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(ٖ) صحيح البخاري   
 

إف الحمد ، نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ با مف شرور أنفسنا، 
ومف سيئات أعمالنا، مف َيْيِدهِ هللُا فال ُمضلَّ لو، ومف ُيضمل فال ىادي لو، 

.إلو إال هللا وحَده ال َشِريَؾ لو، وأشيُد أف محمًدا عبُده ورسوُلووأشيد أف ال   
ـْ  َيا} :قاؿ تعالى َ َحقَّ ُتَقاِتِو َواَل َتُموُتفَّ ِإالَّ َوَأْنُت َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ

.]آؿ عمراف[ {(ُٕٓٔمْسِمُموَف )  

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق قاؿ تعالى: ـُ الَِّذي َخَمَقُك } َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
َ الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ  ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا َّللاَّ

ـْ َرِقيًبا ) َ َكاَف َعَمْيُك ـَ ِإفَّ َّللاَّ .]النساء[ ({َٔواْْلَْرَحا  

َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ) قاؿ تعالى: ( ُيْصِمْح ٓٚ} َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
َ َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما  ـْ َوَمْف ُيِطِع َّللاَّ ـْ ُذُنوَبُك ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَماَلُك َلُك

أما بعد: ]اْلحزاب[ ({ٔٚ)  

وشر اْلمور  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم  فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا وأحسف اليدي ىدي
ضاللة، وكل ضاللة في النار. ُمحدثاتيا، وكل محدثٍة بدعة، وكل بدعة  

.مازلنا بمشيئة هللا نواصل شرح كتاب العلم )صحيح البخاري(  
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وكنا قد تحدثنا في المقاء السابق عف بعض فوائد الحديث ورأينا كيف أف 
استدؿ بيذا أنو اإلماـ البخاري بعبقريتو التي شيد بيا العمماء كيف 

 ىذا الباب: الحديث عمى عنواف
 

 ُثـ الَحِديثَ  فَأَتـ َحِديِثِو، ِفي ُمشَتِغل   َوُىوَ  ِعمًما ُسِئلَ  َمف :َبابُ )
 .الساِئَل( َأَجابَ 

 
فوائد ىذا الحديث، نصل إلى استنباط واستكمااًل لما سبق أف بدأناه مف 

 نقوؿ:ف وْلحكاـ الواردة فيبعض ا
  :-ملسو هيلع هللا ىلص -ب السائل لقوؿ رسوؿ هللايج

اَعةِ  -ُأَراُه  -َأْيَف » اِئُل َعِف السَّ  .«السَّ
لـ يجبو  -ملسو هيلع هللا ىلص -سألو ولكف النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -فعندما دخل اْلعرابي عمى النبي

واستمر فيما كاف يتحدث فيو، ثـ سألو مرة بعد مرة ولـ يختمف الرد عف 
 أيف السائل؟ :-ملسو هيلع هللا ىلص -أوؿ مرة، ثـ قاؿ النبي 

يصح أف ُيسأؿ الُمعمـ أو الشيخ فال ُيجيب ولكف عميو أف ُيجيب إذف ال 
 سيأتي التوضيح الحًقا.و  قدر االستطاعة)الكالـ ليس عمى إطالقو(

 
 :اإلصالح كما يكوف بالكممات فإنو يكوف بالعمل

فعمى الداعية أو الشيخ أف يعرؼ كيف ُيربي َمْف ُوِكَل عمييـ، فال يتوقف دوره 
عمى مجرد التنظير أو التحُدث بكممات )رقائق( تدمع ليا العيوف وتتحرؾ ليا 
القموب لدقائق ثـ ينتيي اْلمر، لكف الشيخ الذي يممؾ البصيرة والذكاء 

ل مف ىذا العمـ واقع والفطنة ىو الذي يعرؼ كيف ُيربي القموب وكيف يجع
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ِعممي يسير عمى اْلرض، ْلننا كثيًرا ما نسمع وُنَنِظر وَنْحُضر دروس الرقائق 
  ينتيي التأثير؟ فمماذاونتأثر لدقائق ثـ ينتيي التأثير، 

 ال نستطيع تنفيذ ما نسمعو عمى أرض الواقع؟ ولماذا
 

بداية )مف ىـ في  وىذا الذي يقاؿ ُيرى في جميع طبقات طالب العمـ
 ومف قطعوا باًعا عمى ىذا الطريق( وليس المقصود بو العواـ؟، الطمب

 
 أواًل:

 الواجب اْلوؿ الذي أرشد إليو الحديث ىو: وجوب تعميـ السائل تعميـ
 .)سبق أف أشرنا إلى ىذا(

  :عمى السائل وقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص - فقد أجاب النبي
اَعةَ َفِإَذا ُضيَِّعِت اَْلَماَنُة »  .«َفاْنَتِظِر السَّ

 
التي اتصف بيا السمف فوصموا أو الشيخ آداب طالب العمـ مع الُمعمِّـ 

 .....وافتقدىا الخمف فتعسرت خطواتيـ ولـ يصموا
 

فيؤالء وصموا ولـ نصل نحف، أعمارىـ كأعمارنا ولكنَّا ال نتحرؾ كانوا يسمعوف كما 
والشرائع تحكميـ وتحكمنا فما الفرؽ؟ لقد نسمع ولكنَّا ال نتقدـ، نفس التكاليف 

كانوا يعوف السمع جيًدا فيخرج الواحد منيـ ليبحث في حاؿ نفسو وقمبو وما يجب 
  .عميو فعمو
 

        
 .عمى طالب العمـ أف ال يسأؿ الشيخ إذا ما كاف منشغاًل بحديٍث آخر -ٔ
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أف يتوقف عف السؤاؿ أو الكالـ إذا رأى  المتعمـمف اآلداب الواجبة عمى 
 .إلى أف ينتيي مما يشغموآخر أف الُمعمـ منشغاًل بشيء 

 
)  )ىذا اْلدب مفقود بيف ُطالب العمـ اليـو

 .وفي المقابل عمى الشيخ أو الُمعمـ أف ُيربي وُيعمـ ويتسع صدره
 

 في نفس الوقت البد أف يكوف الُمعمِّـ رفيق بالطالب فال ينيره أماـ
 .الُمحيطيف إذا سألو وىو يجيب عف سؤاؿ آخر

ديثو ُمستمر في ح -ملسو هيلع هللا ىلص -مرة بعد مرة والنبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -اْلعرابي سأؿ النبي 
 .ولـ ُيجب إال أنو لـ ينيره

 
ولكف ذلؾ يرجع إلى             عرابياْل -ملسو هيلع هللا ىلص -لـ ينير النبي  ....نعـ

 سببيف:
 .أف السائل أعرابي واْلعراب لدييـ شيء مف الجفاء والشدة -ٔ
 أف السائل جاىل فاقد لآلداب الواجب عمى طالب العمـ االتصاؼ بيا، -ٕ

وىذا يعني أف ىذا الموقف لو حدث مع طالب عمـ لكاف عمى المعمـ أف 
 .ينيره إذا كاف يريد أف يربيو التربية الصحيحة

  
عرؼ اآلداب الواجب عميو االلتزاـ بيا أثناء ْلف طالب العمـ البد أف ي

تعاممو مع المعمـ فإذا لـ يمتـز بيا وجب عمى الشيخ أو المعمـ أو يمنعو 
مف الوقوع في الخطأ مف باب النصيحة والتربية، كما يفعل اْلب واْلـ مع 
االبف إذا ما وجدوه قد أخطأ خطأ فنصحوه مرة بعد مرة ولكنو وقع مرة 

 أف ُيعنفوه وامتناعيـ عف ذلؾ ُيسبب لو الضرر أخرى، ىنا عمييـ
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وىذا ىو الحاصل في ُمعظـ المجالس نظًرا لمعرفة المعمميف أف غالبية 
ُطالب العمـ ىـ مف العواـ فإنيـ ال ينيرونيـ إذا ما أخطئوا ولألسف فإف 
نتيجة عدـ استخداميـ ليذه الطريقة في التعامل مع الطالب أصبح 

الغالب عمى طالب العمـ ىو إساءة الخمق بشكل غير عادي وىو وضع 
             ال يخفى عمى أحد، و السبب ىو عدـ استطاعة المعمـ  ُمشاىد

 .أف ُيربي كما ينبغي

 
 
إذا سأؿ الطالب شيخو ولـ ُيجبو فعميو أف ينتظر ثـ ُيعاود السؤاؿ مرة  -ٕ

  .أخرى في الوقت المناسب
ال يقتصر في إجابة السائل عمى  :وفي مقابل ذلؾ أيًضا فعمى الُمعمـ أف

سؤالو بل يجب عميو أف يتوسع ْلف ذلؾ فيو زيادة عمـ  مجرد الرد عمى
لمسائل ولو لـ يكف يحتاج إلى ىذه الزيادة، وكذا زيادة عمـ لمف يسمع 

 الشيخ أو الُمعمـ مف الحاضريف
 عمى الُمعمـ أيًضا أف ُيقدـ اْلسبق فاْلسبق:

 .أي أنو ال يقدـ َمف لو منزلة عمى َمف قاـ بالسؤاؿ أوالً 
 عساكر مف طريق أبي سعيد عثماف بف أحمد الدينوري قاؿ:وأخرج ابف  

حضرت مجمس دمحم بف جرير وحضر الفضل بف جعفر بف الفرات ابف 
الوزير وقد سبقو رجل فقاؿ الطبري لمرجل: أال تقرأ؟ فأشار إلى الوزير 

  .فقاؿ لو الطبري: إذا كانت النوبة لؾ فال تكترث بدجمة، َوال الفرات
حدث في مجمس الطبري أف حضره الفرات ابف الوزير وقد سبق  المعنى:

رجل أخر إلى المجمس، فطمب الطبري مف الرجل أف يقرأ فأشار الرجل إلى 
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الطبري كي يمفت انتباىو إلى حضور الوزير،فجاء الرد مف اإلماـ الطبري 
ة أو منزلة عمى غيره ممف ىو ليس في مجاؿ العمـ تفضيل لصاحب مكان

