلم

فضله ،وترغبهم فيه ،وتقدح عزائمهم لإلقبال عليه ،وااللتحاق بأهله:

وم�ن الكت�ب املمي�زة يف ه�ذا املج�ال كت�اب اإلم�ام األدي�ب أيب هالل

العس�كري (ت بعد395:هـ) ،املس�مى «احلث عىل طل�ب العلم واالجتهاد

يف مجعه».

ونقرأ فيه قول مؤلفه أيب هالل« :وإن كنت  -أهيا األخ  -ترغب يف سمو

القدر ،ونباهة الذكر ،وارتفاع املنزلة بني اخللق ،وتلتمس عز ًا ال تثلمه الليايل
وغنى بال مال،
واألي�ام ،وال تتحيفه الدهور واألعوام ،وهيبة بغري س�لطان،
ً

ومنفعة بغري سالح ،وعالء من غري عشرية ،وأعوان ًا من غري أجر ،وجند ًا بال
دي�وان وفرض ،فعليك بالعلم ،فاطلبه يف مظانه ،تأتك املنافع عفو ًا ،وتلق ما

تعتمد منها صفو ًا».

وقد اشتمل هذا الكتاب عىل املوضوعات اآلتية:
 األمور التي تعني عىل حتصيل العلم. طلب العلم يقدَّ م عىل كل طلب. العلم يرفع اململوك حتى جيلسه جمالس امللوك. احلث عىل طلب العلم (ص.)48
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 فضل العلم. رحلة العلامء يف طلب العلم. احلرص عىل لقاء العلامء. احلث عىل حفظ العلم. سهولة احلفظ ملن اعتاده. رفع الصوت يف احلفظ. حرص العلامء عىل القراءة. قيمة الذكاء وجودة القرحية. احلفظ عند العرب. حرص العلامء عىل حتصيل العلم. الكامل من الناس من يعرف فضل العلم. األدب يف جمالسة العلامء...وهكذا.* * *

 هذه العناوين من وضع حمقق الكتاب الدكتور عبد املجيد دياب.
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تأليف الكتب يف رسم منهج الطلب
 -ومن عنايتهم بطالب العلم تأليفهم هلم الكتب التي تدهلم عىل الطريق

الصحي�ح يف طلب العلم وختترص هلم املس�افات ،وتوض�ح املعامل ،وتطلعهم

عىل جتارب السابقني:

وم�ن األمثلة عىل ذلك ما ألفه احلاف�ظ الكبري اخلطيب البغدادي (املتوىف

سنة 463هـ) يف هذا املجال ،أعني كتابيه العظيمني:
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع. -والفقيه واملتفقه.

ف�إن هذي�ن الكتابين ال غنى لطالب عل�م احلديث ،وطال�ب علم الفقه

عنهما ،وم�ن املفيد جد ًا أن أورد هنا ما قال�ه يف مقدمتيهام لنرى اهتامم العلامء

بطالب العلم كيف كان.

قال  -رمحه اهلل  -يف مقدمة كتابه «اجلامع»:
«ق�د ذك�رت يف كت�اب «رشف أصح�اب احلدي�ث» ما حي�دو ذا [اهلمة]

على تتبع آثار رس�ول اهلل � ،واالجتهاد يف طلبها ،واحلرص عىل سماعها،
واالهتمام بجمعه�ا ،واالنتس�اب إليها ،ول�كل علم طريقة ينبغ�ي ألهله أن
يسلكوها ،وآالت جيب عليهم أن يأخذوا هبا ويستعملوها.

 ( )120-115/1مع حذف الشواهد التي يذكرها بعد كل فقرة.
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وق�د رأي�ت خلق ًا من أه�ل هذا الزمان ينتس�بون إىل احلدي�ث ،ويعدون

أنفس�هم من أهله ،املتخصصني بسماعه ونقله ،وهم أبعد الناس مما يدّ عون،

وأقله�م معرف�ة بما إليه ينتس�بون ،ي�رى الواحد منه�م إذا كتب ع�دد ًا قلي ً
ال

من األجزاء ،واش�تغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر ،أنه صاحب حديث
على اإلطلاق ،ومل�ا جيهد نفس�ه ويتعبها يف طِالب�ه ،وال حلقته مش�قة احلفظ

لصنوفه وأبوابه...

وهم مع قلة كتبهم له ،وعدم معرفتهم به أعظم الناس كرب ًا ،وأشد اخللق
ٍ
ٍ
لطالب ذم�ة ،خيرقون
لش�يخ حرم�ة ،وال يوجبون
تيه� ًا وعجب� ًا ،ال يراعون
بالراوي�ن ،ويعنفون على املتعلمني ،خالف ما يقتضيه العلم الذي س�معوه،

وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه...

والواجب أن يكون طلبة احلديث أكمل الناس أدب ًا ،وأش�دهم تواضع ًا،

وأعظمهم نزاهة وتدين ًا ،وأقلهم طيش ًا وغضب ًا ،لدوام قرع أسامعهم باألخبار

املش�تملة عىل حماس�ن أخالق رس�ول اهلل � وآدابه ،وسرية السلف األخيار

م�ن أهل بيته وأصحابه ،وطرائ�ق املحدِّ ثني ،ومآثر املاضني ،فيأخذوا بأمجلها
وأحسنها ،ويصدفوا عن أرذهلا وأدوهنا...

وأن�ا أذك�ر يف كتايب هذا بمش�يئة اهلل م�ا بنَ َق َلة احلديث وحمُ َّال�ه حاجة إىل

معرفته واس�تعامله ،من األخذ باخلالئق الزكية ،والس�لوك للطرائق الرضية،

يف السامع واحلمل ،واألداء والنقل ،وسنن احلديث ورسومه ،وتسمية أنواعه
وعلوم�ه ،عىل ما ضبطه حفاظ أخالفنا ،عن األئمة من ش�يوخنا وأسلافنا،

ليتبعوا يف ذلك دليلهم ،ويسلكوا بتوفيق اهلل سبيلهم».
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وهب�ذا يكون ق�د اتضح م�ا أراده من تألي�ف كتابه هذا ،ال�ذي يصح أن

نطل�ق عليه أن�ه املنهج القويم لطلب علم احلديث س�لوك ًا وعمل ً
ا وطريقة،
ومن املهم التوقف عند قوله« :ولكل علم طريقة ينبغي ألهله أن يس�لكوها،
وآالت جي�ب عليه�م أن يأخذوا هبا ويس�تعملوها» الذي ي�دل بوضوح عىل

فكرته ونيته وهدفه.

وإذا ق�رأ الطال�ب ه�ذا الكت�اب على ش�يخ ناص�ح وتفهم�ه وطبق�ه

يك�ون ق�د س�لك أخصر الطري�ق إىل حتصيل ه�ذا العل�م والتخص�ص فيه
والرباعة بمعرفته.

وم�ن منهج مؤلفه أنه يأيت بالقاع�دة أو ا َمل ْع َلم أو النصيحة أو التوجيه ثم

يس�وق الشواهد التي استقى منها ذلك ،فهو كتاب نظري وعميل ،فرحم اهلل

تلك النفس التي أهلمته وأخرجته.

 -أم�ا يف كتابه «الفقي�ه واملتفقه» فقد افتتحه باحلدي�ث عن فضل العلامء

الفقه�اء ث�م ق�ال« :ثم بني رس�ول اهلل � بس�نته ف�رض العلم على أمته،
وح�ث على تعلم القرآن وأحكامه ،والس�نن وموجباهت�ا ،والنظر يف ذلك ما
حيدو ذا الرأي األرش�د والطريق األقصد عىل التفقه يف دين اهلل ،والنظر يف

أحكامه ،واالجتهاد يف تعلم ذلك وحفظه ودراسته .وأذكر من أصول الفقه،
وتثبي�ت احلجاج ،وحممود الرأي ومذمومه وكيفي�ة االجتهاد وترتيب أدلته،

 (.)71-70/1
 حيسن التنبه إىل التامثل بني الكتابني يف هذا األسلوب.
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واآلداب التي ينبغي أن يتخلق هبا الفقيه واملتفقه ،واس�تعامهلام اهلدي والوقار

واخلش�وع واإلخبات يف تعلمهام وتعليمهام ،ومما يلز ُم الفقي َه املجتهدَ واملتفق َه
املسرتش�دَ  ،وجيب عليهام ،ويس�تحب هلام ،ويكره منهام ،م�ا يتبني نفعه ملن

وو ِّفق للعمل به إن شاء اهلل تعاىل».
فهمه ُ

ومن الرضوري جد ًا أن يعود هذان الكتابان إىل مناهجنا الدراسية ليستفاد

منهام دقة املنهج ،ووضوح اهلدف ،واجلمع األمثل بني العلم والعمل.

ومل يكت�ف العلامء بذلك ،ب�ل كتبوا ووضحوا لنا كذلك الطريقة العلمية

الالزم�ة يف طل�ب س�ائر العل�وم ،ولننظ�ر «أدب الطل�ب ومنته�ى األرب»

للش�وكاين (ت1250:هـ) فقد قس�م الطالب إىل أربع طبقات ،ورسم لكل
طبقة ما ينفعها.

وإىل جان�ب ه�ذا كتب�وا للطالب وبين�وا اآلداب الالزمة هل�م يف حياهتم

العلمي�ة ،ومن ذلك ما كتبه اإلمام ابن مجاع�ة (ت733:هـ) يف كتابه «تذكرة

السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتع ِّلم» فقد جعله مخسة أبواب ،عقد الباب

الثالث آلداب املتعلم يف نفس�ه ،وآدابه مع ش�يخه وقدوته ،وآدابه يف دروسه
وقراءته يف احللقة ،وما يعتمد مع الشيخ والرفقة.

الفقيه املجتهدُ
واملتفقه املسرتشدُ » وهذا ضبط خطأ فليجتنب.
يلزم
ُ
ُ
 يف األصل« :وممّا ُ
 وبين هذين الكتابني حلافظ املرشق وكتاب (جامع بيان العلم وفضله) حلافظ املغرب ابن
عبد الرب أوجه شبه متعددة ،وحبذا التوجه إىل كتابة دراسة فاحصة تتناول هذا املوضوع،
وقد تويف احلافظان يف سنة واحدة ،وهي (463هـ).
 اقرأ :أدب الطلب (ص.)158-112

48

وعق�د الب�اب الرابع لألدب م�ع الكتب التي ه�ي آلة العل�م وما يتعلق

بتصحيحه�ا ،وضبطه�ا ،ومحله�ا ووضعه�ا ،ورشائه�ا وعاريته�ا ونس�خها

وغري ذلك.

وعقد الباب اخلامس آلداب س�كنى امل�دارس للمنتهي والطالب ،ألهنا

مساكنهم يف الغالب.

 -وجاء بعده العالمة بدر الدين الغزي (ت984:هـ) وألف كتابه الرائع

« الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد » فأكد ما سبق وزاده بيان ًا.

 -ومن الش�عر الناف�ع املاتع الذي يدخ�ل يف هذا الب�اب ،ويقرأ يف ذلك

املحراب نصيح�ة لطالب العلم ،واختصار ًا للمس�افات ،وبيان ًا للمهامت ما
قاله الكاتب البليغ الرفيع الشأن أبو الفتح النطنزي :حممد بن عيل بن إبراهيم

(ت :يف حدود 550هـ):

يـا طالب ًا للعلم كي حيظى بـه

دنيا ودينـ ًا حـظـو ًة تـعـلـيـه

اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به

هلل ثم انـشــره فـي أهـلـيـه



 -وم�ن قبله قال اإلمام عبد اهلل بن املب�ارك (ت181:هـ)« :أول العلم:

النية ،ثم االستامع ،ثم الفهم ،ثم العمل به ،ثم احلفظ ،ثم النرش».
 اقرأ :تذكرة السامع واملتكلم (ص.)134-79
 الوايف بالوفيات (.)162/4
 حترف يف الديباج املذهب ( )408/1وغريه إىل :العلم!.
 أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصيمري (ص.)137
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وق�ال أب�و حام�د الغرناط�ي :حمم�د بن عب�د الرحي�م القيسي (-473

565هـ):

العلم يف القلب ليس العلم يف الكتب
				

فـال تكـن مغـرمـ ًا باللهـو واللعب

فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به
				

فالعلم ال يـجـتـنـى إال مـع التعب



وقال الشاعر غياث بن حممد الدهستاين:
ليس إىل مـا تـريـد مـا مل

تلـتـق أسبـابـه مـســا ُغ

والعلم من رشطه ثالث:

املال والصحـة والفـرا ُغ



 ومما ينشد يف املحرضة املوريتانية للداللة عىل طريق أخذ العلم:ُ
وحفظ الرس ِم
كتب إجاز ٌة
ٌ

قراء ٌة تدريسُ :
أخذ العل ِم

وم ْن يقدِّ م رتبة عن املحل
َ

ِ
املراتب املرا َم مل ينـل
من



* * *
 الوايف بالوفيات (.)249/3
 دمية القرص (.)54/2
 أنش�دنيهام األخ الش�يخ حمم�د عبد اهلل ولد التمني ،الباحث يف دائرة الش�ؤون اإلسلامية
والعمل اخلريي بديب .ويف هذا املوضوع حاجة إىل تتبع واستيفاء.
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إرشاد املعلمني يف تعليم الطالب
ومنها إرش�اد املعلمني إىل اآلداب التي ينبغي هلم أن يراعوها مع طلبتهم

وتالمذهتم:

وق�د ذكروا هذا يف الكت�ب التي وضعوها يف أدب العل�م ،ومن ذلك ما

كتب�ه العالمة بدر الدي�ن الغزي (ت984:هـ) يف كتابه «الدر النضيد يف أدب
املفي�د واملس�تفيد» فقد أقام كتابه عىل س�تة أبواب ،جعل الب�اب الثالث منها
آلداب املعلم واملتعلم وهي كام يقول ثالثة أنواع:

النوع األول :آداب اشرتكا فيها ،وهي منقسمة إىل قسمني...
النوع الثاين :آداب خيتص هبا املعلم ،وهي تنقسم ثالثة أقسام:
القسم األول :آدابه مع نفسه.
القسم الثاين :آدابه مع طلبته.
القسم الثالث :آدابه يف درسه.
النوع الثالث :آداب خيتص هبا املتعلم ،وهي ثالثة أقسام...
والذي هيمنا هنا القسم الثاين من النوع الثاين ،وقد ذكر فيه اآلداب اآلتية

التي تبني عظيم اهتامم العلامء بالطالب ،وسأقترص عىل العناوين تارك ًا الرشح

للقارئ ليعود إىل الكتاب بنفسه ،وهذه اآلداب هي كام قال:
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 -ينبغي للمعلم إذا ملح يف املتعلم اخلري وأنس فيه الرش�د ،أن يؤدبه عىل

التدريج باآلداب الس�نية والش�يم املرضية ،ورياضة نفسه باآلداب والدقائق
ويعوده الصيانة يف مجيع أموره اخلافية واجللية.
اخلفيةِّ ،

 ومنها :أن يرغبه يف العلم ويذكِّره بفضائله وفضائل العلامء. ومنها :أن حيب له ما حيب لنفسه ،ويكره له ما يكره لنفسه من الرش. -ومنها  -وهو أعم مما قبله  :-أن يزجره عن س�وء األخالق وارتكاب

املحرم�ات أو املكروه�ات ،أو م�ا يؤدي إىل فس�اد حال ،أو ترك اش�تغال...

بطري�ق التعريض ما أمكن ال بطريق الترصيح .وذكر الش�يخ الغزي هنا متى
ينه�اه جه�ر ًا ،ومتى يلج�أ إىل طرده واإلع�راض عنه إىل أن يرجع إىل رش�ده

وهو مهم.

 ومنها :أن ال يتعاظم عىل املتعلمني بل يلني هلم ويتواضع. -ومنه�ا :أن يوقره�م ويعظمه�م وحيس�ن خلق�ه معه�م ويتلط�ف هبم

ويرحب هبم إذا لقيهم وعند إقباهلم عليه.

 -ومنه�ا  -وه�و من تتمة ما ذكر  :-إذا غ�اب أحد منهم أو من مالزمي

احللقة زائد ًا عىل العادة سأل عنه وعن أحواله ومن يتعلق به...

 -ومنه�ا :ينبغي أن يس�تعلم أسماء طلبته وحارضي جملس�ه وأنس�اهبم

ومواطنهم وأحواهلم ويكثر الدعاء هلم.
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 ومنه�ا :أن يكون س�مح ًا بب�ذل ما حص َّله من العلم ،س�ه ًال بإلقائه إىل

مبتغيه ،متلطف ًا يف إفادته طالبيه...

 -ومنه�ا  -كام ق�ال الغزايل ريض اهلل عنه  :-صد املتعلم عن أن يش�تغل

بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العني...

 -ومنه�ا :أن يك�ون حريص� ًا على تعليمهم ،ب�اذالً وس�عه يف تفهيمهم،

وتقري�ب الفائ�دة إىل أذهاهنم ،مهت ًام بذلك ،مؤثر ًا ل�ه عىل حوائجه ومصاحله

ما مل يكن رضورة....

 -ومنه�ا :أن يذك�ر هل�م قواع�د الفن التي ال تنخ�رم مطلق� ًا أو غالب ًا مع

مستثنياهتا أن لو كانت...

 -ومنه�ا :أن حيرضهم عىل االش�تغال يف كل وقت ،ويطالبهم يف أوقات

بإعادة حمفوظاهتم ،ويسأهلم عام ذكره هلم من املهامت...

 -ومنه�ا :ينبغ�ي ل�ه أن يطرح عىل أصحابه ما يراه من مس�تفاد املس�ائل

وخيترب بذلك أفهامهم...

 -ومنه�ا :إذا ف�رغ من رشح درس فال بأس بطرح مس�ائل تتعلق به عىل

الطلبة...

 -ومنه�ا :أن ينصفهم يف البحث فيعرتف بفائدة يقوهلا بعضهم وإن كان

صغري ًا ،فإن ذلك من بركة العلم...

 وقد ذكر هنا (ص )113الطريقة املثىل يف إلقاء الدرس فليقرأ.
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 -ومنها :أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم عىل بعض عنده يف مودة أو

اعتناء مع تساوهيم يف الصفات...

 ومنها :أن يقدّ م يف تعليمهم إذا ازدمحوا األسبق فاألسبق... -ومنها :إذا س�لك الطالب يف التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو حتمله

طاقته وخاف ضجره ،أوصاه بالرفق بنفسه...

 ومنه�ا :إذا كان متكفل ًا ببع�ض العل�وم ال ينبغي ل�ه أن يقبح يف نفس

الطالب العلوم التي وراءه...

 -ومنه�ا  -وه�و م�ن امله�م  :-أن ال يت�أذى مم�ن يق�رأ علي�ه إذا ق�رأ

عىل غريه.

ثم تكلم الغزي عىل آداب املع ِّلم يف درسه ،وهي آداب كذلك يف مصلحة

الطالب فلرتاجع وتقرأ وهيتم هبا.

* * *

 انظر :الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد (ص.)118-108
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الوصية بهم
ومن العناية هبم :الوصية هبم واحلض عىل احتامهلم وإفادهتم:
 ق�ال اإلمام أبو حنيف�ة يف وصيته أليب يوس�ف« :وأقبل عىل متفقهيكٍ
واحد منهم ابن ًا وولد ًا لتزيدهم رغبة يف العلم».
كأنك اختذت كل
 -وق�ال الربيع بن س�ليامن« :كتب إ َّيل أبو يعق�وب البويطي من احلبس:

أن اصرب نفس�ك للغرباء ،وأحس�ن خلقك ألهل حلقتك ،فإين مل أزل أسمع
الشافعي يكثر ْ
أن يتمثل هبذا البيت:

أهـني هلم نفسـي لكي يكـرموهنا
				

ولن تكـرم النفس التي ال هتينها».

 -وق�ال اإلمام أمحد بن حنبل البنهَ « :أفِ�دْ أصحاب احلديث وأكرمهم،

ف�إن إبراهي�م ب�ن بكر ب�ن عياش مل يك�ن يفي�د أصحاب احلدي�ث وجيفوهم
فلم يفلح.

وروى احلاك�م يف تارخي�ه ع�ن اإلمام عب�د اهلل بن املبارك ق�الَ :م ْن بخل
يموت فيذهب علمه ،وإ َّما َأ ْن ينس�ى حديثه ،وإ َّما
بالعلم ابتيل بثالث :إ َّما أن
َ
َأ ْن ُيبتىل بالسلطان».

 انظر :الوصية يف آخر األشباه والنظائر البن نجيم (ص.)430
 مناقب الشافعي للبيهقي (.)101-100/2
 اآلداب الرشعية واملنح املرعية ( .)105/2وروى اخلطيب هذا القول عن سفيان الثوري
بلفظ مقارب ،والثالثة عنده :أن تذهب كتبه .اجلامع (.)370/1

55

 ومن ذلك الكتابة إىل العلامء بالوصاة هبم ،ومن هذا: -رس�الة اإلمامني احلافظني حييى بن معين وأمحد بن حنبل إىل أيب داود

الطياليس بش�أن اإلمام احلاف�ظ عباس بن حممد ال�دوري البغدادي (-185

291هـ):

قال الذهبي« :قال إسماعيل الصفار :س�معت عباس� ًا ال�دوري ،يقول:

كتب يل حييى بن معني وأمحد بن حنبل إىل أيب داود الطياليس كتاب ًا ،فقاال فيه:
فتى يطلب احلديث ،وما قاال :من أهل احلديث.
إن هذا ً

قلت :كان مبتدئ ًا له س�بع عرشة س�نة ،ثم إنه ص�ار صاحب حديث ،ثم

صار من حفاظ وقته».

والشاهد أن هذين اإلمامني كتبا لعباس أي ًا كان اللفظ.
 -وم�ن ذل�ك رس�الة احلاف�ظ أيب بك�ر الربق�اين إىل احلاف�ظ أيب نعيم

األصبهاين حمدث أصبهان ،يوصيه بأيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي،
يقول يف فصل منها:

 سري أعالم النبالء (.)523/12
 هو اإلمام احلافظ شيخ الفقهاء واملحدثني أمحد بن حممد اخلوارزمي الشافعي شيخ بغداد.
قال اخلطيب :كان ثقة ورع ًا ثبت ًا مل نر يف شيوخنا أثبت منه ،عارف ًا بالفقه ،له حظ من علم
العربية كثري ،صنف ( مس�ند ًا ) ضمنه ما اش�تمل عليه صحيح البخاري ومسلم ...وكان
حريص ًا عىل العلم منرصف اهلمة إليه .ولد س�نة (336هـ) وسكن بغداد ،ومات هبا سنة
(425هـ) .من ترمجته النافعة املحفزة يف تذكرة احلفاظ (.)1075-1074/3
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«وق�د نفذ إلى م�ا عندك عمد ًا متعمد ًا أخونا أب�و بكر أحمد بن علي بن

ثابت  -أيده الله وسلمه  -ليقتبس من علومك ،ويستفيد من حديثك ،وهو

 -بحمد الله  -ممن له في هذا الش�أن س�ابقة حس�نة ،وق�د ٌم ثابتة ،وفهم به

وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله
حسن ،وقد رحل فيه وفي طلبه،
َ
الطالبين له ،وس�يظهر لك منه عند االجتماع م�ن ذلك مع التورع والتحفظ
وصحة التحصيل ما يحسن لديك موقعه ،وتجمل عندك منزلته.

�ت من�ه لدي�ك ه�ذه الصف�ة ،أن تلين ل�ه جانبك،
صح ْ
وأن�ا أرج�و إذا َّ

وأن تتوف�ر ل�ه ،وتحتمل منه ما عس�اه ي�ورده م�ن تثقيل في االس�تكثار ،أو
زي�ادة ف�ي االصطب�ار ،فقديم� ًا حمل الس�لف ع�ن الخل�ف ما ربم�ا ثقل،
وتوفروا على المس�تحق منهم بالتخصيص والتقدي�م والتفضيل ،ما لم ينله

الكل منهم».

 -ومنه كتابة العالمة الش�يخ علي بن صادق الداغستاني الشافعي نزيل

دمشق (ت :قبل 1205هـ) إلى اإلمام محمد مرتضى الزبيدي:
قال الزبيدي في ترجمته:

«اإلم�ام العالم�ة ،ف�ارس المعقول ،والمق�دام في الف�روع واألصول.

ق�رأ العل�م في بالده فأتقنه ومه�ر فيه ،ثم ورد حلب وحضر دروس الش�يخ
محمود بن محمد األنطاكي ...وورد دمشق فتديرها ،وألقى الدروس تحت

 معجم األدباء (.)395/1
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قبة النس�ر ،وحضرة غالب أهل بلده ،وكان حس�ن التقرير ،حس�ن اإلمالء،
حس�ن التحرير ،رأس ًا في السنة ،جب ً
ال من جبال العلم ،وانتهت إليه الرئاسة

والشهرة ..وصل إلي كتاب منه مرتين بالتوصية على بعض أتباعه.»...
* * *

 املعجم املختص (ص.)529
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نور الصباح
 سؤاهلم لتحفيزهم ومعرفة منزلتهم. احلرص التام عىل تعليمهم. الداللة عىل الشيوخ النفاعني. الصرب عليهم وحتملهم. عدم أخذ يشء منهم أو استخدامهم. مساعدهتم باملال واجلاه وإكرامهم. مساواهتم بالنفس يف التعامل. -مراعاة أحواهلم املعاشية.

سؤاهلم لتحفيزهم ومعرفة منزلتهم
وم�ن عناي�ة العلم�اء بالطلاب ط�رح أس�ئلة عليه�م عن�د أول اللق�اء

به�م ،أو ف�ي حين األخ�ذ والتلق�ي ،وذل�ك لتحفيزه�م ،ومعرف�ة منزلتهم
م�ن العل�م والتحصي�ل ،ليعاملوه�م وف�ق ذلك ،وه�و ما يمكن أن يس�مى

امتحان المقابلة.

 -ومن األمثلة على ذلك ما جرى لسعيد بن إسحاق الجشمي مع شيخه

النحوي اللغوي خلف بن مختار األطرابلسي المغربي (ت290:هـ):

قال سعيد« :سألت خلف بن مختار أن أقرأ عليه قصيدة النابغة ( :يا دار

مية ) .فقال :افعل ،فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله:
يعج ُم أعـلى الـروق ُمنْ َقبض ًا
وظـل ُ
		

		

في حالك اللون َصدْ ق غير ذي َأ َو ِد

الصدق؟ فقلت :ال أعلم،
فقال لي :لتخبرني  -وقد علمت ما أراد  -ما َّ

الصدق من القول .فقال لي :فيجب
الصدق  -بالكس�ر -؟ قلتِّ :
قال :فما ِّ
علي�ك أن ت�روي ما تع�رف ،وتدع م�ا ال تعرف .فأنش�دته بالكس�ر ،ألعلم

م�ا يك�ون منه ،فرأيته يبتس�م ،وكان إنش�ادي له�ا لي ً
ال في المس�جد الجامع

الص ْلب ،وكذلك
الص�دْ َقُّ :
 وكن�ت أحفظه�ا  ، -فقلت له :لم تبس�مت؟ َّالرواية ،ولكن تجاهلت لك ألعلم ما يكون منك.
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فخج�ل من ذلك ،وقال :أنش�د ما أحبب�ت ،فإني ال أخفي عنك ش�يئ ًا.

فكان بعد تلك الليلة كما وعد».

وخل�ف ب�ن مخت�ار ق�ال عن�ه القفط�ي« :كان صاح�ب نح�و ولغ�ة،

بخي ً
ال بعلمه».

 ومنه ما جرى لإلمام الذهبي في رحلته إلى مصر:ق�ال تلمي�ذه ت�اج الدين الس�بكي« :ولما دخل إلى ش�يخ اإلسلام ابن

دقيق العيد  -وكان المذكور ش�ديد التحري في اإلس�ماع  -قال له :من أين

جئت؟ قال :من الش�ام .قال :بم تعرف؟ ق�ال :بالذهبي .قال :من أبو طاهر
الذهبي؟ فقال له :المخلص .فقال :أحسنتَ .م ْن أبو محمد الهاللي؟ قال:

س�فيان بن عيينة .قال :أحس�نت اق�رأ .ومكنه من القراءة علي�ه حينئذ إذ رآه
عارف ًا باألسماء».

 ومنه ما جرى للحافظ ابن حجر مع شيخه سراج الدين البلقيني:قال الحافظ« :وقرأت عليه كتاب (دالئل النبوة) للبيهقي ...وجرت لي

معه في حال قراءتها نوادر ،وذلك أنه كان يستكثر ما يقع من النكت الحديثية
 إنباه الرواة (.)386/1
 املصدر السابق.
 طبقات الش�افعية الكربى ( ،)102/9والن�ص يف اجلواهر والدرر (« :)268/1بلغنا أن
احلاف�ظ الذهب�ي أول ما اجتم�ع بالتقي ابن دقي�ق العيد ،أحب التقي امتحانه بام يس�تدل
ب�ه على معرفته ،فقال ل�ه :من أبو العباس الذهب�ي؟ فبادره الذهبي بقول�ه :هو أبو طاهر
حممد بن عبد الرمحن املخلص .فقال له التقي :أنت حافظ».
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في المجلس ،ويقول :هذا ال يصدر إال عن تبييت مطالعة ومراجعة ،فكنت
أتنص�ل م�ن ذلك ،فال يقبل ،إل�ى أن أمرني بترك الجزء ال�ذي يقرأ فيه عنده
تل�ك الليل�ة ،وكان يع�رف أن ال نس�خة لي ب�ه ،فتركته عنده .فلم�ا أصبحنا

علي القراءة ،وقال:
مر إس�ناد فيه :حدثنا تمتام ،فقطع َّ
وش�رعت في القراءة َّ

َم ْن تمتام هذا؟ فإنني راجعت األس�ماء فلم أج�ده ،وظننته تصحيف ًا .فقلت

له :بل هو لقب ،واسمه محمد بن غالب بن حرب ،حافظ مشهور .قالَ :م ْن

ذك�ره؟ قلت :الخطيب في (تاريخ بغداد) ،وله ترجمة عندكم في (الميزان)
للذهب�ي ،ألن بعض الناس تكلم فيه .فس�كت الش�يخ ،وقال له ولده جالل

الدين وأنا أسمع :هذا حافظ فال تمتحنه بعدها.

َ
األول من (تغليق التعليق)
وأحضرت للش�يخ بعد ختم الكتاب الج�ز َء

والتمس�ت أن يفه�رس أوله ،ففع�ل ،ووصفني بالحف�ظ والفضل ،وتبعه
شيخنا العراقي ،والقاضي جالل الدين وغيرهما».

وروى الس�خاوي أن البلقيني قال له :يا ش�يخ ش�هاب الدين ،اقرأ فقد

أقررنا لك».

* * *

 أي يكتب تقريظ ًا.
 املجمع املؤسس للمعجم املفهرس (.)306-305/2
 اجلواهر والدرر (.)267/1
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احلرص التام على تعليمهم
وم�ن العناي�ة هبم احلرص الش�ديد التام عىل تعليمهم ،وبذل الوس�ع يف

تفهيمه�م ،واتب�اع أفض�ل األس�اليب لتخرجيه�م .ولنتأمل يف ه�ذه األقوال
واملواقف:

 -جاء عن اإلمام احلافظ هش�ام بن حس�ان (ت146:هـ) أنه كان يقول

ألصحاب احلديث:

ٍ
واحد منكم».
«لوددت أين قارورة حتى كنت أقطر يف حلق كل
ُ
 -وج�اء عن اإلمام س�فيان الث�وري (ت161:هـ) أنه ق�ال«:واهلل لو مل

يأتوين ألتيتهم يف بيوهتم -يعني أصحاب احلديث .»-

 ومن ذلك ما جاء عن اإلمام الشافعي (ت204:هـ):قال تلميذه الربيع بن سليامن املرادي (270-173هـ)«:قال يل الشافعي:

لو أستطيع أن أطعمك العلم ألطعمتكه».

ويف هذا السياق ما جاء عن هؤالء العلامء:
 سري أعالم النبالء (.)361/6
 جامع بيان العلم (.)473/1
 مناقب الشافعي للبيهقي ( ،)147/2باب ما يؤثر عنه يف فضل العلم والرتغيب يف تعلمه
وتعليمه والعمل به .وجامع بيان العلم (.)473/1
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 اإلمام احلافظ الفقيه عبد اهلل بن وهب (ت197:هـ):قس�م دهره عىل ثالثة
قال اإلمام س�حنون بن س�عيد :كان ابن وهب قد ّ

أجزاء :فكان أربعة أشهر ُيع ِّلم الناس ،وأربعة أشهر يف الرباط باإلسكندرية،

وأربعة أشهر يف احلج.

وربام زاد للتعليم شهر ًا فقد جاء عن سحنون أيض ًا :أن عبد اهلل بن وهب

جزأ س�نته ،فكان يرابط باإلس�كندرية ش�عبان
كان م�ن العابدي�ن ،وكان قد َّ
وش�هر رمض�ان ،ث�م يقبل إىل مرص يف ش�وال ،فيأخذ يف ِجه�ازه إىل مكة ،ثم

خي�رج يف ذي القعدة فيقيم يف َح ِّجه :ذو القع�دة وذو احلجة واملحرم وصفر،
ثم يقعد يف مرص ُيس�مع الناس ويع ِّلمهم ش�هر ربي�ع األول واآلخر ومجادى
األوىل واآلخرة ورجب ،فكان هذا عمله رمحه اهلل.