 .دونو
 

شارة وأدب أيًضا حتى ال يكوف الداعي إلى هللا صاحب قمب وىذ ا دليل وا 
ضعيف تستميمو الدنيا فينشغل بأىميا وُيعظميـ وُيعطييـ أكثر مف حقيـ 

 .وال يركف إلييـ فيجمس في مجالسيـ)إال إذا كاف ىناؾ ضرورة(
 

الداعي إلى هللا عز وجل عزيز فال يذىب إلى الناس بل أف مف أراد العمـ 
ذا اضطرتو الظروؼ إلى الذىاب لمجمس ما فميذىب في فميذ ىب إليو ىو، وا 

عمو وِعزة نفس وِعز الديف ْلنو يممؾ العمـ الذي أعزَّه هللا بو فيو العزيز 
، فال الماؿ وال الجاه وال السمطاف باْلسباب التي تؤدي ولو كاف أفقر الناس
ُيَعز بو العبد ىو ، فالعزيز ىو َمف أعزَّه هللا، وأعظـ ما إلى ِعز الشخص

 .العمـ فُيرفع بو درجات

 
   .اعمـ أييا الطالب أف العمـ ال ُيناؿ إال باْلدب -ٖ

إال ومف أجل ذلؾ وصل السمف لمعمـ أما الخمف فقد عجزوا عف ذلؾ 
ولنا في تراجـ العمماء الذيف رفع هللا قدرىـ خير .......القميل منيـ

سيرىـ فإننا  فإذا ما بحثنا في دليل)منذ عيد الصحابة إلى يومنا ىذا(
 .سنجد أدب عالي جًدا
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مف المستحيل أف يجتمع العمـ مع سوء اْلدب، مف المستحيل أف يكوف و 
ىناؾ عالـ وىو)ُمغتاب_سيء الظف_نماـ_كذاب_يميث وراء الدنيا_ُمحب 

 .لممظاىر(
إال أف ما نالو سيموت معو عند واإلجازات ولو أنو ُأوتي مف الشيادات 

 .ى، وفي حياتو لف يكوف لدعوتو أثريبق موتو ولف
  

إذف العمـ ال يناؿ إال باْلدب ْلف هللا عز وجل ال يحب سوء الُخُمق ويكرىو 
ويبغضو، والعمـ نور مف هللا لف يقذفو في قمب سيء الُخُمق وكذا القمب 

 .طت فيو أمور الدنيا بأمور اآلخرةالذي اختم
  

ـِ  :رحمو هللا قاؿ اإلماـ النووي  َوَيْنَبِغي : َأْف َيْنُظَر ُمَعمَِّمُو ِبَعْيِف ااِلْحِتَرا
َوَيْعَتِقَد َكَماَؿ َأْىِميَِّتِو َوُرْجَحاَنُو َعَمى َأْكَثِر َطَبَقِتِو؛ َفُيَو َأْقَرُب إَلى اْنِتَفاِعِو 

 .ا َسِمَعُو ِمْنُو ِفي ِذْىِنوِ ِبِو، َوُرُسوِخ مَ 
 
 :التي يجب أف يتأدب بيا الطالب نص اإلماـ النووي عمى بعض اآلداب 
 

عندما يجمس الطالب أماـ شيخو وحتى ال يتسمل إليو الشيطاف مف  أوليا:
ـ ما عنده مف  أي مدخل فعميو أف يعتقد كماؿ أىمية المعمـ أو الشيخ فُيعظِّ

 .حتى ال تضيع بركتوعمـ لماذا ؟ 
ِميَف إَذا َذَىَب إَلى  بعض السمف رحميـ هللا: وقاؿ َوَقْد َكاَف َبْعُض اْلُمَتَقدِّ

َؽ ِبَشْيٍء، َوَقاؿَ  َـّ ُاْسُتْر َعْيَب ُمَعمِِّمي َعنِّي، َواَل ُتْذِىْب  " : ُمَعمِِّمِو َتَصدَّ المَُّي
ي  .(وذلؾ مف توقير العمـ واحترامو "(َبَرَكَة ِعْمِمِو ِمنِّ
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اآلف فالطالب يذىب لينتقد كل فعل وكل قوؿ كاف ىذا ىو حاؿ السمف أما 
يصدر عف الُمعمـ، فيتربص الطالب بالشيخ وكأنو حضر إلى المجمس 

الخير ذىب مف لُيسجل عميو حركاتو وسكناتو وبداًل مف أف يناؿ مما عنده 
مف يصل إليو خير الشيخ وىو يغتابو فسوء خمقو ليمحو كل ىذا الخير، 

ُتمقى ولكف  بْ طَ مات ُتكتب عمى اْلوراؽ أو خُ أو ُيسيء إليو، العمـ ليس كم
 .في البركة، والعمـ تحرير المسائلالعمـ 

 
اِفِعيَّةِ  ُو آَكُد ِمْف َحقِّ اْلَواِلِد؛ ِْلَنَُّو َسَبب  ِلَتْحِصيِل  :َوَذَكَر َبْعُض الشَّ َأفَّ َحقَّ

َعُتُو اْلَحَياِة اْْلََبِديَِّة، َواْْلَُب َسَبب  ِلُحُصوِؿ اْلَحَياِة اْلَفاِنَيِة، َفَعَمى َىَذا َتِجُب َطا
 .َوَتْحُرـُ ُمَخاَلَفُتوُ 

  
ص معروًفا )أكثر مف فال ينبغي أف يكوف الرد عمى َمْف أسدى إلى الشخ

 .ل الخيرات أف ُيسيء الُخُمق معواْلـ واْلب( وأعطاه أفض
 

توقير المعمـ يجب أف يكوف أعظـ مف اْلـ واْلب ْلف اْلـ أو اْلب لـ ف
الشخص ىذا ييدوا  الولد إلى الجنة، ىذا اْلدب إف لـ يتـ إعمالو فإف 

 يشكر هللا(يكوف مما ينطبق عميو القوؿ)بأف َمْف لـ يشكر الناس لـ 
ر قيمة الشيخ أو المعمـ الذي يمنحو العمـ وكذا  _فإذا كاف الطالب ال ُيقدِّ

 .يعرؼ كيف يشكر هللا سبحانو فمفقيمة الخير الذي يأخذه منو، 
  

ـَ  ُ َعَمْيِو َوَسمَّ َ(  :َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى َّللاَّ ـْ َيْشُكِر َّللاَّ ـْ َيْشُكِر النَّاَس َل )َمْف َل
 .(ٜ٘٘ٔالترمذي)سنف 
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ومف أوجو ُشكر الطالب لممعمـ أو المعممة أف يجمس بيف يديو يتمقى 
العمـ ولديو يقيف جاـز أف ىذا العمـ صحيح وأف لدي العالـ أىمية كاممة 

 .ليذا العمـ
اِفِعيُّ رحمو هللا ُكْنُت َأْصَفُح اْلَوَرَقَة َبْيَف َيَدْي َماِلٍؾ رحمو هللا  :َوَقاَؿ الشَّ

 .َصْفًحا َرِفيًقا َىْيَبًة َلُو؛ ِلَئالَّ َيْسَمَع َوْقَعَيا
 

لقد تمقى اإلماـ الشافعي العمـ عمى يد اإلماـ مالؾ، ىؤالء لـ يمنح ليـ 
هللا عز وجل ىذه المكانة مف غير أف ُيقدموا الكثير في ُمقابل ذلؾ، لقد 
كاف الشافعي يخشي وىو ُيقمب الصفحات في مجمس مالؾ أف يسمعيا 
اإلماـ فكاف يفعل ذلؾ برفق ىيبًة لو، فأي أدٍب ىذا الذي كاف يتمتع بو 

 .حد إلى أيف سيصل بصاحب ىذا اْلدبىؤالء، تقدير الشيخ إلى ىذا ال
 

أما اليـو فقد انحدر مستوى اْلخالؽ عند ُطالب العمـ بصورة يندى ليا 
ىذا  والُمتابع لما يحدث عمى شبكات التواصل االجتماعي يالحظ...الجبيف

فبعض طالب العمـ ممف يتصيدوف اْلخطاء لمعمماء والمشايخ  اْلمر(
يستخدموف ىذه الوسيمة لمخوض في سيرة ىؤالء العمماء ويصل اْلمر 
بيـ إلى السب والقذؼ بل واتياميـ في بعض اْلحياف باالبتداع والضالؿ 

يتبنى رأي والخروج عمى المنيج لمجرد أف الشيخ خالف رأييـ أو طالب 
فإذا بو ُيقابل ىذا العالـ بسيل مف االتيامات  ،شيخ آخرفيو ع يتب

والسباب عمى ىذه الصفحات، وليذا فإننا نجد أف التأثير منعدـ واْلسماء 
 .نكرة لف يكوف ليا ذكر ولف يرتقي أصحابيا أبًدا ميما طالت بيـ اْلعمار
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ِبيعُ   :َوَقاَؿ الرَّ
اِفِعيُّ َيْنُظُر إَليَّ َىْيَبًة َلوُ َوَّللَاَِّ َما اْجَتَرْأُت َأْف "   ."َأْشَرَب اْلَماَء َوالشَّ

 
َوُكْنُت ِعْنَد َشِريٍؾ رحمو هللا َفَأَتاُه َبْعُض َأْواَلِد  :َوَقاَؿ َحْمَداُف ْبف اْْلَْصَفَياِنيُّ 

ـْ َيْمَتِفْت  ، َفاْسَتَنَد إَلى اْلَحاِئِط َوَسَأَلُو َعْف َحِديٍث َفَم إَلْيِو، َوَأْقَبَل اْلَمْيِديِّ
َـّ َعاَد َفَعاَد ِلِمْثِل َذِلَؾ، َفَقاؿَ    :َأَتْسَتِخفُّ ِبَأْواَلِد اْلُخَمَفاِء؟،َفَقاَؿ َشِريؾ   "َعَمْيَنا ُث

ِ َتَعاَلى ِمْف َأْف َأَضَعوُ  "  ـَ َأَجلُّ ِعْنَد َّللاَّ ، َفَجَثا َعَمى ُرْكَبَتْيِو،  "اَل، َوَلِكفَّ اْلِعْم
ـُ  " : يؾ  َفَقاَؿ َشرِ    ."َىَكَذا ُيْطَمُب اْلِعْم

 
أنو كاف في مجمس شريؾ فأتاه ابف  يحكي حمداف بف اْلصفياني:

الخميفة الميدي فسألو عف حديث فمـ يرد فأعاد السؤاؿ، فقاؿ ابف الخميفة 
أتستخف بابف الخميفة فرد عميو أف العمـ عظيـ وال يُحط مف شأنو أحد 

أنو ليس مف اْلدب أف يتحدث مع  ميما كانت مكانتو، ففيـ السائل
الشيخ بيذا اْلسموب، فنزؿ عمى ركبتيو ليأخذ العمـ،فقاؿ شريؾ: بيذه 

 .الطريقة ُيناؿ العمـ
  

قد يقوؿ شخص ولما يفعل أمر كيذا مع ابف الخميفة أليس ىذا كبًرا أو 
 .إىانة ليـ؟ ليس ىذا وال ذاؾ ولكنيا تربية وتعميـ لألدب

كاف العمماء والمعمميف والشيوخ ُيربوف طالب  ىكذا تأدب السمف وىكذا
ف كاف صاحب منزلة  .العمـ وا 
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كاف سعيد بف المسيب يركع ركعتيف، ثـ يجمس، فيجتمع  وعف الميث قاؿ:
إليو أبناء أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف المياجريف واْلنصار، فال يجترئ أحد 

 بحديث، أو يجيئو سائل، فيسأؿ منيـ أف يسألو عف شيء إالَّ أف يبتدئيـ
 .فيسمعوف 

 
أبناء الصحابة)مياجريف_أنصار( يقصدوف مجمس سعيد بف المسيب 
لمتعمـ ولكنيـ ال يتجرؤوف عمى سؤالو فكانوا ينتظروف أف يبدأ ىو 

بالحديث أو أف يأتي شخص مف غيرىـ فيسألو فيرد سعيد فيسمعوف ما 
 .قاؿ فيأخذوف منو العمـ عمى استحياء

 
كاف يحيى القطَّاف)إماـ أئمة الُمحدثيف(، إسحاؽ بف إبراىيـ الشييدي:قاؿ 

ُيصمِّي العصر، ثـ يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقُف بيف يديو عميُّ بُف 
، وأحمد بف حنبل، ويحيى بف  المدينّي، والشاذكوني، وعمرو بف عميٍّ
تحيَف  معيف، وغيرىـ،يسألونو عف الحديث، وىـ قياـ عمى أرجميـ، إلى أف

عظاماً  .صالُة المغرب،ال يقوؿ لواحٍد منيـ:اجمس،وال يسألوف؛ىيبًة لو، وا    
أحد السائميف ىو )عمي بف المديني(: الذي قاؿ فيو اإلماـ البخاري أنو ما 

 .استصغرت نفسي أماـ أحٍد قط غير عمي المديني
 

 كممة اإلماـ البخاري ىذه ليس المقصود بيا الُعجب ولكنو يذكر فضل هللا
 .عميو وىذا جائز وليس تزكية لمنفس
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كاف عمي بف المديني يأتي مجمس يحيى القطَّاف ليسمع منو ويسألو 
وكاف اإلماـ يجمس سانًدا ظيره إلى أصل منارة مسجده تارؾ السائل )عمي 

وقوًفا عنده فال يستطيع أحد  منو أف  بف المديني _اإلماـ أحمد _غيرىـ(
 .يجمس إلى أف يجمس الشيخ

 

 
 
 .مف صور التوقير لممعمـ عدـ مناداتو باسمو ُمجرًدا أو مع لقبو -ٗ

سوء أدب، فال يقاؿ يا مف لقد كاف السمف يعتبروف أف ىذا الصنيع ُيعد 
 .ف حتى ال يكوف في ىذا إساءة أدبشيخ فال 

  
وال تناديو باسمو مجردًا، أو مع لقبو كقولؾ: يا  يقوؿ الشيخ بكر أبو زيد:

شيخ فالف! بل قل: يا شيخي! أو يا شيخنا! فال تسمو، فإنو أرفع في 
 .اْلدب، وال تخاطبو بتاء الخطاب، أو تناديو مف بعد مف غير اضطرار

 
 

      .التواضع لممعمـ ونبذ الكبر -٘
ُخمق جميل طيب ُيحبو البد أف يكوف لدى طالب العمـ أدب التواضع فيو 

 .هللا، كما أنو يبغض الفخور المتعالي عمى العباد
َ اَل  } قاؿ تعالى: َؾ ِلمنَّاِس َواَل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ َّللاَّ ْر َخدَّ َواَل ُتَصعِّ

 .({]لقماف[ُٛٔيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر )
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وال يتأمَّر  يتكبر عميووالقصد مف تواضع طالب العمـ لشيخو ىو أف ال 
، ولكف عميو أف يمقي كل زماـ أمره بيف يدي معممو،فُيذعف لنصيحتو عميو

ْلف المعمـ ال يريد شيء مف الطالب غير إيصاؿ النفع لو وىو اْلعمـ بما 
 .ُيصِمح حاؿ الطالب وما ُيفسده

 

 
لقاء السمع عند السمع لمشيخ لالستفادة حيف تكوف  -ٙ  التواضع وا 

  .الموعظة
وىذه أيًضا جزئية يقع فييا طالب العمـ)شرود الذىف(فيكوف التركيز لفترة 
وجيزة مف الحمقة ثـ يكوف عدـ التركيز أو الشرود باقي الوقت ومف خالؿ 

  .أف الطالب لـ يكف منصت لما ُيقاؿاْلسئمة التي ُتوجو إلى المعمـ يعرؼ 
 عدـ اإلنصات ُينافي ُحسف اْلدب

 
ْمَع َوُىَو ِإفَّ قاؿ تعالى:}  ِفي َذِلَؾ َلِذْكَرى ِلَمْف َكاَف َلُو َقْمب  َأْو َأْلَقى السَّ

 {]ؽ[(َٖٚشِييد  )
  .أف لو قمب يعي الشاىد:

يعني : ال يحدث   ألقى السمع قاؿ مجاىد:أما المقصود )ألقى السمع(: 
 .نفسو بغيره

العرب تقوؿ : ألقى فالف سمعو : إذا استمع بأذنيو وىو  وقاؿ الضحاؾ:
 . شاىد، يقوؿ: غير غائب. وىكذا قاؿ الثوري وغير واحد
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 .أف يسمع الموعظة التي تمقى بكميتو، إذف البد مف اإلصغاء قيل أيًضا:

 
  .التضرع والشكر والفرح وقبوؿ المنَّة إلى جانب اإلصغاء -ٚ

الموعظة ىو اإلصغاء ليا وعدـ االنشغاؿ بغيرىا فيكوف الحاؿ عند إلقاء 
والُشكر عمى ىذه النعمة  الحمدإلى جانب التضرع و  ،حتى يحُصل النفع

وتمؾ المنَّة التي َمفَّ هللا بيا عميو، فقد أسمعو هللا كالـ لـ يكف يعمـ عنو 
وشرح صدره شيء وأزاؿ عنو ُظممات جيٍل كاف سيظل فيو إلى أف يمقاه، 

ـْ وأنار عقمو  بنور العمـ، ورزقو بَمْف ُيعممو العمـ الصحيح، كل ىذه ِنَع
تقدير وِمَنْف مف هللا عز وجل تستوجب الفرح والشكر  سبحانو أواًل، ثـ 

عطائو حقو ثانًيا  .المعمـ وا 
 

إذا كاف الُمعمِّـ ىو صاحب الخمق العظيـ فالبد أف يكوف ىذا ىو حاؿ 
ـْ   .الُمَتَعمِّ

اْلدب عمى يد خير َمْف عمـ الدنيا اْلدب صاحب الخمق َمْف تعمموا حاؿ ف
 ىذا ىو: العظيـ

َعْف َعمَّاِر ْبِف َأِبي َعمَّاٍر، َأفَّ َزْيَد ْبَف َثاِبٍت َرِكَب َيْوًما، َفَأَخَذ اْبُف َعبَّاٍس 
ـِّ َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ  ، َفَقاؿَ ِبِرَكاِبِو، َفَقاَؿ: َتَنحَّ َيا اْبَف َع  :ـَ

: َفَقاؿَ  ،(َوُكَبَراِئَنا ِبُعَمَماِئَنا َنْفَعلَ  َأفْ  ُأِمْرَنا َىَكَذا(  َيَدُه، َيَدَؾ.َفَأْخَرجَ  َأِرِني َزْيد 
َمَيا َنا َىَكَذا» َفَقاَؿ: َفَقبَّ  )َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ ُأِمْرَنا َأْف َنْفَعَل ِبَأْىِل َبْيِت َنِبيِّ

( وابف الجوزي في صفوة الصفوة ٖٚٗ/ٕ( والذىبي في السير )ٖٓٙ/ٕفي الطبقات )رواه ابف سعد 
 .(ٚ٘/ٔٔ( وجود إسنادىا الحافظ في الفتح )ٙٗٔ/ٗ( والحافظ في اإلصابة )ٙٓٚ/ٔ)
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حيف يرى زيد بف ثابت كاف ابف عباس وىو حبر اْلمة وترجماف القرآف 
ماًرا عميو يقـو ويمسؾ بزماـ الدابة التي يركبيا ويقودىا لو ومف المعمـو 

 .أف ىذا الفعل يقـو بو خادـ الشخص
  

، ترجماف اْلمة وحبرىا،  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ أي أف ابف عـ رسوؿ هللا
فأصبح مف أعظـ عمماء  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـوالذي دعا لو النبي 

الصحابة كاف ىذا صنيعو عندما يرى زيد بف ثابت، وكاف زيد يقوؿ لو 
 تنحى أي ابتعد يا ابف عـ رسوؿ هللا، فيرد ابف عباس