 -وج�اء يف ترمج�ة اإلم�ام أيب عثامن بكر ب�ن حممد امل�ازين (ت 248:أو

249هـ):

«كان امل�ازين م�ن فضالء الناس ورواهت�م وثقاهت�م ،وكان متخلق ًا رفيق ًا

عيل رجل كتاب س�يبويه
بم�ن يأخذ عن�ه ،فذكر حممد بن يزي�د عنه قال :قرأ َّ
يف م�دة طويل�ة ،فلام بلغ آخره ق�ال يل :أما أنت فجزاك اهلل خير ًا ،وأما أنا فام

فهمت منه حرف ًا».

والشاهد أنه رفق به وصرب عليه وأعذر جتاهه.
 رواه ابن بشكوال يف كتابه أخبار ابن وهب وفضائله (ص.)96
 رواه ابن بشكوال كذلك يف كتابه املذكور (ص.)130
 إنباه الرواة (.)283/1
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ٍ
جملس
 -وق�د حكى أبو حي�ان التوحيدي يف كتابه حمارضات العلامء عن

ٍ
علمي أليب س�عيد السيرايف (ت368:ه�ـ) قال« :وكان الش�يخ يبني لبعض

أصحاب�ه الف�رق يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [الذاري�ات،]23:
واالحتجاج عمن نصبه ورفعه».

وكان هناك زائر ال يفهم من الكالم شيئ ًا وطلب أن يفهم ،ولكن الشيخ

رأى فيه عدم األهلية وس�كت عنه ،قال أبو حيان« :وجعل أبو س�عيد  -عىل
عادته  -يبينّ ويوضح ويتكلم وينثر الدرر وال هيدأ وال يفرت لس�انه وال جيف
ريقه».

وه�ذا وص�ف دقيق مجي�ل دال عىل ما كان يزخر به أس�لوب أيب س�عيد

السريايف يف دروسه وحمارضاته.

 -وج�اء ع�ن الع�امل النبي�ل النح�وي اللغوي مس�لم بن أمح�د القرطبي

(433-376هـ):

أنه« :كان لتالميذه كاألب الش�فيق واألخ الش�قيق ،جيتهد يف تبصريهم،

ويتلطف يف ذلك».

ومن هذا ما جاء عن هؤالء العلامء األجالء الناصحني:
 معجم األدباء (.)881/2
 إنباه الرواة (.)261/3
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 -الش�يخ الفقي�ه كمال الدي�ن م�ودود اب�ن الش�اغوري الش�افعي

(ت612:هـ):

ق�ال ابن كثير« :كان يقرئ باجلامع األموي الفق�ه ورشح التنبيه للطلبة،

ويتأنى عليهم حتى يفهموا احتساب ًا».

 -اإلمام النحوي املبارك بن املبارك بن سعيد ابن الدهان ،أبو بكر الرضير

املعروف بالوجيه الواسطي ثم البغدادي (ت612:هـ):

قال تلميذه ياقوت احلموي يف ترمجته« :كان حيسن بكل لغة ،من الفارسية

والرتكية واحلبش�ية والرومية واألرمني�ة والزنجية ،فكان إذا قرأ عليه عجمي
واس�تغلق عليه املعنى بالعربية فهمه إياه بالعجمية عىل لس�انه ،وكان حس�ن

التعليم ،طويل الروح ،كثري االحتامل للتالمذة».

 اإلمام موفق الدين ابن يعيش احللبي النحوي (643-553هـ):قال تلميذه ابن خلكان« :كان حسن التفهيم لطيف الكالم طويل الروح

عىل املبتدئ واملنتهي».

وق�ال« :انتفع ب�ه خلق كثري من أه�ل حلب وغريها ،حتى إن الرؤس�اء

الذين كانوا بحلب ذلك الزمان كانوا تالمذته».

 البداية والنهاية (.)97/13
 معجم األدباء ( ،)2263/5وقد أورد خرب ًا عن احتامله فانظره.
 وفيات األعيان (.)48/7
 وفيات األعيان (.)52/7
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 -اإلم�ام العالم�ة املفن�ن ش�هاب الدي�ن أمح�د ب�ن إدري�س الق�رايف

(ت684:هـ):

ق�ال تلمي�ذه الش�يخ حممد بن عب�د اهلل بن راش�د البك�ري القفيص« :ثم

رحلت للقاهرة ،إىل ش�يخ املالكية يف وقته ،فقيد األش�كال واألقران ،نس�يج

وح�ده ،وثمر س�عده ،ذي العقل الوايف ،والذهن الصايف ،الش�هاب القرايف،
كان مبرز ًا على النظ�ار ،حمرز ًا قصب الس�بق ،جامع� ًا للفن�ون ،معتكف ًا عىل
التعلي�م عىل ال�دوام ،فأحلني حمل الس�واد م�ن العني ،والروح من اجلس�د،

فجلت معه يف املنقول واملعقول.»...

فانظ�ر إىل هذه العناية الفائقة باإلقب�ال عليه ،وتعليمه ،واجلوالن معه يف

ميادين املنقول واملعقول!.

 -الشيخ أمحد بن حممد أبو العباس األنصاري الفييش املعروف باحلناوي

(848-763هـ):

ق�ال الس�خاوي« :كان حس�ن التعلي�م للعربية ج�د ًا نصوح� ًا ،وله فيها

مقدمة سماها الدرة املضية يف علم العربية ،مأخوذة من ش�ذور الذهبَ ،ك ُث َر

االعتن�اء بتحصيلها ،وحرص هو عىل إفادهتا بحيث كان يكتب النس�خ منها

بخط�ه للطلب�ة ونحوهم ،وكنت ممن أعطاين نس�خة بخطه ،حكى أن س�بب
تصنيفه�ا أن�ه بحث األلفي�ة مجيعها يف مبدأ حاله فلم يفت�ح عليه بيشء ،فعلم

 نيل االبتهاج (.)44/2
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أنه ال بد للمبتدئ من مقدمة يتقنها قبل اخلوض فيها أو يف غريها من الكتب
الكبار أو الصعبة ،ولذا مل يكن يقرئ املبتدئ إال إياها».

 العالمة الشيخ الصالح نور الدين السنهوري الرضير (ت923:هـ):ق�ال الش�عراين« :كان اخلالئق مقبلين عليه ،ال تقوم طائف�ة إال وتدخل
علي�ه أخرى ،حت�ى أن بعضهم أكمل درس�ه على الِس�رِ اج ...ورأيته مرات
ي�أكل والن�اس يق�رؤن علي�ه ،ال جي�د وقت� ًا خالي� ًا للأكل لكث�رة اش�تغال
الناس عليه».

 الفقيه الصالح القايض عفيف الدين عبد اهلل بن أمحد رسومي ِّالشحري

(ت943:هـ):

قال العيدروس يف ترمجته« :كان  -رمحه اهلل تعاىل  -حيب الطلبة ويؤهلهم،

وحيب اإلفادة واالستفادة ،وكان لطيف ًا ،قريب اجلانب ،سليم الباطن».
 -العامل الذكي مصطفى احلالق (ت1329:هـ):

جاء يف ترمجته أنه «كان يف خالل تردده عىل ش�يوخه يقرئ الطلبة ،وربام

قىض معظم الليل معهم».

 الضوء الالمع (.)70-69/2
 الطبقات الصغرى (ص.)60
 النور السافر (ص.)281
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)269/1
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 العالمة املصلح األستاذ الشيخ طاهر اجلزائري (ت1338:هـ):نقرأ يف ترمجته أنه «مل يكن هنج املرتجم التدريس باحللقات ،بل كان يع ِّلم

من يأنس منهم النجابة بأسلوب ال كلفة فيه...

وكان هنج�ه يف التعليم تقصير الطريق عىل املتعلم ،وإعطاءه ُلباب العلم

دون التعمق بام ال يفيد ،واألخذ بالتدريج من البسائط إىل املركبات».

 -الع�امل الف�ريض الش�يخ كمال الدي�ن اخلطي�ب ش�هيد ميس�لون

(ت1338:هـ):

«درس الطلاب بحلق�ات يعقده�ا يف بيت�ه ،ويف ع�دد من امل�دارس...
ّ

دون أن يأخ�ذ عىل دروس�ه أج�ر ًا ،وكان يلقي كثري ًا من ال�دروس عىل ضوء

الشموع».

 -الع�امل الفاض�ل امل�درس القدي�ر الش�اعر األدي�ب حمم�د ال�داودي

(ت1345:هـ):

قال عنه تلميذه األس�تاذ ظافر القاس�مي...« :يأخذ يف إلقاء درس�ه عىل

الطلاب بصوت جهوري يس�معه كل َم ْن يف القاعة ،وق�د يتجاوز طالبه يف
السنني األوىل التسعني.

 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)370/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)381/1
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وكان ل�ه ترتي�ل يف إلقاء الدروس مل أعهده يف ٍ
أحد من أس�اتذيت يف مجيع

مراح�ل التعلي�م ...وق�د يس�تعني بالعامي�ة إىل جان�ب الفصح�ى يف بع�ض

دروسه ..وكان التشجري طريقته املفضلة يف تلقني النحو والرصف ..والنحو
ِ
ِ
وذوقه
وط�ول معارشت�ه لكتبه�ا
م�ادة صعبة ذ َّلله�ا ال�داودي بتمكن�ه منها
يف تلقينها».

 اإلمام الشيخ بدر الدين احلسني (ت1354:هـ):«وطريقت�ه يف ال�درس أن يقرأ الطالب يف الكتاب الذي يدرس�ه  -ويقرأ

ه�و أحيان� ًا قليل�ة  -وكلما انتهى م�ن ق�راءة مس�ألة أو قضية أع�اد املحدِّ ث

تقريرها ووضحها ،وحل مش�كالهتا ،فيتوس�ع ويفي�ض ،أو خيترص ويوجز،

بحسب املقام.

وق�د يس�أل الطالب عما فهم ،ويطلب إلي�ه إعادة الشرح إذا تبني له أن

هناك َم ْن مل يفهم ،أو سكت حيا ًء ،وقد يتظاهر الشيخ بأنه مل يفهم هو املسألة

فيقول« :يابا ما ظهر يل» ،ثم يطلب كتاب ًا ،أو مرجع ًا يرشحها ،فيتناوله برسعة

من جانبه ،أو من فوق أحد الرفوف ،ويقرأ ما يتعلق بالبحث.

ِ
ِ
و ُي ِع�دُّ املحدِّ ُ
الكت�ب املتعلقة به لريج�ع إليها عند
الدرس
موعد
ث قب�ل
َ

الرضورة ،ويميض يف الدرس حتى ينتهي موعده املقرر له.»...
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)418/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)483-482/1
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و«كان مرن ًا كل املرونة يف مناقش�اته مع الطالب ،ومع نفسه ،يصغي هلم

وآلرائهم بإدراك واسع يكتنفه حتقيق وذهنية علمية عجيبة ،وحماكمة منطقية

سديدة متأملة ،من ذلك أن طالبه ذكروا له أن املاء ليس جس ًام بسيط ًا كام يظنه

القدم�اء ،بل ه�و مركَّب من عنرصين خمتلفني ،فتلقى ما قيل بتمعن ،وس�أل
أسئلة العامل الواعي الذي ال هيمه من أين يأتيه هذا العلم اجلديد».

«وكان الشباب يف درسه نشطني منرشحني ال خيجلون ،وال خيافون حني

يستوضحون ،يسألون فيجيبهم بصدر رحب غري متململ وال ضجر».

 -العالم�ة اللغوي النحوي األديب املتفنن الش�يخ أمحد القلاَّ ش احللبي

املدين (ت1429:هـ):

ق�ال تلميذه األس�تاذ الش�يخ املحق�ق حممود ميرة« :قرأت أنا والش�يخ

عم�ر العط�ار عىل الش�يخ أمحد القلاَّ ش يف مس�جده يف حي املش�اطية بحلب

«رشح األلفي�ة» الب�ن عقي�ل يف ( )17يوم� ًا ،ألنن�ا كن�ا نجلس م�ن الصباح
إىل الظهر».

* * *

 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)485/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)489/1
 من مقابلة معه منشورة عىل شبكة املعلومات الدولية.
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الداللة على الشيوخ النفاعني
وم�ن عناية العلماء بطالب العلم داللتهم عىل الش�يوخ الذين يمكن أن

ينتفعوا هبم ،وإرشادهم إليهم.

 -ومن هؤالء اإلمام العالمة حممد بن عمر الواقدي ،صاحب التصانيف

واملغازي (ت207:هـ):

قال أبو عامر العقدي :ما كان يفيدنا الشيوخ واحلديث إال الواقدي.
وقال مصعب الزبريي :حدثني من سمع عبد اهلل بن املبارك يقول :كنت

أقدم املدينة ،فام يفيدين ويدلني عىل الشيوخ إال الواقدي.

 -ومنه�م اإلم�ام املتق�ن احلاف�ظ أب�و عب�د اهلل حممد ب�ن أيب نصر ُفتُوح

احلميدي األندليس البغدادي (ت488:هـ):

قال أبو عيل الصديف :كان احلميدي يدلني عىل الشيوخ.
بالسكَّر
 -ومنهم العامل الصالح أبو العباس أمحد بن سلامن احلريب امللقب ُ

(ت600:هـ):

ق�ال الفقي�ه عز الدين عمر بن دهجان البصري املالكي عنه« :كان مفيد

الناس يف زمانه ،يقرأ هلم ،وينقل السامعات ،ويدهلم عىل الشيوخ».

 تاريخ بغداد ( ،)9/3وسري أعالم النبالء ( .)458/9وقول ابن املبارك كذلك يف التحفة
اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة (.)556/2
 سري أعالم النبالء (.)124/19
نقل هذا عنه ابن العديم يف بغية الطلب يف تاريخ حلب (.)764/2
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ومنهم اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين (ت852:هـ):ق�ال تلميذه الس�خاوي« :وأم�ا تنبيهه الطلب�ة عىل َم ْن ببلده من ش�يوخ

الرواي�ة ،وإعطاؤه إياه�م األجزاء والكت�ب املروية هلم ،فعن�دي من أخباره

يف ذلك مجلة.

وطامل�ا دف�ع إيل األج�زاء العالي�ة يأمرين بقراءهت�ا عىل العز ب�ن الفرات.

وربام ش�كوت إلي�ه جفوته وعدم طواعيته يل يف الق�راءة ملا أرومه ،فيكتب له

ير ِّغبه يف التحديث وحيثه عليه ،ويؤكِّد عليه يف االهتامم بشأين ،حتى كان العز

يتبجح بذلك...

عيل وإحسانه إ َّيل ،يتصدع قلبي،
وباهلل كلام تذكرت هذا وشبهه من إقباله َّ

فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

وكن�ت يف خدمت�ه م�رة على الع�ادة باملدرس�ة املحمودية ،فعن�د إراديت

االنصراف قال يل :إىل أين؟ فقلت :إىل ابن اجلامل األميوطي لسماع «سيرة

ابن س�يد الناس» عليه .فقال :عىل َم ْن س�معها؟ فقلت :من لفظ أبيه ،وأبوه
 -كام يف رشيف علمكم  -من لفظ املؤلف .فقال يل :سامع عظيم .وإنام قصد

بذكر ذلك  -مع كونه هو الواقع  -الرتغيب يف سامعها منه...

وكم من ُم ْس�ند استدعى به إىل جملسه إلسماع الطلبة عليه ،كالواسطي،

والدندييل ،والشمس البيجوري ،بل قرأ بنفسه عىل بعضهم.
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وعن�دي أن�ه ما قرأ خص�وص «صحيح مس�لم» على اب�ن الكويك إال

لتنتشر روايت�ه فيه ،وإال فهو كان قد أخذه قدي ًام عن الباليس بمثل سماع ابن

الكويك سواء.

وكذا خترجيه« :املش�يخة الباس�مة للقبايب وفاطمة» م�ا أراد هبا إال إعالم

طلبته بذلك.

ونح�وه خترجيه «مش�يخة الربهان احللب�ي» إىل غري ذلك ،مما ال أس�تطيع

حرصه.

مجل اهلل بوجوده  -يف سنة
وس�أله صاحبنا اجلامل بن الس�ابق احلموي َّ -

س�بع وثالثني ( - )837كام حكاه يل  -أن يرش�ده ألعىل املوجودين إسناد ًا،
فذك�ر له البدر حسين البوصريي ،والزي�ن عبد الرمحن الزركيش ،وعائش�ة

ابن�ة الق�ايض علاء الدي�ن الكن�اين أ َّم ق�ايض املذهب وعامل�ه الع�ز احلنبيل،

س�معت من هؤالء ،تكون مس�اوي ًا يل يف كثري
وقريبته�ا فاطمة .وقال له :إذا
َ
من املرويات».

وختم السخاوي كالمه عىل هذا بقوله الرائع هذا:
يسري بالنسبة ملا أودعه اهلل عز وجل يف قلبه من النصح والرغبة
«كل هذا ٌ

يف نشر العل�م .ولذلك نرش اهلل ذكره يف اآلف�اق ،ورفعه إىل املحل األعىل،
 يف األصل :إليه .وهو خطأ مطبعي.
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بل وراء هذا كله أنه مل حيدِّ ث بـ«صحيح مس�لم»  -فيام علمته  -إال بعد وفاة
الش�يخ زين الدين الزركيش ،خامتة أصحاب البياين فيه بالسماع ،لكونه كان

أعىل سند ًا منه».

 -وم�ن ه�ؤالء العالم�ة احلاف�ظ الش�يخ أمح�د ب�ن حمم�د النخلي

(ت1130:هـ):

يقول الشيخ عبد الكريم الرشابايت احللبي (ت1178:هـ):
«وق�د ق َّل�دين  -يعني النخيل  -منة س�نية حيث كان س�بب ًا يف األخذ عن

شيخنا الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي صاحب األخالق البهية ،فإنه سألني:
أخذت عن الش�يخ البصري؟ فقلت :ال أعرفه ،وما ذك�روا يل يف بلدتنا
ه�ل
َ
اذهب وخ�ذ عنه فإنه من كب�ار املتقنني،
حل�ب الش�هباء إال جنابك�م .فقال:
ْ

وخامت�ة املحدِّ ثني الضابطين .فلم ألبث أن طرت إلي�ه ،وقبلت يده ،ومتثلت
بين يدي�ه ،وهذه صورة م�ا أجازين به نفعن�ا اهلل تعاىل به ،وأمدن�ا بمدده ،كام

رشفن�ا باالتص�ال بس�نده» وكان ه�ذا س�نة (1123هـ) وللرشابايت س�بع

عرشة سنة.

 اجلواهر والدرر (.)1023-1021/3
 إنال�ة الطالبني لعوايل املحدثني للرشابايت (ضمن :األنوار اجللية يف خمترص األثبات احللبية
للطب�اخ) (ص .)218وانظر :اإلمام عبد اهلل بن س�امل البرصي املك�ي إمام أهل احلديث
باملسجد احلرام (ص.)68-67
 ينظر :األنوار اجللية (ص ،)218واإلمام عبد اهلل بن سامل (ص.)247-246
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 ومنهم العالمة اللغوي اجلليل سعيد األفغاين (1417-1327هـ):ق�ال تلميذه األس�تاذ م�ازن املبارك يف كتابه عن�ه« :كان حيض طالبه عىل

الت�زام جمالس العلم ،وزي�ارة أفاضل العلامء ،واجلل�وس إليهم ،وقد أعطاين

حين أوف�دت إىل مصر ع�دد ًا م�ن عنوان�ات أصدقائ�ه يف مصر ووجهني

إليهم».

 -ويدخل يف هذا نصيحتهم واالختيار هلم يف الرحلة ،ومن هذا ما جرى

للخطي�ب البغ�دادي ،عندما أراد الرحلة إىل ابن النح�اس إىل مرص ،وحيدثنا

عن هذا فيقول:

«فاس�ترشت الربقاين ه�ل أرحل إىل ابن النح�اس إىل مرص أو أخرج إىل

نيس�ابور إىل أصحاب األصم؟ فقال :إنك ْ
إن خرجت إىل مرص إنام خترج إىل
ٍ
إن فاتك ضاعت رحلت َُكْ ،
واحد ْ
وإن خرجت إىل نيسابور ففيها مجاعة
رجل
ْ
إن فاتك واحد أدركت َم ْن بقي .فخرجت إىل نيسابور».
* * *

 سعيد األفغاين حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها (ص.)33
 سري أعالم النبالء ( ،)275/18وطبقات الشافعية الكربى (.)30/4
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الصرب عليهم وحتملهم
ومن العناية هبم الصرب عليهم وعىل تدريس�هم وتعليمهم وعدم الضجر

م�ن ذل�ك ،وحتمل ما يب�در منهم وع�دم معاقبتهم .ولنتأمل ه�ذه الطاقة من
األخبار واملواقف واألقوال:

 اإلمام عبد اهلل بن وهب املرصي (ت197:هـ):«قال الربيع صاحب الش�افعي :جئنا عبد اهلل بن وهب للسماع ،فس�قط

وش�ج وجهه ،فق�ال :ما هذا إال اخلف�ة وقلة الوقار  -ونحو ه�ذا  ،-واهلل ال

أس�معتكم اليوم حرف ًا ،ثم قعد وقعدن�ا ،فلام رأى ما بنا من اهلدوء ،قال :أين

سكينة العلم؟! إنام أنا أك ِّفر عن يميني وأسمعكم اليوم .فك ّفر وأسمعنا».
 -اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن وضاح األندليس (ت287:هـ):

ق�ال اب�ن فرح�ون« :كان إمام� ًا ثبت� ًا ،عامل ًا باحلدي�ث ،بصري ًا ب�ه ،متكل ًام

على علل�ه ،كثري احلكاي�ات عن العب�اد ،ورع ًا فقير ًا ،زاهد ًا متعفف� ًا ،صابر ًا
على اإلسماع ،حمتس�ب ًا يف نرش علمه ،س�مع الن�اس منه كثير ًا ،ونف�ع اهلل به
أهل األندلس».

 -اإلم�ام الفقي�ه ال�ورع أمح�د ب�ن أيب س�ليامن املع�روف بالص�واف

(ت291:هـ):

ق�ال ابن فرح�ون« :ذكره أب�و العرب وأثن�ى عليه ثناء طويلاً ،صحب

سحنون عرشين سنة ،وأسمع الناس عرشين سنة.
 ترتيب املدارك (.)239-238/3
 الديباج املذهب (.)180/2
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حبس».
حبس ،وكتبي ٌ
وكان يقول للمشتغلني :أنا ٌ
 -اإلم�ام أب�و القاس�م خل�ف ب�ن عب�د املل�ك اب�ن بش�كوال القرطبي

(ت578:هـ):

قال ابن فرحون يف ترمجته« :وكان موصوف ًا بالصالح ،وسلامة الباطن،

وصح�ة التواض�ع ،وص�دق الصبر للراحلين إلي�ه ،ولني اجلان�ب ،وطول
االحتامل يف ال َكبرْ ة لإلسامع ،رجاء املثوبة».

 -اإلمام الفقيه األديب أبو عبد اهلل حممد بن س�عيد األنصاري اإلش�بييل

املعروف بابن زرقون (586-502هـ):

قال ابن فرحون« :كان أحد رسوات الرجال ،حافظ ًا للفقه ،مربز ًا فيه...

م�ع الرباع�ة يف األدب ،واملش�اركة يف ق�رض الش�عر ،صبور ًا على اجللوس

لإلسامع ،مع الكربة ،يتكلف ذلك وإن شق عليه».

ثم نقل عن أيب الربيع بن سامل أنه قال« :رام يوم ًا أن ينهض من جملسه ،فلم

يستطع من الكرب ،حتى اعتمد عىل َم ْن أعانه ،فلام استوى قائ ًام أنشد متمثالً:
أصبحت عند احلسان زيف ًا

وغـري احلـادثـات نقشـي

وكنت أميش ولست أعيـا

فرصت أعيا ولست أميش»



 الديباج املذهب (.)167/1
 الديباج املذهب (.)353/1
 الديباج املذهب (.)260-259/2
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وقص�دي م�ن إيراد هذا اخلبر تصوير ما صار إليه الش�يخ من الضعف،

وصربه عىل اجللوس للطلبة إلسامعهم وإفادهتم.

 اإلمام احلافظ عبد الغني بن عبد الواحد املقديس (ت600:هـ):ق�ال احلاف�ظ الضي�اء املق�ديس (ت643:هـ)« :مل�ا وصل إىل مصر كنَّا

هب�ا ،ف�كان إذا خرج للجمع�ة ال نقدر نميش مع�ه من كثرة اخلل�ق ،يتربكون

ب�ه وجيتمعون حول�ه ،وكنا أحداث ًا نكتب احلدي�ث حوله ،فضحكنا من يشء
وطال الضحك ،فتبسم ومل حيرد علينا».

 -اإلم�ام عب�د اهلل ب�ن أمحد بن قدام�ة املقديس صاح�ب املغني (-541

620هـ):

قال الضياء« :وكان ُي ْشغل إىل ارتفاع النهار ،ومن بعد الظهر إىل املغرب،

وال يضجر ،ويس�معون عليه ،وكان يقرئ يف النحو ،وكان ال يكاد يراه أحد
إال أحبه ،وما علمت أنه أوجع قلب طالب».

 -الع�امل الكبير اجلليل هباء الدين القفطي :هبة اهلل بن عبد اهلل ابن س�يد

الكل نزيل أسنا (ت697:هـ):

وصف�ه األدفوي بقوله« :أحد األكابر يف العل�م والعمل ،واجلليل القدر

ال�ذي ُيرج�ى لدفع اجلل�ل ،واملعتكف عىل االش�تغال واإلش�غال بغري فتور
الناس قول�ه بالتس�ليم ،وقابلوه
وال مل�ل ،انف�رد يف ذل�ك اإلقلي�م ،وتلق�ى ُ

 سري أعالم النبالء (.)457/21
 طبقات علامء احلديث (.)159/4
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بالتبجيل والتعظيم ،وهو ندرة الفلك الدائر ،ومرشد السالك احلائر ،ورادع
املبتدع اجلائر».

وأطال يف ترمجته احلافلة ،ومن ذلك قوله:
«وآس�ى عليه بعض الطلبة مرة ،بس�بب أن الش�يخ كان عدّ ل مجاعة من
لمِ
الطلبة ،فس�أل ذلك [الطالب] أن ُيلحق هبم ،فتوقف الشيخ ،فقال :سيدنا َ
فعز عىل الشيخ،
ال عدلتني؟ ما بقي ممن ال عدّ لتَه يف املدرسة إال ثور املدرسةَّ .
ومع ذلك فلم يؤاخذه».

 -اإلمام احلافظ أمحد ابن حجر العسقالين (ت852:هـ):

قال الس�خاوي يف ترمجت�ه...« :ربام ُق ِرئ عليه بعد ِ
العش�اء وهو ناعس،

فريد [اخلطأ] أيض ًا ،وإن مل يكن أهل احلديث يرتكونه يتامدى يف النعاس.

وم�ن أظرف ما رأيته يف ذل�ك :أن بعض طلبته م�ن أصحابنا رآه مطرق

ال�رأس ،فتوه�م أنه ناعس ،فأخذ يضرب األرض بمفتاحه مرة بعد أخرى،
وأكثر من ذلك ،وصاحب الرتمجة ينظره ،وهو يبالغ يف ذلك ،وال يرفع رأسه،
َ

إىل أن زاد ،فعن�د ذل�ك قال له :يا أخي ما من رضبة إال وأنا أراها بعيني  -أو
كام قال  .-وهذا لسعة حلمه وعلمه بأحوال الطلبة».

وق�ال يف موض�ع آخر« :ولطامل�ا أوذي  -رمحه اهلل  -م�ن أتباعه وبعض

طلبته ،فيحتسب ويصرب».

 الطالع السعيد (ص 692و .)696
 اجلواهر والدرر (.)396-395/1
 اجلواهر والدرر (.)996/3
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وقال« :وأما صربه عىل الطلبة ،فيشء ال يدرك وصفه ،حتى إنه مكث يف

مرض موته مد ًة وهو ال يعلم بعض من يقرأ عليه لي ً
ال بذلك ،مراعاة خلاطره،
وهو يتحمل املشقة إىل أن أعيى ،فأعلمه بلطف».

 -اإلم�ام العالمة الصال�ح حممد بن حممود الونك�ري التنبكتي املعروف

ـع (1002-930هـ):
بـَ : بـ ْغـ ُي ُ

ق�ال تلمي�ذه العالم�ة أمحد باب�ا التنبكت�ي بعد وصف�ه بصف�ات جليلة:

«...إىل صبر عظي�م عىل التعليم آن�اء النهار ،وعىل إيص�ال الفائدة للبليد بال

مل�ل وال ضج�ر ،حت�ى يمل ح�ارضوه وهو ال يب�ايل ،حتى س�معت بعض
أصحابنا يقول :أظن هذا الفقيه رشب ماء زمزم لئال يمل من اإلقراء ،تعجب ًا

من صربه.»...

 اإلمام عبد اهلل بن سامل البرصي املكي (ت1134:هـ):قال الشيخ سامل بن أمحد الشامع يف ترمجته« :كانت أخالقه رضية ،وشامئله

مرضية ،طاملا اعتورت الطلبة يف جملس�ه كؤوس الصخب ،ومل يظهر يف ذلك

من�ه عليهم عتب ،ب�ل يأخذهم باملالطفة واللني ،حتى يبني هلم ما أش�كل

عليهم أوضح تبيني ،سريته رحيمة ،ورسيرته سليمة».
 اجلواهر والدرر (.)1018/3
 كفاية املحتاج ملعرفة من ليس يف الديباج (ص.)477
 يف األصل :تعب!.
 ترمجة الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي (ص.)293
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 عالمة الشام الشيخ بكري العطار (ت1320:هـ):كان «رسي�ع الغض�ب ،رسيع الرض�ا ،فإذا أغضبه أحد التالمذة بأس�ئلة

ال تالئ�م يغض�ب ،لكنه رسعان ما يرتاجع نادم ًا مطيب� ًا خاطر التلميذ ،وكان
غضب�ه عذب� ًا يف النف�وس خلف�ة روحه حت�ى إن بع�ض الطلاب كان يتعمد
إثارة غضبه».

 -الع�امل الف�ريض الش�يخ كمال الدي�ن اخلطي�ب ش�هيد ميس�لون

(ت1338:هـ):

جاء يف ترمجته أنه كان «يتسامح مع الطالب فيام يقومون به من ترصفات،

وخياطبهم عىل قدر عقوهلم ،ألنه كان يريد األجر ال األجرة».
 -العامل املقرئ أمحد دمهان (ت1345:هـ):

«مل يضرب طالب� ًا رغ�م أن الش�ائع يف املكات�ب وقت�ذاك رضب

التالميذ».

 العامل الفاضل األديب حممد الداودي (ت1345:هـ):ق�ال عنه تلميذه األس�تاذ ظافر القاس�مي« :كان أرق مش�اخينا حاش�ية،

وأرمحهم بالطالب فام عرفت أنه عاقب أحد ًا منهم».
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)199/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)381/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)408/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)417/1
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 اإلمام بدر الدين احلسني (ت1354:هـ):«مل يعن�ف تلمي�ذ ًا ومل هينه ولو أبطأ يف الفهم أو أخطأ ،وإنام ينهى بلطف،

وإذا انقط�ع أح�د عن ال�دوام ذكره بقيم�ة الوقت ،وأمهية ال�درس ،وحذره
من التفريط».

 -ومن مل يكن كذلك من الصرب عليهم وحتملهم عيب عليه ،وهذا ما قيل

يف أيب القاسم عبد الواحد بن عيل األسدي العكربي النحوي (ت456:هـ)

فقد جاء يف ترمجته:

«كانت يف أخالقه رشاسة عىل َم ْن يقرأ عليه» ولكن ليس مع اجلميع ،فقد

ج�اء يف ترمجته أيض� ًا ،ولعله يفرس ما مىض« :كان يتكبر عىل أوالد األغنياء،
وإذا رأى الطالب غريب ًا أقبل عليه».

وق�ال حمم�د ب�ن هلال« :لوال رشاس�ة خل�ق كانت في�ه ،عىل َم� ْن يقرأ

علي�ه ويس�تمليه ،لكانت له آثار باقية وكتب مروية ،مل�ا كان فيه من الفضائل
القوية» .ويف ذلك عربة واتعاظ.

* * *
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)489/1
 بغية الوعاة (.)120/2
 إنباه الرواة (.)215/2
 وكان للعلامء يف الصرب عىل قراءة الطالب عليهم أخبار مدهشة ،تكشف متام الكشف عن
تفانيهم يف خدمة العلم والدين ،انظر إن شئت نامذج من ذلك يف افتتاحية جملة األمحدية:
«م�ع خير جليس» الع�دد ( ،)11مج�ادى األوىل (1423هـ) ،وهي مس�وقة أص ً
ال لبيان
إدمان القراءة والصرب عليها ،ولكنها تكشف عن صرب املقروء عليهم كذلك.
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عدم أخذ شيء منهم أو استخدامهم
ومن العناية هبم عدم أخذ يشء منهم ،وجتنب استخدامهم وتكليفهم

بعمل شخيص:

مر بنا محزة الزيات [ت156:هـ] فاستسقى
 -قال جرير بن عبد احلميدَّ :

م�اء ،فلما أردت أن أناوله قال :أنت هو؟ قلت :نع�م .قال :أليس حترضنا يف

القراءة؟ قلت :نعم .قال :ر ّده .وأبى أن يرشب.