 .)ىكذا أمرنا أف نفعل مع عممائنا وكبرائنا( 
 

 فمف ىو زيد بف ثابت؟
َصمَّى النبي  ىىو صحابي جميل اسمـ وىو في سٍف صغير وعندما توف  

  الخالفة أبو بكر الصديق كاف ىذا:وتولى  هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ
ُ َعْنُو، َقاَؿ:  بَّاِؽ، َأفَّ َزْيَد ْبَف َثاِبٍت َرِضَي َّللاَّ َأْرَسَل ِإَليَّ َأُبو »َعْف ُعَبْيِد ْبِف السَّ

ُ َبْكٍر َمْقَتَل َأْىِل الَيَماَمِة، َفِإَذا ُعَمُر ْبُف الَخطَّاِب ِعْنَدهُ  ، َقاَؿ َأُبو َبْكٍر َرِضَي َّللاَّ
نِّي : َعْنُو: ِإفَّ ُعَمَر َأَتاِني َفَقاؿَ  ِإفَّ الَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ َيْوـَ الَيَماَمِة ِبُقرَّاِء الُقْرآِف، َواِ 

نِّي َأَرى َأْف َأْخَشى َأْف َيْسَتِحرَّ الَقْتُل ِبالُقرَّاِء ِباْلَمَواِطِف، َفَيْذَىَب َكِثير  ِمَف الُقْرآِف، وَ  اِ 
ـْ َيْفَعْمُو َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا »ُقْمُت ِلُعَمَر:  َتْأُمَر ِبَجْمِع الُقْرآِف، َكْيَف َتْفَعُل َشْيًئا َل

؟ ـَ ، « َعَمْيِو َوَسمَّ ُ »َقاَؿ ُعَمُر: َىَذا َوَّللاَِّ َخْير  ـْ َيَزْؿ ُعَمُر ُيَراِجُعِني َحتَّى َشَرَح َّللاَّ َفَم
َقاَؿ َأُبو َبْكٍر: ِإنََّؾ َرُجل  : ، َقاَؿ َزْيد  «َصْدِري ِلَذِلَؾ، َوَرَأْيُت ِفي َذِلَؾ الَِّذي َرَأى ُعَمرُ 

 ، ـَ َشابّّ َعاِقل  اَل َنتَِّيُمَؾ، َوَقْد ُكْنَت َتْكُتُب الَوْحَي ِلَرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ِ َلْو َكمَُّفوِني َنْقَل َجَبٍل ِمَف الِجَباِؿ َما َكاَف َأْثَقَل َعَميَّ »ْعُو، َفَتَتبَِّع الُقْرآَف َفاْجمَ  َفَوَّللاَّ

ـْ َيْفَعْمُو َرُسوُؿ َّللاَِّ »، ُقْمُت: «ِممَّا َأَمَرِني ِبِو ِمْف َجْمِع الُقْرآفِ  َكْيَف َتْفَعُموَف َشْيًئا َل
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ـَ؟ ـْ َيَزْؿ َأُبو َبْكٍر ُيَراِجُعِني َحتَّى ، َقاَؿ: ُىَو َوَّللاَِّ «َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ، " َفَم  َخْير 
ُ َعْنُيَما، َفَتَتبَّْعُت  ُ َصْدِري ِلمَِّذي َشَرَح َلُو َصْدَر َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي َّللاَّ َشَرَح َّللاَّ

َجْدُت آِخَر ُسوَرِة الُقْرآَف َأْجَمُعُو ِمَف الُعُسِب َوالمَِّخاِؼ، َوُصُدوِر الرَِّجاِؿ، َحتَّى وَ 
ـْ َأِجْدَىا َمَع َأَحٍد َغْيرِِه، ـْ َرُسوؿ  ِمْف  التَّْوَبِة َمَع َأِبي ُخَزْيَمَة اَْلْنَصاِريِّ َل }َلَقْد َجاَءُك

{ ]التوبة:  ـْ ـْ َعِزيز  َعَمْيِو َما َعِنتُّ ُحُف [ َٕٛٔأْنُفِسُك َحتَّى َخاِتَمِة َبَراَءَة،َفَكاَنِت الصُّ
َـّ ِعْنَد َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر ِعْنَد َأبِ  َـّ ِعْنَد ُعَمَر َحَياَتُو، ُث ُ، ُث ي َبْكٍر َحتَّى َتَوفَّاُه َّللاَّ

ُ َعْنُو "  َرِضَي َّللاَّ
 .(ٜٔٔٚ،ٜٙٛٗأخرجو البخاري) 

 
 

 وقفة واستطراد:
لـ يكف الصحابة رضواف هللا عمييـ جميًعا يكتفوف ِبَطْرؽ باب واحد مف 

يقوؿ الواحد منيـ أنا حافظ لمقرآف عابد  عز وجل أبواب الديف)كأف 
ويكفي ىذا( ىؤالء لـ يكتفوا بحفظ القرآف كباب خير يفتح عمى البعض 

منيـ فُيعمـ الناس ويتعبد ىو  بو ولكف كانوا يذىبوف لمجياد في سبيل 
هللا، إلى جانب المسارعة إلى كل باب خير ُيفتح ويمكف أف يأتييـ مف 

ف هللا وثوابو، ولذلؾ فإف الُقرَّاء رغـ انشغاليـ بالقراءة إال أف ِقَبِمو رضوا
دة ذلؾ لـ يمنعيـ عف الجياد في سبيل هللا، فخرجوا لمجياد في حروب الر 

 .فمات منيـ الكثير وكانت القصة
 

عندما أمر أبو بكر زيد بف ثابت بجمع القرآف اعترض  فمننتبو:
ـْ :»وقاؿ ؟َكْيَف َتْفَعُموَف َشْيًئا َل ـَ  «َيْفَعْمُو َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
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قبيل _لقد خاؼ زيد بف ثابت مف أف يكوف ىذا اْلمر الذي ُكِمف بو مف 
 َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـالبدع وىذا ىو اإلتباع والحرص عمى السنة، فالنبي 

سمة( ومف لـ يعممو، لكف ىناؾ شيء عرفو العمماء باسـ)المصالح المر 
، وكاف زيد بف ثابت مف ضمف ىذه المصالح ضرورة تدويف القرآف وجمعو

 .عمماء الصحابة
  

َثَنا ُيوُسُف اْلَماِجُشوُف، َقاَؿ: َقاَؿ اْبُف ِشَياٍب:  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف ِعيَسى، َحدَّ َحدَّ
ـُ » اْلَفَراِئِض، َلَقْد َأَتى َلْو َىَمَؾ ُعْثَماُف َوَزْيد  ِفي َبْعِض الزََّماِف، َلَيَمَؾ ِعْم

 «َعَمى النَّاِس َزَماف  َوَما َيْعَمُمَيا َغْيُرُىَما
 .(]تعميق المحقق[ إسناده صحيح وىو موقوؼ عمى الزىري ٜٕٗٛسنف الدارمي)

المعنى:ففي وقٍت مف اْلوقات بدأ عدد اْلشخاص الذيف لدييـ عمـ 
عنيما ممف أنعـ بالفرائض يقل جًدا، وكاف كل مف عثماف وزيد رضي هللا 

هللا عمييـ بيذا العمـ بل كانوا فيو مف العمماء مع جيادىـ وحفظيـ 
 .لمقرآف

كاف ابف عباس عمى عمـ بفضل ىؤالء وقدرىـ لذلؾ كاف يأخذ بخطاـ 
 .راحمتو فكاف ىذا مف اْلدب الذي اتصف ابف عباس رضي هللا عنيما

 
  .زئية أخرى البد مف االنتباه إليياج

فميس معنى أف ىناؾ عالماف أو شيخاف أف يتعالى كل منيما عمى 
اآلخر، فقد كاف مف الممكف أف يقوؿ ابف عباس أنا أيًضا عالـ وحافظ 

لمقرآف فما الذي يجعمني أفعل ىذا الفعل ؟كاف ابف عباس يعمـ أف زيد مف 
 العمماء الذيف سبقوه إلى تحصيل العمـ فالبد مف توقيره إعمااًل ْلمر رسوؿ
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، وىذا إرشاد لطالب العمـ فميما أوتيت مف عمـ فال تتعالى عمى هللا 
مف ىو في منزلتؾ أو حتى مف ىو دونؾ بل البد مف احتراـ وتوقير أىل 

الفضل وأىل العمـ، وىذا ىو ُخمق اإلسالـ، والديف كمو جميل وُحْسف 
أننا الخمق مف أجمل السمات التي يتَّسـ بيا ىذا الديف وييُدؼ إليو، ولو 

 .الشعوب اْلخرى في جميع المجاالت التزمنا بأخالؽ ىذا الديف لسبقنا
 

وا ِمْف َحْوِلَؾ َفاْعُف َعْنُيـْ {  }َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

 
مف أقوى اْلسباب التي أدت إلى تأخير اْلمة ىو سوء الُخُمق وليس ف

المقصود بحسف الخمق طالب العمـ فقط ولكف المقصود ىو المسمـ بصورة 
عامة وفي جميع المجاالت، ْلف َمف يتأدب بحسف الخمق يتعامل بيذا 
الخمق العالي مع الجميع)الوالديف_الزوج_الزوجة_اْلصحاب_ الزمالء_ 

فصاحب الُخمق الحسف ال يتعامل بو مع شخص دوف اآلخر وال اْلبناء(
ؽ بيف ىذا وذاؾ، ولو تعامل المسمميف بخمق اإلسالـ لدخل الناس في  ُيفرِّ

  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـديف هللا أفواًجا كما كاف يحدث في عيد النبي 
ة مف والصحابة رضي هللا عنيـ والتابعيف فمـ يكف ىؤالء عمى درجة عالي

العمـ وكاف الكثير منيـ ال يحفظوف القرآف ولكف الذي نشر الديف بيذه 
 .التوحيد واإلخالص وُحْسف الُخُمقالصورة ىو 
 :توضيح

اإلنساف إذا تعبد  عز وجل بالميل والنيار وأمضى في ذلؾ أوقات فما 
 بو و ىو العائد عمى غيره مف ىذه العبادة؟ ال شيء ْلف ما يفعمو خاص

 .بعالقتو بربو فقط
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_الذي يمـز اآلخريف عند التعامل معيـ أف يجدوا ُحسف الخمق)نموذج 
 .مسمـ يميق بديف اإلسالـ(

 

 
 

ومف  مف حق المعمـ: أف يعرؼ الطالب لو حقو وال ينسى لو فضمو، -ٛ
ذلؾ أف يعظـ حرمتو ويرد غيبتو ويغضب لو، فإف عجز عف ذلؾ قاـ 

 .وفارؽ ذلؾ المجمس

أف طالب عمـ جمس في مكاف فسمع َمف يغتاب شيخو أو لو  مثاؿ:
معممو فعميو أف يرد غيبة شيخو ويغضب لسماع ذلؾ وينتصر لو، فإذا 

 .عجز عف ذلؾ فعميو أف يترؾ المكاف وينصرؼ
 

 
  
 فإذا مات المعمـ أو الشيخ فمف حسف الخمق أف يدعو لو بعد موتو -ٜ

 .وُيكِثر الدعاء لو وال ينساه
ْلف كل ما ىو فيو مف خير كاف السبب فيو ىو ىذا المعمـ فقد جعمو   

هللا عز وجل سبًبا ليذا، فإذا كاف ىذا الطالب مف الشاكريف  فعميو أف 
لى أف  يظل ذاكًرا لشيخو بالدعاء حفًظا لجميمو في حياتو وبعد موتو وا 
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خمق يموت الُمتعمـ نفسو، وىذا مف الوفاء بالعيد، وما أحوجنا لحسف ال
 .يـوال

 
 

  .الصبر عمى جفاء المعمـ مف حسف الخمق -ٓٔ
يجب عمى الطالب أف يصبر عمى جفوة تصدر مف شيخو أو سوء خمق 

وال يصده ذلؾ عف مالزمتو وحسف عقيدتو، ويتأوؿ أفعالو التي يظير أف 
 الصواب خالفيا عمى أحسف تأويل، ويبدأ ىو عند جفوة الشيخ باالعتذار

 .والتوبة مما وقع واالستغفار
 

مف لـ يصبر عمى ذؿ التعميـ بقي عمره في عماية  : وعف بعض السمف
 .الجيالة، ومف صبر عميو آؿ أمره إلى عز الدنيا واآلخرة

 
فمف آداب الطالب أف يصبر عمى جفاء المعمـ، فقد يكوف لدى المعمـ 

تحكمو الظروؼ أسباب، فالمعمـ أو الشيخ ليس نبي وال مالؾ ولكنو بشر 
التي ُتحيط بو)قد يكوف مريض_ ُيعاني مف شيء في بيتو_مضغوط عميو 

ىو عالـ وداعي إلى ربو  مف ظروؼ معينة_ مشاكل_آالـ وأحزاف _وىكذا(
بشر، الطالب يرى الصورة الظاىرة لممعمـ وال ىو ولكنو في نياية اْلمر 

بد أف يدري أي شيء عف الضغوط والظروؼ التي ُتحيط بو، بالفعل ال
يكوف الغالب عمى المعمـ أو الداعي أف يكوف حسف الخمق ولكف لف يصل 

إلى مرتبة المالئكة، فقد يذىب الطالب إلى مجمس شيخ ما ليسمع منو 
ـْ بالجفاء نوًعا ما  فيجد أسموب الشيخ ُمَتِس
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_وىل كاف الصحابة رضي هللا عنيـ عمى وتيرة واحدة ؟ كاف حاؿ أبي 
ما تعجز عف وصفو الكممات أما عمر بف الخطاب بكر مف الميف والرقة 

({ ٚقاؿ تعالى:} َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا )فقد كاف شديد، تمؾ ىي النفوس، 
 .البشر مختمفوف  ]الشمس[

التي ، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـأـ المؤمنيف زينب بنت جحش زوجة النبي 
َصمَّى زوجيا ربيا مف فوؽ سبع سماوات كانت تتباىى بيف نساء النبي 

َصمَّى هللُا َعَمْيِو بأف هللا سبحانو ىو الذي زوجيا لمنبي  ،  هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ
 كف)تمؾ كانت منقبة ليا ومنزلة عالية(يلاأما أنتف فقد زوجكف أى، َوَسمَّـ

قات العابدات وذكرت أـ المؤمنيف وقد كانت رضي هللا عنيا مف الُمتصد
عائشة في مناقب زينب الكثير ومع كل ما ذكرتو عائشة مف مناقب إال 

 .أنيا قالت عنيا أنيا كانت)حادة الطبع_شديدة(
 

وبالرغـ مف ذلؾ لـ ينقص ىذا مف قدرىا فنحف بشر لـ ُيكتب ْلحد منَّا 
ينتقص قدره إذا كاف الكماؿ، وىذا ىو الحاؿ بالنسبة لمعالـ أو الشيخ فال 

يممؾ مف المناقب الكثير إال أف لديو جزئية يسري عميو فييا ما يسري عمى 
البشر )الغضب _التعب_الحزف_اْللـ_التأثر بما حولو_ وىكذا(،عمينا أف 
نفيـ ذلؾ حتى ال نتعامل مع عممائنا بشيء مف الُظمـ، فأحياًنا نرى بعض 

ال يريد أف يرى الشيخ طمبة العمـ يتعامموف مع الشيوخ بظمـ، ف
 .وىو)يضحؾ_ ُيعدد الزوجات_ يغضب_يأكل أشياء معينة(

إذف البد مف الصبر عمى جفاء الشيخ، فقد يكوف الشيخ عصبي نوًعا ما 
فينبغي عمى طالب العمـ أف يتحمل وُيبادر ىو باالعتذار فعمى أي شيء 

ميو يعتذر؟ يعتذر أدًبا منو ْلنو كاف سبب في إثارة الشيخ،فالصبر ع
 .واالعتذار لو أدب
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 .ولننُظر: لحاؿ السمف كيف كانوا ُيجاىدوف لتحصيل العمـ
 

، َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَف اَلٍؿ، ِبَيَمَذاَف، َيُقوُؿ  يَنَوِريُّ َأْخَبَرَنا ِرْضَواُف ْبُف ُمَحمٍَّد الدِّ
َعِميَّ ْبَف َصاِلٍح، َيُقوُؿ َسِمْعُت َعْبَد َسِمْعُت اْلَخِميَل ْبَف َعْبِد َّللاَِّ، َيُقوُؿ: َسِمْعُت 

، َقاؿَ  ، َيُقوُؿ: َأْخَبَرَنا َجِرير  : ُكنَّا َنْأِتي اْْلَْعَمَش، َوَكاَف َلُو َّللاَِّ ْبَف ُمَحمٍَّد الرَّاِزيَّ
، ُيْؤِذي َأْصَحاَب اْلَحِديِث.  َكْمب 

َـّ َقاَؿ:َقاَؿ: َفِجْئَناُه َيْوًما، َوَقْد َماَت، َفَيَجْمَنا َعمَ  َىَمَؾ َمْف » ْيِو ، َفَممَّا َرآَنا َبَكى، ُث
َقاَؿ َأُبو َبْكٍر: َوَأْخَباُر اْْلَْعَمِش ِفي َىَذا  «َكاَف َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيى َعِف اْلُمْنَكرِ 

ا.  اْلَمْعَنى َكِثيَرة  ِجدِّ
ِفي ِرَواَيِتِو، َضاِبًطا ِلَما َسِمَعُو، َوَكاَف َمَع ُسوِء ُخُمِقِو، ِثَقة  ِفي َحِديِثِو، َعْداًل 

َماِع َعَمْيِو.  ُمْتِقًنا ِلَما ِحْفَظُو ، َفَرَحَل النَّاُس ِإَلْيِو، َوَتَياَفُتوا ِفي السَّ
وَف ِفي  ، َوُيِمحُّ ـْ ـُ، َفَيْمَتِنُع َعَمْيِي َثُي َفَكاَف َأْصَحاُب اْلَحِديِث ُربََّما َطَمُبوا ِمْنُو َأْف ُيَحدِّ

ـِّ الطَّ  ـْ ِبالذَّ َحتَّى ِإَذا َسَكَنْت َفْوَرُتُو، َمِب، َوُيْبِرُموَنُو ِباْلَمْسَأَلِة، َفَيْغَضُب َوَيْسَتْقِبُمُي
َـّ َمْدًحا  .َوَذَىَبْت َضْجَرُتُو، َأْعَقَب اْلَغَضَب ُصْمًحا، َوَأْبَدَؿ الذَّ

 .)شرؼ أصحاب الحديث الخطيب البغدادي( 
 

وقد كاف طالب  كنَّا عند اْلعمش وىو مف أصحاب الحديث يقوؿ جرير:
العمـ يتيافتوف عميو تيافت الَفراش عمى النار، وكاف ىو شديد االمتناع 
في التحديث رغـ عممو الواسع ورغـ تقاتل أىل الحديث لمنيل مف ىذا 
العمـ، فكل يـو يذىب أصحاب الحديث بكراريسيـ ومحابرىـ بالمئات 

ب ويدخموف، فمما ضاؽ بيـ ذرعًا اشترى ليـ كمبًا، يقرعوف عميو البا
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فكمما سمع وقع أقداـ أطمق الكمب لكي يفرؽ ىذا الجمع، يطمق عمييـ 
 -مسرور-الكمب، وبعد أف يؤدي الكمب ميمتو يرجع واْلعمش جذالف 

وذات يـو جاء أصحاب الحديث  فيعودوف مرة أخرى فيطمق عمييـ الكمب،
الباب، فإذا الكمب غير موجود، فدخموا عمى بكراريسيـ ومحابرىـ وقرعوا 

اْلعمش دخوؿ المنتصر، فوجدوه يبكي! فقالوا: ما يبكيؾ يا أبا دمحم؟ ! 
فقاؿ ليـ: لقد مات الذي كاف يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر، اقعدوا 

وخرجوا كأظفر ما يكوف،  -بحديث واحد-أحدثكـ، فحدثيـ يومئٍذ بحديث 
 نو أخذ حديثًا مف اْلعمش.كأنو رجل فتح حصنًا؛ ْل 