 -وجاء عن اإلمام األوزاعي (ت157:هـ) :فيام يرويه س�عيد ابن س�امل

صاحب�ه قال :قدم أبو مرحوم من مكة على األوزاعي ،فأهدى إليه طرائف،
ش�ئت ،فضم
قبلت من�ك ،ومل تس�مع مني حرف� ًا ،وإن
فق�ال ل�ه :إن
َ
ش�ئت ُ
َ
واسمع».
هديتك،
ْ

 -وقال احلسن بن ربيع :كنت عند عبد اهلل بن إدريس [ت192:هـ] ،فلام

قمت قال :سل عن سعر األشنان .فلام مشيت ر ّدين وقال :ال تسأل عنه فإنك
ُ
تكتب عني احلديث ،وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني احلديث حاجة.

�ن يقب�ل ،ومن يشترط ،ولكن هذا قلي�ل ،وله ظروف خاص�ة ،وعلينا
 نع�م كان هن�اك َم ْ
باألكثر .وحيتاج هذا املوضوع إىل بحث وتتبع.
وانظر :سري أعالم النبالء ( ،)511/21وتاريخ اإلسالم (.)459/42
 احلدائ�ق ( )527/1حتت عنوان «باب أخلاق العلامء :ذكر ورع العلامء» .وانظر :معجم
األدباء (.)2855/6
 سري أعالم النبالء (.)132/7
 احلدائق (.)527/1
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 وجاء يف ترمجة اإلمام الطربي (ت310:هـ):أن�ه «كان خيتلف إليه أبو الفرج ابن أيب العب�اس األصبهاين الكاتب يقرأ

علي�ه كتب�ه ،فالتمس أب�و جعفر حصير ًا لص َّفة له صغرية ،فدخ�ل أبو الفرج
الصفة ،واستعمل له احلصري متقرب ًا بذلك له وجاءه
األصفهاين وأخذ مقدار ّ

ب�ه ،وق�د وقع موقعه ،فلما خرج دعا ابن�ه ودفع إلي�ه أربعة دنانير ،فأبى أن
يأخذها ،وأبى أبو جعفر أن يأخذ احلصري إال هبا».

 -وقال السبكي يف ترمجة اإلمام احلافظ أيب بكر حممدبن عبد اهلل اجلوزقي

النيس�ابوري الش�يباين (ت388:هـ)« :كان أبو بكر أحد أئمة املسلمني ،عل ًام
ودين� ًا ،وكان حم�دث نيس�ابور ..وحكي عنه أنه قال :أنفق�ت يف احلديث مئة

ألف درهم ،ما كسبت به درمه ًا».

 -وقال ابن العطار عن شيخه اإلمام النووي (ت676:هـ):

«وكان ال يأخ�ذ م�ن ٍ
أحد ش�يئ ًا ،وال يقب�ل إال ممن حتقق دين�ه ومعرفته،

وال ل�ه به ُع ْلق ٌة من إق�راء أو انتفاع به ،قاصد ًا اخلروج من حديث القوس،
 معجم األدباء ( .)2465/6وقد ذكر (األصبهاين) بالباء ثم بالفاء.
 طبقات الشافعية الكربى (.)185-184/3
 ق�ال الس�خاوي يف املنهل العذب الروي (ص« :)120-118حديث القوس املش�ار إليه
روي عن مجاعة من الصحابة ريض اهلل عنهم:
 -1منهم أيب بن كعب ،فأخرجه البيهقي يف سننه ( )126/6من طريق عطية بن قيس الكاليب
ق�ال :ع ّل�م أيب بن كع�ب ريض اهلل عنه رج ً
ً
قوس�ا ،فذكر
اليمن فأهدى له
ال القرآن ،فأتى
َ
ذلك للنبي � فقال :إن أخذهتا فخذ هبا قوس ًا من النار ،وقال :إنه منقطع= ............... .
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واجلزاء يف الدار اآلخرة ،وربام أنه كان يرى نرش العلم متعين ًا عليه ،مع قناعة

نفس�ه وصربه�ا ،واألمور املتعينة ال جي�وز أخذ اجلزاء عليه�ا يف الدار الدنيا،

اجل�ار إىل منفع�ة ،فإهنا حرام
ب�ل ج�زاؤه يف ال�دار اآلخرة رشع� ًا ،كالقرض
ِّ

باتفاق العلامء».

 -وق�ال الذهب�ي يف ترمجة اإلم�ام عبد الصمد اب�ن أيب اجليش البغدادي

(ت676:هـ):

= قل�ت :وأورده اجلوزق�اين [في األباطي�ل والمناكير ]128/2من طري�ق عبد الرمحن بن أيب
مسلم عن عطية وقال :عبد الرمحن ضعيف.
 -2ومنه�م عبادة بن الصامت ،فأخرجه أبو داود ،ومن طريقه البيهقي يف س�ننيهام ( س�نن أيب
داود  ،151/4والبيهق�ي  )125/6م�ن طري�ق عبادة بن نيس قال مر ًة :عن األس�ود بن
ً
ناس�ا من أهل الصفة
ثعلب�ة ،وم�ر ًة :عن جنادة بن أيب أمية كالمها عن عبادة قال :ع ّلمت
الكتاب والقرآن فأهدى إ ّيل رجل منهم قوس ًا فقلت :ليست بامل وأرمي عليها يف سبيل اهلل
آلتني رسول اهلل � فألسألنه ،فأتيته فقلت :يا رسول اهلل أهدى رجل إ ّيل قوس ًا ممن كنت
أعلمه الكتاب والقرآن وليس�ت بامل ،وأرمي عليها يف س�بيل اهلل؟ قال :إن كنت حتب أن
تط�وق م�ن نار فاقبلها .لفظ األس�ود ،ولفظ جن�ادة :فقلت :ما ترى فيها يا رس�ول اهلل؟
فقال :مجرة بني كتفيك تقلدهتا ،أو تعلقتها.
 -3ومنه�م أبو ال�درداء ،فأخرجه البيهقي ( )126/6من طريق إسماعيل بن عبيد اهلل عن أم
ً
الدرداء عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه مرفوع ًاَ :م ْن أخذ
قوس�ا عىل تعليم القرآن قلده اهلل
قوس ًا من نار.
ونقل عن بعض األئمة أنه ليس له أصل»!.
قل�ت :وه�ذا القائل ه�و احلافظ دحي�م كام يف س�نن البيهق�ي ( ،)126/6وق�د رده ابن
الرتكماين يف اجلوه�ر النق�ي بقوله« :قلت :أخرجه البيهقي هنا بس�ند جي�د ،فال أدري ما
وجه ضعفه ،وكونه ال أصل له» .وانظر سلسلة األحاديث الصحيحة ()461-457/1
برقم ( ،)256وإرواء الغليل ( )317-316/5برقم (.)1493
 حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين (ص.)97
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املقصايت يقول :طلب مني شيخنا مقص ًا ،فعملته وأتيته
«سمعت أبا بكر َّ

به ،فام أخذه حتى أعطاين فوق قيمته».

 -وقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة الشيخ حممد بن أمحد السويدي األصل

القييس الدمشقي (ت797:هـ) ،بعد أن وصفه بالدين والتعبد:

«م�ع اإلحس�ان إىل الطلبة ،والبر للفقراء ،والصلة ألقارب�ه ،والتقلل يف

خاص�ة نفس�ه ،واالنجامع ع�ن الناس ،وج�رى عىل طريقة الس�لف يف رشاء
احلوائج بنفسه ومحلها».

 -وق�ال الش�عراين يف ترمج�ة العالمة س�عد الدين حممد بن علي الذهبي

املرصي الشافعي (ت939:هـ):

«كان حيمل حوائجه بنفسه ،ويتلو القرآن يف ذهابه وإيابه».
 -وقال نجم الدين الغزي يف ترمجة والده بدر الدين الغزي (ت984:هـ):

«وكان الشيخ ال يأخذ عىل الفتوى شيئ ًا ،بل سدَّ باب اهلدية مطلق ًا ،خشية أن

هي�دي إليه من يطلب منه إفادة ،أو فتوى ،أو ش�فاعة ،فلم يقبل هدية إال من

أخصائه ،وأقربائه ،وكان يكافئ عىل اهلدية أضعاف ًا».
* * *
 الذيل عىل طبقات احلنابلة ( ،)138/4طبعة العثيمني.
 إنباء الغمر (.)271-270/3
 شذرات الذهب (.)330/10
 الكواكب السائرة (.)5/3
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مساعدتهم باملال واجلاه وإكرامهم
ومن العناية هبم مساعدهتم واإلحسان إليهم باملال واجلاه والنفس:
واألخبار يف ذلك كثرية ،فلنذكر ما جاء عن هؤالء األعالم:
 اإلمام أبو حنيفة (ت150:هـ):روى اخلطي�ب البغ�دادي ع�ن عيل بن حرمل�ة عن القايض أيب يوس�ف

تلميذ أيب حنيفة (182-113هـ) قال:

«كنت أطلب احلديث والفقه وأنا مقل رث احلال ،فجاء أيب يوم ًا وأنا عند

أيب حنيفة ،فانرصفت معه ،فقال :يا بني ال متدن رجلك مع أيب حنيفة ،فإن أبا
حنيفة خبزه مشوي ،وأنت حتتاج إىل املعاش ،فقرصت عن كثري من الطلب،

وآث�رت طاعة أيب ،فتفقدين أبو حنيفة وس�أل عني ،فجعلت أتعاهد جملس�ه،

فلام كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال يل :ما ش�غلك عنا؟ قلت :الشغل
فجلس�ت فلام انرصف الناس دف�ع إ ّيل رصة وقال:
باملع�اش وطاعة والدي،
ُ

اس�تمتع هب�ذه ،فنظرت فإذا فيها مئة درهم ،فق�ال يل :الزم احللقة وإذا نفدت
ه�ذه فأعلمني ،فلزمت احللقة فلام مضت مدة يسيرة دفع إ ّيل مئة أخرى ،ثم
كان يتعاه�دين وم�ا أعلمته بخلة قط وال أخربته بنف�اد يشء ،وكان كأنه خيرب

ومتولت».
استغنيت
بنفادها حتى
ُ
ُ

 تاريخ بغداد ( .)244/14وهناك رواية ثانية يف نشأة اإلمام أيب يوسف انظرها يف التاريخ
املذكور.
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 اإلمام حممد بن احلسن الشيباين (ت189:هـ):ق�ال الش�يخ الكوث�ري يف كتابه بل�وغ األماين يف سيرة اإلم�ام حممد بن

احلسن الشيباين:

«كان أس�د ب�ن الف�رات خ�رج م�ن القيروان إىل الرشق س�نة اثنتني

وس�بعني ومئ�ة (172هـ) فس�مع املوط�أ عىل مال�ك باملدينة» .ث�م رحل إىل
العراق «فس�مع من أصحاب أيب حنيفة وتفق�ه عليهم ...وكان أكثر اختالفه
إىل حممد بن احلسن الشيباين ،وملا حرض عنده قال له :إين غريب قليل النفقه،
والسامع منك نزر ،والطلبة عندك كثري ،فام حيلتي؟

فقال له حممد :اسمع مع العراقيني بالنهار ،وقد جعلت لك الليل وحدك،

فتبيت عندي وأس�معك ،قال أسد :وكنت أبيت عنده وينزل إ ّيل ،وجيعل بني

يدي�ه قدح ًا فيه امل�اء ،ثم يأخذ يف القراءة ،فإذا طال الليل ورآين نعس�ت ،مأل
ي�ده ونضح ب�ه عىل وجهي فأنتبه ،ف�كان ذلك دأبه ودأيب حت�ى أتيت عىل ما

أريد من السامع عليه.

وكان حممد بن احلسن يتعهده بالنفقة حني علم أن نفقته نفدت ،وكان يف

إحدى املرات أعطاه ثامنني دينار ًا حني رآه يرشب من ماء الس�بيل ،وسعى يف
 قايض القريوان ،وأحد القادة الفاحتني ،فتح ِص ِق ِّلية ،واستشهد هبا سنة (213هـ) .األعالم
(.)298/1
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نفقته عندما أراد أس�د االنرصاف من العراق يف حكاية طريفة يطول ذكرها،
وهي مرسودة يف اجلزء الثاين من معامل اإليامن يف تاريخ القريوان».
 العامل النحوي عيل بن املبارك األمحر النحوي (ت194:هـ):رش�حه ش�يخه عيل بن محزة الكس�ائي لتعليم أوالد الرش�يد فازداد عل ًام

و ُدنيا ،يف خرب جاء يف ترمجته:

قال القفطي« :وملا متكن يف الرياس�ة ص�ارت له اهليئة اجلميلة ،والتجمل

الت�ام ،واجلامعة املتوق�رة ،والطعام الرسي .وإذا حرض الطلب�ة إىل منزله رأوا

منزالً كمنازل امللوك ينفح منه الطيب ،ويوسع هلم يف املأكل والورق واألقالم
واملداد ،ويرهيم برش ًا ورسور ًا ،فال ينفصل أحد عنه إال شاكر ًا».

 -الع�امل اللغ�وي الراوي�ة عب�د اهلل ب�ن حمم�د ب�ن هان�ئ النيس�ابوري

(ت236:هـ) (كان يف طبقة أيب عبيد ت224:هـ وأيب حاتم السجستاين ت:
248هـ):

ق�ال القفط�ي« :كان مجاعة للكتب ،كثري احلفظ هل�ا ،إىل أن صارت مجلة

عظيم�ة ،وأبيع�ت بأربع مئة أل�ف درهم ،وكان ق�د أعدَّ يف حيات�ه دار ًا لكل
 بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين (ص .)15-14وانظر :معامل اإليامن
(.)11-8/2
 إنباه الرواة (.)317-316/2
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من يقدم من املس�تفيدين ،فيأمر بإنزاله فيها ،ويزيح علته يف النس�خ والورق،

ويوسع النفقة عليه».
ّ

 -الع�امل النحوي اللغ�وي عيل بن حممد بن الزبري املع�روف بابن الكويف

(ت348:هـ):

ق�ال القفط�ي يف ترمجته« :ع�امل ،صحيح اخل�ط ،راوية ،مجاع�ة للكتب،

املختصني به.
صادق الرواية ،من ِّقر بحاث ،من أصحاب أيب العباس ثعلب
ِّ

وكان أب�وه م�ن أهل ذوي اليس�ار من أه�ل الكوفة ،واش�تغل ولده هذا

بطلب العلم من يومه .وملا مات أبوه خ َّلف له  -فيام يقال  -زائد ًا عن مخسني
ألف دينار ،فرصفها كلها يف طلب العلم ،وحتصيل الكتب اشرتا ًء واستنساخ ًا

وكتاب ًة ،ورصف من ذلك جزء ًا صاحل ًا لفقراء طلبة العلم ،وكان منزله مغشي ًا

منهم ،ونفقاته عليهم واسعة».

 العامل الوزير الصاحب إسامعيل بن عباد (ت385:هـ):قال ابن اجلوزي« :كان موصوف ًا بالعلم والفصاحة ،وكان ينفذ إىل بغداد

كل س�نة مخس�ة آالف دينار ،تفرق عىل طلبة العل�م ،وكان من أبغض الناس
إليه من يقول بالفلسفة واملنطق».

 إنباه الرواة (.)127/2
 إنباه الرواة (.)306-305/2
 الشفاء يف مواعظ امللوك واخللفاء (ص ،)83وقد ذكرته لصفته العلمية.
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 -اإلم�ام حممد أبو بكر األهبري املالك�ي البغدادي إمام أصحابه يف وقته

(ت395:هـ):

ق�ال أب�و القاس�م الوه�راين  -وقد أملى يف أخب�اره ج�زء ًا « :-ما رأيت

من الش�يوخ أس�خى منه ،وال أكثر مواس�اة لطالب العلم ،و َم ْن يرد عليه من

الغرباء ،يعطيهم الدرهم ويكسوهم.

ٍ
كيس فيه مال ،فكل َم ْن ي�رد عليه من الفقهاء
وكان ال خيلي جيبه م�ن



يغرف له غرفة بال وزن.

وقد س�ألته عن س�بب عيش�ه فقال يل:كان رؤس�اء بغداد ال يموت أحد

منهم إال أوىص يل بجزء من ماله».

وق�د وج�د بخط�ه« :الدين ع�ز ،والعل�م كن�ز ،واحللم ح�رز ،والتوكل

قوة» .وهو يم ِّثل حاله وسلوكه.

 اخلطيب البغدادي (ت463:هـ):ق�ال اب�ن اجلوزي يف ترمجت�ه« :وكان للخطيب يشء م�ن املال فكتب إىل

أفرقه عىل َم ْن
القائم بأمر اهلل :إين إذا ُّ
مت كان مايل لبيت املال وإين أستأذن أن ِّ
ففرقه عىل أصحاب احلدي�ث وكان مئتي دينار ،ووقف كتبه
ُ
ش�ئت ،فأذن له َّ

 أي طالب علم الفقه.
 انظر :الديباج املذهب (.)209-208/2
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صارت
عىل املسلمني ،وسلمها إىل أيب الفضل [ابن خريون] فكان يعزها ،ثم
ْ
إىل ابنه الفضل فاحرتقت يف داره.

ووىص اخلطيب أن ُيتصدَّ َق بجميع ما عليه من الثياب».
وق�ال الذهبي« :قال ابن نارص :حدثتني أمي أن أيب حدَّ ثها قال :دخلت

عىل اخلطيب يف مرضه فقلت له :يا سيدي إن ابن خريون مل يعطني من الذهب

ش�يئ ًا الذي أمرت�ه أن يفرقه عىل أصحاب احلديث ،فرفع اخلطيب رأس�ه من
املخ�دة وقال :خذ هذه بارك اهلل لك فيها ،فكان فيها أربعون دينار ًا ،فأنفقتها

مدة يف طلب العلم».

وكان كذلك يف حياته ،يرب طالب العلم ويساعدهم:
ق�ال الذهبي« :ق�ال أبو زكريا التربيزي :كنت أق�رأ عىل اخلطيب بحلقته
بجامع دمش�ق كتب األدب املس�موعة له ،وكنت أسكن منارة اجلامع ِ
فصعدَ
إ َّيل وق�ال :أحببت أن أزورك ،فتحدثنا س�اعة ،ثم أخ�رج ورقة وقال :اهلدية
مس�تحبة اشتر هب�ذه أقالم ًا ،وق�ام ،فإذا مخس�ة دنانري ،ثم صع�د نوبة أخرى

ووضع نحو ًا من ذلك».

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (.)269/8
 تذك�رة احلف�اظ ( )1144/3واجلملة األخرية من كتاب «اخلطيب البغدادي مؤرخ بغداد
وحمدثها» ليوسف العش (ص.)49
 تذكرة احلفاظ (.)1138/3
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 اإلمام املربيِّ الناصح الشيخ عبد القادر اجلييل (ت561:هـ):قال ابن رجب نق ً
ال عن الشيخ موفق الدين بن قدامة« :دخلنا بغداد سنة

إحدى وس�تني ومخس مئ�ة ،فإذا الش�يخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاس�ة

هب�ا عل ًام وعم ً
طال�ب العلم عن قصد غريه،
ال وحاالً واس�تفتا ًء ،وكان يكفي
َ
ِ
والصرب عىل املش�تغلني ،وس�عة الصدر،
م�ن كثرة م�ا اجتمع فيه من العلوم،
وكان م�لء العين ،ومجع اهلل في�ه أوصاف ًا مجيل�ة وأحواالً عزي�زة ،وما رأيت
بعده مثله».

وق�ال يف ترمج�ة احلاف�ظ عبد الغن�ي املقديس« :ث�م رحل إىل بغداد س�نة

إحدى وستني ،هو والشيخ املوفق ،فأقاما ببغداد أربع سنني وكان املوفق ميله

إىل الفقه ،واحلافظ عبد الغني ميله إىل احلديث ،فنزال عىل الش�يخ عبد القادر

وكان يراعيهام وحيسن إليهام ،وقرآ عليه شيئ ًا من احلديث والفقه.

وحكى الش�يخ املوفق أهنما أقاما عنده نحو ًا من أربعين يوم ًا ،ثم مات،

وأهنام كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه ،فيقرأ هو من «اخلرقي» من
حفظه ،واحلافظ من كتاب اهلداية».

 اإلمام الكبري ابن دقيق العيد (ت701:هـ):قال الصفدي« :كان شفوق ًا عىل املشتغلني ،كثري الرب هلم».
 الذيل عىل طبقات احلنابلة (.)293/1
 الذيل عىل طبقات احلنابلة (.)5/2
 الوايف بالوفيات (.)194/4
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 الشيخ ضياء الدين ِالقرمي العفيفي (ت708:هـ):
قال السيوطي يف ترمجته« :هو العالمة املتفنن ،أحد العلامء األكابر.
كان إمام ًا عامل ًا بالتفسير والعربية ،واملعاين والبي�ان ،والفقه واألصلني،

مالزم ًا لالشتغال واإلفادة ،حتى يف حال مشيه وركوبه ،يتوقد ذكاء».

ثم قال :كان «حيسن إىل الطلبة بجاهه وماله ،مع الدين املتني ،والتواضع

الزائد ،والعظمة ،وكثرة اخلري ،وعدم الرش».

 الشيخ هبة اهلل بن عيل األسنائي (ت709:هـ):قال األدفوي يف ترمجته« :بنى مدرس�ة بأس�نا ،ووقف عليها بس�اتينه...

ي�درس هبا ،ويعمل للطلب�ة يف كثري من األوقات طعام ًا طيب ًا عام ًا ،فإذا
وكان ِّ
اتفق غيبة بعضهم يقول :يا فالن فاتتك اليوم الفوائد واملوائد ،وينشده:
ذنـب عقابـه فيـه»
فـذاك
ٌ

ارض ملن غاب عنك غيبته



 العالمة قطب الدين حممود بن مسعود الشريازي (710-634هـ):قال الش�وكاين يف ترمجته« :كثير الدخل ،حتى قي�ل ّ
إن دخله يف العام

ثالثون ألف ًا ال يدَّ خر منها شيئ ًا ،بل ينفقه عىل تالمذته».

 بغية الوعاة ( )13/2وانظر الدرر الكامنة (.)368/2
 الطالع الس�عيد اجلامع أسماء نجباء الصعيد (ص .)700وانظر ع�ن قائل البيت :وفيات
األعيان (.)70/6
 يف األصل :إنه! وانظر الدرر الكامنة ،الرتمجة (.)2271
 البدر الطالع (ص.)817
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 -اإلم�ام الش�يخ أمحد بن حممد بن عيل ،نج�م الدين ابن الرفعة (-645

710هـ):

ق�ال الكمال جعف�ر األدف�وي« :كان ...كثير اإلحس�ان إىل الطلبة بامله

وجاهه ،مساعد ًا هلم بام تصل إليه قدرته.

حك�ى يل القايض أبو طاهر الس�فطي قال :كان�ت يل حاجة عند القايض

لتولي�ة العقود فتوج�ه معي إىل القاهرة ،فحرضن�ا درس القايض ،فبحث فيه


ع�رف القايض يب،
مع�ي ،فجعل يقول :يا س�يدنا زي�ن الدين ترفق يب  ،ثم ّ

فقىض حاجتي.

ومل�ا ت�وىل ابن دقيق العي�د ،توجه معي إلي�ه ،ومل تكن ل�ه يب معرفة فقال

له :ما يذكر س�يدنا مل�ا درس العبد باملعزية ورشفتم باحلضور ،وأورد س�يدنا
البحث الفالين ،وأجاب فقيه باملجلس بكذا ،فاستحس�ن سيدنا جوابه؟ هذا

هو .ففوض إليه أن يوليني ،فوالين عنه.
وحكاياته يف ذلك كثرية».

 -أمح�د ب�ن عيل بن أمحد اهلم�داين ثم الكويف احلنفي فخر الدين الش�هري

بابن الفصيح (:)755-680
 لعل الصواب :به.
 الدرر الكامنة (.)304/1
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ق�ال الكمال جعف�ر األدف�وي« :كان كثير اإلحس�ان إىل الطلب�ة

بنفسه وماله».

 -الش�يخ الزاه�د العابد عبد اهلل بن أس�عد اليافعي الش�افعي اليمني ثم

املكي (ت768:هـ):

ق�ال ابن حج�ر« :أثنى عليه اإلس�نوي يف «الطبقات» وق�ال« :كان كثري

التصاني�ف ...وكان كثير اإليث�ار للفق�راء ...كثير اإلحس�ان للطلب�ة إىل
أن مات».

 -اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي (-704

772هـ):

جاء يف ترمجته« :وكان ...لني اجلانب كثري اإلحسان إىل الطلبة».
 -صدر الدين أبو الربيع س�ليامن بن يوسف بن مفلح الياسويف (-739

789هـ):

ق�ال ابن حج�ر« :كان دين� ًا كثير العلم والعم�ل واإلحس�ان إىل الطلبة

والواردين».

 الدرر الكامنة ()218/1
 الدرر الكامنة (.)354-353/2
 شذرات الذهب (.)383/8
 الدرر الكامنة (.)166/2
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 -أمحد بن حممد األس�دي الش�افعي املعروف بابن قايض شهبة (-737

790هـ) والد صاحب «طبقات الشافعية»:

ق�ال ولده« :كان كري�م النفس جد ًا ،كثري اإلحس�ان إىل الطلبة والفقهاء

والغرب�اء ...ومل يك�ن ببل�ده يف طائفته أكرم منه ومن الش�يخ نج�م الدين بن

اجلايب».

 الشيخ حممد بن أمحد القييس الدمشقي (ت797:هـ):ق�ال اب�ن حج�ر يف ترمجت�ه« :كان دين� ًا خّي�رّ ًا عاب�د ًا ،كثير اإلحس�ان
إىل الطلب�ة ،واملواس�اة للفق�راء ،والبر والصل�ة ألقارب�ه ،مع نزاه�ة النفس

والتواضع واالنجامع».

 -الش�يخ العاب�د الفقي�ه ش�هاب الدي�ن إبراهي�م ب�ن موس�ى األبنايس

(ت802:هـ):

بالـمـ َقـ�س ظاهر
ق�ال تلمي�ذه اب�ن حجـ�ر يف ترمجته« :بـنـ�ى زاويـ�ة َ

القاه�رة ،وأق�ام هب�ا حيس�ن إىل الطلبة ،وحيملهم على التفق�ه ،ويرتب هلم ما

يأكلون ،ويس�عى هلم يف ال�رزق وخصوص ًا الواردين م�ن الضواحي ،فصار
أكث�ر الطلب�ة بالقاه�رة من تالمذت�ه ،وخترج منه�م خلق كثري ،وكان حس�ن

التعليم ،لينِّ اجلانب.»...

 طبقات الشافعية ( )148/3ونقل يف شذرات الذهب (.)536/8
 الدرر الكامنة (.)437/3
 ذيل الدرر الكامنة (ص.)85

99

 اإلمام العالمة حممد بن عرفة الورغمي التونيس (803-716هـ):ترج�م له ابن فرح�ون وحاله بقوله« :املقرئ الفروع�ي األصويل البياين

املنطقي شيخ الشيوخ ،وبقية أهل الرسوخ» ثم قال« :أمجع عىل اعتقاده وحمبته

اخلاصة والعامة .ذا دين متني ،وعقل رصني ،وحسن إخاء ،وبشاشة وجه

للطلاب ،صائ�م الدهر ،ال يفرت عن ذك�ر اهلل وتالوة الق�رآن ،إال يف أوقات
االش�تغال ،منقبض ًا عن مداخلة السالطني ،ال يرى إال يف اجلامع أو يف حلقة
التدري�س ،ال يغش�ى س�وق ًا وال جمتمع� ًا وال جمل�س حاك�م إال أن يس�تدعيه

الس�لطان يف األمور الديني�ة ،كهف ًا للواردين عليه من أقط�ار البالد ،يبالغ يف

برهم واإلحسان إليهم ،وقضاء حوائجهم.»...

وابن فرحون يتكلم عن معرفة ش�خصية ،إذ نزل الشيخ ابن عرفة ملا زار

املدينة عنده يف البيت.

 العالمة القايض صدر الدين املناوي (ت803:هـ):كان له يف إكرام الطلبة سرية مذكورة ،حتى إنه أراد رشاء جارية وصفت

بإتق�ان الطب�خ لذل�ك ،ووق�ع يف ه�ذا خرب طري�ف في�ه داللة عىل م�ا يفعله
احلسد والغرية.

 أي كان.
 الديباج املذهب (.)332-331/2
 انظر الديباج املذهب (.)333/2
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قال تلميذه احلافظ ابن حجر« :كان ش�يخنا القايض صدر الدين املناوي

كثير ًا ما جيم�ع الطلبة ونحوهم على الطعام الفاخر .فاتف�ق أنه أحرضت له

جارية ليختربها فيام وصفت عنده به من إتقان الطبخ حتى يشترهيا ،فأمرها
ينت هلا بعد أن أحرض هلا مجي�ع احتياجاهتا عىل اهليئة املرضية،
بطب�خ أل�وان ُع ْ

بحي�ث ال خيتل بيشء .وملا انتهت من هتيئتها ،ورأت اجلارية التي كانت قبلها

من ذلك ما حسدهتا من أجله ،أخذت صرب ًا ،ودارت عىل القدور فأشعلتها
علم ذل�ك للقايض،
ع�ن آخره�ا ،وال ّطباخ�ة غافل�ة ع�ن صنيعها ،ووص�ل ُ
فتغير لطول مكث اجلامعة بني يديه النتظار االس�تواء ،فد َّبر نقيبه األمر بمدِّ

السامط ،وحني ينتهي َو ْض ُع تلك األطعمة خييرِّ اجلامعة بني التقدم لألكل ،أو
ِّ
ٍ
واحد ي�أكل اجلميع ،ففعل ذلك،
النظ�ر ألمر غريب ،وهو إحضار ش�خص
يس�مى
فاخت�اروا التف�رج ،وقدَّ م�وه عىل األكل ،ففي احلال ُأحرض ش�خص
َّ

«رسحان» ،فجلس يف ذيل السامط ،ورشع يف األكل حتى أتى عىل آخره ،وما
ت ََّم ذلك حتى أمر القايض بإحضار ش�واء من السوق يكفي اجلامعة ،فأكلوه،

وتعجب ٌ
كل منهم لصنيع «رسحان».

 اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين (ت852:هـ):ق�ال أب�و ذر بن برهان الدي�ن احللبي يف ترمجته« :وأم�ا لطائفه ومالطفته
مر .لسان العرب ( )442/4فهل هو املقصود؟
 الصرب :عصارة شج ٍر ٍّ
 اجلواه�ر وال�درر ( )1042/3ورسحان هذا ترجم له اب�ن حجر يف إنباء الغمر ()39/3
وقال إنه كان  ...أكو ً
ال مشهور ًا بذلك!.
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للطلبة واإلحس�ان إليهم ،فال تكاد توصف ،وقد كنت أس�مع به وبأوصافه،

فلام شاهدته رأيته فوق ذلك».

وقال الس�خاوي« :وأما ش�فقته على خلق اهلل تعاىل ال س�يام طلبة العلم

منهم فأمر يطول رشحه».

وقد ذكر من ذلك عدة حكايات ،ثم قال« :وأخص منه إحس�انه للغرباء

من الطلبة الوافدين إليه ،وقد كانوا عنده عىل مراتب:
منهم من يتفقده كل قليل.
ومنهم من يقرر له شيئ ًا ينفقه كل يوم.
ومنهم من يتفقده عند قدومه وعند سفره.

ومنهم من يعلم عدم حاجته لكنه حيب إكرامه ،فيهدي إليه إما ش�يئ ًا من

أعظم من مفروح
تصانيفه ،أو ثياب ًا من ملبوسه ،وهذا يكون عند املهدى إليه
َ

به .إىل غري ذلك من األقسام.

وكان من الغرباء الواصل إليهم ُّبره نارص بن أمحد بن يوسف بن منصور

البس�كري ،فإن�ه مم�ن الزم صاح�ب الرتمجة م�دة طويلة ،بل قال ش�يخنا يف

«معجمه» :استفدت منه.