 
َكاَف َيْخَتِمُف ِإَلى اْْلَْعَمِش َرُجاَلِف، َأَحُدُىَما َكاَف اْلَحِديُث  " : الشافعي وقاؿ

ـْ َيُكِف اْلَحِديُث ِمْف َشْأِنِو، َفَغِضَب اْْلَْعَمُش َيْوًما َعَمى  ِمْف َشْأِنِو، َواآْلَخُر َل
ـْ  الَِّذي ِمْف َشْأِنِو اْلَحِديُث َفَقاؿَ  اآْلَخُر: َلْو َغِضَب َعَميَّ َكَما َغِضَب َعَمْيَؾ َل
ِإَذْف ُىَو َأْحَمُق ِمْثُمَؾ، َيْتُرُؾ َما َيْنَفُعُو ِلُسوِء »َأُعْد ِإَلْيِو، َفَقاَؿ اْْلَْعَمُش: 

 .«ُخُمِقي
 

دخل عمى اْلعمش ليسوا ُطالب عمـ في بداية الطريق ْلف َمف ي انتبيوا:
يعرفوف قدر العالـ، ومع ذلؾ عندما دخل عميو ولكنيـ عمماء أكابر 

الرجالف فقد انتير الشيخ الرجل اْلوؿ الذي مف شأنو الحديث فمما سمع 
اآلخر الذي مازاؿ في بداية الطريق قاؿ لو فعل معي مثل ىذا الفعل لما 

 .عدت إليو، فسمعو اْلعمش فقاؿ لو ىو أحمق مثمؾ
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 -يكره أف يجمس أحد إلى جوارهوكاف  :وذات مرة وىو في مجمس التحديث
فجاء طالب عمـ جديد ال يعرؼ طريقة اْلعمش ، فجمس بجواره، والطالب 
ال يستطيعوف أف يقولوا لمرجل: ابعد، لكف لو عمـ اْلعمش أف الرجل قعد 
بجانبو سيفض المجمس؛ فسكتوا، فشعر بو اْلعمش ؛ فظل يبصق عميو 

حتى انتيى  -ق عميوويبص-حتى انتيى المجمس، يقوؿ: حدثني فالف 
 .المجمس، والرجل ساكت خشية أف يقوؿ شيئًا، فيقطع اْلعمش المجمس
ليس ىناؾ أغمى مف العمـ وعمينا أف نأخذه بأي طريقة مشروعة وأف 

 .نتحمل ونصبر  ونتواضع ونذؿ ىذه النفس
    

 .ذلمت طالًبا فعززت مطموًبا :وعف ابف عباس
  

قيل لسفياف بف عيينة: إف قوًما يأتونؾ مف  وقاؿ الشافعي رضي هللا عنو:
ىـ  :أقطار اْلرض تغضب عمييـ يوشؾ أف يذىبوا أو يتركوؾ، فقاؿ لمقائل

 .حمقى إًذا مثمؾ إف تركوا ما ينفعيـ لسوء خمقي
 

: "ال يمنعكـ سوء ما تعمموف منَّا أف تقبموا أحسف ما قاؿ بالؿ بف أبي ُبردة
 .تسمعوف منَّا"

 
ف " دادي:البغ الخطيب قاؿو   بينو يحوؿ أمر أو لو، عرض قد ىـ في رآه وا 

 ذلؾ زاؿ إذا حتى عنو، أمسؾ ذكره؛ استيفاء عف ويصده لبو، وبيف
 فحينئذ ، النفس وطيب ، القمب سكوف  مف المألوؼ إلى وعاد العارض،

 : بقولو ذلؾ عمى ، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ النبي نبو وقد ، يسألو
ـ   َيْقضِ  اَل  )  (ٕٔٗ٘ٓ) أحمد مسندَغْضَباُف( َوُىوَ  َخْصَمْيفِ  َأوْ  اْثَنْيفِ  َبْيفَ  َحَك
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 - قط بابو محدث عمى دققت ما " قاؿ: أنو سالـ بف القاسـ عبيد أبي وعف
 يخرج حتى صبرت ولكف عميو، فاستأذنت قط عالماً  أتيت ما – رواية وفي

 َلَكافَ  ِإَلْيِيـْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َبُرواَص  َأنَُّيـْ  ﴿َوَلوْ  : تعالى هللا قوؿ وتأولت إلي،
﴾]الحجرات[ َخْيراً  ـْ  .َلُي

 

 
  

 .بو اعتنائو عمى المعمـ شكر : أيًضا اآلداب ومف -ٔٔ
أف يشكر الشيخ عمى توقيفو عمى ما فيو فضيمة، وعمى توبيخو عمى ما 

 .فيو نقيصة، أو عمى كسل يعتريو، أو قصور يعاينو أو غير ذلؾ
أف المعمـ يتفقد أحوالو وييتـ بو وُيوجيو إلى سبل الخير _فإذا ما وجد 

والرشاد، فُيراعيو ويعتني بو وينصحو، ىذه المراعاة نعمة تستوجب أف 
ذا قدـ الشيخ النصيحة فعمى الطالب العاقل  يشكر الطالب معممو عمييا، وا 
أف يتقبميا بحب وليس بتربص، فالعالـ ال يربطو بالطالب أية عالقة سوى 

أف يستجيب لكل كممة  متعمـالنفع لو وبالتالي فإنو يجب عمى ال تقديـ
يقوليا الشيخ فوًرا حتى لو خرجت مف الشيخ بطريقة لـ ُتْعِجبو فينبغي 
الصبر عميو، وحتى ال ينزغ الشيطاف في ىذه الجزئية فعميو أف ينظر لكل 

 مصمحتو ىو أي المتمقي ريدالمعمـ أو الشيخ عمى أنو ي مف أمر ُيصدر
 .)فيو يريد أف يكوف أفضاًل حااًل(
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كما أنو يجب عميو أف يشكر شيخو إذا ما وبخو بسبب خطأ صدر منو 
صاحب القمب ف أو كسل أصابو أو قصور يرى )المعمـ( أنو طرأ عميو،

أف يشكر معممو ْلنو تذكره رغـ كثرة َمف  عميو ،ثدُ حْ السميـ الفاىـ لما يَ 
لكف .....حولو ورغـ أنو ال ُيساوي شيء بالنسبة ليذا العالـ الجميل

القمب المريض الغير صافي ْلىل العمـ ينظر إلى النصيحة بمنظور آخر 
 .يسئ بو ظنو في معممو ومقِدـ لو الخير

عالية ْلنو  المعمـ دائًما ما يكوف لماح ذكي ودرجة تركيزه مع ُطالبوف
ىا وصدره اسبقيـ بالعمـ فإذا ما قدـ النصيحة فعمى الطالب أف يتمق

 .منشرح ْلف معممو ييتـ بشأنو
 

 
 
 .أف ال يدخل عمى الشيخ في غير المجمس العاـ إال باستئذاف -ٕٔ 

سواء كاف الشيخ وحده أو كاف معو غيره، فإف استأذف بحيث يعمـ الشيخ 
 .االستئذاف ولـ يأذف لو انصرؼ وال يكرر

ينتظر إذف ال يصح أف يطرؽ الطالب الباب ثـ يدخل مباشرًة دوف أف 
 .المعمـ في الدخوؿ عميو

 
 صورة االستئذاف في الشرع ما ىي؟ 

يطرؽ الباب ويكوف الطرؽ بطرؼ اْلصابع كما قاؿ السمف حتى ال 
 يحُدث إزعاج لممعمـ، فإف لـ يسمح لو بالدخوؿ فيطرؽ مرة أخرى فإف لـ
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لو فيطرؽ مرة ثالثة فإف لـ يسمح لو فعميو أف ينصرؼ، ىذا ىو ذف ؤ ي
 .اْلدب في االستئذاف

لماذا ال يجب اإللحاح عمى المعمـ في اإلذف بالدخوؿ؟ ْلف المعمـ إذا كاف 
قادر عمى العطاء فمف يمتنع عف ىذا العطاء فما أخرجو مف بيتو إال 

 .تقديـ الخير لمغير
 

 
  

الشيخ كامل الييئة متطير البدف والثياب وينبغي أف يدخل عمى  -ٖٔ
نظيفيما بعدما يحتاج إليو مف أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريية السيما 

.إف كاف يقصد مجمس العمـ فإنو مجمس ذكر واجتماع في عبادة  

ـ أف يأتي إلى المجمس وىو في أجمل ىيئة، فتأدًبا مع الُمتعمفيجب عمى 
ية )فـ_عرؽ( أو منظر ليس الشيخ يجب أف ال يؤذيو برائحة كري

 .بالطيب، فيذا في اْلساس ال يميق باإلسالـ
  

ـَ ُقْمتُ  ِلَرُجٍل  َعِف اْبِف َعبَّاٍس، َقاَؿ:" َلمَّا ُقِبَض َرُسوُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َفْمَنْسَأْؿ َأْصَحاَب َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا  ِمَف اْْلَْنَصاِر: ـُ َىُم ـَ َفِإنَُّي َعَمْيِو َوَسمَّ

َوِفي  َفَقاَؿ: َواَعَجًبا َلَؾ َيا اْبَف َعبَّاٍس، َأَتَرى النَّاَس َيْفَتِقُروَف ِإَلْيؾَ  ،اْلَيْوـَ َكِثير  
، َقاَؿ:  ـْ ـَ َمْف ِفيِي َفَتَرْكُت »النَّاِس ِمْف َأْصَحاِب َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ْف َكاَف َيْبُمُغِني َذاَؾ َوأَ  ، َواِ  ـَ ْقَبْمُت َأْسَأُؿ َأْصَحاَب َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
ُد ِرَداِئي َعَمى َباِبِو َيْسِفي  ُجِل َفآِتي َباَبُو َوُىَو َقاِئل  َفَأَتَوسَّ اْلَحِديُث َعِف الرَّ
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يُح َعَميَّ ِمَف التَُّراِب َفَيْخُرُج َفَيَرانِ  ـِّ َرُسوِؿ َّللاَِّ َصمَّى « يالرِّ َفَيُقوُؿ: َيا اْبَف َع
ـَ َما َجاَء ِبَؾ؟ َىالَّ َأْرَسْمَت ِإَليَّ َفآِتَيَؾ؟، َفَأُقوُؿ:  اَل، َأَنا َأَحقُّ »هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

ُجُل اْْلَْنَصاِريُّ حَ «َأْف آِتَيؾَ  تَّى َرآِني ، َقاَؿ: َفَأْسَأُلُو َعِف اْلَحِديِث، َفَعاَش َىَذا الرَّ
«. َىَذا اْلَفَتى َكاَف َأْعَقَل ِمنِّي»َوَقِد اْجَتَمَع النَّاُس َحْوِلي َيْسَأُلوِني، َفَيُقوُؿ: 

َىَذا َحِديث  َصِحيح  َعَمى َشْرِط اْلُبَخاِريِّ َوُىَو َأْصل  ِفي َطَمِب اْلَحِديِث َوَتْوِقيِر »
ثِ   «اْلُمَحدِّ
 (ٖٖٙالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ). 