 من كراسة ترجم فيها شيخه ابن حجر ،نقل منها السخاوي يف اجلواهر والدرر ()322/1
و(.)1029/3
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وهل�ذا قال املش�ار إليه ما نصه :واتصلت بخدمة س�يدنا وموالنا  -يعني

صاح�ب الرتمج�ة  -ابن حج�ر  ،-فآن�س الغربة ،وأنس�ى الكربة ،وأحس�ن

وبره ،ووسعني حلمه وصربه».
وعمني خريه ُّ
املعونة ،وكفى املؤونةَّ ،

وق�د اس�تمر بر احلاف�ظ بطالبه حتى بع�د موته إذ أوىص هل�م بمبلغ من

تركت�ه ،ج�اء يف وصيته التي نقل الس�خاوي نصها« :وق�د أوصيت ٍّ
لكل من
طلبة احلديث النبوي املتحققني بطلبه واالشتغال به أكثر من االشتغال بغريه

من سائر العلوم الدينية ممن َش ِهدَ هلم بذلك مجاعة أهل العلم باحلديث ،وهم:

القايض نور الدين ابن سامل ،وبرهان الدين البقاعي ،وتقي الدين القلقشندي،
ونجم الدين عمر بن فهد املكي ،وقطب الدين اخليرضي ،وشمس الدين بن

قمر إمام املدرس�ة الركنية بيربس ،وحممد بن عبد الرمحن الس�خاوي ،وفخر
الدي�ن عثامن الدِّ يمي ،وزين الدين قاس�م بن قطلوبغ�ا احلنفي ،بمئتي دينار،

تقسم بينهم بالسوية ،ولكل َم ْن كان يواظب جملس اإلمالء بالسوية بينهم مئة
دين�ار ،ولكل من يتعاهد ذلك أحيان ًا وأحيان ًا منهم مئة دينار بينهم بالس�وية،
يقدَّ م األحوج فاألحوج».

 -الع�امل اجللي�ل النبي�ل الرئيس حممد ب�ن حممد األنص�اري احلموي ثم

القاهري الشافعي املعروف بابن البارزي (856-796هـ):
 اجلواهر والدرر( )1013-1011/3واملجمع املؤسس(.)357/3
 اجلواهر والدرر (.)1205-1204/3
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وصفه الس�خاوي بأوصاف رائعة وقال« :كل ذلك مع الشهامة والكرم

واإلحس�ان إىل الطلب�ة وحمبتهم ،وضمهم إليه ،بحيث جي�ري عىل ٍ
كثري منهم

حسن له
املرتبات الشهرية والسنوية ،وملا ارتفع سعر الغالل يف بعض السنني َّ
بعض مجاعته أن يرصف للمرتب هلم يف الرب دراهم ،فقبحه وقال :نعطيهم الرب

يف حال كونه تراب ًا ،ثم نعطيهم الرتاب يف حال كونه ذهب ًا ،أو نحو هذا».

 -اإلم�ام العارف املحقق قايض القض�اة رشف الدين أبو زكريا حييى بن

حممد املناوي القاهري الشافعي (871-798هـ):

قال الس�خاوي« :كان من حماس�ن الده�ر دين ًا وصالح ًا وتعب�د ًا واقتفا ًء

للسنة ،وتواضع ًا ،وكرم ًا وبذالً وتودد ًا ،وحاالً وقاالً ،مع الشهامة ،والتوجه
ُ
للفق�راء ،والرغب�ة يف البذل هلم وللطلبة فوق طاقته ،بحيث يس�تدين لذلك،
ويتص�دق بعاممته التي يكون جالس� ًا هب�ا ،وبثوبه ،ونحو ذلك ،مما ش�اهدت

الكثري منه».

وق�ال العالم�ة عب�د ال�رؤوف املن�اوي يف ترمجت�ه« :كان ...ذا تصانيف
وص ٍ
مفي�دة ،وتعليقات بحورها مديدة ،ومكارم نبله�ا زائدِ ،
الت نفعها عىل

الطالب عائد».

 الضوء الالمع (.)238/9
 الضوء الالمع (.)256/10
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وقال« :وكان جلامعة من الفقراء سيام طالب العلم وذوي اهليئات والبيوت
كل ٍ
ٍ
ٍ
وش�هر وأسبو ٍع عليه رواتب من ٍ
وعس�ل ،وآلخرين قمصان،
قمح
س�نة

ٍ
وآلخرين رواتب يومية من طعا ٍم
وخبز وإدام ،ومل يكن يأكل وحده».

 الشيخ اإلمام العالمة الصالح القايض الفقيه عبد اهلل بن حممد الشافعي(ت907:هـ):
قال العيدروس يف ترمجته« :تصدر يف ِّ
الشحر للفتوى والتدريس ،وخترج

به الطلبة وانتفعوا به كثري ًا ،وكان س�يد ًا رشيف النفس كري ًام س�خي ًا مفضاالً،

وص�والً للطلب�ة ،كثري اإلحس�ان إليه�م ،وكان جيته�د يف مجعه�م وترغيبهم

للطلب ،ويس�عى هلم يف الرزق باذالً هلم نفس�ه ،حسن التعليم ،لني اجلانب،
يف غاية التواضع».

 العالم�ة أب�و البركات ب�در الدي�ن حمم�د بن حمم�د الغ�زي العامريالدمشقي (984-904هـ):
ق�ال ابن�ه« :كان يعط�ي الطلب�ة كثير ًا ،ويكس�وهم ،وجي�ري على
بعضهم».
 الكواكب الدرية ( )278/3و(.)288/3
 النور السافر (ص.)77
 الكواكب السائرة ( )5/3وانظر :األعالم (.)59/7
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 -اإلم�ام املح�دِّ ث العارف الطائ�ر الصيت أبو عب�د اهلل الدالئي املغريب

(1046-967هـ):

ق�ال عنه املطلع األخباري أبو حممد عبد السلام ب�ن اخلياط القادري يف

هامش نس�خته م�ن (نرش املث�اين)« :إنه كان يك�رم طلبة العل�م ،ويواصلهم

بالعط�اء اجلزي�ل إعانة هلم عىل طلب العلم ،وكان ُم َرتَّب� ًا عنده بباب داره من
طلبة العلم أزيد من ثالثة عرش مئة».

 -العالمة النحوي الش�يخ ياسين بن زين الدين احلميص العليمي نزيل

مرص (ت1061:هـ):

قال املحبي« :له مال جزيل وإنعام كثري عىل طلبة العلم».
 العالمة أبو الثناء حممود اآللويس املفرس (ت1270:هـ):قال حفيده وس�ميه الش�يخ حممود ش�كري اآللويس يف ترمجته« :كان له

عىل الطلبة وافر إنعام ،وكثري إكرام ،وكم سكن منهم داره ،وأحلهم جواره،

وأطعمهم من طعامه ،وفاكههم بلذيذ كالمه».

 الشيخ حممد بن عبد اهلل اإللغي املغريب (1303-1265هـ):ق�ال ال�زركيل« :أول من نشر التعليم احلدي�ث يف بلدة «إلغ» بس�وس.

تعل�م يف تنك�رت وعاد إىل «إلغ» (1291هـ) فحول مس�جدها إىل مدرس�ة،
 فهرس الفهارس (.)397/1
 خالصة األثر (.)491/4
 املسك األذفر يف نرش مزايا القرن الثاين عرش والثالث عرش (ص.)24
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وزاد في�ه بع�ض األبنية .وح َّلت جماع�ة يف «إلغ» فكان تالمي�ذه ضيوف ًا عنده
بضع س�نوات ،واستعان ببعض أصدقائه عىل االستمرار يف التدريس وإدارة

املدرسة».

 الشيخ سليم العطار شيخ الشام ورئيس علامئها (ت1307:هـ):«كان ينتصر لطلب�ة العل�م أش�د انتص�ار ،وجيير م�ن ينتس�ب جلناب�ه

أحسن جوار».

 احلافظ أمحد شاكر االصطنبويل (ت1315:هـ):خريي
مطعم
ج�اء يف ترمجت�ه أنه« :كان يف جوار جامع الس�لطان س�ليم
ٌ
ٌ

ِّ
لكل وارد ،معروف بعامرة السلطان سليم يرتاده فقراء الطلبة خاص ًة حيتسون
فيه حساء مع دفع رغيف لكل واحد منهم بعد صالة الصبح ّ
ولـمـا
كل يومَّ ،

عل�م صاح�ب الرتمجة أن هناك كثير ًا من الطلب�ة الفقراء يأب�ون ارتياده ضن ًا
بكرامته�م ع�ن الوقوف موق�ف البائس الفقير ،بدأ يمر بعد صلاة الصبح

باملطع�م املذكور ويأخذ حس�اء ورغيف ًا ويقع�د القرفصاء فيحتيس احلس�اء،
ويأكل الرغيف.

ولـمـ�ا عل�م فق�را ُء الطلبة األب�اة ذلك ب�دأوا يزدمح�ون يف املطعم ،وال
َّ
يأبون احلضور بعد حضور ِ
مثل ِه يف جاهه ومنزلته يف قلوب األمة ،و َمن الذي
 األعالم ( )243/6ومصدره املعسول (.)183-160/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)91/1
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يستطيع ِمن أمثاله يف اجلاه واملنزلة َأ ْن يقف نفسه يف مثل هذا املوقف للتفريج

عن قلوب فقراء الطلبة؟!».

 العامل الذكي الشيخ مصطفى احلالق (ت1329:هـ):ج�اء يف ترمجت�ه أنه «كان كثير الضياف�ات ألصدقائ�ه وتالميذته ،يعمل

هل�م أحس�ن املطاع�م حس�ب جه�ده ،ول�ه براع�ة يف ف�ن الطب�خ ،وتفنن يف
إجادة ذلك».

 -األس�تاذ الش�يخ مصطف�ى عب�د ال�رزاق الذي ت�وىل مش�يخة األزهر

(1366-1302هـ):

قال األس�تاذ حممد كرد عيل يف ترمجته« :كان األستاذ جيري صدقات عىل

أرباب الستر ،ويعاون البائسين بام خيفف بؤس�هم ،وال حيب أن يطلع أحد ًا

عىل ما تندى به يده الكريمة. ..

س�ألت مرة حماس�ب كلية اآلداب وهو تلميذ من تالميذ األس�تاذ عماّ إذا

كان حي�ب أس�تاذه حقيق�ة فأجابن�ي :وكيف ال أحب�ه وصفاته الت�ي حتببه إىل
النفوس كثرية؟!

ثم قال :اسمع قصة من قصصه فتعرف أين عىل حق يف إكباري أخالقه.
 التحرير الوجيز فيام يبتغيه املستجيز (ص.)100-99
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)270/1
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جاءين ذات صباح يسألني عن عدد الطلبة الذين توقفوا عن أداء الرسوم

اجلامعية وهم مهددون بالطرد إن مل يوفوا ما عليهم ،فأحصيتهم له فقال :كم

يبلغ جمموع املبلغ املطلوب منهم؟ فقلت :كذا ،فقال :خذه مني وال تطالبهم
بعدها ،وإذا سألوك قل هلم :إن اجلامعة قررت إعفاءهم ،وال تذكر هلم اسمي

باهلل عليك .وأذكر أهنم كانوا نحو ثالثني طالب ًا.

ول�ه م�ن هذا القبيل صدقات ينفق عليها م�ن راتبه ،ومن ملك ورثه من

أبيه يف بلده من الصعيد».

 العالمة الفقيه الشيخ أمحد الكردي مفتي حلب (ت1373:هـ):ق�ال حفيده األس�تاذ أمح�د احلجي يف ترمجت�ه« :كان حيب طلاب العلم

وبخاص�ة الناهبني منهم ،كام كان حينو عىل الفقراء من طالب العلم ويس�عى

جهده لتوفري حاجاهتم ومواردهم املالية ليفرغوا للعلم ،وكثري ًا ما سعى جهده

هلؤالء يف توظيفهم يف اإلمامة أو اخلطابة أو األذان بحسب كفاءاهتم العلمية،
لتوفري رواتب ش�هرية هلم يس�تطيعون معها متابعة طلب العلم الذي ال يرى

يف حيات�ه عب�ادة أفضل من�ه بعد اإليامن ب�اهلل تعاىل .وكثري ًا م�ا خاصم بعض
أعضاء جملس األوقاف الذي كان يرأس�ه من أجل تعيني إمام أو خطيب من
ه�ؤالء إذا نازع�وا فيه رغم تأهله له ،وكذلك إذا نازع�وا يف زيادة راتب إمام

 املعارصون (ص.)437-436
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أو خطيب ال يكفيه راتبه حلاجاته األساسية ،ألنه كان يرى أن رواتب أرباب
الشعائر الدينية هي من أهم ما يستحق من واردات األوقاف اخلريية».

ويقرهبم ويبحث معهم
وقال« :كان حي�ب طالب العلم ويعطف عليهم ّ

مشكالهتم ،ويسعى جهده إلفادهتم.»...

 -العالم�ة الفقي�ه املح�دِّ ث النس�ابة الوراق الش�يخ حمم�د املصطفى بن

عبد القادر العلوي الشنقيطي (ت1389:هـ):

قال تلميذه األس�تاذ عب�د الوهاب أبو س�ليامن« :كان  -رمحه اهلل  -عامل ًا

متواضع� ًا خلوق ًا يعطف عىل طلاب العلم ويكرمهم ،وينصحهم ملا يفيدهم
من الكتب والعلوم ،كريم النفس».

* * *

 مقدمة الفتاوى احللبية (.)13/1
 مقدمة الفتاوى احللبية (.)14/1
 العلامء واألدباء الوراقون يف احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري (ص.)145
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مساواتهم بالنفس يف التعامل
ومن العناية هبم مس�اواهتم بالنف�س يف التعامل ،واحلرص عىل صحتهم

وراحتهم ،واخلوف عليهم من األعراض الطبيعية:

 -ق�ال اإلمام الن�ووي يويص املع ّلم« :وينبغي أن يش�فق على الطالب،

ويعتني بمصاحل�ه ،كاعتنائه بمصالح ولده ،ومصالح نفس�ه ،وجيري املتعلم

جم�رى ولده يف الش�فقة عليه ...وينبغي أن حيب له ما حيب لنفس�ه من اخلري،

وأن يك�ره ل�ه ما يكره لنفس�ه م�ن النقص مطلق� ًا ،فقد ثب�ت يف الصحيحني

ع�ن رس�ول اهلل � أن�ه ق�ال« :ال يؤمن أحدك�م حتى حيب ألخي�ه ما حيب
عيل جلييس الذي
لنفسه» .وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :أكرم الناس َّ

يتخط�ى الن�اس حتى جيلس إ َّيل ،لو اس�تطعت أن ال يق�ع الذباب عىل وجهه
لفعلت .ويف رواية :إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني».

 -وروى اإلم�ام الذهب�ي يف ترمج�ة اإلم�ام احلاف�ظ الثقة ه�ارون احلماّ ل

ش�غلت
ومس�اين فقال:
َ
(ت243:هـ) أنه قال« :جاءين أمحد بن حنبل بالليل ّ

الناس يف الفيء ،وهم يف الشمس ،بأيدهيم األقالم،
اليوم وأنت قاعد حتدِّ ث َ
قعدت فاقعدْ مع النَّاس».
ال تفعل ،إذا
َ

 التبي�ان (ص .)22وق�د أفاد منه الغ�زي يف الدر النضي�د (ص )109بال عزو .وقول ابن
عباس م�روي يف الفقيه واملتفقه ( ،)227-226/2واجلمل�ة األوىل منه يف األدب املفرد
(ص )391وغريه.
 تذكرة احلفاظ (.)478/2
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 -وقد جاء عن اإلمام الشافعي أنه حتمل وهج الشمس من أجل طالبه،

قال الربيع بن س�ليامن :كان الش�افعي رمحه اهلل ُيميل علينا يف صحن املسجد،

فمر به بعض إخوانه فقال :يا أبا عبد اهلل يف الشمس؟ فأنشأ
فلحقته الشمسَّ ،
الشافعي يقول:

أهـني هلم نفسـي ألكـرمـهـا هبـم
				

ولن يكرم النفس الذي ال هيينها



* * *

مر ه�ذا البي�ت (ص )55وبينهام اختالف،
 جام�ع بي�ان العل�م وفضل�ه ( .)474/1وقد َّ
وانظر :ديوان الشافعي لألستاذ جماهد مصطفى هبجت (ص.)159-158
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مراعاة أحواهلم املعاشية والنفسية
وم�ن العناي�ة هب�م مراع�اة أحواهل�م املعيش�ية والنفس�ية ،ومس�اعدهتم

يف ذلك:

ومن أجىل الصور املنقولة عنهم يف هذا املجال ما جاء عن:
 اإلمام الوليد بن عتبة األشجعي الدمشقي(ت240:هـ):روى اخلطي�ب البغ�دادي بس�نده إىل حممد بن فراس العط�ار قال« :كان

الوليد بن عتبة يقرأ علينا يف مسجد باب اجلابية «مصنفات» الوليد بن مسلم،

فكان رجل جييء وقد فاته ثلث املجلس ،ربع املجلس ،أو أقل أو أكثر ،فكان
الش�يخ يعيده عليه ،فلماّ َك ُث َر ذلك عىل الولي�د بن عتبة منه ،قال له :يا هذا أي

أعدت
يشء يلبث بك؟ اهلل حممود لئن مل جتيء مع الناس من أول املجلس ال
ُ
َ
عليك شيئ ًا ،قال :يا أبا العباس أنا رجل ُمعيل ،ويل دكان يف «بيت هليا» فإن مل

خشيت أن يفوتني
أشرت هلا حوجياهتا من غدوة ،ثم أغلق وأجيء أعدو ،وإال
ُ
مع�ايش .فقال له الوليد :ال أراك هاهنا مر ًة أخرى ،فكان الوليد بن عتبة يقرأ
ويمر إىل بي�ت هليا حتى يق�رأ عليه املجلس
علين�ا املجل�س ،ويأخ�ذ الكتاب ُّ

يف دكانه».

الرتويح عنهم وإمجا ُمهم:
 ويدخل يف هذاُ
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)307/1
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 -قال ابن فرحون يف ترمجة اإلمام أيب بكر الطرطويش نزيل اإلسكندرية

ودفينه�ا (ت520:ه�ـ)« :ذكر أن الطرطويش كان صاح�ب نزهة مع طلبته،

يف أكث�ر األوق�ات خي�رج معه�م إىل البس�تان ،فيقيم�ون األي�ام املتوالي�ة يف
فرج�ة ومذاك�رة ،ومداعبة مما ال يقدح يف حق الطلبة ،ب�ل يدل عىل فضلهم،

وسالمة صدورهم».

ق�ال أح�د تالميذه« :وخرجنا مع�ه يف بعض النُزه ،فكنا ثالثمئة وس�تني

رجالً ،لكثرة اآلخذين عنه ،املحبني يف صحبته ،وخدمته».

 -وقال ابن األبار يف ترمجة اإلمام املقرئ املس�ند املعمر عيل بن حممد بن

عيل بن هذيل البلنيس األصييل (564-471هـ):

«كان منقط�ع القري�ن يف الفضل والدين وال�ورع والزهد والصالح ،مع

الثق�ة والعدال�ة ،والتواضع ،واإلع�راض عن الدني�ا والتقلل منه�ا ،صوام ًا
قوام� ًا كثير املعروف والصدقة ،وكان�ت له ضيعة بغريب بلنس�ية وبمليلة من

ج�زء الرصافة منها ،فإذا خ�رج لتفقدها صحبه الطلبة إليها ،فمن قارئ عليه
هناك ،ومن سامع للحديث ،ومتحمل للرواية ،وهو منرشح الصدر ،منطلق

الوج�ه ،طويل االحتامل على فرط مالزمتهم ،وإتياهنم إي�اه لي ً
ال وهنار ًا ،وال
يسأم وال يضجر يف الكربة وال قبلها».

 الديباج املذهب (.)246/2
 التكملة لكتاب الصلة (= ................................................................... .)202-201/3
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 -وق�ال اإلمام ت�اج الدين الس�بكي « :حكى يل احلافظ تق�ي الدين ابن

رافع قال :س�بقنا [اإلمام تقي الدين السبكي] مرة إلى البستان ،فجئنا بعده،
ووجدناه نائم ًا فما أردنا التش�ويش عليه ،فقام من نومه ،ودخل الخالء على

عادت�ه ،وكان يري�د أن يكون دائم� ًا على وضوء ،فلما دخ�ل ظهر لنا كراس
تح�ت رأس�ه ،فأخذناه ،فإذا ه�و من ( رشح املنهاج ) وق�د كتب عن ظهر

قلب نحو عرش أوراق.

قال :فنظرها رفيق كان معي ،وقال :ما أعجب لكتابته هلا من حفظه ،وال

مم�ا نقله م�ن كالم الرافعي و( الروضة ) ،وإنام أعجب من نقله عن ُس�ليم يف
( املجرد ) ،وابن الصباغ يف ( الشامل ) ما نقل ،ومل يكن عنده غري ( املنهاج )
ودواة وورق أبيض ،وكنا قد وجدنا فيها نقوالً عنهام».
والشاهد أن اجتامعهم هذا كان يف البستان.
= وحني تويف هذا اإلمام كانت جنازته مش�هودة ،واجلمع فيها عظي ًام جد ًا ،حرضها الس�لطان
يومئذ أبو احلجاج يوسف بن سعد ،وتزاحم الناس عىل نعشه ،ورثاه أبو حممد واجب بن

عمر بن واجب بقصيدة حسنة ،منها هذان البيتان:
		 مل أنس يـوم هتـادت نعشـه أسفـ ًا أيدي الورى وتراميها عىل الكفن
		 كـزهـرة تتهــاداها األكــف فـال تـقـيـم يف راحـة إال عىل ظـعـن

كام يف املصدر املذكور ( )203/3وهذا يدل عىل عظيم مكانه يف اإلسالم وأثره الكبري يف خدمة

العلم والدين ،وإفادة الطالبني.
 كأهنم علموا أنه ال يامنع من ذلك.
 طبقات الشافعية الكربى (.)199/10
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 -وقال ابن حجر يف ترمجة شهاب الدين أمحد بن أيب بكر الع ّبادي احلنفي

(ت801:هـ):

«كان حيس�ن إىل الطلبة ويدنيهم ،وهلم عليه كل س�نة يوم يذهب هبم إىل

الربيع ويضيفهم».

 -وم�ن مراع�اة أحواهلم املعاش�ية عدم تفضيل الغني على الفقري ،روى

البيهقي عن أيب مزاحم موسى بن عبيد اهلل اخلاقاين أنه أنشد:
ـن أتــاك لعل ٍم
ع ِّلم العلم َم ْ

الدعـاء
واغتنم ما حييت منه
ْ
َ

سواء
والغني
ـب العلم
َطـ َل َ
ُّ
َ

الفقري إذا ما
وليكن عنـدك
ُ



* * *

 ذيل الدرر الكامنة (ص.)63
 املدخل إىل السنن الكربى (ص.)377
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إشراقات الضحى
 االهتامم بذوي النبوغ واحتضاهنم. إمدادهم بالكتب. تقوية نفوسهم عىل البحث. تدريبهم عىل النظم والنثر. مساندهتم يف التأليف. -تشجيعهم وتقديرهم بالنقل عنهم.

االهتمام بذوي النبوغ واحتضانهم
وم�ن عنايتهم بالطلبة االهتامم بذوي ال�ذكاء والنبوغ ،وتقدير أصحاب

املواهب وامللكات ،وتوجيههم إىل ما يمكن أن يربعوا فيه:

 -وه�ذا ما فعل�ه اإلمام حمم�د بن إدري�س الش�افعي (ت204:هـ) مع

حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم الشافعي املرصي الفقيه (ت268:هـ):

جاء يف ترمجته أنه «لزم الشافعي مدة ،وتفقه به وبأبيه عبد اهلل وغريمها...

وحرضه عىل الفقه».
وكان الشافعي معجب ًا به لذكائهّ ،

ق�ال املزين وه�و حيكي عن عناية الش�افعي به وإعجاب�ه بموهبته وإقباله

عليه« :كنا نأيت الش�افعي فنسمع منه ،فنجلس عىل باب داره ،ويأيت حممد بن
عب�د احلك�م ف ُيصعد به ،ويطيل املكث ،وربام تغدى معه ،ثم نزل ،فيقرأ علينا

الش�افعي ،فإذا فرغ من قراءته ُق ّرب إىل حممد دابته فركبها ،وأتبعه الش�افعي
وعيل ألف دينار ال
برصه ،فإذا غاب ش�خصه قال :وددت لو أن يل ولد ًا مثله
َّ

أجد هلا قضاء»!.

ِ
ِ
ب منه،
ب إىل ما ُطل َ
وقد حمُ َل يف حمنة القول بخلق القرآن إىل بغداد ،ومل يجُ ِ ْ

ور َّد إىل مرص ،ومازال يعلو حتى انتهت إليه رئاسة العلم يف مرص.
ُ
ومن تصانيفه:
 أحكام القرآن.119

 الرد عىل الشافعي فيام خالف فيه الكتاب والسنة. أدب القضاة.وهذا كله يبني صدق فراس�ة الشافعي فيه ،وأن نظره كان يف حمله ،ولكن

ليته إذ َر َّد عىل شيخه مل يبلغ هذا املبلغ!.

 -وج�اء يف ترمجة اإلمام القايض أيب القاس�م محاس ب�ن مروان اهلمداين

(303-222هـ):

أن�ه «مل�ا دخل حلق�ة حممد بن عب�د احلكم ،واب�ن عبد احلك�م ال يعرفه،

مح�اس فرصف إلي�ه ابن عبدا حلك�م وجهه ،ث�م أراده يف الكالم ،ثم
وتكل�م ّ
س�أله اب�ن عبد احلكم عن مس�ألة م�ن ِ
اجلراح فأجاب�ه ،ثم س�أله عن أخرى
مح�اس بن مروان؟
وجود ،فق�ال ابن عبد احلك�م :يمكن أن تكون ّ
فأج�اب َّ
ق�ال :نعم .فعاتبه إذ مل يقص�د إليه .ثم َّقربه وأكرمه» .وهاهو يفعل ما فعله

معه شيخه الشافعي.

 -وجاء يف ترمجة اإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي (ت310:هـ)

أن�ه رح�ل  -يف رحالت�ه العلمي�ة لطل�ب العل�م  -إىل الكوف�ة «فكت�ب فيها

ع�ن أيب كري�ب حممد ب�ن العالء اهلم�داين ،وهناد بن الرسي ،وإسماعيل بن

موسى وغريهم.

 انظر :الوايف بالوفيات (.)339-338/3
 الديباج املذهب (.)343/1
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وكان أبو كريب رشس اخللق من كبار أصحاب احلديث،
حرضت باب داره مع أصحاب احلديث ،فاطلع من باب
قال أبو جعفر:
ُ

ويضج�ون ،فقال :أيكم
وأصحاب احلديث يلتمس�ون الدخول
خوخ�ة له،
ّ
ُ

حيف�ظ ما كتب عن�ي؟ فالتفت بعضه�م إىل بعض ثم نظ�روا إيل وقالوا :أنت
حتف�ظ ما كتبت عنه .قال :قل�ت :نعم ،فقالوا :هذا فس�له ،فقلت :حدثتنا يف
ك�ذا بكذا ،ويف ي�وم كذا بكذا .ق�ال :وأخذ كريب يف مس�ألته إىل أن عظم

يف نفس�ه فقال :ادخ�ل إ َّيل .فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ،ومكَّنه من
حديثه .وكان الناس يس�معون به فيقال :إنه س�مع من أيب كريب أكثر من

مئة ألف حديث».

 -وجاء يف ترمجة اإلمام احلافظ اجلليل أيب بكر حممد بن عبد اهلل ابن اجلد

الفهري (:)586-496

أنه «برع أوالً يف العربية ،واقترص عليها ،ثم مال إىل دراسة الفقه ،ومطالعة

احلديث ،واإلرشاف عىل االتفاق واالختالف ،بتحريض أيب الوليد ابن رشد

إياه عىل ذلك ،ملا رأى من سداد فطرته ،واتقاد فطنته».

قال ابن فرحون« :وانتهت إليه الرئاس�ة يف الفتيا ،وقدِّ م للشورى مع أيب

بكر بن العريب ،ونظرائه حينئذ بإش�بيلية يف س�نة إحدى وعرشين ومخسمئة،
 يف األصل :مسألة .وأرجح أن تكون ما أثبت.
 أي بسببه.
 معجم األدباء (.)3447/6
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ومتادى به ذلك نيف ًا عىل س�تني س�نة يف ازدياد س�مو الرئاس�ة ،واطراد متكن
احلظوة» مما يدل عىل صدق فراسة ابن رشد فيه وحتققها.

 -وق�ال الصف�دي يف ترمج�ة اإلمام النح�وي األديب املفِّس�رِّ أيب حيان:

حممد بن يوسف األندليس (745-654هـ):

وينوه بقدرهم».
«كان له إقبال عىل أذكياء الطلبة ،يع ِّظمهمِّ ،
 -وهذا اإلقبال عىل األذكياء واكتش�اف املواه�ب وامللكات وتوجيهها

ه�و ما فعله اإلم�ام الصفدي (ت764:هـ) مع ش�مس الدين اب�ن الصائغ:
حممد بن عبد الرمحن احلنفي (قبل776-710:هـ) أيض ًا:

قال الصفدي يف ترمجته« :اجتمعت به غري مرة بالديار املرصية بعد حضوره

من دمش�ق ،وصحبته من حلقة الش�يخ أثري الدين [أيب حيان األندليس] ،قرأ
عليه العربية ،وعىل الش�يخ شهاب الدين ابن املرحل .وقرأ بالروايات وجود

العربي�ة ،ومل يك�ن له إملام باألدب وال له نظم ،فلام اجتمعت به كنت الس�بب
ال قلي ً
يف ميل�ه إىل األدب ،وأخذ ينظم قلي ً
ال إىل أن مهر وصار يف عداد األدباء
والشعراء ،ومال إىل األدب مي ً
ال كلي ًا ،وأقبل عىل النظم ،وغاص عىل املعاين،

وراعى التورية واالستخدام يف شعره».
 الديباج املذهب (.)287/2
 انظر :البدر الطالع (ص.)806
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ث�م ذكر له اثني عرش بيت ًا ،كل بيتني عىل ح�دة ،وأوهلام هذان البيتان وقد

أنشدمها للصفدي يف القاهرة سنة (737هـ):
بالقمر
قاس الورى وجه حبيبي
ْ

لـجـام ٍع بينهام وهـو الـخـفـر

ٌ
باطـل بـفـرقـه
القيــاس
قلت
ُ

عندي يف الوجـه نظـر
وبعـد ذا
َ



وم�ن الظاه�ر أن ابن الصائغ كان لدي�ه موهبة كامنة واس�تعداد فطري،

ولكنهما كان�ا بحاجة إىل َم ْن يكتش�فهام وينبه صاحبهام إليهما ،وهذا ما فعله
الصفدي ،وبذلك أعان ابن الصائغ عىل اكتشاف ذاته.

 وقال السخاوي يف ترمجة احلافظ العراقي (ت806:هـ):«ونظ�ر يف الفق�ه وأصوله ،فحضر يف الفقه دروس ابن ع�دالن ،والزم

العماد حممد بن إس�حاق البلبييس ،واجلامل اإلس�نوي ،وعنه وعن الش�مس
ابن اللبان أخذ األصول وتقدم فيهام ،بحيث كان اإلس�نوي يثني عىل فهمه،

ويستحسن كالمه يف األصول ،ويصغي ملباحثه فيه ،ويقول :إن ذهنه صحيح

ال يقبل اخلطأ.

ويف أثن�اء ذل�ك أقبل عىل علم احلديث بإش�ارة العز ب�ن مجاعة ،فإنه قال

ل�ه  -وق�د رآه متوغ ً
ال يف الق�راءات  :-إنه علم كثري التع�ب ،قليل اجلدوى،
وأن�ت متوق�د الذه�ن ،ف�ارصف مهت�ك إىل احلدي�ث ،فأخ�ذه بالقاهرة عن

 الوايف بالوفيات (.)244/3
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العلاء الرتكامين احلنف�ي ،وبه خترج ،وعلي�ه انتفع .»...وص�ار إىل املكانة

العظيمة املعروفة.

 -وقال الس�خاوي يف ترمجة ش�يخه اإلمام احلافظ ابن حجر العس�قالين

(ت852:هـ):

«وأم�ا ش�دة رغبت�ه يف العلم وحمبت�ه يف املذاكرة ب�ه واملباحثة في�ه ،فوراء

العقل ،مع كثرة اإلنصاف ولو عىل نفس�ه ،وعدم استنكاف سامع الفائدة ولو
من صغار آحاد طلبته ،بل يستحس�نها ويأمر احلارضين بسماعها ،حتى رأيته

ش�اب بيشء وهو خارج احللقة  :-اس�معوا ما يقول
م�رة يقول  -وقد تكلم
ٌ

الش�اب ،فإنه يقول جيد ًا .وطال ما يقول :مقالة هذا هي الصواب ،مع كونه
ُّ

كان َّقرر خالفها رجوع ًا منه إىل احلق ،وإنصاف ًا وعدم حماباة.

وحكى يل ش�يخنا العالمة مفخر العرص تقي الدين ُ
�منِّي  -وهو من
الش ُ

تالمذته  -قال :كنت أحرض عنده بعد أن اشتغلت وفهمت العلم فيكرمني،

وأفهم أن س�بب ذلك ُ
طالب علم ،ألنه مل
كون والدي من مجاعت�ه ،ال لكوين
َ
يكن اطلع عىل ذلك .إىل أن حرضت بني يديه مرة عىل العادة يف «املحمودية»

وق�ارئ يقرأ علي�ه حديث« :فليخلق�وا ذرة وليخلقوا حبة أو ش�عرية» فوقع
الس�ؤال ع�ن احلكمة يف الرتق�ي كذلك .قال [الش�مني] :فأجب�ت بأن صنع
األش�ياء الدقيق�ة في�ه صعوب�ة ،واألمر ملعن�ى التعجي�ز ،فناس�ب الترَّ ِّقي من

 الضوء الالمع ( ،)172/4والتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة (.)162/2
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عيل ،وص�ار يلحظني ويكرمني
األعلى لألدنى .قال :فأعجب�ه ذلك ،وأقبل َّ

ويصغي ملقايل».