 
ىكذا كاف حاؿ السمف رضي هللا عنيـ في تمقييـ لمعمـ، ابف عباس حبر 

كاف إذا  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـاْلمة وترجماف القرآف ابف عـ رسوؿ هللا 
سمع عف حديث يقوؿ بو شخص وليس لدى ابف عباس عمـ بو فإنو كاف 
يأتيو فيقف عمى بابو )ولنا أف نتخيل جو الصحراء(فكاف ال يُدؽ عميو 

الباب ولكنو كاف ينتظر حتى يخرج الرجل إليو ليسألو، وكاف الرجل إذا رآه 
لو أرسمت إلي  َسمَّـَصمَّى هللُا َعَمْيِو وَ  يقوؿ ما جاء بؾ يا ابف عـ الرسوؿ 

 ، فيرد ابف عباس:أنا أحق أف آتيؾ.ْلتيتؾ
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 .أف يجمس بيف يدي الشيخ جمسة اْلدب -ٗٔ

كما يجمس الصبي بيف يدي المقري أو متربًعا بتواضع وخضوع وسكوف 
وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظًرا إليو ويقبل بكميتو عميو متعقاًل لقولو 

اِمِع والُمَتَكمِّـ في َأَدب الَعاِلـ ).الكالـ مرة ثانيةبحيث ال ُيْحِوُجو إلى إعادة  َتْذِكَرُة السَّ

  .والُمَتَعمِّـ(

 .نقل الصخر مف إعادة الحديث أشد  :قاؿ الزىري 
 

، حديث وينبغي أف ال يقصر في اإلصغاء والتفيـ، أو يشغل ذىنو بفكر أو
ا لكالمو، ثـ يستعيد الشيخ ما قالو؛ ْلف ذلؾ إساءة أدب، بل يكوف مصغيً 

 .حاضر الذىف لما يسمعو مف أوؿ مرة
 

يزيده عقوبة لو.  ، واستعاده وكاف بعض المشايخ ال يعيد لمثل ىذا إذا
ذا لـ يسمع كالـ الشيخ لبعده، أو لـ يفيمو مف اإلصغاء إليو واإلقباؿ  وا 

 عميو فمو أف يسأؿ الشيخ إعادتو وتفييمو بعد بياف عذره بسؤاؿ لطيف.
 

 
وال ينظر إلى يمينو أو شمالو أو فوقو   وال يمتفت مف غير ضرورة -٘ٔ

 .أو قدامو بغير حاجة والسيما عند بحثو لو أو عند كالمو معو
فينبغي عمى الطالب أف ال يمتفت أثناء حديث الشيخ لماذا؟ ْلف االضطراب 
وااللتفات وعدـ التركيز يؤثر عمى الشيخ فُيوِلد لديو حالة مف اإلحباط 

حيث يشعر أف الكالـ ليس لو تأثير وىذه ىي أكثر جزئية يمكف أف تؤذي 
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تمر في الشيخ وتؤلمو، ولو رأى الشيخ أف الطالب ُمصغًيا ومنتبًيا الس
 عطائو وبذلو حتى يخرج مف الدرس وقد أنتج ثماره

عدـ التركيز وكثرة االلتفات يؤدي إلى خسارة الطالب ال الشيخ ْلنو فقد 
الكثير مف النفع، والشيخ إذا رأى ىذا في المجمس فإنو سُينيي المجمس 
ذا كاف َمف جاء لينتفع ليس ُميتًما بما ُيقاؿ  ويكتفي بالقدر الذي قالو، وا 

 .يل سييتـ الشيخ بأمر ىذا الُمستغنيف
 

كانوا ينتظرونو مف  فوقد أوردنا قصة يحيي القطاف مع طالب العمـ الذي
العصر إلى المغرب وىـ واقفيف وىو يسند ظيره إلى أصل المنارة، وكاف 
مف بيف الواقفيف)أحمد بف حنبل_عمي بف المديني_يحيي بف معيف( فيل 
في ىذا ذؿ لطالب العمـ ؟ ال ولكنو يعمميـ اْلدب كما أنو يعمميـ أف العمـ 

 .بعزيز والعزيز ال ُيناؿ إال بالصبر عمى الطم
 

 
 
وال يضطرب لضجة  كما ينبغي عمى الطالب: أف ال ينظر إال لممعمـ -ٙٔ

يسمعيا وال ينفض كميو وال يحسر عف ذراعيو وال يعبث بيديو أو رجميو أو 
غيرىما مف أعضائو وال يضع يده عمى لحيتو أو فمو أو يعبث بيا في أنفو 

يضرب اْلرض أو يستخرج منيا شيًئا وال يفتح فاه، وال يقرع سنو، وال 
 .براحتو أو يخط عمييا بأصابعو، وال يشبؾ بيديو أو يعبث بأزراره
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صمَّى  -عف زياد بِف ِعالقة عف أسامَة بِف َشريٍؾ، قاؿ: أتيُت رسوَؿ هللا 
َـّ َقَعْدُت، وأصحاُبو كأنما عمى رؤوِسُيـ الطيرُ  -هللا عميو وسمـ  ، َفَسمَّمُت ُث

صمَّى هللا عميو  -فجاء اْلعراُب ِمف ىاىنا وىاىنا، فقالوا: يا رسوَؿ هللا 
، أنتداوى؟ فقاؿ: "َتَداَوْوا، فإفَّ هللا عزَّ وجلَّ لـ َيَضْع َداًء إال وضع -وسمـ 

 لو َدَواًء غيَر داٍء واحٍد اليَرـُ" 
 .(ٖ٘٘ٛسنف أبي داود)

: وىذا دليل عمى شدة الثبات مى رؤوِسُيـ الطيرُ وأصحاُبو كأنما ع
، ثـ يقوموف بعد ذلؾ حتى ينتفعوا بالموعظة والعمـواإلنصات واالنتباه 

 .بإبالغو بنفس اْلدب ونفس الخمق
وال يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزيف، أو يجعل يده 

يده إلى ورائو أو عمييا، وال يعطي الشيخ جنبو أو ظيره، وال يعتمد عمى 
جنبو، وال يكثر كالمو مف غير حاجة، وال يحكي ما يضحؾ منو أو ما فيو 
بذاءة أو يتضمف سوء مخاطبة أو سوء أدب، وال يضحؾ لغير عجب، وال 

 .يعجب دوف الشيخ، فإف غمبو تبسـ تبسًما بغير صوت البتة

ومجمس ْلف الوقوع في مثل ىذه اْلفعاؿ يعني : أف ىناؾ استيانة بالعمـ 
 .العمـ الذي جاء مف أجل تحصيمو ىذا العمـ وعدـ إدراؾ لقيمة

وال يكثر التنحنح مف غير حاجة وال يبصق وال يتنخع  مف اآلداب أيًضا:
ما أمكنو، وال يمفظ النخامة مف فيو بل يأخذىا مف فيو بمنديل أو خرقة 

رخاء ثيابو وسكوف يديو عند بحثو  أو طرؼ ثوبو ويتعاىد تغطية أقدامو وا 
ذا عطس خفض صوتو جيده وستر وجيو بمنديل أونحوه،  أو مذاكرتو، وا 



32 
 

ذا تثاءب ستر   .فاه بعد رده جيدهوا 

 وقيل في آداب اإلصغاء معاني: -ٚٔ

إذا سمع الشيخ يذكر حكًما في مسألة أو فائدة مستغربة أو أنو  منيا:
يحكي حكاية أو ينشد شعًرا وىو يحفظ ذلؾ أصغى إليو إصغاء مستفيد لو 

، فإف سألو الشيخ عند في الحاؿ متعطش إليو فرح بو كأنو لـ يسمعو قط
عف حفظو لو، فال ُيجيب بنعـ، لما فيو مف االستغناء عف الشروع في ذلؾ 

الشيخ فيو، وال يقل: ال. لما فيو مف الكذب، بل يقوؿ: أحب أف استفيده 
 مف الشيخ أو أف أسمعو منو، أو ىو مف جيتكـ أصح.