ويف هذا من تقـدير الـمـوهـبـة وتشجيعهـا وتنميتهـا مـا هو واضح.
 -وق�ال العالم�ة عبد الرمحن ب�ن عيل الديب�ع (ت944:هـ) وهو حيكي

لقاءه يف مكة باإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحن الس�خاوي (ت902:هـ)،

وما قرأه وسمعه عليه« :وكان جيلني ويشري إيل ويعظمني ويقدمني عىل سائر
الطلبة ويؤثرين ،وأحسن إيل كثري ًا ،جزاه اهلل عني خري اجلزاء».

 -وق�ال العيدروس يف ترمجة العالمة الصالح الش�هيد مجال الدين حممد

طاهر اهلندي امللقب بملك املحدِّ ثني (ت986:هـ):

«كان يرس�ل إىل مع ِّل�م الصبي�ان ويق�ول :أيام صبي حس�ن ذكاؤه وجيد

فهمه أرس�له إ َّيل ،فريس�ل إلي�ه ،فيقول له :كيف حالك؟ ف�إن كان غني ًا يقول

له :تع َّل ْم ،وإن كان فقري ًا يقول له :تع َّل ْم وال هتتم من جهة معاشك ،أنا أتعهد
أم�رك ومجيع عيالك عىل قدر كفايتهم ،فكن ف�ارغ البال ،واجتهد يف حتصيل

العل�م .فكان يفع�ل ذلك بجميع من يأتي�ه من الضعفاء والفق�راء ويعطيهم
قدر ما وظفه هلم ،حتى صار منهم مجاعة كثرية علام َء ذوي فنون كثرية ،فأنفق

مجيع ماله يف ذلك.»...

 اجلواهر والدرر (.)1043-1042/3
 بغية املستفيد (ص ،)231والنور السافر (ص.)289
 النور السافر (ص.)476
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وه�ذه لفت�ة رائعة من ه�ذا العامل يف االهتمام بذوي الذكاء واالس�تعداد

منذ صغرهم.

 -وق�ال األس�تاذ علي الطنط�اوي (ت1420:ه�ـ) مبين� ًا أث�ر االهتامم

بأصح�اب املل�كات« :كنت أنظم أبيات ًا من الش�عر أو أرسقه�ا ،كام ينظم كل
مبتدئ ،ويرسق ،حتى إذا اجتمع عندي كثري من القطع ،عرضته عىل أس�تاذ

يس�مى إسامعيل حقي أفندي ،يعلمنا النحو
العربية ،وكان لس�وء احلظ تركي ًا
َّ

عيل ،وجاء من
العريب باللس�ان الرتكي! فلام قرأه س�خر مني وس� َّبني وهتكم َّ
بع�دُ أخ�ي أنور العطار ،فنظ�م كام كنت أنظم حت�ى إذا اجتمع عنده كثري من

القطع ،عرضه عىل األس�تاذ كرد عيل رئي�س املجمع العلمي العريب ،فأقام له
حفلة تكريمية!.

عيل
فكانت النتيجة أين عجزت عن الشعر ،حتى لنقل البحر بفمي أهون َّ
من نظم مخس�ة أبيات ،وأن أخي أنور العطار غدا ش�اعر الش�باب السوري،

وسيغدو شاعر شباب العرب».

* * *

 فكر ومباحث (ص ،)144وقد قدَّ م األس�تاذ الطنط�اوي لصديقه أنور العطار ديوانه (يف
ظلال األي�ام) عام (1948م) ،وه�و تقديم مجيل فاقرأه يف كتاب (مقدمات الش�يخ عيل
الطنط�اوي) الت�ي أحس�ن بجمعه�ا وترتيبها والتقديم هلا األس�تاذ جم�د مكي (ص-20
.)30
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إمدادهم بالكتب
ومن العناية هبم مس�اعدهتم فيام حيتاجون إليه من الكتب ،وال س�يام أيام

التحصيل التي يغلب فيها عليهم ضيق ذات اليد عن اقتناء الكتب.

وكان للعلماء يف ذل�ك جه�ود مش�كورة يف حياهتم وبعد موهت�م إذ كان

الكثري منهم يقف كتبه لتظل صدقة جارية ينتفع هبا الناس عامة.

وأذكر فيام يأيت بعض النامذج من الذين كانوا يعريون الكتب أو هيبوهنا:
 احلافظ أبو بكر املعروف بابن اخلاضبة (ت489:هـ):قال ابن سكرة :كان حمبوب ًا إىل الناس كلهم ،فاضالً ،حسن الذكر ،ما رأيت

مثله عىل طريقته ،وكان ال يأتيه مستعري كتاب ًا إال أعطاه ،أو دله عليه.
 احلافظ ابن حجر العسقالين (ت:)852:وكان له يف اإلعارة خرب مذكور ،وجهد مشكور ،وعلم منشور:

ق�ال تلميذه الس�خاوي« :وأما عاريت�ه للكتب ،فأمر انفرد به عن س�ائر

أهل مرصه ،حتى ال أعلم نظريه يف ذلك ،بل كان يعريها ملن يسافر هبا ،وربام

 اق�رأ« :الوق�ف وبني�ة املكتبة العربية :اس�تبطان للم�وروث الثقايف» لألس�تاذ حييى حممود
ساعايت .و«الكتب واملكتبات يف األندلس» لألستاذ عبد الرمحن عيل احلجي (ص-142
.)157
 تذكرة احلفاظ (.)1224/4
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افتدى كتب (املحمودية) التي حتت نظره هبا ،حتى كان  -رمحه اهلل  -يقول

يل :ال تأخ�ذ م�ن كتب اخلزانة إال ما ليس يف كتبي ،بل أقس�م باهلل أنه هناين يف
ٍ
وقت عن االستعارة من غريه.
أحب
ورأي�ت مع�ه يف رمض�ان م�ن الس�نة التي ت�ويف فيه�ا جملد ًا كن�ت ُّ

الوقوف عليه ،فالتمس�ت منه عاريته بعد فراغ أربه من مطالعته ،فقال :نعم.
ومىض بقية الش�هر وش�وال وذو القعدة ،واتفق دخويل مع اجلامعة لعيادته يف
ذي احلجة ،فأشار إ َّيل فأخذته من بني كتبه .هذا وهو ضعيف ،وقد مىض من

سؤايل له نحو ثالثة أشهر ومل ينس ذلك .وباهلل قد رأيت بعض أصحابنا تأثر

من ذلك ،فإنا هلل...

ومل يك�ن غالب� ًا يميض يوم من األيام إال وأس�تعري منه ش�يئ ًا من الكتب،

وهو يسعف ِّ
بكل ما ألتمسه منه من ذلك ،وال يظهر ملالً ،بل واهلل لو مل أفهم

منه حمبة ذلك ،ما أكثرت منه. ...

ولو رشحت ما اتفق يل معه من ذلك ،لقيض العجب ،فكيف بغريي من

مجاعته ،بل كان شديد اإلنكار عىل َم ْن يبخل بعارية الكتب...

وقد ضاع له بس�بب ذلك يشء كثري جد ًا ،بحيث أخربين يف س�نة إحدى

ومخسين (851هـ) أن�ه فقد من كتبه ما ينيف عىل مئة ومخسين جملدة ،وربام

بيعت يف السوق ويشرتهيا! ورأينا بعد نحو من عرشين سنة من وفاته شيئ ًا من
 اخلزانة العلمية الشهرية.
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نفائ�س كتبه التي كنت أتلهف عىل الوقوف عليها عند بعض من اس�تعارها،

فاستمرت عنده حتى بيعت يف تركته ،ومشى أمرها».

 -الع�امل النبيل الرئي�س حممد بن حممد األنصاري احلم�وي ثم القاهري

الشافعي املعروف بابن البارزي (856-796هـ):

قال الس�خاوي يف ترمجته« :كان إمام ًا عامل ًا ذكي ًا عاق ً
ال رئيس ًا ساكن ًا كري ًام

سيوس ًا صبور ًا حسن اخللق واخللق والعرشة ،متواضع ًا حمب ًا يف الفضالء وذوي
الفنون ،مكرم ًا هلم إىل الغاية ،ال سيام الغرباء ،حتى صار حمط ًا لرحاهلم ،راغب ًا
يف اقتناء الكتب النفيس�ة ،غري مس�تكثر ملا يبذل�ه يف حتصيلها ،عجب ًا يف ذلك،

سمح ًا بالعارية جد ًا».

 -العامل املتفنن الصالح العابد الناسك حممد بن حممود الونكري املعروف

بـَ :ب ْغ ُي ُع (1002-930هـ):

قال تلميذه العالمة أمحد بابا التنبكتي بعد وصفه بجميل الصفات...« :

إىل حمب�ة العل�م ومالزمة تعليمه ،ورصف أوقاته في�ه ،وحمبة أهله ،والتواضع

الت�ام ،وبذل نفائ�س الكتب الغريب�ة العزيزة هلم ،وال يفتش بع�د ذلك عنها
كائن ًا ما كان ،من مجيع الفنون ،فضاع له بذلك مجلة من كتبه ،نفعه اهلل بذلك،
وربما يأيت لبابه طالب يطل�ب كتاب ًا فيعطيه له من غير معرفته َم ْن هو ،فكان

العج�ب العجاب يف ذل�ك إيثار ًا لوجهه تعاىل ،مع حمبت�ه للكتب ،وحتصيلها
 اجلواهر والدرر (.)1020-1018/3
 الضوء الالمع (.)238/9
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ٍ
نح�و ،ففت�ش يف خزانته،
كتب
رشاء ونس�خ ًا ،وق�د جئت�ه يوم� ًا أطلب من�ه َ

فأعطاين كل ما ظفر به».

 -وج�اء يف ترمج�ة الع�امل الوجيه النبيل س�امل ابن اإلم�ام احلافظ عبد اهلل

البصري املكي (ت1160:ه�ـ) أنه «أخذ احلديث عن وال�ده حمدِّ ث احلرم،
وعظم�ه الناس لعلمه وخلقه ،مجع مكتبة ثرية من كتب والده ،ومما اقتناه من

النفائ�س ،فكان�ت عدة خزائن م�ن الكتب ،يقوم على كل خزانة منها مملوك
حبشي بيده دفتره الذي حيوي قائمة الكتب الت�ي يف اخلزانة ،وكان ال يبخل

هبا عىل أهل العلم وطلبته».

 -وجاء عن العالمة الشيخ عبد احلكيم األفغاين الدمشقي (ت1326:هـ)

أنه «قبيل وفاته بأيام قليلة وزع كتبه مجيعها ،وأثاث حجرته اخللق عىل تالميذه
الذين أحبوه وأخلصوا له».

 -وجاء عن الش�يخ حممد س�ليم الس�كري (ت1327:هـ) أنه ترك كتبه

للمطالعة يف جامعه جامع درويش باشا بدمشق.

 -وجاء عن العالمة الش�يخ أيب اخلري امليداين (ت1380:هـ) أنه «خرج

عن مكتبته  -وهي أعز األشياء لديه  -مرتني ،يؤثر هبا طالبه عىل نفسه».

 كفاية املحتاج ملعرفة َم ْن ليس يف الديباج (ص.)477-476
 التاريخ واملؤرخون يف مكة للحبيب اهليلة (ص.)399
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)245/1
 املصدر السابق (.)254/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري ( ،)729-728/2وانظر :اإلمام الرباين
العالمة الشيخ أبو اخلري امليداين (ص.)20
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وق�د يعرض لبعض العلامء تأخر يف اإلعارة لعارض ،ولكن يعودون إىل

ما كانوا عليه:

 -روى البيهقي عن الربيع بن س�ليامن ،قال :قال يل الش�افعي« :س�ألت

حممد بن احلسن أن يعريين كتاب ًا ،فكتبت إليه هبذه األبيات:
ـن رآه مثله
قـل ملن مل تـر عــني َم ْ

كأن َم ْن رآه قد رأى َم ْن قبله
ومن َّ
العلم ينهى أهله أن يمنعـوه أهله

لـعـلـه يـبـذلـه ألهـلـه لـعـلـه
كم�ه وج�اءين معت�ذر ًا
ق�ال :فحم�ل حمم�د ب�ن احلس�ن الكت�اب يف ِّ

عن حبسه».

 -وقال الزبيدي« :حدثني قايض القضاة باألندلس وهو املنذر بن سعيد

البلوط�ي قال :أتي�ت [أبا جعفر] ابن النحاس في مجلس�ه [بمصر] ،فألفيته

يملي في أخبار الشعراء شعر قيس بن معاذ المجنون حيث يقول:
خليلي هل بالشام عين حزينة
َّ

ٍ
نجــد لع ِّلي أعينُها
تبكِّي على

قدَ اسلمها الباكون إال حمامة

مطـوقة بـاتت وبـات قـرينُها

تجاوبها أخرى على خـيزرانة

يكاد يدنِّيها مـن األرض لينُها

 مناقب الشافعي ( .)86/2وانظر :ديوان الشافعي لألستاذ جماهد (ص 99و.)102
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فقلت :يا أبا جعفر ماذا  -أعزك اهلل  -باتا يصنعان؟
فق�ال يل :وكي�ف تقول�ه أنت ي�ا أندلسي؟ فقلت :بان�ت وب�ان قرينها.

فسكت ومازال يستثقلني بعد ذلك حتى منعني كتاب (العني) وكنت ذهبت
إىل االنتس�اخ من نس�خته ،فلام قطع يب قيل يل :أين أنت ع�ن أيب العباس ابن
ولاّ د؟ فقصدت�ه فلقي�ت رج ً
ال كامل العلم حس�ن املروءة ،فس�ألته الكتاب،

فأخرج�ه إ َّيل .ث�م تندم أبو جعفر ملا بلغه إباح�ة أيب العباس الكتاب يل ،وعاد

إىل ما كنت أعرفه منه».

 -وم�ن الش�عر اجلمي�ل يف اإلعارة م�ا قاله مخي�س احل�وزي ،وعمر بن

عثامن الشعيبي:

قال أبو سعد ابن السمعاين« :أنشدنا أبو بكر عبد اهلل بن عمران الباقالين

بواس�ط من لفظه ،أنشدنا أبو الكرم مخيس بن عيل بن أمحد احلوزي لنفسه يف

إعارة األجزاء:

كتبي ألهل العلم مبذولة

ُ
مـثـل يـدي فيها
أيدهيم

ٍ
مـنــة
متى أرادوهـا بـال

عــاريـ ًة فليستعـريوهـا

عنهم
حاشاي أن أكتمها
ُ

بخ ً
ــال كام غـريي خيفيها

أعـارنا أشيـاخـنا كتبهم

وسنـة األشيـاخ نمضيها

 معجم األدباء (.)469-468/1

132

وأنشدنا أبو حفص عمر بن عثامن الشعيبي من أهل جنزة لنفسه:
ال متنعـن األهـل كتبـك واغتنم

ٍ
وقـت أن تـعــري كـتـابا
يف كـل

فمعـريها كمعـري مـاعـون َف َم ْن

يمنعه القى الويل واألنصابا».

وم�ن ذل�ك ما وج�ده األديب مجي�ل العظ�م (ت1352:ه�ـ) عىل ظهر

جممو ٍع ملكه ،فيه سبع رسائل ،أوهلا للبدر الرشيدي يف (األلفاظ املك ِّفرة):
«قال سعد الدين التفتازاين:
أال يا مستعري الكتب دعني

عـار
فإن إعـاريت للكتـب ُ

فمحبـويب من الدنيا كتـايب

عـار؟
وهل أبرصت حمبوب ًا ُي ُ

فأجابه السيد الرشيف اجلرجاين:
وال متنـع كتـابك مستعـري ًا

عـار
فـإن البخـل لإلنسـان ُ

صح ُحـوه
أمل تسمع حديث ًا َّ

جزاء البخل عند اهلل نار؟»



ِ
ُص عليه يف ترمجته.
يب عليه ذلك ون َّ
و َم ْن ضن بكتبه ع َ

 أدب اإلملاء واالس�تمالء (ص ،)175ونق�ل األبي�ات األوىل ابن رج�ب يف الذيل عىل
طبقات احلنابلة (.)436/1
الصبابات فيام وجدته عىل ظهور الكتب من الكتابات (ص.)119
 ُّ
 انظ�ر :الذيل عىل طبقات احلنابلة ( ،)317/1والض�وء الالمع ( ،)13/1و(،)254/3
و( ،)19/9و( ،)247/10وخالصة األثر (.)223/2
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 -ومن اللطائف أن الشيخ املحدث عبد الوهاب بن جعفر املعروف بابن

املي�داين (418-338ه�ـ) كان ال يبخ�ل بإعارة يشء من كتبه ،س�وى كتاب
ٍ
واحد كان يضن بإعارته ،فلام احرتقت كتبه اس�تجد مجيعها من النُّس�خ التي

كتب�ت منها غري ذلك الكت�اب الذي ضن بإعارته ،فإنه مل يقدر عىل نس�خته،

وآىل عىل نفسه أن ال يبخل بإعارة كتاب.
* * *

 روى اخلرب ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق (.)314/38
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تقوية نفوسهم على البحث
ومن العناية هبم تش�جيعهم وتقوية نفوس�هم عىل البح�ث وذكر الفوائد

وح�ل املش�كالت ،واإلصغ�اء إليهم فيما يقولون ،واس�تخراج م�ا عندهم،
وتعويده�م على املباحث�ة واملناقش�ة ،ومم�ا ج�اء ع�ن العلماء يف ذل�ك أذكر
هذه األمثلة:

 اإلمام تقي الدين السبكي (ت756:هـ):قال ابنه تاج الدين يف ترمجته املطولة احلافلة:
«وإذا ذكر الطالب بني يديه ،اليسير من الفائدة ،استعظمها وأومهه أنه مل

بعض الطلبة بحضوري :حكى ابن الرفعة عن
يك�ن يعرفها ،لقد قال ل�ه مرة ُ
مجُ َليِّ  ،وجهني يف الطالق ،يف قول القائل بعد يمينه :إن شاء اهلل ،هل هو رافع

لليمني فكأهنا مل توجد ،أو نقول :إهنا انعقدت عىل رشط.

فقلت أنا :هذا يف الرافعي ،أي حاجة إىل نقله عن ابن الرفعة ،عن مجُ َليِّ ؟
فقال يل الشيخ اإلمام :اسكت من أين لك؟ هات النقل ،وانزعج.
فقم�ت وأحرضت اجلزء من الرافعي ،وكان ذلك الطالب قد قام ،فواهلل

حين أقبلت به قب�ل أن أتكلم ،قال :الذي ذكرته يف أوائ�ل كتاب األيامن من
الرافع�ي ،وأنا أعرف هذا ،ولكن فقيه مس�كني طالب علم ،يريد أن يظهر يل

أنه استحرض مسألة غريبة ،تريد أنت أن ختجله ،هذا ما هو مليح.

طال�ب ش�يئ ًا عىل س�بيل
وكان يتف�ق ل�ه مث�ل ه�ذا كثير ًا ،ينق�ل عن�ده
ٌ

االس�تغراب ،فلا يبكته ،بل يستحس�نه ،وهو يس�تحرضه م�ن أماكن كثرية،
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بحي�ث خي�رج الطالب وهو يتعج�ب منه ألنه يظنه أنه مل يكن مس�تحرض ًا له،

وما يدري املسكني أنه كان أعرف الناس به ولكنه أراد جربه».

وينمي فيه ملكة
ومن الواضح أن جربه واإلصغاء إليه يقويه ويش�جعهِّ ،

البحث واملش�اركة ،ومن أجل هذا اهلدف النبيل ال يأبه اإلمام تقي الدين بام

وقوى َن ْف َس� ُه...
عس�ى أن يظنه فيه ذلك الطالب الذي اس�تمع إليه واهتم به َّ
ويف هذا درس آخر يف اإلخالص والتفاين يف خدمة العلم والدين.

 -اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعي (-704

772هـ):

ق�ال الس�يوطي يف ترمجته« :انتهت إليه رئاس�ة الش�افعية ،وصار املش�ار

إلي�ه بالدي�ار املرصية ،وكان ناصح ًا يف التعليم ،مع البر ،والدين والتواضع،
يق�رب الضعيف املس�تهان ،وحيرص على إيصال الفائ�دة للبليد،
والت�وددِّ ،
ويذك�ر عن�ده املبت�دئ الفائدة املطروق�ة فيصغي إلي�ه كأنه مل يس�معها ،جرب ًا

خلاطره.»...

 اإلمام العالمة القايض عز الدين بن مجاعة (ت790هـ):ق�ال احلافظ ابن حجر يف ترمجته« :ذك�ر يل القايض جالل الدين البلقيني

أنه حرض دروسه ،ووصفه بكثرة االستحضار .قال :وكانت طريقته أنه يلقي
 طبقات الشافعية الكربى ( )220-219/10والعزيز (.)231/12
 بغي�ة الوع�اة ( ،)93-92/2وش�ذرات الذه�ب ( .)384-383/8وقول�ه« :ويذك�ر
عنده »..يف الدرر الكامنة (.)464/2
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اآلية أو املسألة ،فيتجاذب الطلب ُة القول يف ذلك والبحث ،وهو مصغ إليهم،

إىل أن يتناهى ما عندهم ،فيبتدئ فيقرر ما ذكروه ،ثم يستدرك ما مل يتعرضوا
له ،فيفيد غرائب وفوائد».

 -العالمة س�عد الدين حممد بن عيل الذهبي املرصي الش�افعي (-850

939هـ):

كان من العلامء املش�هورين بدمش�ق ،قال الش�عراين :كان ورده كل يوم

خت ًام صيف ًا وش�تا ًء ،وكان خلقه واس�ع ًا ،إذا جتادل عنده الطلبة يشتغل بتالوة

القرآن حتى ينقيض جداهلم».

والشاهد أنه يفسح هلم املجال للجدال ،وال يمنعهم من املباحثة.
 العامل املتفنن الشيخ إبراهيم بن حممد الصبيبي املدين (ت1056:هـ):قال املحب�ي يف ترمجته« :واحد املدينة املنورة يف زمانه عل ًام وبراعة ،وكان

يع�رف فنون ًا تفرد هبا ،وكان س�الك ًا طريق من س�لف ،حس�ن الش�كل ،لني
يقرب الضعيف
اجلانب ،كثري اإلحسان للطلبة ،معل ًام ناصح ًا ،مفيد ًا صاحل ًاِّ ،
من اإلخوان ،وحيرص عىل إيصال الفائدة للبليد املستهان.

وكان ربام ذكر عنده املبتدئ الفائدة املطروقة فيصغي إليها كأنه مل يسمعها

جرب ًا خلاطره».

 رفع اإلرص عن قضاة مرص (ص.)33
 شذرات الذهب (.)330/10
 خالصة األثر ( )42/1ويلحظ اس�تفادة املحبي من األس�لوب الوارد يف ترمجة اإلسنوي
يف بغية الوعاة كام سبق.
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 -العالم�ة املحق�ق الفقيه األصويل الزاهد الش�يخ عب�د احلكيم األفغاين

نزيل دمشق (ت1326:هـ):

ج�اء يف ترمجت�ه أنه« :أعطى دروس�ه حقها فلم يكن يلقي درس� ًا إال بعد

حتضريه ،فإن اعرتضته مشكالت تدارسها مع نوابغ طالبه قائالً« :قد أشكل
علين�ا حين املطالعة هذه العب�ارة ومل نفهم م�راد موالنا املؤلف فما قولك يا

فالن؟» فإن ظهر له اجلواب فرح به وكتبه ،وإن مل جيد عند أحد ما يريد قال:

«ما ظهر لنا ،ربنا يعطينا» وقد يس�عى حلل املش�كالت إىل بعض العلامء ،وقد
يكون َم ْن يسعى إليه تلميذه ،فالعلم يؤتى».

 الشيخ املصلح املفرس عبد اهلل العلمي الغزي (ت1355:هـ):َد َر َس يف األزه�ر «ويف ع�ام (1302هـ) رجع إىل غ�زة ،فنال فيها حظوة

بني العلامء ،واهنال عليه الطالب ،فأنش�أ (أزه�ر ًا صغري ًا) يف اجلامع العمري

الكبري ،وكانت دروسه كاملجالس النيابية إذ كان يطلب من كل تلميذ أن يبدي
رأيه يف املوضوع بحس�ب الرشع والعقل ،ثم يبني ويرشح للمصيب إصابته،

فعود التالميذ التفكري واالس�تنباط يف
وللمخط�ئ خطأه بالدلي�ل والربهانَّ ،
املسائل ،ونبغ عىل يديه عدة علامء فطاحل».
* * *
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)243/1
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)499/1
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تدريبهم على النظم والنثر
وم�ن عنايته�م بطلاب العل�م إس�عافهم يف طلبه�م وتدريبه�م على

النظم والنثر:

واألمثل�ة يف ذلك كثرية ،ومن ذلك ما جرى لألديب عيل بن موس�ى بن

س�عيد املغ�ريب (ت685:ه�ـ) مع الش�اعر املبدع هب�اء الدين زهير بن حممد
املهلبي املكي ثم القويص املرصي (656-581هـ).

واخلبر يرويه املغريب مفصل ً
ا يف أول كتابه «الغرامي�ات» ،وملخصه أنه

أعجب كثري ًا بام بلغه من شعر هباء الدين زهري وهو يف بالده إىل أن اجتمع به يف
القاهرة ،وسمع منه مبارشة ،ورجا منه أن ال يضيع إعجابه به وحبه له ،وذكر

له غرضه وهو أن يتدرب عىل يديه الكتساب طريقته ،ونص كالمه« :وقلت

ل�ه :يا س�يدي ،ال يميض اعتقادي فيكم مذ م�دة طويلة وأنا باملغرب األقىص
ضائع� ًا ،والغرض كله التهذي�ب املوصل إىل ما يتعلق بأهداب طريقتكم فقد

علمت�م أن مهي�ار ًا من عجم الديل�م ملا رشب ماء دجل�ة والفرات ،وصحب

سيده الرشيف الريض نمت أرساره من خالل أشعاره..

قال« :فتبسم وقال :ما تنزلت أنت إىل أول طبقة مهيار ،وال ترفعت أنا إىل

طبقة الرشيف ،لكن كل زمان له رؤساء وأتباع يف كل فن ،وإن تكونوا صغار

قوم فستكونوا كبار قوم آخرين» ثم جرى حديث عن الفرق بني طريقة أهل
املغرب واملرشق.
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وبدأ يرتدد عليه ،وذكر أنه أمره بحفظ أشعار التلعفري واحلاجري ،وأنه

قال له يوم ًا:
أجز:

بان وادي األجر ِع
يا َ

فقال:

ب األدم ِع
ُس َ
قيت ُس ْح َ

فقال له البهاء زهري :قاربت ولكن طريقتنا أن تقول:
			

ملت من شوق معي
هل َ

فقال املغريب :احلق ما عليه غطاء ،هذا أوىل.
وهذه صورة مجيلة من صور التدريب الذي اتبعه البهاء زهري مع تلميذه

إىل أن وصل إىل درجة رضيها له.

ق�ال املغ�ريب :والزمت�ه بعد ذلك نحو ثالث س�نني ،أنش�ده يف أثنائها ما

يتزيد يل  -أي ما يقوله من شعر جديد  -إىل أن أنشدته قويل:
ٍ
ثغـور
وا طـول شـوقي إىل
أخـذت الـذي تـراه
عنها
ُ

ِ
والرحيق
مألى من الشهد
ِ
الرقيق
شعـري
يعـذب يف
َ
ُ

فارتاح وقال :سلكت جا ّدة الطريق ،ما حتتاج [بعد] إىل دليل.
 انظر :الوايف بالوفيات ( ،)235-232/14وقد نقل الصفدي من خطه.
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 -وم�ن ذل�ك ما ح�كاه الش�اعر العالمة عيس�ى ب�ن حجاج الس�عدي

الشطرنجي (ت807:هـ) أنه رأى صالح الدين الصفدي بدمشق وبني يديه
حلقة يعلمهم كيفية النظم.

حك�ى هذا للحاف�ظ ابن حجر العس�قالين ،ومل يفت احلافظ أن يس�جل

هذه اللقطة يف ترمجة الشطرنجي.

 -وج�اء يف ترمج�ة الش�يخ األدي�ب الش�اعر ب�در الدي�ن البش�تكي

(ت830:ه�ـ) أنه أدب جمد الدين ابن فخر الدين ابن مكانس ،وتعارشا مدة

حت�ى نبغ جم�د الدين ،ونظم ونثر ،ومل ي�زل معرتف ًا بفضل البش�تكي وأنه هو
وخرجه.
الذي أ ّدبه ّ

وجمد الدين هذا صديق احلافظ ابن حجر وقد قال يف ترمجته« :ولد س�نة

س�بع وستني ( )767ونشأ يف نعمة وعز يف كنف أبيه ،فتخرج وتأ َّد َب ومهر،
وقال الش�عر الفائق وهو صغري ،ثم جاد شعره ونثره ...وكان صديقي نحو ًا

من ثالثني سنة ،وبيننا مطارحات أدبية» ومات سنة (822هـ).
* * *

 انظر :ذيل الدرر الكامنة (ص.)162
 ذيل الدرر الكامنة (ص.)310
 ذيل الدرر الكامنة (ص.)272
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مساندتهم يف التأليف
وم�ن عناي�ة العلماء بطالهب�م مس�اندهتم يف التألي�ف ،وتدريبه�م على

ذلك ،واقتراح موضوعات عليهم ،وداللتهم عىل املص�ادر ،وإمدادهم هبا،

ومساعدهتم يف تدقيق ما يكتبون ،ويؤلفون:

الرساج النحوي :حممد ب�ن الرسي البغدادي املتوىف
 -وه�ذا اإلمام ابن ّ

كه ً
ال سنة (316هـ) له كتاب األصول يف النحوُ ،وصف بأنه مصنف نفيس،
وقد قرأه عىل شيخه املربد.

ومما يذكر هنا مما يدل عىل أدب ابن الرساج مع شيخه أنه ملا قرأه عىل شيخه

استحس�نه بع�ض احلارضين وقال :هذا واهلل أحس�ن من كت�اب «املقتضب»
الرساج وقال :ال تقل مثل هذا ،ومتثل بقول القائل:
للمربد ،فأنكر عليه اب ُن ّ
ولكن بكت قبيل فهيج يل البكا

بكاها وكان الفضل للمتقـدم



 -وق�ال الذهب�ي يف ترمج�ة أيب بك�ر حممد ب�ن عزيز السجس�تاين (ت يف

حدود330 :هـ):

«مصن�ف (غريب القرآن) وهو كتاب نفيس قد أج�اد فيه .قيل :إنه كان

يق�رأه على أيب بكر ب�ن األنباري ويصلح ل�ه فيه .ويقال :إن�ه صنفه يف مخس
 الوايف بالوفيات ( ،)87-86/3والبيت لعدي بن الرقاع.
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عرشة سنة» .وقال يف موضع آخر« :ألف (الغريب) يف عدة سنني وحرره،
وراجع فيه أبا بكر بن األنباري وغريه».

 -ويقول الش�يخ عب�د القادر بن حممد الق�ريش (ت775:هـ) يف مقدمة

كتابه «اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية»« :مذ طلبت العلم ،ونفيس متشوقة
ٍ
كت�اب أذك�ر في�ه طبق�ات أصحابنا ،فيمنعن�ي من ذل�ك العجز عن
إىل مج�ع
اإلحاطة ببعض هذا اجلم الغفري ،وتتبع الكتب املصنفة يف ذلك.

فأول َم ْن حثني عىل ذلك قدي ًام ش�يخنا العالمة قطب الدين عبد الكريم

وأمدين بتواريخ وتعاليق وفوائد عزيزة ،من فوائد اإلمام أيب العالء البخاري،

وانتفعت به نفع ًا كثري ًا يف هذا الباب ،مما مجعه وأرشدين إليه.

وكذل�ك ش�يخنا اإلم�ام العالمة احلجة األس�تاذ أبو احلس�ن الس�بكي،

وأمدين بكتب وفوائد ،كـ«تاريخ نيس�ابور» للحاكم ،وغريه ،وتلقيت أش�ياء

حسنة من فيه.

عيل منة يف ذل�ك ،وأكثرهم يل مدد ًا ش�يخنا العالمة األوحد
وأعظمه�م َّ
األستاذ أبو احلسن عيل املارديني ،وكنت يف كل ٍ
وقت ِ
أعرض عليه ما وقع يل
من الرتاجم ،ويرشدين إىل أشياء حسنة.

 تاريخ اإلسالم (.)318/24
 سري أعالم النبالء (.)216/15
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ث�م خلفه يف ذلك اخللف الصالح ول�ده اإلمام مجال الدين ،قايض قضاة

احلنفية وحمدثها رمحه اهلل ورحم سلفه».

 -ويق�ول اإلم�ام ابن فرحون املالكي امل�دين (ت799:هـ) يف آخر كتابه

«الديب�اج املذه�ب يف معرف�ة أعيان علماء املذهب» وهو يع�دد املصادر التي

اس�تقى منها كتابه هذا« :ومن فوائد ش�يخنا اإلمام احلافظ أيب السيادة عفيف

الدي�ن :عب�د اهلل ابن ش�يخنا اإلم�ام العالمة املرح�وم مجال الدي�ن حممد بن
أمحد املطري».

 -وه�ذا احلاف�ظ الزي�ن العراق�ي (ت806:هـ) يدرب تلمي�ذه وصهره

اهليثمي (ت807:هـ):

قال السخاوي يف ترمجته« :وخترج به  -بالعراقي  -يف احلديث ،بل دربه
ِ
ِ
زوائد ٍ
كتب كاملعاجم الثالثة للطرباين ،واملس�انيد ألمحد والبزار وأيب
إفراد
يف

يعىل ،عىل الكتب الستة.

وابتدأ أوالً بزوائد أمحد فجاء يف جملدين.
وكل واحد من اخلمس�ة الباقية يف تصنيف مستقل ،إال الطرباين األوسط
ِ
والصغير فهما يف تصنيف ،ثم مجع اجلميع يف ٍ
حمذوف األس�انيد
كتاب واحد

سامه «جممع الزوائد»...

 اجلواهر املضية (.)10-9/1
 الديباج املذهب (.)376/2
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وأعان�ه بكتبه ثم باملرور عليها ،وحتريره�ا ،وعمل خطبها ،ونحو ذلك،

وع�ادت برك�ة الزين علي�ه يف ذلك ويف غريه ،كما ّ
أن الزين استروح بعدُ بام

عمله ،سيام املجمع.»...

 -وكان احلاف�ظ اب�ن حج�ر العس�قالين (ت852:ه�ـ) كثير االهتمام

هب�ذا اجلان�ب ،وطاملا اقترح موضوع�ات عىل طالب�ه ،وأراد هل�م العمل فام

وج�د إال اس�تجابة قليل�ة ،وكان يفرح ج�د ًا بمن جيد عنده األهلي�ة والرغبة

والتوجه واالهتامم.

قال تلميذه احلافظ السخاوي يرشح هذا اجلانب من حياة شيخه:
«والعج�ب أن�ه أرش�دهم  -أي طالب�ه  -ملطالعة الكتب الس�تة ،ألجل

«املبهمات» ،على طريق�ة االس�تقصاء ،ث�م إذا انته�ت طالع�وا بقي�ة الكتب
ٍ
واحد منهم منها كتاب ًا ،فام نش�ط منهم لذلك
املتداول�ة وغريه�ا ،وجعل لكل

سوى صاحبنا القايض قطب الدين اخليرضي ،فإنه طالع بعض كتاب «السنن
الكربى» للنسائي  -فيام أظن .!-

وك�ذا أعطى بع�ض أصحابنا ربطتني له من كت�اب «الثقات» مما ليس يف

الستة ،ليلحق الفائت ،ويمر عليها ،فام فعل!.

وطاملا التمس ممن له مش�اركة يف الفنون م�ن مجاعته أخذ كتابه «انتقاض

االعرتاض» واملرور عليه ،واإلحلاق فيه ملا ينبغي إحلاقه ،وإن اختار أن ينسبه
 الض�وء الالم�ع أله�ل الق�رن التاس�ع ( .)202-201/5وانظ�ر :اجلواه�ر وال�درر
(.)89/1
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لنفسه آثره بذلك ،فام وجد َم ْن فيه قابلي ٌة لذلك .نعم أخذه الشيخ مجال الدين
كراس منه،
فمر عىل َّ
عبد اهلل ابن ش�يخه املحب ابن هشام ،وكان من مجاعتهَّ ،
وتويف صاحب الرتمجة ،فأخذ الكتاب منه.

وكذا حرص عىل االلتقاط من «رشحه عىل البخاري» ملا يكون تعقب ًا عىل

الكرماين والزركيش ،وإفراد ذلك بالتصنيف ،فام ل َّبى أحدٌ منهم دعوته.

واتف�ق أنه فهم من بع�ض مجاعته االعتناء بام يصدر من�ه حالة التقرير يف

«ألفي�ة احلدي�ث» و«رشحها» ،فأعطاه جملد ًا من «تذكرته» وقال :اس�تخلص

من هذا ما يكون من غرضك .فتامدى فيه ،بحيث مل يكتب إال اليسري ،ووقف
عليه صاحب الرتمجة ،فكتب عليه ،لكنه رصح لبعض األفاضل والثقات من

مجاعته بعدم ارتضائه....

وأعط�اين ما عمل�ه من «أطراف األج�زاء» وهو يف ع�دة ربطات ،وعينَّ

يل أسماء األجزاء التي طالعها بخطه ،وأم�رين بمطالعة غريها ،ودفع يل منها
جانب ًا ،ففعلت اليسري ،ثم تركت.

وقل�ت له مرة :أحب أن آخذ «تاريخ اإلسلام» للذهب�ي ،فأفرد منه َم ْن

ليس يف «التهذيب» و«اللسان» .فواهلل رأيته فرح بذلك ،وقال :وكذا احذف

من�ه ال�وزراء ونحوهم مم�ن ال رواية ل�ه ،وأكم�ل ذلك رسيع� ًا حتى أحتفك
 م�ن الواض�ح أن احلافظ ابن حجر  -رمحه اهلل  -كتب لطالبه من باب التش�جيع ،وإن كان
يف قرارة نفسه غري راض عن عمله متام ًا.
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بتتمات في�ه ،ويكون كتاب ًا حافالً .فعاق املقدور ع�ن ذلك ،ولو رأى الكتاب

لقر عين ًا.
الذي مجعته بعده َّ

وأعطى سبطه ما عمله يف «طبقات احلفاظ» للذهبي ،ليبني عليه.
وس�معته يس�أل صاحبنا النجم بن فهد س�نة مخسين ( )850يف اإلقامة

بالقاهرة ،لريتبه يف يشء يعمله ،فام وافق عىل ذلك».

إن ه�ذه األخب�ار تدل على توقد علمي كبير لدى ابن حج�ر ،ولو كان

إلرشاداته واقرتاحاته صفة اإللزام لكان لدينا ثروة علمية من ختطيطه ورسمه،
وأكاد أختيل حزنه عىل عدم استجابة َم ْن حوله ملا يريده للعلم وهلم.

ولرغبت�ه الش�ديدة يف إث�ارة اهلمم ،وحلب�ه اخلري ألصحاب�ه وطالبه كان

يكت�ب هلم كلمات الثناء تش�جيع ًا هلم ومللكاهت�م ،ومن هذا ما كتب�ه لتلميذه
خرج�ه يف ابتداء الطلب  -وق�د كان له حني تويف
الس�خاوي على أول يشء ّ

شيخه اثنتان وعرشون سنة :-

«وقف�ت على هذا التخريج الفائق ،وعرفت م� َّن اهلل عىل عباده َبأ ْن أحلق

األخير بالس�ابق .ولوال ما أفرط فيه من اإلطراء ّيف مل�ا عاقني عن الثناء عليه
عائ�ق ،واهلل املس�ؤول أن يعين�ه على الوص�ول إىل احلصول ،حت�ى يتعجب

السابق من الالحق».

 اجلواهر والدرر (.)698-697/2
 اجلواهر والدرر ( ،)743-742/2وكتب له عىل غريه من تصانيفه غري ذلك كام قال.
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 -وق�ال العالم�ة عبد الرمحن بن علي الديبع (ت944:هـ) عن ش�يخه

اإلمام بقية أهل اليمن أمحد بن أمحد الرشجي  -وقد ذكر ما قرأه عليه من كتب
السنة ومن مؤلفاته « :-وبه خترجت وانتفعت ،وألفت يف حياته كتايب املسمى

ب�ـ «غاي�ة املطلوب وأعظم املنة فيام يغفر اهلل به الذنوب ويوجب اجلنة» ،وهو
الذي تعلمت منه صنعة التأليف والتصنيف ،والرتصيف والتصفيف».

 -وق�ال الزركيل يف مقدمة «األعلام»« :رأيت أن أتعجل ُفأن َِّوه بمؤازرة

أعالم من فضالء املعارصين ،كان أسبقهم زمن ًا األستاذ حممد كرد عيل رئيس
املجمع العلمي العريب بدمشق :رجعت إليه أيام اشتغايل بجمع مادة الكتاب

ناش�ئ ًا ،فأخذ بيدي يرش�دين إىل صح�اح املصادر ،وفتح يل خزان�ة كتبه آخذ
عنها ومنها ما أنا يف حاجة إليه».

 -ومم�ا يدخ�ل يف ه�ذا املعل�م حتذيره�م م�ن العجل�ة التي قد تق�ود إىل

ما ال حيمد:

قال اإلمام الفقيه ابن اإلمام الفقيه حممد بن سحنون (ت256:هـ):
علي أيب وأنا أؤلف كتاب «حتري�م النبيذ» فقال :ي�ا بني إنك ترد
«دخ�ل َّ

عىل أهل العراق ،وهلم لطافة أذهان ،وألس�نة حداد ،فإياك أن يسبقك قلمك

ملا يعتذر منه».

 بغية املستفيد (ص ،)230-229والنور السافر (ص.)288
 األعالم (.)17/1
 الديباج املذهب (.)172/2

148

 -وق�د نقع عىل م�ا خيالف هذا املنه�ج األبوي الرتب�وي ،يف احلض عىل

التأليف واملساعدة فيه ،ولكنه نادر واحلمد هلل:

جاء يف ترمجة العالمة سليم البخاري (ت1347:هـ):
«وق�د فرتت مهته بعدما أ ّلف رس�الة وهو يف س�ن الطل�ب ،فأطلع أحد

مش�اخيه عليها فهزئ به وبعمله ،فغضب املرتج�م ،وأحرق ما كتب ،ومل يعد
إىل الكتابة إال ما ندر».

وقد كان عامل ًا متفنن ًا واسع األفق ،ولكن هذا املوقف السلبي حرم الناس

من تدوين علمه!.

* * *

 تاري�خ علماء دمش�ق يف القرن الراب�ع عرش اهلج�ري ( ،)434/1وانظر :فك�ر ومباحث
لألستاذ عيل الطنطاوي (ص )144وفيه أن شيخه هو الذي أحرق الرسالة!.
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تشجيعهم وتقديرهم بالنقل عنهم
ومن العناية هبم بث الثقة يف نفوس�هم وتش�جيعهم وتقديرهم بس�ؤاهلم

والنق�ل عنهم ،وإس�ناد بع�ض الكتب إليه�م لرياجعوها وحيرروه�ا ويبدوا
رأهي�م يف مباحثه�ا ونقوهل�ا  -إذا كانوا أه ً
ال لذلك حق� ًا ،ومل يدفعهم هذا إىل
الغرور والتعايل :-

 -و ُيذكر يف هذا ما قاله احلميدي تلميذ اإلمام الشافعي:

صحب�ت الش�افعي إىل البصرة ،فكان يس�تفيد مني احلديث ،وأس�تفيد

منه املسائل.

 -وق�ال القفط�ي يف ترمج�ة اإلم�ام أيب العب�اس أمحد بن حيي�ى املعروف

بثعلب (291-200هـ):

ِ
وص�دق اللهجة ،واملعرفة
«كان ثقة حجة صاحل ًا د ِّين ًا مش�هور ًا باحلفظ،

بالغريب ورواية الش�عر القديم ،مقدَّ م ًا عند الش�يوخ م�ذ هو َحدَ ٌ
ث .ويقال:

إن أبا عبد اهلل األعرايب كان يشك يف اليشء فيقول :ما عندك يا أبا العباس يف
هذا؟ ثقة بغزارة حفظه».

 -وق�ال اخلطي�ب البغ�دادي يف تارخي�ه« :كن�ت أذاك�ر أبا بك�ر الربقاين

باألحادي�ث فيكتبه�ا عن�ي ويضمنه�ا مجوع�ه ،وح�دَّ ث عن�ي وأن�ا أس�مع
ويف غيبتي».

 حلية األولياء (.)96/9
 إنباه الرواة (.)174/1
 تاريخ اإلسالم ( ،)90/31وسري أعالم النبالء ( )467/17و(.)275/18
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 -وق�ال أبو زكري�ا حييى بن عيل اخلطيب التربي�زي اللغوي« :ملا دخلت

دمشق يف سنة ست ومخسني (456هـ) كان هبا إذ ذاك اإلمام أبو بكر احلافظ
(اخلطي�ب البغدادي) ،وكانت له حلقة كبرية جيتمعون يف بكرة كل يوم فيقرأ

م�ر يف كتابه
هل�م ،وكن�ت أق�رأ عليه الكت�ب األدبية املس�موعة له ،ف�كان إذا َّ

يشء حيت�اج إىل إصلاح يصلحه ،ويق�ول :أنت تريد مني الرواي�ة ،وأنا أريد
منك الدراية».

 -ونق�ل إم�ام احلرمين اجلويني يف الوصية م�ن «هناية املطل�ب يف دراية

املذهب» عن تلميذه أيب نرص بن أيب القاس�م القشيري شيئ ًا فقال تاج الدين

السبكي« :إنه أعظم ما عظم به أبو نرص ،وهو فخار ال يعدله يشء».

 -وكان اإلمام ابن الرفعة (ت710:هـ) يعامل تلميذه تقي الدين السبكي

معاملة األقران ،ويبالغ يف تعظيمه ،ويعرض عليه ما يصنفه يف (املطلب).

 -ونق�ل اجلمال اإلس�نوي يف «املهمات» عن الزي�ن العراقي ش�يئ ًا ،مع

كونه تلميذه.

 معجم األدباء (.)392/1
 انظ�ر :هناي�ة املطل�ب ( ،)201/11واجلواه�ر وال�درر ( ،)180/1والن�ص يف طبقات
الش�افعية الكبرى (« :)162/7وأعظم ما عظم به أبو نصر أن إمام احلرمني نقل عنه يف
كتاب الوصية من (النهاية) ،وهذه مرتبة رفيعة».
 قال هذا ولده تاج الدين يف طبقات الشافعية الكربى (.)195/10
 اجلواهر والدرر (.)181/1
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 ووقع هذا للحافظ ابن حجر العسقالين كثري ًا:قال تلميذه السخاوي يف كالمه عىل سفر احلافظ إىل حلب سنة (836هـ):

«وحص�ل فوائد ونوادر علقها يف «تذكرته» التي سماها «جلب حلب» وهي
ّ
يف نحو أربعة أجزاء حديثية ،ما هي عندي.

وبالغ حتى كتب عن تلميذه البقاعي وفا َة التقي احلصني الفقيه الشافعي،

لكنه ألجل بيان غلطه ،فإنه قال ما نصه« :ذكر يل رفيقنا  -يعني يف السفر -
برهان الدين إبراهيم بن حس�ن البقاعي أن الشيخ تقي الدين احلصني الفقيه

الش�افعي األشعري مات بدمشق س�نة ثامن وعرشين (828هـ) ،وكان عامل ًا

زاه�د ًا ،كثري النفع للطلبة ،واحل�ط عىل احلنابلة ،خصوص ًا َم� ْن ينتحل مقالة

الشيخ تقي الدين ابن تيمية .انتهى.

وتعقبه بقوله :ثم حترر يل أنه مات سنة تسع وعرشين.قلت :وتنبه املذكور

 وهو منسوب جلده  -لذلك ،فإنني قرأت بخطه أنه مات يف ليلة األربعاءمنتصف مجادى اآلخرة سنة تسع ،واهلل املوفق.

 كان بني السخاوي والبقاعي ما يكون بني األقران ،وهذا التعليل هنا من ذاك االعتالل.
 أي لس�عادته حي�ث انتبه للخطأ ،وهناك تفسير آخ�ر لذلك وهو أن البقاعي كتب تاريخ
فنقص سنة.
وفاة احلصني عىل الصواب ،وسها يف النقل
َ
 ونق�ل اب�ن حجر عن تلمي�ذه البقاع�ي يف إنباء الغمر بأبن�اء العم�ر ( )200/8وقال عنه
«صاحبنا العالمة» فانظره .ومثله ال خيفى عىل السخاوي رمحهام اهلل تعاىل.
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وكتب [أي احلافظ ابن حجر] عن صاحبي حمدِّ ث حلب اآلن أيب ذر ابن

شيخ اإلسالم الربهان إبراهيم سبط ابن العجمي فيمن اسمه إلياس ،بعد أن

قال ما نصه :وكان قد ولع بنظم املواليا:

لك طرف أحور حوى رقي غنج نعاس
		

وقـد قـد الـقـنـا أهـيـف نرض ميــاس

ريقـتـك مـاء احليـا يا عـاطر األنفـاس
		

عـذارك اخلـرض يا زيني وأنت إلـيـاس

وأعىل من هذا كله :قوله يف ترمجة «رتن» من كتابه «اإلصابة» :وجدت

بخط عمر بن حممد اهلاش�مي .وذكر ش�يئ ًا .فإن عمر هذا هو صاحبنا حمدِّ ث
مكة نجم الدين بن فهد ،دام النفع به».

 -وجاء يف ترمجة أحد طالب ابن حجر :احلافظ حممد بن حممد املعروف

بابن الغرابييل (835-796هـ):

أن�ه «رح�ل إىل القاهرة فصحب هبا احلافظ أب�ا الفضل ابن حجر ،وحرر

(حترير املشتبه) له.»...

 اإلصابة (.)442/2
 اجلواهر ( )178-177/1وفيه مزيد فانظره.
 حلظ األحلاظ (ص.)299
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 -وج�اء يف ترمج�ة الرشي�ف الفاض�ل الع�امل العام�ل حمم�د ب�ن علوي

(ت924:هـ):

«وكان ش�يخه الش�يخ القط�ب عب�د الرمحن بن علي يثني علي�ه ويقول:

استفدت منه حال قراءته عيل أشياء».

 -وقال الزبيدي (ت1205:هـ) يف ترمجة تلميذه البارع عيل بن عبد الرب

احلس�ني الونائ�ي (1212-1170ه�ـ)« :وناولت�ه رشحي على (اإلحياء)،

وأمرته بمطالعته من أوله ،فنظر فيه باإلمعان ،ونبه عىل مواضع منه ،فأصلحته
فيام حيتاج إليه ،وهكذا إىل قريب اآلخر ،ونسخ من مؤلفايت عدة رسائل ،منها

رس�الة يف الكالم عىل الصالة الوس�طى ،وكانت مس�ودة فبيضه�ا ،ونبه عىل
مواضع منها».

* * *

 النور السافر (ص.)171
 املعجم املختص (ص.)549
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أجواء الظهرية
 النظر إليهم بتقدير وسرت عيوهبم. الدعاء هلم وحتصينهم. تقوية صلتهم باهلل. حثهم عىل االلتزام الدقيق بالصدق. -توجيه الوصايا الرائعة هلم.

النظر إليهم بتقدير وسرت عيوبهم
كان م�ن عناية العلامء بطلاب العلم النظر إليهم بعين احلب والتقدير،

وسرت عيوهبم.

 -ومن أمجل ما جيس�د هذا املعلم ما ج�اء يف ترمجة اإلمام الكبري القايض

عبد السالم بن سعيد التنوخي املعروف بلقبه «سحنون» (240-160هـ):

ق�ال اب�ن فرح�ون« :وختاص�م إلي�ه رجلان صاحل�ان م�ن أصحاب�ه

مم�ن نظ�ر يف العل�م ،فأقامهما وأب�ى أن يس�مع منهام ،وق�ال :استرا عني ما
سرت اهلل عليكام».

وقد ذكر العلامء من آداب املعلم مع طلبته أن يوقرهم ويعظمهم ،وحيسن

خلقه معهم ويتلطف هبم ،ويرحب هبم إذا لقيهم وعند إقباهلم عليه .وهذا

متوقف عىل سرت العيوب والتغافل وعدم البحث عنها.

وهذه األخالق مستقاة من مشكاة السنة النبوية املطهرة ،فعن عبد اهلل بن

مسعود قال :قال رسول اهلل �« :ال يبلغني أحد عن أحد من أصحايب شيئ ًا

فإين أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر.»...
* * *

 الديباج املذهب (.)36/2
 انظر :الدر النضيد (ص.)111
 رواه أبو داود يف السنن ( )298/5برقم ( ،)4827والرتمذي يف اجلامع ( )189/6برقم
( - )3897واللفظ له  -وقال« :هذا حديث غريب من هذا الوجه.»...
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الدعاء هلم وحتصينهم
ومن عنايتهم بطالهبم الدعاء هلم:
 قال اإلمام إس�حاق بن راهويه (ت238:هـ)َّ :«قل ليلة إال وأنا أدعو

ملن كتب عنا ،وملن كتبنا عنه».

 -وق�ال اإلمام النووي يف كتابه «األذكار» يف «باب ما يقوله إذا رأى من

نفس�ه أو ولده أو ماله أو غري ذلك ش�يئ ًا فأحبه ،وخاف أن يصيبه بعينه ،وأن

يترضر بذلك»:

«وذك�ر اإلم�ام أبو حمم�د الق�ايض حسين [ت462:هـ] م�ن أصحابنا

رمحهم اهلل يف كتابه «التعليق يف املذهب» قال :نظر بعض األنبياء صلوات اهلل

وسلامه عليهم أمجعني إىل قومه يوم ًا فاس�تكثرهم وأعجبوه ،فامت منهم يف
س�اعة سبعون ألف ًا ،فأوحى اهلل سبحانه وتعاىل إليه :إنك ِعنْتَهم ،ولو أنك إذ
عنتهم حصنتهم مل هيلكوا .قال :وبأي يشء أحصنهم؟ فأوحى اهلل تعاىل إليه:

تقول :حصنتكم باحلي القيوم الذي ال يموت أبد ًا ،ودفعت عنكم السوء بال

حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

قال ا ُمل َع ِّلق عن القايض حسني :وكان عادة القايض  -رمحه اهلل  -إذا نظر

إىل أصحابه فأعجبه سمتُهم وحس ُن حاهلم حصنهم هبذا املذكور».

 املدخل إىل السنن الكربى (ص.)377
 األذكار (مع رشحه الفتوحات الربانية) (.)271-269/6
وق�ال الش�ارح اإلم�ام ابن علان« :أخرج [اب�ن حجر] يف أمالي�ه ،يف باب م�ا يقول بعد
الصالة ،عن صهيب  -ريض اهلل عنه  -قال :كان رسول اهلل � حيرك شفتيه بيشء أيام=  
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 ومن هذا دعاء ِالسلفي (ت576:هـ) لتلميذه احلافظ املريس :حممد بن

عبد الرمحن التجيبي نزيل تلمسان (نحو610-540:هـ) وجاء يف ترمجته أنه
ِ
وطول الغيبة .وعند قفوله إىل
س�مع من نحو ( )130ش�يخ ًا منهم الس�لفيّ ،
بلده دعا له ِ
السلفي بطول العمر وقال :تكون حمدِّ َ
ث املغرب إن شاء اهلل.
وحدّ ث بـ«س�بتة» يف حياة ش�يوخه .ثم س�كن تلمس�ان ورح�ل الناس

إليه وأ َّلف:

أربعني حديث ًا يف املواعظ.

وأربعني حديث ًا يف الفقر وفضله.
وأربعني يف احلب يف اهلل تعاىل.
وأربعني يف الصالة عىل النبي � .وتصانيف أخر.
حترك ش�فتيك بعد صالة الغداة ومل
= ُحنني إذا صىل الغداة .فقلنا :يا رس�ول اهلل ال تزال ِّ
تك�ن تفعل�ه؟ فق�ال :إن نبي ًا كان قبلي أعجبته كثرة أمت�ه فقال :ال يروم هؤالء  -أحس�به
ق�ال :يشء  .-فأوح�ى اهلل إلي�ه :أن خِّي�رِّ ْ أمتك بني ثلاث :إما أن أس�لط عليهم اجلوع،
أو الع�دو ،أو امل�وت .فعرض عليهم ذلك فقالوا :أما اجلوع فلا طاقة لنا به ،وال العدو،
ولك�ن املوت .فامت منهم يف ثالثة أيام تس�عون ألف ًا .فأن�ا اليوم أقول :اللهم بك أحاول،
وبك أقاتل ،وبك أصاول.
ق�ال احلافظ :حديث صحيح أخرجه أمحد [املس�ند  262/31برق�م ،]18933وأخرج
النسائي طرف ًا منه [هو يف السنن الكربى  30/8برقم  8579و 227/9برقم ،]10375
وأخرج الرتمذي نحو القصة بسنده عىل رشط مسلم [ ]3340اهـ.
ولعل القايض حس�ين ًا أش�ار إىل هذه القصة ،وحيتمل أنه أراد غريها لقوله :فامت يف ساعة
واحدة سبعون ألف ًا .واهلل أعلم».
وق�د نقل املناوي قول القايض حسين يف في�ض القدير ( )352/1باختص�ار ،ومل أجده
عند غريه.
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ومعجم شيوخه يف جملد كبري.
وهذا يشري إىل استجابة الدعاء وحتقق فراسة شيخه فيه.
 -وم�ن ه�ذا دعاء العالمة الصال�ح العارف باهلل تع�اىل رشف الدين أيب

املعروف إسماعيل بن حممد بن مبارز الش�افعي البن بنته عبد الرمحن بن عيل
الديبع الشيباين العبدري الشافعي الذي أصبح إمام ًا كبري ًا ،ووصف بأوصاف

عالية منها «أمري املؤمنني يف احلديث».

ق�ال يف ترمجت�ه لنفس�ه يف آخ�ر كتابه بغي�ة املس�تفيد بأخبار زبي�د« :كان

مول�دي بمدينة زبيد املحروس�ة يف آخر يوم اخلميس الراب�ع من املحرم أول
س�نة ست وستني وثامنمئة بمنزل والدي منها ،وغاب والدي عن مدينة زبيد

يف آخر السنة التي ولدت فيها ومل تره عيني قط ،ونشأت يف حجر جدي ألمي
العارف باهلل العالمة الصالح رشف الدين أيب املعروف إسامعيل بن حممد بن
مبارز الش�افعي رمحه اهلل ،وانتفعت بدعائه يل يف أوقات االس�تجابة وغريها،

عيل ورباين ،وأطعمني وسقاين ،وكساين وواساين ،وعلمني
وهو الذي َحدَ َب َّ
وأوصاين .جزاه اهلل عني باإلحسان ،وقابله بالرمحة والرضوان».

وقال بعد أن ذكر عدة مشايخ له« :وانتفعت بدعاء كل واحد من مشاخيي

املذكورين وحمبتهم يل ،رحم اهلل مجيعهم ،وشكر سعيهم».
* * *
 انظر :التكملة ( ،)102/2والوايف بالوفيات (.)234/3
 بغية املستفيد بأخبار زبيد (ص ،)227والنور السافر (ص.)286
 بغية املستفيد (ص ،)230والنور السافر (ص.)289

160

تقوية صلتهم باهلل
وم�ن عنايتهم بالطالب تربيته�م ومتابعة س�لوكهم ،وربط صلتهم باهلل

وتقويتها ،وهلم يف ذلك طرق ،منها:

* حضه�م على قي�ام اللي�ل ،كما ج�اء ع�ن اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل

(ت241:هـ):

 -ق�ال اب�ن أيب يعلى يف ترمج�ة عبد الصمد بن أيب س�ليامن ب�ن أيب مطر:

«روى عن إمامنا أشياء» ثم روى عنه قوله« :بت عند أمحد بن حنبل ،فوضع

يل صاخ�رة ماء ،فلام أصبحت وجدين مل أس�تعمله ،فقال :صاحب حديث

ال يكون له ورد بالليل! قلت :مس�افر .قال :وإن كنت مسافر ًا ،حج مرسوق

فام نام إال ساجد ًا».

 -وج�اء ع�ن عاصم بن عص�ام البيهقي (ت261:هـ) قول�ه« :بت ليلة

عن�د أمحد بن حنبل ،فجاء باملاء فوضعه ،فلام أصبح نظر إ َّيل فإذا هو كام كان،

فقال :سبحان اهلل ،رجل يطلب العلم ال يكون له ور ٌد بالليل!».

فهذان خربان عن شخصني ،مما يدل عىل حرص اإلمام أمحد عىل إشاعة

القيام بالليل لدى طالب العلم.

 الصاخرة :إناء من خزف .لسان العرب (.)445/4
 طبقات احلنابلة (.)217/1
 تاريخ اإلسالم ( ،)114/20وسري أعالم النبالء (.)298/11
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* ومن طرقهم طلب الدعاء منهم ،وهذا جيعل الطالب خيجل من نفسه

ومن إتيان املعصية.

كان الش�يخ الصالح الفقيه الش�افعي الش�يخ عيس�ى بن طلحة الكردي

الدمش�قي (ت1331:ه�ـ) يق�ول لطالبه :لكل ش�يخ عادة ،وعاديت أس�أل

الدعاء منكم.

وكان حي�ب العلم والعلامء وطلبة العلم ويقدرهم حق قدرهم ويقدمهم

ويقولَّ :
إن العوام مهام بلغوا ال يصلون إىل درجة العلامء.

إن تقوية الصلة باهلل من أهم املهامت التي جيب أن يوليها العلامء عنايتهم،

فبدوهن�ا ينفصل العلم ع�ن العمل ،وخيرج الطلبة ضعاف� ًا هيزهم أدنى ريح،

ويزحيهم عن مواقعهم أي مطمع.

وينبغ�ي أن هيتم هب�ذا املوضوع ،وأن يفرد بالتأليف ،ويبس�ط القول فيه،

وتستخرج طرق العلامء وأساليبهم يف ذلك مع شواهدها ومشاهدها.
* * *

 اإلمام الرباين شيخ الذاكرين والعابدين الشيخ عيسى الكردي للشيخ حممد مطيع احلافظ
(ص.)5
 املصدر السابق( ص.)7
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حثهم على االلتزام الدقيق بالصدق
 -وم�ن عنايتهم بطلاب العلم حثهم إياهم عىل الت�زام الصدق ،وعدم

التهاون يف الكالم ،واالنتباه فيه حتى يف أمور قد تبدو يسرية:

ال�و َّراق إىل ابن
 -ق�ال أبو احلس�ن بن الصلت« :كن�ا نميض مع ابن قاج َ

خرجت إلينا جارية له وقالت :كم أنتم؟
املنادي لنس�مع منه ،فإذا وقفنا ببابه
ْ

ٌ
إنس�ان
فنخربه�ا بعددن�ا ،وي�ؤذن لن�ا يف الدخول وحيدثن�ا ،فحرض معنا مر ًة

عل�وي وغلام له ،فلام اس�تأذنا قال�ت اجلارية :ك�م أنتم؟ فقلن�ا :نحن ثالثة
ٌ

عشر ،وم�ا كنا حس�بنا العلوي وال غالم�ه يف العدد .فدخلنا علي�ه ،فلام رآنا
مخس�ة عرش نفس� ًا قال لنا :انرصفوا اليوم فلس�ت أحدثك�م .فانرصفنا وظننا

أنه عرض له ش�غل .ثم عدنا إليه جملس� ًا ثاني ًا فرصفنا ومل حيدثنا ،فس�ألناه بعد
عن الس�بب الذي أوجب ترك التحديث لنا ،فقال :كنتم تذكرون عددكم يف

كل م�رة للجارية وتصدقون ،ثم كذبت�م يف املرة األخرى ،و َم ْن كذب يف هذا
املقدار مل يؤمن أن يكذب فيام هو أكرب منه.

قال :فاعتذرنا إليه وقلنا :نحن نتحفظ فيام بعد .فحدثنا».
واب�ن املن�ادي هذا ه�و أبو احلسين :أمحد بن جعف�ر البغ�دادي قال عنه

حمص ً
ال ملا
اخلطي�ب« :كان ثقة ،أمين� ًا ،ثبت ًا ،صدوق ًا ،ورع ًا ،حجة فيما يرويهِّ ،
 تاريخ مدينة السالم ( )111/5وابن قاج الوراق هو أمحد بن عبد اهلل من املحدثني الثقات
(ت.)353:
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يمليه ،صنف كتب ًا كثرية ،ومجع علوم ًا مجة ،ومل يس�مع الناس من مصنفاته إال

أقلها ،وروى عنه املتقدمون ،وتويف سنة (336هـ) ».