  وىذا يعني:

أف الشيخ عندما يتكمـ في أي أمر)يقوؿ موعظة_يذكر حكـ _فائدة 
دينية(فمف اْلدب أف ال يتحدث الطالب مع  ما_يقوؿ حديث_أي معمومة

ف كاف يحفظ ما يقولو الشيخ عف ظير  الشيخ وىو يذكر ىذه اْلشياء وا 
قمب، بل عمى العكس ينبغي عمى الطالب أف ُيظير لمشيخ أنو أوؿ مرٍة 

 .يسمعيا

 رسله ْلنو يدفإذا ما تحدث مع الشيخ سبب لو نوع مف أنواع اإلحباط عن
إليو رسالة مفادىا أنو ُمستغٍف عف ىذه المعمومة ْلنو يعرفيا، وىذا نوع 

 .مف سوء اْلدب

 



33 
 

ذا كاف بال فُيعد :أيًضا يعنيو أف الرد إذا كاف بنعـ ففيو إساءة أدب، وا 
كذًبا، ولكف ينبغي أف يقوؿ: أحب أف أسمعو مف فضيمتكـ، أو بُعَد عيدي 

ات ولكف تتضمف الرغبة وحب بو، أو أي صيغة ال تتضمف النفي أو اإلثب
 .السماع لما يقولو الشيخ

إني ْلسمع الحديث مف الرجل وأنا أعمـ بو منو فأريو مف  :قاؿ عطاء
 .نفسي أني ال أحسف منو شيًئا

إف الشاب ليتحدث بحديث فأسمع لو كأني لـ أسمعو ولقد  :وعنو قاؿ
 .سمعتو قبل أف يولد

المتعمـ مف العمـ البد مف حتى يستفيد  يقوؿ السمف في حسف اإلصغاء:
 .، العمل بو، نشره وتعميمووأمور ىي : الصمت، استماع

حاؾ بف مزاحـ: أوؿ باٍب في العمـ)أوؿ شيء البد أف يعرفو  يقوؿ الضَّ
 .المتعمـ وىو في بداية الطمب(

 السكوت         الصمت:-

 االستماع الجيد، والتركيز العالي استماعو:- 

 .وحتى يثبت العمـ الذي تمقاه فعميو أف يعمل بو العمل بو:-
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كنَّا نتحدث اليـو عف اآلداب وحسف الخمق سواء أكاف مع العمماء  :مثاؿ
أو مع غيرىـ، فمنبدأ اليـو في جياد النفس عمى حسف الخمق وىو أحوج 
ما يحتاج إليو المسمميف، وعمينا أف نعمـ أف ُحسف الخمق باب عظيـ 

ل الناس في الديف وليس بالثياب وال خِ دْ بالخمق الحسف يُ لمدعوة ْلنو 
 .بالمحى

ىذه اآلداب )عمى سبيل المثاؿ( التي استمعنا إلييا اليـو  نشره وتعميمو:-
 .عمينا أف ننشرىا قدر االستطاعة حتى لو كاف في إطار المجتمع المحيط

كنا عند عطاء بف أبي رباح ،فتحدث رجل  قاؿ: ػ عف معاذ بف سعيد،
ىذه  بحديث فاعترض لو آخر في حديثو، فقاؿ عطاء: سبحاف هللا ما

ىذه اْلحالـ؟ إني ْلسمع الحديث مف الرجل وأنا أعمـ منو،  اْلخالؽ؟ ما
 فأريو مف نفسي أني ال أحسف منو شيئًا.

يسمع فأنكر عطاء عمى الرجل اعتراضو عمى حديث غيره وقاؿ أنو كاف 
الحديث مف الرجل ويبيف لو أنو ال يعممو فيذه أخالؽ اْلكابر حيث 

وليس كما يحدث عمى الفضائيات اآلف مف  التواضع وىضـ النفس،
لمنفس وال  االنتصارفمـ يكف عند السمف اْلنا وال  مشاحنات وسوء خمق،

 عندفأمراض القموب لـ تكف موجودة  ، وال حب اإلستحوذأحب الظيور 
عمى العكس كانوا ييضموف أنفسيـ غاية اليضـ، وكاف بل  ،قـوىؤالء ال

فكالـ الناس ال يرفع مف شأف أحد كما أنو ال  ، ال يعنييـ ما ُيقاؿ عنيـ
 واالستعالءالعجمة  افعالم يضع مف شأف آخر، الذي يرفع ويخفض ىو هللا،
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 وبياف العمـ.

ًثا َرَأْيتَ  ِإَذا َصْفَواَف: ْبفُ  َخاِلدُ  ػ َقاؿَ   ثُ  ُمَحدِّ  ُيْخِبرُ  َأوْ  َسِمْعَتُو، َقدْ  َحِديًثا ُيَحدِّ
 َقدْ  َأنَّؾَ  َحَضرؾَ  َمفْ  ُتْعِمـَ ال  َأفْ  َعَمى ِحْرًصا ِفيِو، ُتَشاِرُكوُ  َفال َعِمْمَتُو، َقدْ  َخَبًرا

 َأَدٍب. َوُسوءُ  ِخفَّة   َذِلؾَ  َفِإفَّ  َعِمْمَتُو،

 :أخالقيـكيف كانت السمف و حاؿ إلى  واانظر 

أنؾ إذا سمعت حديثًا مف الشيخ وأنت تعممو فال تحاوؿ أف  :خالديقوؿ  
ف يفعل فم ،ىذا خفة أي)قمة ديانة( فْل لماذا؟  أنؾ تعممو ورالحض ُتعِمـْ 
  ،و كما أف عممو ضعيف أيًضادينو ضعيف ولـ يرسخ فيشخص ذلؾ 

 الشيخ.إذا تكمـ الشيخ فال تردد معو كالمو تأدبًا مع أنو فمف الديف والعمـ 

التي ينبغي أف يتأدب بيا طالب العمـ ولـ  باآلداجممة مف  ىذهكانت  
يذكرىا اإلماـ ْلنو ليس بصدد أف يذكر اآلداب ولكنو بصدد أف يجمع 

 .ء فييا فضل العمـ وأىمية العمـااْلحاديث التي ج

 

 
  ))مف رفع صوتو بالعمـ((:الباب الثالث بعنواف

كاف ينظر في  عبقرية اإلماـ البخاري أنووكما ذكرنا سابقًا أف مف 



36 
 

أحاديث و الباب السابق حاديث وُيمعف النظر كي يربط بيف أحاديث اْل
 احتى يكوف ىناؾ انسجاـ وترابط بيف اْلحاديث وليس ترتيبً الباب الالحق 

  .اعشوائيً 

أف يجمع اْلحاديث ويبذؿ الجيد في تحقيقيا فقط لكنو مف الممكف كاف فقد 
 .نسجاـ والترابط بينيااال  عمى أف يعمل نوع مفكاف حريص 

السائل عف العمـ وىذا الباب رفع سؤاؿ كاف الباب السابق بعنواف و 
الصوت بالعمـ، فوجو الربط بينيما أنو عندما يسأؿ السائل قد يحتاج 

اْلصل ففذكر باب )مف رفع صوتو بالعمـ(  الشيخ إلى رفع الصوت،
تياج المعمـ إلى رفع الصوت فال بأس أما عند احخفاض الصوت بالعمـ نا

 .أف يرفع صوتو

يتكمـ عف مسألة فقيية ولكف اإلماـ ربطو بمسألة جواز أيًضا الحديث و 
 رفع الصوت بالعمـ عند الحاجة.

 

َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْف َأِبي ِبْشٍر،  َثَنا َأُبو النُّْعَماِف َعاِرـُ ْبُف الَفْضِل، َقاَؿ: َحدَّ َحدَّ
وُسَف ْبِف َماَىَؾ، َعْف َعْبِد َّللاَِّ ْبِف َعْمٍرو، َقاَؿ: َتَخمََّف َعنَّا النَِّبيُّ َعْف يُ 

ـَ ِفي َسْفَرٍة َساَفْرَناَىا َفَأْدَرَكَنا  اَلُة  -َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ  -َوَقْد َأْرَىَقْتَنا الصَّ
ُأ، َفَجَعْمَنا َنْمَسُح َعَمى َأْرُجِمنَ   : ا، َفَناَدى ِبَأْعَمى َصْوِتوِ َوَنْحُف َنَتَوضَّ

َتْيِف َأْو َثاَلًثا« َوْيل  ِلأْلَْعَقاِب ِمَف النَّارِ »  .َمرَّ
 (ٕٔٗ( والمفظ لو، وأخرجو مسمـ )ٖٙٔ،ٜٙ،ٓٙأخرجو البخاري)
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 خمفنا تأخر :تخمف ، 
 ت.الوق لضيق عجمتناا :أرىقتنا  

 مسح كأنو خفيفا غسال نغسل: نمسح. 
 وىالؾ عذاب ل:وي. 

ب الباب وجعمو بعنواف )مف رفع صوتو بالعمـ( ْلف النبي  صمى ػ ولذلؾ بوَّ
الخطأ في صفة وضوء بعض  ىرأ حيفمف بعيد  نادى هللا عميو وسمـ

الصحابة، وأراد أف يعمميـ كيف يكوف الوضوء الصحيح، وىذا مبحث إف 
درس القادـ لنبيف فقو ىذا الحديث وما فيو مف أمور بدأ بو الشاء هللا ن

 .انحتاج إليي
 

أوؿ الحمقة الوزير المذكور في الفرات بف الفضل بف جعفر بف  ممحوظة:
بف عمي بف الوزير اليماني(ْلف ابف  إبراىيـ)دمحم بف  يختمف عف (ٗ)ص:

الوزير اليماني ولد في آخر القرف الثامف وىذا الرجل كاف فقيو إماـ 
قوة في محاربة الباطل والبدع والذب عف سنة رسوؿ هللا  لديو توعالـ كان

حتى كل مف كاف يجمس معو يأخذ بُمبِّو ويشعر بقصر باعًا في العمـ  ملسو هيلع هللا ىلص
 وإذا ما سِمع ابف الوزير ولمعرفة قوة عممو ودينو نرجع لكتابو)القواصـ 

سرد فيو في الذب عف سنة أبي القاسـ ( أربع مجمدات يبيف ويالعواصـ 
  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـ عقيدة أىل السنة والجماعة ويدافع عف سنة النبي 

وأخذ العمماء بعض المآخذ عمى الكتاب بأف فيو بعض التأويالت فنسبوه 
ينبغي  الحقيقة غير ىذا تماما فيو عقيدتو سمفية كماو لألشعرية والواقع 

تقية فكاف في زمانو أىل البدع  وبيَّف في أصل الكتاب أنو ذكر ىذه اْلمور
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فكاف ُيسأؿ في بعض اْلمور فيرد ردود تقية وذكر  أقوياء جدًا ومنتشريف،
يتيـ ابف ف ذلؾ في أصل كتابو ليبيف أف عقيدتو سمفية فال ينبغي ْلحد أ

السمف الذي  أئمةالوزير بأنو أشعري فيذا اتياـ باطل ْلنو إماـ مف 
  . هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـَصمَّى  طالما ذب عف سنة النبي 

  إليؾ وأتوب أستغفرؾ أنت، إال إلو ال أف أشيد وبحمدؾ، الميـ سبحانؾ

 

  

 

   
 
 