 -وق�د أوىص الق�ايض أب�و عب�د اهلل حمم�د بن حيي�ى بن بكر األش�عري

(الش�هيد يف معركة طريف سنة 741هـ) طلبته عدة وصايا ،ومنها قوله هلم:
«وال يكن مهكم ب َكتْب الش�يوخ لكم عىل ما قرأتم ،وليكن مهكم أن تكونوا

م�ن الديانة والدراية بمثابة َم ْن يقب�ل قوله فيام يدعيه ،وال ُي َّ
كذ ُب فيه» فإذا
ف املر ُء بالصدق ُصدّ ق فيام يقول ومل حيتج إىل دليل.
ُع ِر َ
إن الص�دق م�ن أمج�ل اخللال التي يتحلى هب�ا اإلنس�ان ،والكذب من

رشها وأبش�عها وأمقتها ،وإذا كان الكذب قبيح ًا فهو من املنتس�ب إىل العلم
ِّ

أش�د قبح ًا ،وقد حذر العلامء منه حتذير ًا ش�ديد ًا ،يق�ول اإلمام الزهري« :إن

للعلم غوائل:

فمن غوائله أن يرتك العامل حتى يذهب بعلمه.
ومن غوائله النسيان.
ومن غوائله الكذب فيه وهو رش غوائله».
* * *
 تاريخ مدينة السالم ( 111-110/5و.)112
 تاريخ قضاة األندلس «املرقبة العليا» (ص.)146
 جام�ع بي�ان العل�م وفضله ( ،)442/1وانظر م�ا جاء فيه كذلك عن عب�د اهلل بن املختار
( )446/1والنسابة البكري (.)450-449/1
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توجيه الوصايا الرائعة هلم
وم�ن العناي�ة توجي�ه العلامء أبل�غ الوصاي�ا وأمجلها ،وأفض�ل النصائح

وأمجعها هلم ،لتكون نرباس ًا يف حياهتم ،وزاد ًا يتزودون به يف مسريهتم العلمية
والعملية:

 -ومن ذلك ما وىص به اإلمام أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف ،وهي وصية

جامعة تناول فيها اإلمام عالقته بالسلطان ،وعالقته بالعامة ،وآداب اخلروج

إىل األسواق ،والطرقات ،وآداب اللباس ،وآدابه مع زوجه وزواجه ،وآداب
الفتي�ا ،والغرب�ة ،وحس�ن العالقة م�ع اهلل تع�اىل ،وآداب املناظ�رة والكالم،
واألم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر ،والتحذير من األخلاق الردية ،وغري

ذلك مما نثره من حماسن اآلداب ومكارم األخالق ،مما حيتاج إليه كل عامل.

وقد اهتم العلامء هبذه الوصية ورشحوها.

 -وقال احلارث بن أس�د  -من أهل قفصة « :-ملا أردنا وداع مالك [بن

أنس] دخلت عليه أنا وابن القاسم ،وابن وهب ،فقال له ابن وهب :أوصني،

فق�ال له :ات�ق اهلل وانظر عم�ن تنقل .وقال البن القاس�م :ات�ق اهلل وانرش ما
سمعت .وقال يل :اتق اهلل وعليك بتالوة القرآن».

وفه�م احل�ارث من هذا أن�ه مل يره أه ً
ال للعل�م ،فكان يس�تفتى فال يفتي

ويقول :مل يرين مالك أه ً
ال للعلم.

 انظر :نص الوصية يف آخر «األشباه والنظائر» البن نجيم (ص.)434-428
 الديباج املذهب (.)338/1
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وع�ن ابن القاس�م [ت191:ه�ـ] قال« :كن�ا إذا ودعنا مال�ك ًا يقول لنا:

اتقوا اهلل ،وانرشوا هذا العلم وعلموه وال تكتموه».

عت
 -وقال خالد بن خداش البغدادي (ت223:هـ)  -وهو ثقة « :-و َّد ُ

مالك بن أنس ،فقلت :يا أبا عبد اهلل أوصني .فقال :عليك بتقوى اهلل يف الرس
والعالنية ،والنصح لكل مسلم ،وكتابة العلم من عند أهله».

 -وق�ال حييى بن حيي�ى الليثي (ت234:ه�ـ)« :ملا ودعت مالك ًا س�ألته

أن يوصيني ،فقال :عليك بالنصيحة هلل ولكتابه وألئمة املس�لمني وعامتهم.
وقال يل الليث [بن سعد] مثل ذلك».

 ومن هذه الوصايا وصية اإلمام وهب بن مرسة:ـفـوز املعافري
ج�اء يف ترمج�ة اإلمام الزاهد املعمر حممد بن عبد اهلل بن ُم َّ

الشاطبي (ت410:هـ وقد قارب املئة):

«رح�ل إىل قرطبة ،فالزم وهب بن مرسة ،وس�مع منه سماع ًا كثري ًا ،من

ذلك ( :املوطأ ) ،و( مس�ند ابن أيب ش�يبة ) ،و( املدونة ) ،وأجاز له ( موطأ )

ابن وهب.

 جامع بيان العلم وفضله (.)492/1
 جام�ع بي�ان العل�م وفضل�ه ( 244/1و  )322وانقل�ب اس�م اإلم�ام يف املوض�ع األول
فأصبح :أنس بن مالك!
 الديباج املذهب (.)353/2
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وملا ودعه قال له :أوصني ،قال :أوصيك بتقوى اهلل ،وحزبك من القرآن،

وبر الوالدين.

ثم حج وكتب بالقريوان وغريه.
ورج�ع ،فكان منقطع القرين يف الزهد والعب�ادة ،متقل ً
ال من الدنيا ،كثري

الصالة والصوم ،دؤوب ًا عىل التالوة والذكر.»...

 -منها وصية اإلمام الذهبي (ت748:هـ) لتلميذه حممد بن رافع السالمي

(ت776:ه�ـ) ،التي أكد فيها رضورة العمل بالعلم ،بإقامة الصالة ،واحلذر
من املعايص ،والتزام الصدق واألمانة يف الطلب ،واللجوء إىل اهلل تعاىل.

 -وم�ن ذلك وصيته�م يف اإلجازة التي متنح هلم حين خترجهم ،وأورد

هن�ا مث�االً على ذلك ما ج�اء يف إجازة العالمة املفنن الس�يد داود بن س�لامن
التكريتي (ت1360:هـ) لتلميذه العالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان

(ت1413:هـ)« :فعاهدته عىل التوبة اخلالصة ،وعىل دوام ذكره تعاىل بظاهره

ورسه وعلنه ،وعىل القيام بقواعد اإلسالم اخلمس :شهادة أن ال إله
وباطنهِّ ،
إال اهلل وأن حممد ًا رس�ول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان،

وح�ج البيت إن اس�تطاع إليه س�بيالً ،وأن يبالغ بالقيام بحقوق املس�لمني ال

س�يام جاره وقريبه ،وأن يكون من األخلاق الكريمة يف املحل األعىل ،ومن
 املستملح من كتاب التكملة البن األبار ،للذهبي (ص.)19
عزون.
 وصية اإلمام الذهبي ملحمد بن رافع السالمي ،حققها وعلق عليها د .مجال ُّ
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األفعال احلميدة باملكان األس�نى ،يف إطعام الطعام ،وصلة األرحام ،وإفشاء
السالم ،وأن ال يراه مواله حيث هناه ،وال يفقده حيث أمره ،وأن ال خيلو من

تدريس علوم الدين من التفسري واحلديث ،وكتب مذاهب األئمة املجتهدين

رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني» .فانظر إىل هذه الوصية وقارهنا بشهادات

اجلامعات اليوم التي بتت الصلة باهلل ،وكاد بعضها يكون شهادة زور!.
* * *

 م�ن ن�ص اإلج�ازة املحف�وظ يف مكتبة الش�يخ الدبان  -رمح�ه اهلل تع�اىل  ،-ولدي صورة
عنها.
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نسمات املساء
 تزوجيهم بناهتم ،أو قريباهتم. حفظهم يف ذريتهم. صلة يف النوم. -عناية يف اليوم اآلخر.

تزوجيهم بناتهم أو قريباتهم
كان م�ن عناي�ة العلماء بطالهبم النابغين الصاحلني تقريبه�م وتزوجيهم

بناهتم ،أو قريباهتم ،والواقع أن األمثلة يف ذلك كثرية:

 -فقد تزوج اإلمام سعيد بن املسيب (ت91:هـ) بنت الصحايب اجلليل

احلاف�ظ أيب هريرة :ق�ال ابن خلكان يف ترمجته« :وأكثر روايته املس�ند عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه وكان زوج ابنته».

 -وزوج س�عيد ب�ن املس�يب بنته لتلميذه اب�ن أيب وداع�ة ،واخلرب يورده

ابن خلكان فيقول« :قال أبو وداعة :كنت أجالس س�عيد بن املسيب ففقدين

أيام ًا ،فلام جئته قال :أين كنت؟ قلت :توفيت أهيل فاشتغلت هبا ،فقال :هال
أحدثت امرأة غريها؟
أردت أن أقوم فقال :هال
أخربتنا فشهدناها؟ قال :ثم
َ
ُ
فقل�ت :يرمح�ك اهلل و َم ْن يزوجني وما أملك إال درمهين أو ثالثة؟ فقال :إن

فعلت تفعل؟ قلت :نعم ،ثم محد اهلل تعاىل وصىل عىل النبي � وزوجني
أنا
ُ
فقمت وما أدري م�ا أصنع من الفرح،
على درمهين أو قال عىل ثالث�ة ،قال:
ُ

فصرت إىل من�زيل ،وجعل�ت أتفكر ممن آخذ وأس�تدين ،وصلي�ت املغرب،
وكنت صائ ًام ،فقدمت عش�اي ألفطر ،وكان خب�ز ًا وزيت ًا ،وإذا بالباب يقرع،
فقلتَ :م ْن هذا؟ قال :سعيد ،ففكرت يف كل إنسان اسمه سعيد إال سعيد بن

املسيب ،فإنه مل ير منذ أربعني سنة إال ما بني بيته واملسجد ،فقمت وخرجت،
وإذا بسعيد بن املسيب ،فظننت أنه قد بدا له ،فقلت :يا أبا حممد ،هال أرسلت

إيل فآتيك؟ قال :ال ،أنت أحق أن تُؤتى ،قلت :فام تأمرين؟ قال :رأيتُك رج ً
ال
 وفيات األعيان (.)375/2
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َع َزب� ًا قد تزوجت فكره�ت أن تبيت الليلة وحدك ،وه�ذه امرأتك ،فإذا هي

قائمة خلفه يف طوله ،ثم دفعها يف الباب ور َّد الباب ،فسقطت املرأ ُة من احلياء،

صعدت إىل الس�طح ،فنادي�ت اجلريان ،فجاءوين
فاس�توثقت من الباب ،ثم
ُ
ُ

وقالوا :ما شأنك؟ فقلت :زوجني سعيد بن املسيب اليوم ابنته ،وقد جاء هبا
فجاءت وقالت :وجهي
عىل غفلة ،وها هي يف الدار ،فنزلوا إليها ،وبلغ أمي
ْ

م�ن وجهك حرا ٌم إن مسس�تها قبل أن أصلحها ثالثة أي�ام ،فأقمت ثالث ًا ثم
دخل�ت هبا ،فإذا ه�ي من أمجل الناس وأحفظهم لكت�اب اهلل تعاىل وأعلمهم
ُ

بس�نة رسول اهلل � وأعرفهم بحق الزوج؛ قال :فمكث شهر ًا ال يأتيني وال
آتيه ،ثم أتيته بعد ش�هر وهو يف حلقته ،فس�لمت عليه ،ف�رد عيل ومل يكلمني
انفض َم ْن يف املس�جد ،فلام مل يبق غريي ،قال :ما حال ذلك اإلنس�ان؟
حتى َّ

قل�ت :هو عىل ما حيب الصديق ويكره العدو ،ق�ال :إن رابك يشء فالعصا،

فانرصفت إىل منزيل.
ُ

وكان�ت بنت س�عيد املذكورة خطبه�ا عبد امللك بن م�روان البنه الوليد

حني واله العهد ،فأبى سعيد أن يزوجه ،فلم يزل عبد امللك حيتال عىل سعيد

وصب عليه املاء!».
حتى رضبه يف يوم بارد
َّ

 -وج�اء يف ترمجة العامل الفقيه أيب جعف�ر أمحد بن حممد بن رزق األموي

القرطبي (ت477:هـ) أنه كان صهر ابن عتاب عىل ابنته.

 وفي�ات األعيان ( ،)377-376/2وانظر :النبالء ( )233/4وما كتبه الرافعي يف وحي
القلم ( )113/1والطنطاوي يف رجال من التاريخ (ص )103عن هذا اخلرب.
 الديباج املذهب (.)83/1
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 -وزوج اإلم�ام علاء الدين الس�مرقندي بنته للكاس�اين (ت587:هـ

بحل�ب) :ق�ال ابن عابدين عن كتابه (بدائع الصنائ�ع)« :هذا الكتاب جليل
الشأن مل أر له نظري ًا يف كتبنا ،وهو لإلمام أيب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين

شرَ َ َح ب�ه (حتفة الفقهاء) لش�يخه عالء الدين الس�مرقندي ،فلما عرضه عليه
زوج�ه ابنته فاطم�ة بعد ما خطبها املل�وك من أبيها ،فامتن�ع ،وكانت الفتوى
خترج من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها».

 -وتزوج اإلمام النحوي عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل (ت769:هـ)

بن�ت الفقي�ه املحدِّ ث املس�ند حممد ب�ن أمحد املش�هور بابن عدالن الش�افعي
(ت749:هـ).

 وتزوج ابن كثري (ت774:هـ) بنت شيخه اإلمام املزي. -وت�زوج اهليثم�ي (ت807:ه�ـ) بن�ت ش�يخه احلاف�ظ العراق�ي .قال

الس�خاوي ع�ن العراقي يف ترمج�ة اهليثمي« :زوجه بنته خدجي�ة ،ورزق منها
عدة أوالد».

 -وتزوج الش�يخ أبو حامد ابن املطري (ت811:هـ) بنت الشيخ املعمر

أيب بكر بن حسني املراغي (ت816:هـ).

 حاشية ابن عابدين ( ،)100/1وانظر :اجلواهر املضية (.)26/4
 ذيل الدرر الكامنة (ص.)133
 انظر :البداية والنهاية ( ،)72/14ط املعارف.
 الضوء الالمع (.)201/5
 ذيل الدرر الكامنة (ص 230و.)199

173

 -وتزوج العامل الشيخ شمس الدين حممد بن عيل القطان (ت813:هـ)

بنت شيخه اإلمام النحوي ابن عقيل (ت769:هـ).

 -وق�ال نج�م الدي�ن الغزي يف ترمجة ج�ده ريض الدي�ن حممد بن حممد

الغ�زي (ت935:ه�ـ)« :والزم الش�يخ خط�اب [ب�ن عم�ر الغ�زاوي] مدة
ٍ
بالتامس
حيات�ه ،وانتفع به ،وتفقه عليه ،ثم تزوج بابنة الش�يخ خط�اب آخر ًا

من أبيها».

 -وج�اء يف ترمج�ة العالمة ابن حج�ر اهليتمي (ت974:هـ) «ويف س�نة

اثنين وثالثين (932هـ) ألزمه ش�يخه الش�ناوي بالتزوج ،فق�ال :ال أملك

ش�يئ ًا .فق�ال :هي بنت أخت�ي ،واملهر من عندي .فزوجه هب�ا ،وهي بنت ابن
عمه ،شقيق أبيه».

 -وقال الشعراين يف ترمجة الشيخ العامل الورع الزاهد بدر الدين الشهاوي

(القرن10 :هـ)« :أخذ العلم عن مجاعة من مش�ايخ اإلسلام ،كالش�يخ نور
الدين الطرابليس شيخ اإلسالم ،والشيخ شهاب الدين احللبي ،فلم يزل يقرأ
علي�ه حتى تبحر يف علوم الرشيعة واإلفتاء ،فأحبه حب ًا ش�ديد ًا وزوجه ابنته،
وأجازه يف اإلفتاء والتدريس ،فدرس وأفتى يف حياة أشياخه بإذهنم».

 ذيل الدرر الكامنة (ص.)214
 الكواكب السائرة (.)4/2
 مقدمة الفتاوى الكربى الفقهية (.)4/1
 الطبقات الصغرى (ص.)93
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 -وقال املحبي يف ترمجة مفتي احلنفية ومدرس املدرسة العثامنية بالقدس

جار اهلل بن أيب بكر القديس املعروف بابن أيب اللطف (ت1028:هـ)« :وأخذ

عن عمه شيخ اإلسالم ،وكان حيبه جد ًا ،حتى أنه زوجه ابنته».

 -وقال يف ترمجة الس�يد حممد بن برهان الدين الش�هري برشيف احلميدي

نقيب السادة الطالبية بماملك آل عثامن (ت1040:هـ)« :الزم شيخ اإلسالم
زكريا بن بريام ،وكان يف خدمة نيابته بحلب ،ملا كان قاضي ًا هبا ،وملا صار قايض
العسكر أعطاه خدمة التذاكر ،ثم زوجه ابنته ،وتنقل يف املدارس.»...

 -وقال العيدروس يف ترمجة اإلمام العالمة مفتي مدينة عدن ومدرس�ها

وخامت�ة العلامء هبا ،صاح�ب الفتاوى املفي�دة ،والتصانيف العدي�دة ،الفقيه

عب�د اهلل ب�ن أمح�د باخمرمة احلميري الش�يباين اهلج�راين الش�افعي (-833

903ه�ـ)« :كان مولده باهلجرين ،وحفظ القرآن هبا ،ثم ارحتل لطلب العلم
إىل عدن ،وتفقه باإلمامني حممد بن مسعود باشكيل ،وحممد بن أمحد بامحيش،
واجتهد يف الطلب ودأب ،وواكب عىل االش�تغال لي ً
ال وهنار ًا .وكان فقري ًا ال

يملك شيئ ًا ،وقاسى يف أيام طلبه من اجلوع واملكابدة ما هو مشهور عنه .وبرع

يف س�ائر العلوم ،وحقق الفنون ،وس�اد األقران ،وس�ارت بفضل�ه الركبان،
ووقع عىل تقدمه اإلمجاع ،وابتهجت بذكره النواظر واألسماع ،وصار عمدة

يرجع إىل قوله وفتواه يف زمان مش�اخيه ،فلام رأى ش�يخه أبو شكيل ما آل إليه
 خالصة األثر (.)481/1
 خالصة األثر (.)405/3
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أم�ره اغتبط به وأحب�ه ،وخطبه لنكاح ابنته ،وزوجه إياها ،ورزق منها أوالد ًا

فضالء نجباء».

 -ومر معنا أن الش�يخ عثامن مردم الدمشقي (ت1304:هـ) تزوج بنت

شيخه هاشم التاجي.

 -وج�اء يف ترمجة الش�يخ أيب اخلير امليداين رئيس رابطة العلامء بدمش�ق

(ت1380:هـ) أن شيخه الشيخ عيسى الكردي «زوجه ابنته أم املريدين «أم

عادل»  -وكانت ثيب ًا  -برتغيب من تلميذه الش�يخ أمني الزملكاين ،قائ ً
ال له:
احف�ظ عليه�ا .فحافظ عليها يف حيات�ه ،فلم يغضبها ،ومل يت�زوج عليها رغم

أن�ه مل يرزق منها ذرية ،يف الوقت الذي كانت تعرض عليه البنات النس�يبات

الغني�ات قائلاً :ما ذنبها؟ الذنب ذنبي .وكان يش�اورها يف أموره ،وال يدعو
أحد ًا إىل وليمة يف البيت إال إذا وافقت ،ومل يتأفف منها برغم مرضها ،وفقدان

برصه�ا لفرتة من الزم�ن .وكان يقول :لئن حرمني اهلل من الذرية فقد تفضل

علي إذ أكرمني ورزقني أوالد ًا بررة أتقي�اء أوفياء .يعني هبم الطالب .وكان
َّ

يتأدب معها تأدبه مع ش�يخه ،حمافظة عىل عهد الش�يخ» وكانت هي تبادله
االحرتام والتقدير نفسه.

* * *
 النور السافر (ص.)58
 انظر (ص.)40
 تاريخ علامء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري (.)722/2
 انظر خرب ًا عن ذلك يف كتاب «اإلمام الرباين العالمة الشيخ أبو اخلري امليداين» (ص.)24
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حفظهم يف ذريتهم
مل تقتصر عناي�ة العلامء بطالهب�م وطالب العلم عىل حياهت�م بل امتدت

هذه الرعاية لتشمل االهتامم بذوهيم بعد موهتم.

 -قال الش�عراين يف ترمجة اإلمام حممد الش�امي صاحب السرية املعروفة

بالسيرة الش�امية ،املعنون�ة بـ«س�بل اهلدى والرش�اد يف سيرة خير العباد»
(ت942:هـ):

«ومنهم األخ الصالح العامل الزاهد ،الش�يخ ش�مس الدين حممد الشامي

املتمسك بالسنة املحمدية ،نزيل الرتبة الربقوقية ،وكان عامل ًا ،صاحل ًا ،مفنن ًا يف

العلوم ،وألف (السيرة النبوية) املش�هورة التي مجعها من ألف كتاب ،وأقبل
الناس عىل كتابتها ،ومشى فيها عىل أنموذج مل يسبق إليه أحد...

كان حلو املنطق ،مهيب املنظر ،كثري الصيام والقيام ،بت عنده الليايل فام

كنت أراه ينام يف الليل إال قليالً» ،ثم ذكر ما سقت هذا متهيد ًا له فقال:

«كان إذا م�ات أحد من طلبة العلم وخ َّلف أوالد ًا قارصين وله وظائف

يذه�ب إىل الق�ايض ،ويتق�رر فيها ،ويبارشه�ا ،ويعطي معلومه�ا لأليتام،
حتى يصلحوا للمبارشة».

* * *
 أي :راتبها.
 الطبقات الصغرى (ص )73وعنها شذرات الذهب (.)354-353/10
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صلة يف النوم
إن الصل�ة بين العلماء وطالهبم ملا كان�ت هلل عز وجل ،فإن اهلل بواس�ع

فضل�ه وكبير كرم�ه جعلها صل�ة دائم�ة ال تنتهي ،حت�ى بعد رحي�ل العلامء
إىل ال�دار اآلخرة ،وقد تقع للطالب مش�كالت ومس�ائل علمية ،فريهيم اهلل

ش�يوخهم ويدلوهنم عىل اجلواب ،وخيرجوهنم من حريهتم ،ويف هذا السياق
أذكر هذه األخبار:

 -ق�ال ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس« :ملا دخلنا أصبهان يف

س�فريت الثانية كنا س�بعة أحدنا الفقيه أمحد بن حممد بن احلافظ ،وكان طفالً،
فس�معنا عىل املش�ايخ ،وكان املؤيد ابن األخوة عنده مجلة من املس�موعات،

وكان يتش�دد علينا ،ثم ت�ويف ،فحزنت كثري ًا ،وأكثر م�ا ضاق صدري لثالثة
كتب( :مس�ند ال َع�دَ ين) و(معجم ابن املقرئ) و(مس�ند أيب يعىل) ،وقد كنت

س�معت عليه يف النوبة األوىل (مس�ند العدين) لكن ألجل رفقتي ،فرأيت يف

النوم كأن احلافظ عبد الغني [بن عبد الواحد املقديس] قد أمسك رج ً
ال وهو
يق�ول ل�يُ :أ َّم هذاُ ،أ َّم ه�ذا .وهذا الرجل هو ابن (عائش�ة بنت معمر) ،فلما
اس�تيقظت قلت :ما هذا إال ألجل ش�يء ،فوقع في قلبي أنه يريد الحديث،

فمضيت إلى دار بني معمر وفتش�ت الكتب فوجدت (مسند العدني) سماع
عائش�ة مثل ابن األخوة ،فلما س�معناه عليها قال لي بعض الحاضرين :إنها
178

س�معت (معجم ابن المقرئ) ،فأخذنا النس�خة من خباز ،وس�معناه .وبعد

أيام ناولني بعض اإلخوان (مسند أبي يعلى) سماعها ،فسمعناه».
فانظر إلى هذه الرؤيا وكيف قادت إلى ٍ
خير كبير.
 -وقال السخاوي يف ترمجة اإلمام النووي (ت676:هـ):

«ومن كراماته ما حكاه ابن الوردي أيض ًا يف ترمجة شيخه الرشف البارزي

[738-645هـ] مما حكاه له في ذي القعدة سنة ثالث عشرة وسبعمئة:

أنه رأى النووي في المنام ،قال :فقلت له :ما تختار في صوم الدهر؟ فقال:
فيه اثنا عشر قوالً للعلماء.

ق�ال :فلما اس�تيقظت وجدت األمر كذلك - ،يعن�ي بعد التتبع  -فإنني

ل�م أر األق�وال مجموع�ة في ٍ
كتاب واح�د ،وعدَّ ه ابن ال�وردي من كرامات
شيخه أيض ًا.

ووج�دت ه�ذا المنام أيض ًا بخط ش�يخي [ابن حجر] ف�ي بعض أجزاء

«تذكرت�ه» ،وعبارته :قال الش�رف البارزي :رأيت النووي في النوم فس�ألته
عن صوم الدهر ،فقال :فيه اثنا عشر قوالً للعلماء.

قال :فأقمت حوالً حتى اجتمعت لي ،ولم أجدها مجموعة في كتاب،

وهي هذه:

 سري أعالم النبالء (.)451/21
 تاريخ ابن الوردي (.)459-458/2
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* صوم الدهر في حق َم ْن لم ينذر ولم يتضرر به ،فيه أربعة أقوال:
 االستحباب ،وهو اختيار أكثر الشافعية. والكراهة ،وهو اختيار البغوي. واإلباحة ،وهو نص الشافعي. والتحريم ،وهو قول جماعة من السلف.* وفي حق من نذر ولم يتضرر به خمسة أقوال:
 الوجوب ،وهو اختيار أكثر الشافعية. واألربعة المتقدمة للقائلين.* وف�ي ح�ق من يتض�رر به ،ب�أن تفوت�ه الس�نن ،أو االجتم�اع باألهل

ثالثة أقوال:

 التحريم. والكراهية. واإلباحة.انتهى ما قرأته بخط شيخنا».
 املنهل العذب الروي (ص.)114-113
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 وقال السخاوي يف ترمجة العامل الفقيه أيب بكر بن حممد اهلمداين ِاجل ْبيل،

ثم التعزي الشافعي املعروف بابن اخلياط (811-742هـ):

«أخ�ذ بـ (تعز) ع�ن الفقيه اجلمال الريمي ،وأيب بكر ب�ن عيل النارشي،

وكان يتبجح به ويقول له :أنت أعرف بـ(وسيط) الغزايل مني.

واتفق أن اجلامل الريمي س�أله عن اإلقالة يف النكاح هل تصح كالفسخ،

فقال له :املس�ألة يف (الوس�يط) ،فأحرضه إليه فلم جيدها ،فاس�تمهله فأمهله
ثالثة أيام ،ونال منه ومن ش�يخه الريض النارشي ،فخرج من عنده وأخذ يف
التفتي�ش عليه�ا حتى مىض معظم الليل ومل جيدها ،فلام كان يف الس�حر غلبته

عيناه ،فرأى ش�يخه الريض ،فعني له موضعها ،فلام استيقظ وجدها يف املكان
املعني ،فكانت غريبة».

 -وق�ال الش�يخ عب�د الق�ادر الش�اذيل يف ترمج�ة اإلم�ام الس�يوطي

(ت911:هـ):

«رآه مجاعة من أصحابه بعد موته ...وذكّرهم بأشياء وأفادهم فوائد كانوا

حمتاجني إليها ،كأهنم معه ،وخمالطهم ،مل خيف عليه يشء من أحواهلم. ...

وس�ئل القايض زكريا ...أحد طلبة الش�يخ عن مس�ألة فأج�اب عنها بام

أجاب الشيخ ،وهو منقول عنده ،فطلب منه السائل الوقوف عىل النقل ،فنيس
 الضوء الالمع (.)78/11
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مكان�ه ،ومل يعرف يف أي م�كان هو ،فنام تلك الليلة فرأى الش�يخ وأخربه

كراس من (تذكرتك) التي
بالواقعة ،فقال له الش�يخ :اجلواب عندك يف أول َّ

عملتها .فقام يف تلك الساعة إىل الكراس ،ففتحه فإذا هو كام قال الشيخ.

وكان القايض زكريا إذا سمع من الشيخ يف الدرس فائدة غريبة ،أو نادرة

عجيب�ة ،نقله�ا يف وقاي�ة ،حتى إذا ج�اء إىل منزله رتَّبه�ا يف أوراق ،فبقيت

كراريس ،فسامها (التذكرة).»...

* * *

 يف األصل :فقام.
 كذا يف األصل ،وربام كان املراد :ورقة.
 هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين (ص .)266-265والش�يخ زكريا كان
قاضي ًا بمرص العتيقة ،تويف سنة (929هـ) .انظر :الكواكب السائرة (.)209-208/1
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عناية يف اليوم اآلخر
ومن عناية العلامء بطالهبم وأصحاهبم رجاؤهم من اهلل س�بحانه وتعاىل

أن ينفعوهم يف اآلخرة ،و ُيذكر هنا ما يأيت:

 قال ابن العطار يف ترمجة شيخه اإلمام النووي (ت676:هـ):«وق�ال يل مجاعة من أقارب�ه وأصحابه بـ (نوى) :إهنم س�ألوه يوم ًا أن ال

ينس�اهم يف عرص�ات القيامة ،فقال هل�مْ :
إن كان َث َّم ج�اه ،واهلل ال دخلت
اجلنة وواحدٌ ممن أعرفه ورائي ،وال أدخلها إال بعدهم.

فرمح�ه اهلل ،وريض عنه ،لقد مجعت هذه احلكاية من األدب مع اهلل  -عز

وجل  ،-ومن الكرم ما ال خيفى عىل متأ ِّمل فطن».

 أي بالنسبة إليه ،وهناك حديث عن شفاعة العامل رواه البيهقي يف شعب اإليامن ()268/2
فقال« :أخربنا أبو سعد ،أنا أبو أمحد ابن عدي [يف الكامل  ،]438/6ثنا أمحد بن حممد بن
عنبس�ة احلمصي ،ثنا كثري بن عبيد احلميص [يف األصل :اجلمي وه�و خطأ] ،ثنا بقية عن
مقاتل بن س�ليامن قال :حدثني أبو الزبري ورشحبيل بن س�عد عن جابر بن عبد اهلل قال:
قال رس�ول اهلل ﷺ :يبعث العامل والعابد ،فيقال للعابد :ادخل اجلنة ،ويقال للعامل :اثبت
حتى تشفع للناس بام أحسنت أدهبم .تفرد به مقاتل بن سليامن».
وأورده الس�يوطي يف اجلامع الكبري عن ابن عدي والبيهقي وقال :ضعفه البيهقي .انظر:
كنـز العامل (.)28903( )174 - 173/10
ول�ه طري�ق آخر لكن فيه حبيب ب�ن إبراهيم ،انظ�ر :جامع بيان العلم وفضله وحاش�يته
(.)109-108/1
 حتف�ة الطالبني يف ترمج�ة اإلمام حميي الدي�ن (ص ،)198-197ونقل اخلرب عن املصنف:
الذهبي يف تاريخ اإلسلام ( ،)256/50والس�يوطي يف املنهاج الس�وي يف ترمجة اإلمام
النووي (ص.)88
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 -وق�ال الش�يخ عب�د القادر الش�اذيل يف ترمجة ش�يخه اإلمام الس�يوطي

(ت911:هـ):

«وبلغني عن الشيخ  -رمحه اهلل  -أنه قال لطلبته قبيل موته :إن أذن يل يف

الشفاعة شفعت يف أصحايب ودخلت هبم اجلنة.

قل�ت :انظر إىل حمبت�ه لطلبت�ه وأصحابه ،وش�فقته عليه�م ،وعنايته هبم

ريض اهلل عنه».

* * *

 هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين (ص.)269
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اخلامتة
بع�د ه�ذه الرحلة املبارك�ة التي كان قصدها اس�تطالع ح�ال العلامء مع

طالهبم ،والكشف عن آفاق هذه العالقة املتينة ،من خالل سريهم وترامجهم،
وما تناثر من ذلك يف صفحات التاريخ ،نخلص إىل نتائج مهمة ،منها اآليت:

 َّإن عناي�ة العلماء بطلاب العل�م جت�اوزت األوه�ام والتص�ورات،

وأظه�رت جه�ود العلماء العظيمة يف َّ
بث العلم ،وتش�جيع طالبه ،لتوس�يع

القاعدة العلمية ،والبيئة التعليمية يف عامل اإلسالم.

 َّإن وراء هذه العناية املدهشة غايات نبيلة وهي طلب مرضاة اهلل تعاىل،

والف�وز بجزيل نعامئ�ه وكريم آالئه ،وهذا أعظم الدواف�ع ،وأجل البواعث،

وإذا حتقق ذلك لإلنسان جاء بالعظائم.

 -انطل�ق العلماء يف عنايتهم هذه من أس�س متينة ،قام عليه�ا هذا البناء

الش�امخ وثبتت أركانه ،وتعالت جدرانه ،هذه األس�س ه�ي عناية اهلل تعاىل

ورسوله ،وعناية الصحابة الكرام الذين جسدوا تعاليم الكتاب والسنة .وقد
أظهر البحث هذه العنايات يف مداخل الكتاب.

 -يبين الكت�اب أن من عناية اهلل تعاىل بطالب العلم أخذه  -س�بحانه -

امليثاق عىل العلامء أن يبينوا ما لدهيم من علم ،ووعده لطالب العلم باحلسنى
عىل لسان رسوله � ،وإنقاذهم يف الشدائد وإسعافهم عند احلاجة.
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 -ويبين م�ن عناي�ة رس�ول اهلل � مخس صور ه�ي :مراع�اة أحواهلم،

وتنش�يط أذهاهن�م م�ن خالل الس�ؤال ،والثن�اء على املتعلم ،والدع�اء هلم،

والوصية هبم.

ُـر من الصحابة الكرام الذين كانوا أول من طبق هذه التوجيهات
 -و َي ْذك ُ

الترصحيي�ة والتلميحي�ة :عم�ر ب�ن اخلط�اب ،وعيل ب�ن أيب طال�ب ،وأبا ذر
الغفاري ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأبا سعيد اخلدري ،وابن عباس .وهذا  -كام
هو واضح  -عىل سبيل التمثيل ال احلرص.

 -اس�تنبط البح�ث ثامنية وعرشي�ن َم ْعل ًام من مع�امل العناية ،خالل رحلة

ممت�دة يف تارخين�ا العلم�ي املجي�د ،وق�د ُرتب�ت ه�ذه املع�امل متدرج�ة  -قدر
اإلم�كان  -ت�درج س�اعات النه�ار ،ف�كأن النه�ار بمراحله يعك�س مرحلة

التعليم بأطوارها.

 -صنف�ت هذه املع�امل املس�تنبطة ضمن عناوي�ن تنتظمها ،ف�كان لدينا:

خط�وط الفج�ر ،ون�ور الصب�اح ،وإرشاق�ات الضح�ى ،وأج�واء الظهرية،

ونسامت السامء.

 -كان الغرض من هذا الكتاب تكوين صورة واضحة عن عناية العلامء

بطالهب�م ،وكان ال بد لذلك من حرث التاريخ اإلسلامي يف ترامجه وسيره

الس�تخراج هذه الش�واهد التي تعني عىل رس�م الص�ورة املبتغ�اة .وقد يقل
التعليق عليها ،فهي ناطقة بنفسها ،معربة بذاهتا.
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_ ُروع�ي يف كل معلم ذكر الش�واهد واألمثلة واألخبار فيه متسلس�لة

حس�ب الوفي�ات :األقدم فاألق�دم ،لنرى اس�تمرار هذه العناي�ة لدى األمة

عرب تارخيها.

 -يكش�ف الكت�اب  -ضم�ن هذه املع�امل جمتمع�ة  -عن منهجي�ة رائعة

لتعامل العلامء مع طالهبم ،وحرص بالغ ألداء األمانة إليهم ،وس�عي حثيث
لنرش العلم وختريج الطالب ،واتباع أساليب متعددة إلنجاح هذا كله.

 -وتكش�ف هذه املعامل عن س�مو أخالق�ي رفيع املس�توى يطبعها مجيع ًا

بطابع�ه ،فكل معلم م�ن هذه املعامل تدفع�ه األخالق ،وتزين�ه ،وتقوده ،وإذا
اتسمت العملية التعليمية باألخالق أثمرت أمجل اآلثار وأحسنها.

 -كش�فت هذه املعامل عن يشء مهم وهو أن العلامء كانوا دائ ًام يف موقف

املعط�ي ال اآلخ�ذ ،وأهن�م أخلص�وا العل�م هلل واحتس�بوا ،وقدم�وا كل م�ا

يس�تطيعون لطالهبم من علم ومال وجاه ،ونصحوا هلم ،ورووا عطشهم إىل
املعرفة ،وإذا استطاعوا زوجوهم.

 -وكش�فت عن أم�ر رائع وه�و أن العلامء أقدموا عىل إكس�اب طالهبم

املهارات العلمية واألدبية ،واخلربات الشخصية احليوية ،فقد دربوا الطالب

على النق�اش ،وحثوهم عىل التألي�ف ،وأعانوهم علي�ه ،ودربوهم عىل قول
الش�عر ،وصقل�وا مواهبهم ،وقد ج�رت العادة أن يض�ن أصحاب املهارات
واخلربات بام لدهيم وحيجبوا ذلك عن الناس.
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منحى عميق وهو ارتب�اط العلم بالعمل ،فالعلامء
 وكش�فت أيض ًا عنً
َع ِلم�وا و َع ِم ُل�وا ،وورثوا هذا لطالهبم ،وقووا صلته�م برهبم ،وحثوهم عىل

االلت�زام الدقي�ق بالص�دق يف حياهتم ،ونصحوه�م أمجل النصائ�ح وأكثرها
تأثري ًا ،وأرادوا هلم اخلري يف الدنيا والفوز يف اآلخرة بقرهنم العلم بالعمل.

 -كما كش�فت عن عنايته�م الكبرية ب�ذوي النبوغ وال�ذكاء ،واحتضان

أصح�اب املواه�ب وامللكات ،وه�ذا معلم رائع ،ويف األمة حاجة ماس�ة إىل

تفعيله واالهتامم به.

وال أري�د اإلطال�ة فكل معل�م من املعامل الس�ابقة نتيجة مهم�ة ،جيدر بنا

الوقوف عندها ،واالس�تفادة منها ،وتطبيقها يف حياتنا التعليمية .واحلمد هلل
رب العاملني.

* * *
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املصادر واملراجع



 -األباطي�ل واملناكير والصحاح واملش�اهري للجوزق�اين (ت543 :ه�ـ) ،حتقيق:

عب�د الرمح�ن بن عب�د اجلب�ار الفريوائ�ي ،دار الصميع�ي ،الري�اض ،ط1415( 3هـ -
1994م).

 -إج�ازة داود ب�ن س�لامن التكريت�ي (ت1360:ه�ـ) لعب�د الكري�م الدب�ان

(ت1413:هـ) ،نسخة مصورة عندي.

 -األحادي�ث املخت�ارة للضي�اء املق�ديس (ت643:ه�ـ) ،حتقي�ق :عب�د امللك بن

عبد اهلل بن دهيش ،مكتبة النهضة احلديثة ،مكة ،ط1413( 1هـ 1993 -م).

 -أخبار ابن وهب وفضائله البن بشكوال (ت578:هـ) ،حتقيق :قاسم عيل سعد،

دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1429(1هـ2008-م).

 -أخب�ار أيب حنيف�ة وأصحاب�ه للصيم�ري (ت436:ه�ـ) ،مص�ورة دار الكت�اب

العريب ،بريوت (1976م) ،عىل الطبعة اهلندية.

 -اآلداب الرشعي�ة واملن�ح املرعي�ة الب�ن مفل�ح (ت763:هـ) ،مصورة مؤسس�ة

قرطبة عن طبعة حممد رشيد رضا (د.ت).

 -األدب املفرد للبخاري (ت256:هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر

اإلسالمية ،بريوت (1409هـ 1989 -م).

 -أدب اإلمالء واالستمالء أليب سعد ابن السمعاين(ت ،)562 :مصورة دار الكتب

العلمية عن الطبعة التي حققها ماكس فايسفايكر ،بريوت (1401هـ1981-م).

 -أدب الطلب ومنتهى األرب للش�وكاين (ت1250 :هـ) ،حتقيق :حممد صبحي

حلاّ ق ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط1415(1هـ).
 جريت عىل حذف األلقاب مع اجلميع فمعذرة.
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 األذكار للنووي (ت676:هـ) انظر :الفتوحات الربانية. -إرواء الغلي�ل يف ختريج أحاديث منار الس�بيل لأللباين (ت1420 :هـ) ،املكتب

اإلسالمي ،بريوت ،ط1405(2هـ1985-م).

 -األش�باه والنظائ�ر الب�ن نجي�م (ت970 :ه�ـ) ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بريوت،

ط1413(1هـ1993-م).

 -اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحابة البن حجر العس�قالين (ت852:هـ) ،حتقيق :عادل

أمح�د عب�د املوج�ود وعيل مع�وض ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت ،ط1423( 2هـ -

2002م).

 -األعلام للزركيل(ت1396:ه�ـ) ،دار العل�م للماليين ،بيروت ،ط11

(1995م).

 -اإلمام الرباين العالمة الشيخ أبواخلري امليداين ملحمد مطيع احلافظ .نسخة خاصة

مصفوفة غري منشورة.

 -اإلم�ام الرباين ش�يخ الذاكرين والعابدين الش�يخ عيس�ى الك�ردي ملحمد مطيع

احلافظ .نسخة خاصة مصفوفة غري منشورة.

 -اإلمام عبد اهلل بن س�امل البرصي املك�ي (1134-1049هـ ) إمام أهل احلديث

باملسجد احلرام للعريب الدائز الفرياطي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1426(1هـ-

2005م).

 -إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر العسقالين(ت852:هـ) ،مصورة دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط1406(2هـ1986-م).

 -إنب�اه ال�رواه عىل أنب�اه النحاة للقفط�ي (ت646:هـ) ،حتقيق :حمم�د أبوالفضل

إبراهي�م ،مص�ورة دار الفك�ر الع�ريب ،القاه�رة ،ومؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة ،بريوت،

ط1406(1هـ1986-م).
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 -األنوار اجللية يف خمترص األثبات احللبية للطباخ (ت1370:هـ) ،املطبعة العلمية،

حلب (1351هـ 1932 -م).

 البداية والنهاية البن كثري (ت774:هـ): -1دار أيب حيان ،القاهرة ط1416(1هـ1996 -م).
 -2طبعة دار املعارف ،فإن أردهتا رصحت هبا.
 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين (ت1250:هـ) ،حتقيق:

حسني العمري ،دار الفكر ،دمشق ،ط1419( 1هـ1998-م).

 -بس�تان العارفين للنووي(ت676:ه�ـ) حتقي�ق :حمم�د احلج�ار ،دار البش�ائر

اإلسالمية ،بريوت ،ط1420(5هـ1999-م).

 -بغي�ة الطلب يف تاريخ حل�ب البن العديم (ت660:هـ) ،حتقيق :س�هيل زكار،

دار الفكر ،بريوت.

 -بغي�ة املس�تفيد يف تاريخ مدينة زبي�د البن الديبع(ت944:ه�ـ) ،حتقيق :عبد اهلل

حممد احلبيش ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،صنعاء( .تاريخ التصدير1979م).

 -بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للس�يوطي(ت911:هـ) ،حتقيق :حممد

أبوالفضل إبراهيم ،مصورة دار الفكر ،بريوت ،ط1399( 2هـ1979 -م).

 -بلوغ األماين يف سيرة اإلمام حممد بن احلسن الشيباين للكوثري(ت1371:هـ)

مصورة دار الرعاية اإلسالمية عن طبعة مطبعة األنوار ،القاهرة (1368هـ).

 -هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين (السيوطي) لعبد القادر الشاذيل

(كان حي� ًا س�نة 946هـ) ،حتقيق :عب�د اإلله نبهان ،من مطبوعات جمم�ع اللغة العربية،
دمشق ط1419(1هـ1998-م).
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 -تاري�خ اب�ن ال�وردي (ت749:ه�ـ) ،املطبع�ة احليدري�ة ،النج�ف (1389هـ-

1969م).

 -تاريخ اإلسلام للذهبي (ت748:ه�ـ) ،حتقيق :عمر عبد السلام تدمري ،دار

الكتاب العريب ،بريوت ،ط1415(3هـ1994-م).

 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت463:هـ): -1مصورة دار الفكر ،بريوت.
 -2حتقي�ق :بش�ار عواد معروف ،وه�ي بعنوان :تاريخ مدينة السلام ،دار الغرب

اإلسالمي ،بريوت ،ط1422(1هـ2001-م) ،و ُيعرف العزو إليها من العنوان.

 -تاري�خ علامء دمش�ق يف الق�رن الرابع عرش اهلج�ري ملحمد مطي�ع احلافظ ونزار

أباظة ،دار الفكر ،دمشق ،ط1406(1هـ1986-م).

 -تاريخ قضاة األندلس املس�مى كتاب املرقبة العليا فيمن يس�تحق القضاء والفتيا

للنباهي املالقي األندليس (كان حي ًا سنة 793هـ) ،مصورة دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
ط1403(5هـ1983-م).

 -تاريخ مدينة دمشق البن عساكر(ت571:هـ) ،حتقيق :عمر بن غرامة العمروي،

دار الفكر ،بريوت1415(،هـ1995-م).

 -التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش ملحمد

احلبيب اهليلة ،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ط1994(1م).

 -التبي�ان يف آداب محل�ة القرآن للن�ووي (ت676:هـ) ،الوكال�ة العامة للتوزيع،

دمشق (1403هـ 1983 -م).

 -التحرير الوجيز فيام يبتغيه املستجيز للكوثري(ت1371:هـ) ،بعناية :عبد الفتاح

أبوغدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1413(1هـ1993-م).
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 -حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين (النووي) البن العطار (ت724:هـ)،

حتقيق :مشهور بن حسن آل سلامن ،دار الصميعي ،الرياض ،ط1414(1هـ).

 -التحف�ة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للس�خاوي (ت902 :هـ) ،دار الكتب

العلمية ،بريوت  ،ط1414(1هـ1993-م).

 -تذك�رة احلف�اظ للذهبي(ت748:ه�ـ) ،مص�ورة دار إحياء التراث العريب عن

الطبعة اهلندية.

 -تذك�رة الس�امع واملتكل�م يف أدب الع�امل واملتعل�م الب�ن مجاع�ة (ت733:هـ)،

حتقي�ق :حممد بن مهدي العجمي ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1429(1هـ -

2008م).

 -الرتاتي�ب اإلداري�ة للكت�اين (ت1382:ه�ـ) ،مص�ورة دار الكت�اب الع�ريب،

بريوت.

 -ترتي�ب امل�دارك وتقري�ب املس�الك ملعرف�ة أعلام مذه�ب مال�ك لعي�اض

(ت544:هـ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،منشورات وزارة األوقاف املغربية.

 -ترمجة الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي لسامل بن أمحد الشامع ،حتقيق :العريب الدائز

الفرياطي ،ملحقة بكتابه :اإلمام عبد اهلل بن سامل البرصي املكي .دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،ط1426(1هـ2005-م).

 -الرتغيب والرتهيب للمنذري (ت656:هـ) ،حتقيق :أيمن صالح ،دار احلديث،

القاهرة ،ط1415( 1هـ 1994 -م).

 -ترياق املحبني يف سيرة س�لطان العارفني لتقي الدين الواس�طي (ت744:هـ)،

نسخة خمطوطة مصورة عن نسخة املتحف الربيطاين.

 -التكمل�ة لكتاب الصلة البن األبار (ت658:هـ) ،حتقيق :عبد السلام اهلراس،

دار الفكر ،بريوت (1415هـ1995 -م).
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 هتذيب التهذيب البن حجر(ت852:هـ) ،الطبعة اهلندية. -توضيح املش�تبه البن نارص الدين الدمش�قي (ت842:ه�ـ) ،حتقيق :حممد نعيم

العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414( 2هـ 1993 -م).

 -جام�ع بي�ان العلم وفضل�ه البن عب�د الرب(ت463:ه�ـ) ،حتقيق :أيب األش�بال

الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1422(5هـ).

 اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (ت681:هـ) ،املطبعة املرصية األوىل. -اجلام�ع ألخلاق الراوي وآداب الس�امع للخطي�ب البغ�دادي (ت463:هـ)،

حتقيق :حممد عجاج اخلطيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1412(1هـ 1991 -م).

 -اجلامع الكبري للرتمذي (ت279:هـ)  ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب

اإلسالمي ،بريوت ،ط1996(1م).

 -اجلواه�ر املضي�ة يف طبقات احلنفي�ة للقريش(ت775:هـ) ،حتقي�ق :عبد الفتاح

احللو ،هجر للطباعة والنرش ،مرص ،ط1413( 2هـ1993-م).

 -اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي (ت )902:حتقيق:

إبراهيم باجس عبد املجيد ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1419(1هـ1999 -م).
 -اجلوهر النقي البن الرتكامين (ت745:هـ) مع السنن الكربى للبيهقي.

 حاشية ابن عابدين (ت1252:هـ) ،دار الفكر ،بريوت (1421هـ2000-م). -احل�ث على طلب العل�م واالجتهاد يف حتصيل�ه أليب هالل العس�كري (ت بعد

395هـ) ،حتقيق :عبد املجيد دياب ،دار الفضيلة ،القاهرة (1998م).

 -احلدائ�ق الب�ن اجلوزي (ت597 :ه�ـ) ،حتقيق :مصطفى الس�بكي ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط1408(1هـ1988 -م).
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 -حلي�ة األولياء أليب نعي�م (ت430:هـ) ،مصورة دار الكت�ب العلمية ،بريوت،

ط1409( 1هـ 1988 -م).

 -اخلطيب البغدادي مؤرخ بغداد وحمدثها ليوسف بن رشيد العش(ت1387:هـ)،

مطبعة الرتقي ،دمشق1364( ،هـ1945-م).

 -خالص�ة األث�ر يف أعيان القرن احل�ادي عرش للمحب�ي(ت1111 :هـ) مصورة

مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.

 -الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد للغزي (ت984:هـ) ،حتقيق :عبد اهلل حممد

الكندري ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1427(1هـ2006 -م).

 -حك�م ابن عط�اء اهلل (ت709:هـ) مع رشح زروق ،حتقي�ق :عبد احلليم حممود

وحممود بن الرشيف ،دار الشعب ،القاهرة (1405هـ 1985-م).

 -الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة البن حجر العسقالين (ت852:هـ) ،حتقيق:

حممد سيد جاد احلق ،أم القرى للطباعة والنرش ،القاهرة.

 -دمية القرص للباخرزي (ت467:هـ) ،حتقيق :س�امي مكي العاين ،دار العروبة،

الكويت ،ط1405( 2هـ1985-م).

 -الديب�اج املذه�ب يف معرف�ة أعي�ان علماء املذهب الب�ن فرحون املالك�ي املدين

(ت799:هـ) ،حتقيق :حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث ،القاهرة (د.ت).

 -ذي�ل تاري�خ مدين�ة السلام الب�ن الدبيث�ي (ت637:ه�ـ) ،حتقيق :بش�ار عواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1427( 1هـ2006 -م).

 -ذيل الدرر الكامنة البن حجر العسقالين (ت852:هـ) ،حتقيق :عدنان درويش،

إصدارات معهد املخطوطات العربية ،القاهرة (1412هـ1992-م)
 -الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبيل(ت795:هـ).
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 -1حتقيق :حممد حامد الفقي ،مصورة دار املعرفة ،بريوت.
 -2حتقي�ق :عب�د الرمحن العثيمين ،مكتبة العبي�كان ،الري�اض ،ط1425(1هـ-

2005م) ،فإن أردهتا ذكرت املحقق.

 -رج�ال م�ن التاري�خ لعلي الطنط�اوي (ت1420:ه�ـ) ،دار املن�ارة ،جدة ،ط8

(1411هـ1990-م).

 -الرحل�ة يف طلب احلديث للخطي�ب البغدادي(ت463:هـ) ،حتقيق :نور الدين

عرت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1395( 1هـ).

 -رس�الة يف ج�واز ح�ذف «ق�ال» عن�د قوهل�م «حدثن�ا» ملحم�د ب�ن أمح�د بنِّيس

(ت1213:ه�ـ) ،حتقيق :عبد الفتاح أبوغدة ضمن « مخس رس�ائل يف علوم احلديث »
دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1423(1هـ2002-م).

 -رفع اإلرص عن قضاة مرص البن حجر العس�قالين(ت852:هـ) ،حتقيق :حامد

عبد املجيد ،وحممد املهدي أبوسنة ،وحممد إسامعيل الصاوي (كذا فقط).

 -س�عيد األفغ�اين حامل لواء العربية وأس�تاذ أس�اتيذها ملازن املب�ارك ،دار القلم،

دمشق ،ط1423( 1هـ 2002 -م).

 -سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة لأللب�اين (ت1420:هـ) ،املكتب اإلسلامي،

بريوت ،ط1405( 4هـ1985-م).

 السنن الكربى للبيهقي (ت458:هـ) ،مصورة دار املعرفة ،بريوت. -السنن الكربى للنسائي(ت303:هـ) ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،ط1421(1هـ2001 -م).

 -الس�نن الب�ن ماج�ه (ت275:هـ) ،حتقي�ق :حممد فؤاد عب�د الباق�ي ،دار إحياء

الرتاث العريب (1395هـ1975 -م).
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 -الس�نن أليب داود (ت275:ه�ـ) ،حتقي�ق :حمم�د عوامة ،دار القبل�ة ،جدة ،ط1

(1419هـ1998 -م).

 -سري أعالم النبالء للذهبي (ت748:هـ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت.

 -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل الدمشقي (ت1089:هـ)،

حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1406( 1هـ1986-م).

 -رشف أصح�اب احلدي�ث للخطي�ب البغ�دادي (ت463:ه�ـ) ،حتقي�ق :عمرو

عبد املنعم سليم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط1417( 1هـ1996 -م).

 -شعب اإليامن للبيهقي (ت458:هـ) ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،دار

الكتب العلمية ،بريوت (1410هـ).

 -الش�فاء يف مواع�ظ املل�وك واخللفاء البن اجل�وزي (ت597:ه�ـ) ،حتقيق :فؤاد

عبد املنعم أمحد ،اإلس�كندرية ،مؤسس�ة ش�باب اجلامعة ،املطبعة العرصية (1398هـ-
1978م).

 -الصباب�ات فيما وجدت�ه على ظه�ور الكت�ب م�ن الكتاب�ات جلمي�ل العظ�م

(ت1352:ه�ـ) ،اعتن�ى ب�ه رم�زي دمش�قية ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1

(1420هـ 2000 -م).

 صحيح البخاري مع فتح الباري. -الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي (ت902:هـ) مصورة دار الكتاب

اإلسالمي ،القاهرة ،عن طبعة القديس.

 -الطالع السعيد اجلامع أسامء نجباء الصعيد لألدفوي (ت748:هـ) ،حتقيق:سعد

حممد حسن ،الدار املرصية للتأليف والرتمجة (1966م).
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 -طبق�ات احلنابل�ة البن أيب يعىل (ت521:ه�ـ) ،حتقيق :حممد حام�د الفقي ،دار

املعرفة ،بريوت.

 -طبقات الش�افعية الكربى للسبكي (ت771:هـ) ،حتقيق :احللو والطناحي ،دار

إحياء الكتب العربية ،القاهرة.

 -طبق�ات الش�افعية البن قايض ش�هبة(ت851:هـ) ،حتقيق :احلاف�ظ عبد العليم

خان ،مصورة عامل الكتب ،بريوت ،ط1407(1هـ1987-م).

 -الطبقات الصغرى للشعراين (ت973:هـ) ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا ،مكتبة

القاهرة (1410هـ1990-م).

 طبقات املفرسين للداوودي (ت945:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت. -طبق�ات علماء احلدي�ث البن عبد اهل�ادي (ت744:هـ) ،حتقي�ق :أكرم البويش

وإبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1409(1هـ 1989 -م).

 -العزي�ز رشح الوجيز للرافعي (ت623:ه�ـ) ،حتقيق :عيل حممد معوض وعادل

أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417( 1هـ 1997 -م).

 -علامء دمش�ق وأعياهنا يف القرن الثال�ث عرش اهلجري ملحمد مطيع احلافظ ونزار

أباظة ،دار الفكر ،دمشق ،ط1412(1هـ1991-م).

 -العلامء واألدباء الوراقون يف احلجاز يف القرن الرابع عرش اهلجري لعبد الوهاب بن

إبراهيم أبوسليامن ،إصدار نادي الطائف األديب ،ط1423(1هـ 2002 -م).

 -الفت�اوى احللبية ألمحد الكردي (ت1373:هـ) حققه�ا وعلق عليها وأخرجها

حفي�ده أمح�د احلج�ي الك�ردي ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1423( 1ه�ـ -

2002م).
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 -الفت�اوى الكبرى الفقهية البن حج�ر اهليتمي (ت974:هـ) ،مصورة مؤسس�ة

التاريخ العريب ،بريوت.

 -فت�ح الب�اري بشرح صحي�ح البخ�اري الب�ن حج�ر (ت852:ه�ـ)،

املطبعة السلفية.

 -الفتوحات الربانية على األذكار النواوية البن عالن (ت1057:هـ) ،دار إحياء

الرتاث العريب ،بريوت.

 -الفقي�ه واملتفق�ه للخطيب البغ�دادي (ت463 :هـ) ،حتقيق :عادل بن يوس�ف

العزازي ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1421( 2هـ).

 فكر ومباحث لعيل الطنطاوي (ت1420:هـ) مطابع دار املنار ،دمشق. -فه�رس الفه�ارس واألثب�ات ومعج�م املعاج�م واملش�يخات واملسلسلات

للكت�اين (ت1382:هـ) بعناية :إحس�ان عباس ،دار الغرب اإلسلامي ،بريوت ،ط2

(1402هـ1982-م).

 -فيض القدير برشح اجلامع الصغري للمناوي (ت1031 :هـ) مصورة دار الفكر،

بريوت.

 -القاموس املحيط للفريوزآبادي (ت817:هـ) ،مؤسس�ة الرس�الة ،بريوت ،ط5

(1416هـ1996 -م).

 -الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي (ت365:هـ) ،حتقيق :حييى خمتار غزاوي،

دار الفكر ،بريوت ،ط1409( 3هـ 1988 -م).

 -الكتب واملكتبات يف األندلس لعبد الرمحن عيل احلجي ،املجمع الثقايف ،أبوظبي

(1428هـ 2007 -م).
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 -كفاي�ة املحت�اج ملعرفة من لي�س يف الديب�اج للتنبكتي (ت1036 :ه�ـ) ،حتقيق:

عبد اهلل الكندري ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1422(1هـ2002-م).

 -كنـز العامل للمتقي اهلندي (ت975:هـ) ،حتقيق :بكري حياين وصفوة الس�قا،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1413( 1هـ 1993 -م).

 -الكواكب الدرية يف مناقب الس�ادة الصوفي�ة للمناوي (ت1031 :هـ) ،حتقيق:

حممد أديب اجلادر ،دار صادر ،بريوت ،ط1999( 1م).

 -الكواكب الس�ائرة بأعيان املئة العارشة للغزي (ت1061:هـ) ،وضع حواش�يه

خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418(1هـ1997-م).

 -حلظ األحلاظ البن فهد (ت871:هـ)( ،ضمن ذيول تذكرة احلفاظ) مصورة دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 لسان العرب البن منظور (ت711:هـ) ،دار صادر ،بريوت. -جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت807:هـ) ،مصورة دار الكتب العلمية،

بريوت ،ط1402( 3هـ 1982 -م).

 -املجمع املؤسس للمعجم املفهرس البن حجر العسقالين (ت852:هـ) ،حتقيق:

يوسف املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1413( 1هـ 1992 -م).

 -املدخل إىل الس�نن الكبرى للبيهقي (ت458:هـ) ،حتقي�ق :حممد ضياء الرمحن

األعظمي ،دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ،الكويت (1404هـ).

 -املس�ك األذف�ر يف نشر مزايا الق�رن الثاين عشر والثالث عرش ملحمود ش�كري

اآللويس (ت1342:هـ) ،بعناية نعامن األعظمي ،بغداد ،ط1348( 1هـ 1930 -م).

 -مس�ند أمحد بن حنبل (ت241:هـ) ،حتقيق جمموعة ،مؤسس�ة الرسالة ،بريوت،

ط1413( 1هـ1993-م فام بعد).
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 -مع�امل اإليامن يف معرفة أه�ل القريوان للدباغ (ت696:هـ) ،حتقيق :جمموعة من

املحققني ،املكتبة العتيقة ،تونس ،ط1413( 2هـ 1993 -م).

 -املع�ارصون ملحم�د كرد علي (ت1372:ه�ـ) ،عل�ق عليه حممد املصري ،دار

صادر ،بريوت ،ط1413( 2هـ 1993 -م).

 -معج�م األدب�اء لياق�وت احلم�وي (ت626:هـ) ،حتقيق :إحس�ان عب�اس ،دار

الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1993(1م).

 -املعج�م للطرباين (ت360:ه�ـ) ،حتقيق :محدي عبد املجيد الس�لفي ،دار إحياء

الرتاث العريب ،ط1405( 3هـ 1985 -م).

 -املعج�م املخت�ص للزبي�دي (ت1205:ه�ـ) ،اعتن�ى ب�ه وقاب�ل أصول�ه نظ�ام

يعقويب ،وحممد بن نارص العجمي ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1427(1هـ-

2006م).

 -مقدمات الش�يخ علي الطنطاوي (ت1420:ه�ـ) ،مجعها ورتبه�ا وقدَّ م هلا جمد

مكي ،دار املنارة ،جدة ،ط1418(1هـ1997 -م).

 -مناق�ب الش�افعي للبيهقي (ت458:هـ) ،حتقيق :الس�يد أمحد صق�ر ،مكتبة دار

الرتاث ،القاهرة ،ط1390(1هـ 1970 -م).

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي (ت597 :هـ) الطبعة اهلندية. -املنه�اج الس�وي يف ترمجة اإلمام النووي للس�يوطي(ت911:هـ) ،حتقيق :حممد

العيد اخلطراوي ،مكتبة دار الرتاث ،املدينة املنورة ،ط1409(1هـ 1989 -م).

 -املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي للس�خاوي(ت902:هـ)،

حتقي�ق :حمم�د العيد اخلط�راوي ،مكتب�ة دار الرتاث ،املدين�ة املن�ورة ،ط1409(1هـ-

1989م).
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 -هناي�ة املطل�ب يف دراي�ة املذه�ب للجويني(ت478:ه�ـ) ،حتقيق :عب�د العظيم

الديب ،دار املنهاج ،جدة ،ط1428(1هـ2007 -م).

 -النور الس�افر عن أخبار القرن العارش لعب�د القادر العيدروس (ت1038:هـ)،

حتقي�ق :أمح�د حال�و ،وحمم�ود األرن�اؤوط ،وأك�رم الب�ويش ،دار ص�ادر ،بيروت،

ط2001(1م).

 -ني�ل االبتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي(ت1036:هـ) ،حتقيق :عيل عمر ،مكتبة

الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط1423(1هـ2004-م).

 -ال�وايف بالوفي�ات للصفدي (ت764:هـ) حتقيق :جمموع�ة من املحققني العرب

واألجانب ،دار النرش :فرانز شتايز شتوتكارت (يصدر عىل سنني).

 وحي القلم للرافعي (ت1356:هـ) ،مصورة دار الكتاب العريب ،بريوت. -وصي�ة اإلمام الذهبي (ت748:ه�ـ) ملحمد بن رافع السلامي (ت774:هـ)،

حتقيق :مجال عزون ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط1424(1هـ 2003 -م).

 -وفيات األعيان البن خلكان(ت681:هـ) ،حتقيق :إحس�ان عباس ،دار صادر،

بريوت.

 -الوق�ف وبني�ة املكتبة العربية ليحيى حممود س�اعايت ،إص�دار مركز امللك فيصل

للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض ،ط1417(2هـ1996 -م).
* * *
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فهرس املوضوعات
 -افتتاحية

....................................................................................................

 -قبس من السنة

 -املقدمة

........................................................................................

......................................................................................................

 -املدخل األول :عناية اهلل تعاىل بطالب العلم

 املدخل الثاين :عناية رسول اهلل � هبم -املدخل الثالث :عناية الصحابة هبم

 -عناية علامء املسلمني بطالب العلم

......................................

...............................................

......................................................

17
23
29

....................................................

37

35

...........................................................

 تأليف الكتب يف رسم منهج الطلب -الوصية هبم

9

......................................................

 -حضهم وحتريضهم عىل طلب العلم

 -إرشاد املعلمني يف تعليم الطالب

7

33

* خطوط الفجر :وفيها:

 -تأليف الكتب احلا ّثة عىل الطلب

5

....................................................

.........................................................

43
45
51

..............................................................................................

55

.....................................................

61

59

* نور الصباح :وفيه:

 سؤاهلم لتحفيزهم ومعرفة منزلتهم -احلرص التام عىل تعليمهم

....................................................................

 الداللة عىل الشيوخ النفاعني -الصرب عليهم وحتملهم

................................................................

..........................................................................

 -عدم أخذ يشء منهم أو استخدامهم

 مساعدهتم باملال واجلاه وإكرامهم مساواهتم بالنفس يف التعامل -مراعاة أحواهلم املعاشية

....................................................

........................................................

................................................................

.........................................................................
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64
73
78
85
89

111
113

115

* إرشاقات الضحى :وفيها:

 -االهتامم بذوي النبوغ واحتضاهنم

 -إمدادهم بالكتب

........................................................

....................................................................................

 تقوية نفوسهم عىل البحث -تدريبهم عىل النظم والنثر

 -مساندهتم يف التأليف

....................................................................

......................................................................

..............................................................................

..........................................................

 -حثهم عىل االلتزام الدقيق بالصدق

.....................................................

 -اخلامتة

....................................................................

171

...........................................................................................
...............................................................................

....................................................................................................

 -املصادر

....................................................................................................

 -الفهرس

163
169

..................................................................................

 -عناية يف اليوم اآلخر

161

.....................................................................

 تزوجيهم بناهتم أو قريباهتم -صلة يف النوم

158

165

* نسامت املساء :وفيها:

 -حفظهم يف ذريتهم

142

155

.........................................................................

 -توجيه الوصايا الرائعة هلم

139

153

............................................................................

 -تقوية صلتهم باهلل تعاىل

135

.......................................................

* أجواء الظهرية :وفيها:

 -الدعاء هلم وتعويذهم

127

150

 تشجيعهم وتقديرهم بالنقل عنهم -النظر إليهم بتقدير وسرت عيوهبم

119

...................................................................................................

* * *
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